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STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID 
Zoals vastgesteld op het congres van 14 en 15 maart 2009. 
 
STATUTEN 
 

Artikel 1. De naam 

De vereniging, genaamd Partij van de Arbeid, is gevestigd te Amsterdam. Zij wordt in de 
statuten "de partij" genoemd. Leden en organen van de partij hebben niet het recht onder of 
met gebruikmaking van de naam Partij van de Arbeid een rechtspersoon op te richten, 
behoudens goedkeuring van het partijbestuur. De naam Partij van de Arbeid mag uitsluitend 
door of namens de organen van de partij worden gebruikt. 

Artikel 2. Het doel 

De Partij van de Arbeid is een sociaal-democratische partij, die zich inspant om haar 
beginselen te verwezenlijken zoals deze nader zijn omschreven in het door het congres 
vastgestelde beginselprogram. 

Artikel 3. De middelen 

De partij tracht dit doel te bereiken door het formuleren van programma's die leidraad zijn bij 
het politiek handelen van de partij en haar vertegenwoordigers, door het selecteren en 
verkiesbaar stellen van vertegenwoordigers, door het onderhouden van wisselwerking met 
de samenleving en door het in stand houden van de partijorganisatie 

Artikel 4. Het lidmaatschap 

Lid 1: Leden van de partij kunnen zijn: ingezetenen van Nederland en Nederlanders 
verblijvend buiten Nederland. 
Lid 2: Het partijbestuur is verantwoordelijk voor de toelating van leden 
Lid 3: Om het lidmaatschap te kunnen verkrijgen moet een persoon de leeftijd van zestien 
jaar hebben bereikt en de doelstellingen van de partij onderschrijven. 
Lid 4: Het lidmaatschap van de partij geeft recht om lidmaatschapsrechten uit te oefenen in 
de partij. Bij uitoefening van lidmaatschapsrechten op afdeling- en/of gewestelijk niveau is de 
plaats waar het betreffende lid woonachtig is volgens de Gemeentelijke Basis Administratie 
bepalend. 
Lid 5: Geen lid van de partij kan zijn degene die: 
Sub a. zitting heeft in een vertegenwoordigend lichaam voor een andere landelijke, 
provinciale of plaatselijke politieke groepering of lid is van een bestuur van de desbetreffende 
politieke groepering, dan wel op een andere manier actief deelneemt aan een andere 
landelijke, provinciale of plaatselijke politieke groepering, tenzij de ter zake bevoegde PvdA-
vergadering besloten heeft hiermee een samenwerkingsverband aan te gaan of deel te 
nemen aan een gezamenlijke kandidatenlijst;  
Sub b. geplaatst wordt op de kandidatenlijst van een andere landelijke, provinciale of 
plaatselijke politieke groepering, tenzij de ter zake bevoegde PvdA-vergadering besloten 
heeft hiermee een samenwerkingsverband aan te gaan of deel te nemen aan een 
gezamenlijke kandidatenlijst; 
Sub c. op eigen titel zitting heeft in een vertegenwoordigend lichaam op een zetel die 
verkregen is door plaatsing op de PvdA-kandidatenlijst. 
Lid 6: Geen lid van de partij kan worden degene waarvan naar de mening van het 
partijbestuur te verwachten is dat hij de partij schade berokkent. 
Lid 7: PvdA-leden die zitting hebben in een vertegenwoordigend lichaam of lid zijn van een 
PvdA-bestuur kunnen geen lid zijn van een andere politieke groepering. 
Lid 8: Het lidmaatschap van de partij eindigt: 
Sub a. door overlijden; 
Sub b. door opzegging bij het partijbestuur; 
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Sub c. van rechtswege in geval een lid niet langer voldoet aan het bepaalde in de leden 1, 3 
van dit artikel, wanneer één van de gevallen als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel 
zich voordoet, dan wel in geval een lid een contributieachterstand van meer dan negen 
maanden heeft laten ontstaan;  
Sub d. door royement, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en van het 
huishoudelijk reglement. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 
met de statuten, reglementen of besluiten van de partij handelt of de partij op onredelijke 
wijze benadeelt. Met inachtneming van de bepalingen van het huishoudelijk reglement kan 
royement geschieden door het partijbestuur. De geroyeerde heeft recht van beroep op de 
beroepscommissie. 

Artikel 5. De contributies 

De leden zijn verplicht contributies te betalen overeenkomstig de bepalingen van het 
huishoudelijk reglement. 

Artikel 6. Bemiddeling en toezicht 

Indien een orgaan of lid van de partij handelt of dreigt te handelen in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de partij, dan wel de partij op onredelijke wijze benadeelt of 
dreigt te benadelen, is het partijbestuur bevoegd voor zover nodig maatregelen te nemen 
zoals besluiten van partijorganen buiten werking te stellen, aanwijzingen te geven, 
beperkingen aan te brengen in de uitoefening van rechten en functies. Het huishoudelijk 
reglement geeft nadere regels omtrent de uitoefening van deze bevoegdheid. 

Artikel 7. Geestverwante organisaties en partijgeledingen  

Lid 1: De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid (JS) zijn de dragers van het politieke 
jongerenwerk in de partij. 
Lid 2: De Jonge Socialisten hebben een huishoudelijk reglement, dat de goedkeuring van 
het partijbestuur behoeft. 
Lid 3: De partij kent neveninstellingen die zijn gevestigd als zelfstandig rechtspersoon. Deze 
neveninstellingen behoeven erkenning van het partijbestuur door goedkeuring van statuten 
en huishoudelijk reglement.  
Lid 4: De partij kent door het partijbestuur erkende groepen en netwerken, in de vorm van 
categorale of inhoudelijke werkverbanden of netwerken, mits deze worden erkend door het 
partijbestuur. Over deze erkenning en de verlenging ervan adviseert de Adviesraad 
Verenigingszaken. Het partijbestuur maakt de erkenning van een door het partijbestuur 
erkende groep of netwerk bekend aan de leden van de partij.  
Lid 5: Om erkend te worden dient een door het partijbestuur erkende groep of netwerk een 
werkplan te hebben dat met een begroting jaarlijks ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het 
partijbestuur.  
Lid 6: Het lidmaatschap van een door het partijbestuur erkende groep of netwerk staat open 
voor partijleden, waarbij ingeval het een categorale door het partijbestuur erkende groep of 
netwerk betreft restricties kunnen gelden die de goedkeuring behoeven van het partijbestuur. 
Het bestuur van een door het partijbestuur erkende groep of netwerk kan iemand die lid wil 
worden van de door het partijbestuur erkende groep of netwerk of daar lid van is, schriftelijk 
en met redenen omkleed de toegang weigeren tot de door het partijbestuur erkende groep of 
netwerk. Bezwaar tegen dit besluit staat open bij het partijbestuur. 
Lid 7: De door het partijbestuur erkende groepen en netwerken kunnen een afgevaardigde 
aanwijzen die deelneemt aan het congres. De door het partijbestuur erkende groepen en 
netwerken kunnen een afgevaardigde aanwijzen die deelneemt aan de Politieke Ledenraad. 

Artikel 8. De geldmiddelen 

Lid 1: De geldmiddelen van de partij bestaan uit: 
Sub a. de contributies vanwege het partijlidmaatschap; 
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Sub b. donaties en schenkingen van natuurlijke personen; 
Sub c. erfstellingen en legaten; 
Sub d. renten van beleggingen; 
Sub e. andere inkomsten. Afhankelijk van de hoogte van de in sub b bedoelde geldmiddelen 
kan het partijbestuur besluiten tot publicatie van de naam van de donateur of schenker. 
Lid 2: Het bestuur, verantwoordelijk voor het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst voor de 
leden van een vertegenwoordigend lichaam, kan voor de leden die zijn verkozen dan wel 
een bestuurlijke functie bekleden waartoe het lidmaatschap van de partij heeft bijgedragen, 
een bijdrage vaststellen welke door die leden dient te worden afgedragen aan dat bestuur. 
Deze bijdragen zijn bestemd voor de financiering van verkiezingscampagnes. Het 
partijbestuur stelt voor de te hanteren hoogte van de bijdrage een richtlijn op. 
Lid 3: De op basis van lid 2 verkregen gelden worden op de jaarlijkse begroting apart 
opgevoerd. Van de besteding van deze gelden wordt door middel van de jaarrekening 
verantwoording afgelegd. 
Lid 4: Het partijbestuur stelt met instemming van de Adviesraad Verenigingszaken het 
aandeel van de contributie vast dat ter beschikking van de afdelingen en gewesten komt. 
Nadere bepalingen worden geregeld in het huishoudelijk reglement. 
Lid 5: Het toezicht en de controle op de administratie worden uitgeoefend door het 
partijbestuur. De jaarcijfers worden ter controle voorgelegd aan de accountant. 

Artikel 9. De beroepscommissie 

Lid 1: Omschrijving De beroepscommissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende 
leden. Zij worden gekozen door het congres voor een periode van vier jaar. Het partijbestuur 
kan een aanbeveling doen. Herverkiezing is één keer mogelijk. 
Lid 2: Taken De beroepscommissie doet bindende uitspraken in beroep in geval van 
royement als bedoeld in artikel 4 lid 8 sub d van de statuten en in die gevallen, waarvan de 
beslissing in beroep door het huishoudelijk reglement aan haar is opgedragen. 

Artikel 10. De afdeling 

Lid 1: Omschrijving 
Sub a. De afdeling bestaat bij oprichting uit tenminste tien leden die in het gebied van de 
afdeling wonen of die door een schriftelijk besluit van het partijbestuur bij die afdeling zijn 
ingedeeld. 
Sub b. De oprichting van een afdeling behoeft toestemming van het partijbestuur. Een 
afdeling omvat één gemeente of deelgemeente of stadsdeel. 
Sub c. In grote steden met rechtstreeks gekozen territoriale commissies, zoals 
deelgemeenten of stadsdelen, kan, na overleg met het partijbestuur, besloten worden tot 
oprichting van meer dan één afdeling of onderafdeling. Mocht er besloten zijn tot oprichting 
van meer afdelingen, dan worden evenwel aangelegenheden betreffende gemeentepolitiek 
voorbehouden aan de verenigde vergadering van afdelingen in die gemeente. De verenigde 
vergadering van afdelingen kiest een bestuur, dat verantwoordelijk is voor aangelegenheden 
betreffende de gemeentepolitiek. Een onderafdeling blijft deel uitmaken van de afdeling als 
bedoeld in Sub b. 
Sub d. Na goedkeuring van het partijbestuur kan door een aantal afdelingen besloten worden 
tot oprichting van één afdeling die meer gemeenten omvat. Per gemeente zijn de aldaar 
wonende leden verantwoordelijk voor zaken die de lokale politiek betreffen. 
Sub e. Zodra vaststaat dat ingevolge wettelijke herindeling meer gemeenten zullen opgaan 
in één nieuwe gemeente, is voor de betrokken afdelingen het in Sub c bepaalde van 
overeenkomstige toepassing. De verenigde vergadering en het door haar benoemde bestuur 
oefenen de bevoegdheden uit inzake de deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad 
van de nieuwe gemeente, onder goedkeuring van het partijbestuur en met overeenkomstige 
toepassing van de bepalingen van het huishoudelijk reglement terzake. Onmiddellijk na 
afloop van vorenbedoelde verkiezingen vormen de betrokken afdelingen onder goedkeuring 
van het partijbestuur samen één nieuwe afdeling. 
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Sub f. De partij kent tevens buitenlandse afdelingen 
Sub g. Afdelingen met meer dan vijfhonderd leden of regionale samenwerkingsverbanden 
van afdelingen krijgen de mogelijkheid – na advies van de Adviesraad Verenigingszaken en 
na goedkeuring van het partijbestuur – om te experimenteren met de bestuurlijk-
organisatorische inrichting van de partij in hun regio. 
Lid 2: Taken Tot de taken van de afdeling behoren: 
Sub a: de voorbereiding van en de deelname aan het congres; 
Sub b: de voorbereiding van en de deelname aan de gewestelijke vergadering; 
Sub c: het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies; 
Sub d. het organiseren van de deelname aan de verkiezing(en) van de gemeenteraad, de 
deelgemeenteraad of de stadsdeelraad; 
Sub e. het adviseren van de gemeenteraadsfractie naar aanleiding van het 
onderhandelingsresultaat over toetreding tot het college van Burgemeester en Wethouders; 
Sub f. het adviseren van de gemeenteraadsfractie ten aanzien van de lokale politiek. 
Sub g. Bij experimenten zoals bedoeld in 10 Lid 1 Sub g kunnen bedoelde afdelingen 
voorstellen aangaande de taken formuleren. Deze voorstellen worden ter advisering 
voorgelegd aan de Adviesraad Verenigingszaken en ter goedkeuring aan het partijbestuur. 
Lid 3: De afdelingsvergadering 
Sub a. De afdelingsvergadering is het hoogste gezag binnen de afdeling. De 
afdelingsvergadering is openbaar, tenzij de vergadering anders besluit. Stemgerechtigd zijn 
de ter vergadering aanwezige leden die deel uitmaken van de afdeling.; 
Sub b. De afdelingsvergadering stelt het verkiezingsprogram en de kandidatenlijst vast voor 
de verkiezingen van de gemeenteraad of gemeenteraden, de deelgemeenteraden of de 
stadsdeelraden; 
Sub c. In het geval dat Lid 1 Sub c van toepassing is, komen de in Lid 3 Sub b genoemde 
bevoegdheden toe aan de verenigde vergadering van afdelingen voor wat betreft de 
verkiezingen van de gemeenteraad of gemeenteraden; 
sub d. Een lid van de fractie legt desgevraagd verantwoording af aan de 
afdelingsvergadering. 
sub e. Een wethouder heeft het recht de vergadering te informeren over het gevoerde en te 
voeren beleid en de vergadering heeft het recht daarover informatie aan de wethouder te 
vragen. 

Artikel 11. Het afdelingsbestuur 

Lid 1: Samenstelling 
Sub a. Het afdelingsbestuur bestaat uit tenminste drie door de afdelingsvergadering uit haar 
midden gekozen leden. De voorzitter wordt in functie gekozen. Daarnaast kunnen de 
lijsttrekker, de wethouders en de voorzitter van de gemeenteraadsfractie de vergaderingen 
van het afdelingsbestuur met adviserende stem bijwonen. De fractievoorzitter kan zich laten 
vervangen door een ander lid van de gemeenteraadsfractie. In geval een afdeling meer 
gemeenten omvat en meer gemeenteraadsfracties telt, wonen de fractievoorzitters de 
vergaderingen van het afdelingsbestuur bij met adviserende stem. Deze kunnen zich laten 
vervangen door andere leden van de gemeenteraadsfractie. 
Sub b. Het afdelingsbestuur voert voortgangsgesprekken/ functioneringsgesprekken met de 
afzonderlijke leden van de raadsfractie en de wethouders die zijn voorgedragen door de 
fractie van de PvdA. Deze gesprekken kunnen ook worden gevoerd door een door het 
bestuur aangestelde commissie. Het afdelingsbestuur draagt ervoor zorg dat dit ook 
plaatsvindt voor deelraden; 
Sub c. De leden van het bestuur kunnen te allen tijde, samen of afzonderlijk, door de 
ledenvergadering als lid van het bestuur worden ontslagen; 
Sub d. De in sub a eerste volzin bedoelde leden worden gekozen voor een periode van 
tenminste één en ten hoogste vier jaar. Van deze bestuursleden kan met dispensatie van het 
partijbestuur ten hoogste één lid van de gemeenteraad zijn; dit lid kan echter niet de functie 
van voorzitter, secretaris of penningmeester vervullen; 
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Sub e. Sub a en b zijn van overeenkomstige toepassing in geval de afdeling één of meer 
deelgemeenten of stadsdelen omvat of als er sprake is van een situatie zoals bedoeld in het 
experimenteerartikel in artikel 10 Lid 1 Sub g; 
Sub f. Tenzij de afdelingsvergadering anders bepaalt verdeelt het afdelingsbestuur zelf de 
taken van de secretaris en penningmeester onder zijn leden. 
Lid 2: Taken 
Sub a. Voorzover in de statuten of het huishoudelijk reglement niet anders is bepaald, is het 
afdelingsbestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de afdeling; 
Sub b. Het afdelingsbestuur draagt er zorg voor dat de wethouder(s) die door de PvdA-
fractie of een door de partij erkende gemeenschappelijke fractie is/zijn voorgedragen, 
worden uitgenodigd voor het bijwonen van de afdelingsvergadering. 

Artikel 12. De raadsfractie 

Lid 1: Omschrijving De leden gekozen tot lid van de gemeenteraad op een lijst onder de 
naam Partij van de Arbeid, vormen de gemeenteraadsfractie van de partij. Indien de 
afdelingsvergadering zulks heeft goedgekeurd, vormen de gemeenteraadsleden van de partij 
één fractie met leden van één of meer andere partijen. 
Lid 2: Taken  
Sub a. De raadsfractie en de leden daarvan bevorderen de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de partij in de gemeenteraad; 
Sub b. De raadsfractie besluit over de voordracht van de PvdA-wethouders, met 
inachtneming van het gestelde in artikel 17, lid 7 van het Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 13. Het gewest 

Lid 1: Omschrijving Een gewest omvat de afdelingen binnen één provincie. 
Lid 2: Taken Het gewest bevordert de deelname van de leden van de afdelingen in het 
gewest aan het debat en de besluitvorming over de provinciale politiek. Hieronder vallen: 
Sub a. het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies; 
Sub b. het organiseren van de deelname aan de Provinciale-Statenverkiezingen; 
Sub c. het adviseren van de statenfractie naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat 
over toetreding tot het college van Gedeputeerde Staten; 
Sub d. het adviseren van de statenfractie ten aanzien van de provinciale politiek. 
Sub e. Bij experimenten zoals bedoeld in artikel 10 Lid 1 Sub g kunnen afdelingen met meer 
dan vijfhonderd leden en regionale samenwerkingsverbanden van afdelingen nieuwe 
voorstellen aangaande de taken formuleren. Deze voorstellen worden ter advisering 
voorgelegd aan de Adviesraad Verenigingszaken en ter goedkeuring aan het partijbestuur. 
Lid 3: De gewestelijke vergadering 
Sub a. De gewestelijke vergadering is het hoogste gezag binnen het gewest. Zij bestaat uit 
afgevaardigden binnen het gewest, waarvan de wijze van afvaardiging en het stemgewicht 
worden geregeld in het huishoudelijk reglement, en uit het gewestelijk bestuur. Leden van de 
Provinciale Staten en leden van Gedeputeerde Staten kunnen geen lid zijn van de 
gewestelijke vergadering. De gewestelijke vergadering is openbaar, tenzij de vergadering 
anders besluit; 
Sub b. Elk lid dat deel uitmaakt van een afdeling die tot het gewest behoort, heeft toegang tot 
de gewestelijke vergadering en heeft daarin spreekrecht; 
Sub c. De afgevaardigden en de leden van het gewestelijk bestuur hebben stemrecht; 
Sub d. De gewestelijke vergadering stelt het verkiezingsprogram en de kandidatenlijst voor 
de Provinciale-Statenverkiezingen vast; 
Sub e. De gewestelijke vergadering kan het gewest indelen in regio's. Een regio kan meer 
afdelingen omvatten of één afdeling met meer dan vijfhonderd leden. De regionale 
vergadering is de verenigde vergaderingen van de afdelingen in de regio. De regionale 
vergadering wordt voorgezeten door een bestuur dat bestaat uit een lid van elk van de 
afdelingsbesturen in de regio. De afdelingen en het gewest kunnen taken en bevoegdheden 
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overdragen aan de regionale vergadering. De gewestelijke vergadering treft de nodige 
regelingen; 
sub f. Bij verkiezingen voor de waterschappen kunnen (tijdelijk) regio’s worden aangewezen 
waarin de afdelingen zijn vertegenwoordigd die binnen het gebied van een waterschap 
liggen, naar rato van het aantal leden dat in dat waterschap woont. Als een waterschap in 
het gebied van meer gewesten ligt, ligt het initiatief bij het gewest waarbinnen de hoofdzetel 
van het waterschap ligt. Het gewestelijk bestuur treft de nodige regelingen in overleg met de 
andere gewestelijke besturen in het gebied van het waterschap; 
Sub g. Een lid van de Statenfractie legt desgevraagd verantwoording af aan de gewestelijke 
vergadering. 
Sub h. Een gedeputeerde heeft het recht de vergadering te informeren over het gevoerde en 
te voeren beleid en de vergadering heeft het recht daarover informatie aan de gedeputeerde 
te vragen 

Artikel 14. Het gewestelijk bestuur 

Lid 1: Samenstelling 
Sub a. Het gewestelijk bestuur bestaat uit tenminste drie leden, door de gewestelijke 
vergadering gekozen uit de in de provincie woonachtige leden van de partij. De voorzitter 
wordt in functie gekozen. Daarnaast kunnen de lijsttrekker, de gedeputeerden en de 
voorzitter van de Statenfractie de vergaderingen van het gewestelijk bestuur met 
adviserende stem bijwonen. De fractievoorzitter kan zich laten vervangen door een ander lid 
van de Statenfractie; 
Sub b. De in sub a eerste volzin bedoelde bestuursleden worden gekozen voor een periode 
van tenminste één en ten hoogste vier jaar. Gewestelijke bestuursleden kunnen geen lid zijn 
van de Provinciale Statenfractie; 
Sub c: De leden van het bestuur kunnen te allen tijde, samen of afzonderlijk, door de 
gewestelijke vergadering als lid van het bestuur worden ontslagen; 
Sub d. Indien artikel 15 lid 1 tweede volzin van toepassing is en de voorzitter van de 
Statenfractie geen lid is van de Partij van de Arbeid, wijst de fractie uit haar midden een lid 
van de Partij van de Arbeid aan als adviserend lid van het gewestelijk bestuur; 
Sub e. Tenzij de gewestelijke vergadering anders bepaalt, verdeelt het gewestelijk bestuur 
zelf de taken van secretaris en penningmeester onder zijn leden. 
Lid 2: Taken 
Sub a. Voorzover in de statuten of het huishoudelijk reglement niet anders is bepaald, is het 
gewestelijk bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het gewest; 
Sub b. Het gewestelijk bestuur voert voortgangsgesprekken met de afzonderlijke leden van 
de Statenfractie en de gedeputeerden die zijn voorgedragen door de fractie van de PvdA. 
Deze gesprekken kunnen ook worden gevoerd door een door het gewestelijk bestuur 
aangestelde commissie; 
Sub c. Het gewestelijk bestuur draagt er zorg voor dat (de leden van) de Statenfractie of de 
PvdA-leden van een door de partij erkende gemeenschappelijke fractie, alsmede 
gedeputeerde(n) die door de PvdA-fractie of een door de partij erkende gemeenschappelijke 
fractie is/zijn voorgedragen, worden uitgenodigd voor het bijwonen van de gewestelijke 
vergadering. 

Artikel 15. De statenfractie 

Lid 1: Omschrijving  
De leden gekozen tot Lid van de Provinciale Staten op een lijst onder de naam Partij van de 
Arbeid, vormen de statenfractie van de partij. Indien de gewestelijke vergadering zulks heeft 
goedgekeurd, vormen de statenleden van de partij één fractie met leden van één of meer 
andere partijen. 
Lid 2: Taken 
Sub a. De Statenfractie en de leden daarvan bevorderen de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de partij in de Provinciale Staten; 
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Sub b. De Statenfractie besluit over de voordracht van de PvdA-gedeputeerden, met 
inachtneming van artikel 21, lid 9 van het Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 16. Het congres 

Lid 1: Omschrijving 
Sub a. Het congres is het hoogste gezag binnen de partij.  
Sub b. Het congres is openbaar. 
Sub c. De leden van het congres zijn: 
- De leden van het partijbestuur 
- De afgevaardigden uit de afdelingen 
 Sub d: Het congres bestaat naast bovengenoemde leden uit: 
- afgevaardigden van de door het partijbestuur erkende groep of netwerken (zie voor de 

rechten van deze afgevaardigden lid 3 sub c) 
- individuele PvdA leden (zie voor de rechten van deze leden lid 3 sub d en e)  
 Sub e. Tot bijwoning van het congres worden uitgenodigd: 
- de PvdA-leden van de fracties in de Staten-Generaal,  
- de PvdA-bewindspersonen,  
- de PvdA-leden in het Europees Parlement 
- de PES-congresdelegatie  
- de leden van de Politieke Ledenraad 
- de leden van de Adviesraad Verenigingszaken 
Sub f. De congresafgevaardigden van afdelingen worden op de jaarvergadering van de 
afdeling gekozen door de leden. Het aantal congresafgevaardigden is afhankelijk van het 
ledental. Elke afdeling kiest per vijfhonderd leden of een gedeelte daarvan één 
afgevaardigde voor het congres. Als ledental geldt het aantal leden vermeld op het door het 
partijbestuur verstrekte ledenoverzicht van de eerste week in januari, voorafgaande aan het 
congres. Bij tussentijdse oprichting, samenvoeging of splitsing van (een) afdeling(en) geldt 
het ledental op de oprichtings-, samenvoegings- of splitsingsdatum. 
Sub g. Het congres komt ten minste één maal per jaar bijeen. Het wordt uitgeschreven door 
het partijbestuur. Het partijbestuur stelt het onderwerp of de onderwerpen van het congres 
vast; 
Sub h. Het partijbestuur bepaalt de datum en de plaats van het congres; 
Sub i. Het partijbestuur kan te allen tijde een spoedeisend congres uitschrijven. Op een 
daartoe strekkend schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal afdelingen dat 
bevoegd is één/tiende van het totaal aantal stemmen op het congres uit te brengen dient het 
partijbestuur een spoedeisend congres uit te schrijven; 
Sub j. De termijn waarbinnen het partijbestuur, al of niet op verzoek van afdelingen, een 
spoedeisend congres dient uit te schrijven is vier weken. Uiterlijk veertien dagen voor 
aanvang van het spoedeisend congres doet het partijbestuur schriftelijk mededeling aan de 
afdelingen over de datum en de plaats van het congres, alsmede over het onderwerp 
waarover het congres vergadert. Indien dat voor de behandeling van het onderwerp nodig is, 
kan het partijbestuur de voorbereidingstermijn zoals die geldt voor het congres, inkorten; 
Sub k. De taken van het Presidium bij het congres zijn: 
- agendabewaking; 
- vaststelling vergaderorde; 
- voorbereiding vergadering in het land 
Lid 2 Afgevaardigden 
Sub a. De afgevaardigden uit afdelingen en van de door het partijbestuur erkende groepen 
en netwerken handelen zonder last, met dien verstande dat zij hun inbreng zoveel mogelijk 
baseren op hetgeen de afdelingsvergadering of de door het partijbestuur erkende groep of 
netwerk zoals beschreven in artikel 7 van de statuten als haar opvatting heeft kenbaar 
gemaakt. Afgevaardigden stellen hun leden uit de afdeling of uit de door het partijbestuur 
erkende groep of netwerk gedurende de amendeerfase in de gelegenheid om voldoende bij 
de voorbereidingen van het congres betrokken te zijn.  
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sub b. De afgevaardigde legt verantwoording af aan de afdeling of aan de door het 
partijbestuur erkende groep of netwerk. Afgevaardigden leggen hiertoe na het congres 
binnen een redelijke termijn verantwoording af over het verloop en eigen stemgedrag op het 
congres.  
Sub c. Een afgevaardigde of plaatsvervangend afgevaardigde treedt op het congres op 
namens één afdeling of namens één door het partijbestuur erkende groep of netwerk en niet 
namens een combinatie hiervan of namens meerdere door het partijbestuur erkende 
groepen en netwerken.  
Lid 3 Rechten congresleden 
Sub a. Leden van het partijbestuur hebben spreekrecht en stemrecht. Het partijbestuur als 
geheel heeft recht op het indienen van moties en amendementen.  
Sub b. Afgevaardigden uit afdelingen hebben spreekrecht, stemrecht en recht op het 
indienen van moties en amendementen op het congres.  
Sub c. Afgevaardigden uit door het partijbestuur erkende groepen en netwerken hebben 
spreekrecht en recht op het indienen van moties en amendementen op het congres. 
Afgevaardigden uit door het partijbestuur erkende groepen en netwerken hebben geen 
stemrecht. 
Sub d. Individuele leden hebben spreekrecht en stemrecht bij inhoudelijke onderwerpen. Het 
presidium kent dit spreekrecht toe binnen de marges van de redelijkheid.  
Sub e. Individuele leden hebben geen spreekrecht en stemrecht bij stemmingen over 
statuten en reglementen, stemmingen aangaande personen en de bekrachtiging van 
ledenraadplegingen.  
Sub f. Individuele leden hebben geen recht op het indienen van moties en amendementen.  
Sub g. Leden van de fracties van de Staten-Generaal, de PvdA- leden in het Europees 
Parlement, de PvdA bewindspersonen, de PES-congresdelegatie, de leden van het Politiek 
Ledenraad, leden van het presidium en de leden van de Adviesraad Verenigingszaken 
hebben spreekrecht en nemen deel aan de vergadering met adviserende stem. 
Lid 4: Stemmen op het congres 
Sub a. De congresafgevaardigden van de afdelingen brengen voor elke vijftig leden of een 
gedeelte daarvan één stem uit. De leden van het partijbestuur hebben ieder recht op één 
stem. 
Sub b. Indien individuele leden van de partij bij een onderwerp stemrecht hebben, tellen de 
stemmen van de afgevaardigden uit de afdelingen en de leden van het partijbestuur voor 
75% in de uitslag van de stemming. De uitgebrachte stemmen van de individuele leden, niet 
zijnde afgevaardigden, tellen voor 25% mee in de uitslag. 
Sub c. Indien een afdeling recht heeft op twee of meer afgevaardigden, wordt het aantal uit 
te brengen stemmen gelijkelijk over hen verdeeld.  
Lid 5: Taken congres 
Sub a. Het congres stelt op voorstel van het partijbestuur het beginselprogram van de partij 
vast. 
Sub b. Het congres stelt op voorstel van het partijbestuur het program voor de verkiezing van 
de leden van de Tweede Kamer en het PvdA-manifest voor het Europees Parlement vast; 
Sub c. Het congres stelt op voordracht van het partijbestuur de kandidatenlijsten voor de 
verkiezingen van de leden van de partij in de Eerste Kamer en Tweede Kamer en het 
Europees Parlement vast. 
Sub d. Het congres neemt besluiten over het verbinden van de lijst van de partij met die van 
(een) andere partij(en) tot een lijstencombinatie. 
Sub e. Het congres neemt een beslissing over het eindresultaat van de onderhandelingen 
inzake een kabinetsformatie en aldus over het op basis van het eindresultaat wel of niet 
deelnemen aan het beoogde kabinet. 
Sub f. Het partijbestuur is verantwoording schuldig aan het congres. Het congres is tevens 
bevoegd een oordeel te geven over het beleid van de jongerenorganisatie en de door het 
partijbestuur erkende groepen en netwerken, de fracties in de Staten-Generaal en de 
Nederlandse leden van de socialistische fractie in het Europees Parlement. 
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Sub g. Het congres verkiest tweejaarlijks het partijbestuur en het congrespresidium en 
vierjaarlijks de PES-congresdelegatie en de beroepscommissie. 
Sub h. Het congres onderzoekt de financiële rekening van het partijbestuur. Goedkeuring 
door het congres van het algemeen jaarverslag over het gevoerde beleid in de partij en van 
het financiële verslag en de rekening en verantwoording vindt elke twee jaar plaats en strekt 
het partijbestuur tot decharge.  
Sub i. Het congres stelt vast welke functies worden vervuld door bezoldigde bestuurders. 
Hun rechtspositie wordt door het partijbestuur vastgesteld. 
Sub j. Het congres neemt een beslissing over een voorstel tot ontbinding van de partij en tot 
wijziging van de statuten. 
 

Artikel 17. Politieke Ledenraad 

Lid 1: Er is een Politieke Ledenraad die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de 
fracties in de Eerste Kamer en Tweede kamer, de PvdA-delegatie in het Europees Parlement 
en het partijbestuur over de politieke koers van de partij.  
Lid 2: De Politieke Ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen of groepen van 
afdelingen van ten minste 500 leden, alsmede afgevaardigden van de gewesten, van door 
het partijbestuur erkende groepen en netwerken, van de besturen van de neveninstellingen 
en een afgevaardigde namens de afdelingen van de partij in het buitenland. Bij ontstentenis 
kan de afgevaardigde worden vervangen door een plaatsvervanger. Deze afgevaardigden en 
hun plaatsvervangers dienen lid van de PvdA te zijn. 
Lid 3: De onder lid 2 genoemde afgevaardigden treden bij de Politieke Ledenraad op 
namens één afdeling of gewest of namens één door het partijbestuur erkende groep of 
netwerk en niet namens een combinatie hiervan of namens meerdere door het partijbestuur 
erkende groepen en netwerken.  
Lid 4: De Politieke Ledenraad wordt ten minste drie maal per jaar bijeen geroepen.  
Lid 5: De Politieke Ledenraad bepaalt zelf zijn agenda, op voorstel van een 
agendacommissie.  
Lid 6: Alle leden van de partij hebben spreekrecht en stemrecht bij de politiek-inhoudelijke 
agendapunten van de Politieke Ledenraad, waarbij het presidium bij elk agendapunt 
waarvoor dit geldt een behandelingsvoorstel doet.  
Lid 7: Bij stemmingen brengen de aanwezige afgevaardigden elk één stem uit. Indien leden 
van de partij stemrecht hebben bij een onderwerp, tellen de stemmen van de afgevaardigden 
zoals bedoeld in lid 2 voor 75% in de uitslag van de stemming. De uitgebrachte stemmen 
van de leden, niet zijnde afgevaardigden, tellen mee voor 25% in de uitslag van de 
stemming.  
Lid 8: Leden van de fracties van de Eerste Kamer en Tweede kamer, leden van de PvdA-
delegatie in het Europees Parlement, leden van het partijbestuur, leden van het presidium en 
bewindspersonen worden uitgenodigd voor de vergadering, maar zij kunnen geen 
afgevaardigde zijn als bedoeld in lid 2 en kunnen geen stemrecht uitoefenen als bedoeld in 
lid 5. Deze leden nemen deel aan de vergadering met adviserende stem. 

Artikel 18. Adviesraad Verenigingszaken 

Lid 1: Er is een Adviesraad Verenigingszaken die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt 
aan het partijbestuur over organisatorische en financiële aangelegenheden van de 
vereniging en die over bepaalde onderwerpen instemmingsrecht heeft. 
Lid 2: De Adviesraad Verenigingszaken bestaat uit afgevaardigden van de besturen van de 
afdelingen, uitgaande van afdelingen of groepen van afdelingen met samen ten minste 500 
leden, alsmede afgevaardigden van de besturen van de gewesten. De in het buitenland 
gelegen afdelingen van de partij mogen samen een afgevaardigde aanwijzen. Bij 
ontstentenis kan de afgevaardigde worden vervangen door een plaatsvervanger. 
Lid 3: Alle leden van het partijbestuur kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de 
Adviesraad Verenigingszaken. Zij nemen deel met adviserende stem.  
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Lid 4: De Adviesraad Verenigingszaken wordt ten minste vier maal per jaar bijeengeroepen.  
Lid 5: De Adviesraad Verenigingszaken stelt zijn agenda vast op voorstel van het 
partijbestuur.  
Lid 6: Bij stemmingen brengen de aanwezige afgevaardigden elk één stem uit.  
Lid 7: Leden van de fracties van de Eerste Kamer en Tweede kamer, leden van de PvdA-
delegatie in het Europese Parlement, leden van het partijbestuur, leden van het presidium en 
bewindspersonen kunnen geen afgevaardigde zijn. 

Artikel 19. Het presidium 

Lid 1: Samenstelling Het presidium bestaat uit negen leden. De leden van het presidium 
worden gekozen door het congres voor een periode van twee jaar. De door het congres 
gekozen presidiumleden kunnen drie keer worden herkozen. Het partijbestuur stelt een 
rooster van aftreden op. 
 
Lid 2: Taken Het presidium leidt de vergaderingen van het congres, de Politieke Ledenraad 
en de Adviesraad Verenigingszaken. Leden van het presidium mogen niet lid zijn van het 
partijbestuur, de Politieke Ledenraad en de Adviesraad Verenigingszaken of afgevaardigde 
zijn naar het congres. 

Artikel 20. Het partijbestuur 

Lid 1: Samenstelling 
Sub a. Het partijbestuur bestaat uit: 1. voorzitter 2. vice-voorzitter 3. internationaal secretaris 
4. penningmeester 5. zeven overige leden 
Sub b. De leden van het partijbestuur worden gekozen voor een periode van vier jaar.  
Verkiezingen van leden van het partijbestuur vinden elke twee jaar plaats. In de 
eerstvolgende vergadering van het partijbestuur na de verkiezing van leden het partijbestuur 
wordt een rooster van aftreden vastgesteld, waarin de beslissing over het rooster van 
aftreden van twee jaar eerder wordt gerespecteerd. In dat rooster van aftreden wordt 
geregeld dat telkens ongeveer de helft van de plaatsen openvalt, met dien verstande dat het 
moment van aftreden van de voorzitter een ander is dan het moment van aftreden van de 
vice-voorzitter en van andere bezoldigde bestuurders. 
Sub c. De onder Sub a 1 tot en met 4 genoemde leden worden in functie gekandideerd en 
gekozen. Leden van het partijbestuur mogen geen afgevaardigde naar het congres zijn of lid 
zijn van het Politieke Ledenraad of de Adviesraad Verenigingszaken, het congrespresidium 
of de beroepscommissie. Leden die een dienstbetrekking vervullen bij de Partij van de 
Arbeid (met uitzondering van de bezoldigde bestuurders), de Evert Vermeer Stichting, de 
Stichting Ondersteuning Tweede-Kamerfractie Partij van de Arbeid, de Jonge Socialisten, de 
Anne Vondeling Stichting, de Alfred Mozer Stichting of de Wiardi Beckman Stichting, mogen 
geen deel uitmaken van het partijbestuur. 
Sub c. De door het congres gekozen leden van het partijbestuur kunnen te allen tijde, samen 
of afzonderlijk, door het congres als lid van het partijbestuur worden ontslagen; 
Sub d. De nationale lijsttrekker, de voorzitters van de Eerste- en Tweede-Kamerfractie en de 
voorzitter van de PvdA-delegatie in de socialistische fractie in het Europees Parlement 
wonen de vergaderingen van het partijbestuur bij met adviserende stem. De leden van de 
Tweede Kamer en leden van de PvdA-delegatie in de socialistische fractie in het Europees 
Parlement mogen geen lid zijn van het partijbestuur, tenzij het congres op basis van 
bijzondere omstandigheden anders bepaalt; 
Sub e. De directeur van de Wiardi Beckman Stichting en een vaste vertegenwoordiger van 
het landelijk bestuur van de jongerenorganisatie die partijlid dienen te zijn, kunnen de 
vergaderingen van het partijbestuur bijwonen met adviserende stem; 
Sub f. de vergaderingen van het partijbestuur zijn besloten. 
Lid 2: Taken 
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Sub a. Het partijbestuur is belast met het bestuur en de algemene leiding van de partij, het 
beheer van de partijorganisatie en het uitvoeren van alle overige taken en bevoegdheden die 
aan het partijbestuur zijn toegewezen; 
Sub b. Het partijbestuur roept het congres bijeen, voert de besluiten van het congres uit en is 
belast met het toezicht op de naleving en handhaving van de statuten en reglementen; 
Sub c. Het partijbestuur roept het Politieke Ledenraad bijeen; 
Sub d. Het partijbestuur roept de Adviesraad Verenigingszaken bijeen; 
Sub e. Het partijbestuur bemiddelt bij het voorkomen of beslechten van conflicten binnen de 
partij. 
Sub f. Het partijbestuur bevordert de deelname van de leden aan het politieke debat en de 
besluitvorming door middel van het organiseren van bijeenkomsten, manifestaties en 
ledenraadpleging. Ten behoeve daarvan stelt het partijbestuur adviesgroepen, commissies, 
netwerken en werkgroepen in, respectievelijk erkent deze als zodanig. 
Sub g. Het partijbestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met 
maatschappelijke groepen en organisaties. 
Sub h. Het partijbestuur is belast met de voorlichting over en in de partij en met de 
campagnevoering. 
Sub i. Het partijbestuur stelt de jaarlijkse begroting van de inkomsten en uitgaven van de 
partij vast. Het beheert de geldmiddelen en de eigendommen van de partij. 
Sub j. Het partijbestuur onderhoudt contacten met door de partij gesubsidieerde 
neveninstellingen en stelt zich op de hoogte van de besteding van door de partij verstrekte 
subsidies. 
Sub k. Het partijbestuur betoont zich actief in het werven, selecteren, opleiden en begeleiden 
van partijkaderleden en ambtsdragers. 
Sub l. In afwachting van een besluit door het bevoegde orgaan kan het partijbestuur iemand 
in de uitoefening van een functie schorsen. In dat geval bevordert het partijbestuur dat er zo 
spoedig mogelijk een besluit genomen wordt en kan daartoe een termijn stellen. Deze 
maatregelen worden aan betrokkenen medegedeeld, met opgave van de redenen. 
Lid 3: Vertegenwoordiging 
Sub a. Naast de algemene bepalingen die gelden volgens het Burgerlijk Wetboek wordt de 
partij vertegenwoordigd door de voorzitter en de penningmeester. Bij afwezigheid wordt de 
voorzitter vervangen door de vice-voorzitter. 
Sub b. Het partijbestuur kan voor bijzondere doeleinden anderen de bevoegdheid verlenen 
tot vertegenwoordiging van de partij. 
Lid 4: De verkiezing 
Sub a. Op voorstel van het partijbestuur en op advies van de Adviesraad Verenigingszaken 
stelt het congres in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het nieuwe partijbestuur 
gekozen wordt, een profiel vast voor het te verkiezen partijbestuur. Dit profiel bevat een 
advies betreffende de gewenste samenstelling van het partijbestuur en de eisen waaraan de 
kandidaten moeten voldoen. Het partijbestuur kan – na advies van de Adviesraad 
Verenigingszaken – een commissie benoemen, die tot taak heeft op basis van voornoemd 
profiel aanbevelingen te doen aan het congres betreffende de verkiezing van het 
partijbestuur. Kandidaten voor de op handen zijnde bestuursverkiezing kunnen geen deel 
uitmaken van deze commissie; 
Sub b Het partijbestuur bepaalt in een procedureschema een datum voor welke de 
gemotiveerde sollicitatiebrieven van leden in het bezit van het partijbestuur dienen te zijn; 
Sub c. In geval van een tussentijdse vacature in het partijbestuur wordt deze opgevuld door 
de kandidaat die bij de meest recente verkiezing van de overige leden van het partijbestuur 
het eerstvolgend hoogste aantal stemmen had behaald. Leden die tussentijds door opvolging 
lid van het partijbestuur zijn geworden zijn bij de eerstvolgende gelegenheid dat leden van 
het partijbestuur worden verkozen aftredend. Indien de vacature is ontstaan bij een in functie 
gekozen lid, beslist het partijbestuur welk lid deze functie zal overnemen, met dien verstande 
dat ingeval de positie van voorzitter open is gevallen deze positie wordt overgenomen door 
de vice-voorzitter. 
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Sub d.  Indien een lid van het partijbestuur dat een positie inneemt als bezoldigd bestuurder 
tussentijds aftreedt, wordt er in de opvolging voorzien tijdens het eerstvolgende congres 
waarop verkiezing conform de procedurebepalingen redelijkerwijze mogelijk is.  
Sub e. Leden van het partijbestuur die een volle periode van vier jaar zitting hebben gehad, 
zijn ten hoogste eenmaal aansluitend herkiesbaar in de positie die ze in het partijbestuur 
hebben bekleed. Na die periode zijn de leden van het partijbestuur wel herkiesbaar in een 
andere, al dan niet rechtstreeks gekozen, functie. 

Artikel 21. De fracties in de Staten-Generaal en het Europees Parlement 

Lid 1: De leden gekozen tot lid van de Eerste respectievelijk Tweede Kamer der Staten-
Generaal op de lijsten van de Partij van de Arbeid, vormen de kamerfracties van de partij. 
Lid 2: De leden gekozen tot lid van het Europees Parlement op de lijst van de Partij van de 
Arbeid, maken deel uit van de socialistische fractie in het Europees Parlement. 
Lid 3: De in de leden 1 en 2 bedoelde leden bevorderen de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de partij in de onderscheiden vertegenwoordigende lichamen en leggen 
daarvan verantwoording af aan de partij, met inachtneming van hun staatsrechtelijke positie. 
Lid 4: Het afleggen van de in lid 3 bedoelde verantwoording geschiedt aan het congres en 
tussentijds aan de Politieke Ledenraad. 

Artikel 22. Partij van de Europese Sociaal-democraten (PES) 

Lid 1: Omschrijving 
Sub a: De PES is de Partij van Europese Sociaaldemocraten (PES). Dit is de Europese 
organisatie, die wordt gevormd door landelijke socialistische en sociaaldemocratische 
partijen in de Europese Unie. De Partij van de Arbeid is een van de leden van de PES.   
Sub b: Gedurende de zittingsperiode die de PES hanteert maakt een door het partijbestuur 
aan te wijzen lid deel uit van het Presidium van de PES. 
Lid 2: taken 
Tot de taak van het congres van de PES behoort (onder meer) het vaststellen van het PES 
Manifest voor de verkiezing van de leden van de fractie van de PES in het Europese 
Parlement. 
Lid 3: De PES-congresdelegatie 
Sub a: Het PvdA-congres verkiest tweejaarlijks de PES-congresdelegatie. Van de PES-
congresdelegatie maken deel uit de voorzitter van de Tweede Kamerfractie, de nationale 
lijsttrekker, de internationaal secretaris, het Nederlandse lid van het PES-presidium, een lid 
van de Tweede Kamerfractie en een lid van de Nederlandse leden van de socialistische 
fractie in het Europees Parlement. Het PvdA-congres kiest op aanbeveling van het 
partijbestuur de overige leden. Verkiezing vindt plaats gelijktijdig met de verkiezing van het 
partijbestuur, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 20 lid 4. Herverkiezing is twee 
maal mogelijk. 
Sub b: de voorzitter van de partij kan de vergadering van de PES-congresdelegatie bijwonen 
Sub c: De PES-congresdelegatie is verantwoording schuldig aan het congres. Zij brengt haar 
verslag uit gelijktijdig met de in Artikel 16 Lid 5 Sub f genoemde verslagen. 

Artikel 23. Ledenraadpleging 

Lid 1: Over de verkiezing van de lijsttrekkers voor de verkiezingen van de Kamers van de 
Staten- Generaal en het Europees Parlement, over de verkiezing van de voorzitter van de 
partij en over door het partijbestuur te bepalen onderwerpen worden de leden in de 
gelegenheid gesteld via een ledenraadpleging hun stem uit te brengen. 
Lid 2: Een ledenraadpleging voor een functie vindt plaats indien zich daarvoor twee of meer 
kandidaten hebben gemeld. Deze kandidaten dienen hun kandidatuur vergezeld te doen 
gaan van getekende ondersteuningsverklaringen van tenminste 50 partijleden. 
Lid 3: De uitslag van een ledenraadpleging geldt voor het congres als een bindende 
voordracht voor zover hij op personen betrekking heeft, dan wel als een zwaarwegend 
advies voor zover hij op zaken betrekking heeft. Aan de uitslag kan het bindend of 
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zwaarwegend karakter slechts ontnomen worden met een meerderheid van twee derde van 
de op het congres uitgebrachte geldige stemmen. 
Lid 4: De bepalingen bij of krachtens dit artikel zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige 
toepassing op ledenraadplegingen binnen gewesten en afdelingen alsmede voor de 
verkiezingen van waterschappen. Het besluit om voor een andere dan de in lid 1 genoemde 
functies een ledenraadpleging te houden wordt tijdig genomen door het partijorgaan dat tot 
taak heeft om een kandidaat in die functie te kiezen. 

Artikel 24. Slotbepaling 

Lid 1: Het partijbestuur is bevoegd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in naam van de 
partij te beslissen, onverminderd zijn verantwoordelijkheid tegenover het congres. 
Lid 2. Het partijbestuur vertegenwoordigt de partij in en buiten rechte. Het kan daartoe een 
of meer van zijn leden, van de organen of van de medewerkers van de partij machtigen.  
Lid 3: Het partijbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen, 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. 
Lid 4: De partij is opgericht voor onbepaalde tijd. 
Lid 5: Bij ontbinding van de partij geschiedt de liquidatie door het partijbestuur, 
overeenkomstig het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek. Bij het ontbindingsbesluit kan 
tevens worden bepaald welke andere bestemming dan die, genoemd in het Burgerlijk 
Wetboek, aan het batig saldo zal worden gegeven. 
Lid 6: De organisatie en werkwijze van de partij worden geregeld door de statuten en het 
huishoudelijk reglement. In situaties waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet 
voorzien is de algemene wet- en regelgeving mutatis mutandis van kracht. De statuten en 
het huishoudelijk reglement worden vastgesteld door het partijcongres. 
Lid 7: Wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement kan alleen geschieden door 
een partijcongres bij eenvoudige meerderheid (meer dan 50%) van de geldig uitgebrachte 
stemmen; blanco stemmen tellen niet mee. 
Lid 8: De statuten treden in werking zodra deze zijn neergelegd in een notariële akte. Een 
wijziging van de statuten treedt niet in werking voordat deze is neergelegd in een notariële 
akte. Tot het verlijden van deze notariële akte is ieder Lid van het partijbestuur bevoegd.  
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HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN 

Artikel 1. De vergaderorde en de wijze van stemmen 

Lid 1: De agenda 
Sub a. De agenda en/of het afhandelingvoorstel wordt op voorstel van de vergadervoorzitter 
of van het presidium aan het begin van de vergadering vastgesteld. 
Sub b. Indien een agendapunt een verkiezingsprogram, resolutie, reglement of ander 
schriftelijk besluit betreft, formuleert het orgaan dat tot het bijeenroepen van de vergadering 
bevoegd is bij de uitnodiging de voorstellen waarover wordt beraadslaagd, behoudens 
andersluidende bepalingen in het huishoudelijk reglement. 
Lid 2: Voorstellen, moties en amendementen worden schriftelijk en behoudens 
andersluidende bepalingen in dit reglement uiterlijk één week voor de vergadering ingediend 
door stemgerechtigde deelnemers aan de vergadering. Later ingediende voorstellen, moties 
en subamendementen kunnen op voorstel van de vergadervoorzitter of van het presidium in 
behandeling worden genomen, mits zij worden ingediend door ten minste vijf 
stemgerechtigde deelnemers aan de vergadering. 
Lid 3: (Sub)-amendementen zijn ontoelaatbaar indien zij een strekking hebben tegengesteld 
aan het voorstel waarop zij betrekking hebben, of indien er tussen de inhoud van het (sub)-
amendement en die van het voorstel geen rechtstreeks verband bestaat. 
Lid 4: De vergadervoorzitter of het presidium is ten aanzien van de in Lid 2 bedoelde 
voorstellen, moties en (sub)-amendementen bevoegd tot verbetering van onduidelijkheden 
en tot samenvoeging indien de strekking gelijk is. 
Lid 5: Stemmingen vinden plaats bij handopsteken, tenzij de stemming personen of 
persoonlijke belangen betreft, in welk geval geheime stemming plaatsvindt langs schriftelijke 
of elektronische weg. De vergadervoorzitter of het presidium kan ook in andere gevallen 
schriftelijke of elektronische stemming doen plaatsvinden. Tenzij de reglementen anders 
bepalen beslist de eenvoudige meerderheid (meer dan 50%) van de geldig uitgebrachte 
stemmen; blanco stemmen tellen niet mee. Indien bij stemming over zaken de stemmen 
staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
Lid 6: Indien bij de verkiezing van personen slechts één kandidaat is gesteld, wordt deze bij 
acclamatie verkozen verklaard tenzij stemming wordt verlangd. Indien een meerderheid 
(meer dan 50%) zich uitspreekt tegen de verkiezing van de kandidaat blijft de plaats 
onvervuld en wordt de vervulling van de plaats opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende 
vergadering. Het (partij- )bestuur treft zonodig voorzieningen in afwachting van de vervulling 
van de vacante plaats. 
Lid 7: De vaststelling van de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend lichaam geschiedt 
door stemming per plaats, te beginnen bij de eerste plaats op de lijst met inachtneming van 
de bepalingen inzake de uitslag van een ledenraadpleging. Voor een plaats zijn kandidaat 
degene die op de ontwerplijst voor deze plaats wordt voorgesteld en degenen die ter 
vergadering als tegenkandidaten worden voorgesteld. Tegenkandidaten kunnen zijn 
diegenen die op de ontwerplijst op een lagere plaats zijn voorgesteld, dan wel kandidaten die 
vermeld staan op de alfabetische lijst van niet-geplaatsten. Indien geen tegenkandidaten 
gesteld worden, wordt de voor die plaats voorgestelde kandidaat bij acclamatie verkozen 
verklaard, zonder dat stemming kan worden verlangd. Bij twee of meer kandidaten voor één 
plaats vindt schriftelijke stemming plaats. Wanneer in de eerste ronde geen van de 
kandidaten meer dan 50% van de geldig uitgebrachte stemmen heeft behaald vindt 
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen op zich hebben 
verzameld. Bij herstemming geldt dat de kandidaat die een eenvoudige meerderheid heeft 
behaald (meer dan 50%, waarbij blanco stemmen niet meetellen) is verkozen. Wanneer in 
de herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Indien een tegenkandidaat verkozen 
wordt verklaard, schuiven de voor de betrokken plaats op de ontwerplijst voorgestelde 
kandidaat en de daarop volgende kandidaten op naar de telkens volgende lagere plaats op 
de ontwerplijst. 
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Artikel 2. Wijzen van communicatie 

Het aankondigen en convoceren van vergaderingen geschiedt met behulp van reguliere post 
of digitale post indien het digitale adres in de ledenadministratie bekend is. Wanneer het 
digitaal verzonden bericht niet bezorgd kan worden en geretourneerd wordt, dient de 
aankondiging of convocatie alsnog per reguliere post te worden nagezonden. 

Artikel 3. Het Lidmaatschap 

Lid 1: Iemand die tot de partij wil toetreden, meldt zich aan bij het partijbestuur. 
Lid 2: Indien door een lid van het partijbestuur of – binnen een maand na toezending van de 
mededeling van aanmelding – door het afdelingsbestuur bezwaar wordt aangetekend, neemt 
het partijbestuur binnen zestig dagen na aanmelding een beslissing. Tegen een afwijzende 
beslissing staat beroep open bij de beroepscommissie binnen dertig dagen na ontvangst van 
de mededeling. 
Lid 3: Een nieuw lid verkrijgt actieve en passieve ledenrechten zes weken nadat zijn 
contributiebetaling in het bezit van het partijbestuur is. Hij/Zij moet daartoe persoonlijk 
opdracht hebben gegeven. 

Artikel 4. Bemiddeling en toezicht 

Lid 1: Maatregelen als bedoeld in Artikel 4 Lid 8 Sub d en Artikel 6 van de statuten worden 
genomen door het partijbestuur. Schriftelijke verzoeken kunnen worden ingediend door een 
afdelingsvergadering, een gewestelijke vergadering, een raadsfractie, een statenfractie of op 
eigen initiatief van het partijbestuur. 
Lid 2: Het partijbestuur laat verzoekers na ontvangst van het verzoek onverwijld weten in 
hoeverre het op het verzoek wil ingaan. Het kan desgewenst voorlopige voorzieningen 
treffen. Een afwijzing van het verzoek wordt met redenen omkleed. 
Lid 3: Een verzoek wordt slechts in behandeling genomen als het voldoet aan tenminste de 
volgende drie zorgvuldigheidseisen: 
Sub a. het omschrijft welke statutaire of reglementaire bepaling dan wel welk besluit of 
belang van de partij wordt aangetast of bedreigd, en op welke feiten en omstandigheden 
deze stellingname gebaseerd is; 
Sub b. het deelt mee in hoeverre het betrokken lid of orgaan in de gelegenheid is gesteld 
zich te rechtvaardigen en hoe van deze gelegenheid gebruik is gemaakt; 
Sub c. het omschrijft welke maatregelen naar het oordeel van de verzoekers genomen 
dienen te worden. 
Lid 4: In geval de beoogde maatregel het royement dan wel het terugroepen van een 
volksvertegenwoordiger uit één of meer van zijn of haar functies is, neemt het partijbestuur 
zijn beslissing op advies van een commissie van goede diensten. Deze commissie van 
goede diensten bestaat uit drie leden, waarvan; één lid aan te wijzen door het in het geding 
zijnde partijlid of partijorgaan, één lid aan te wijzen door de partijgeleding die de zaak 
aanhangig heeft gemaakt, en één lid door de twee voornoemde leden gezamenlijk. De leden 
van de commissie van goede diensten dienen lid te zijn van de PvdA. De commissie van 
goede diensten regelt haar eigen werkzaamheden en hoort alle betrokkenen, onder wie in 
voorkomende gevallen de betrokken fractie. Zij brengt binnen twee maanden advies uit aan 
het partijbestuur. 
Lid 5: Het partijbestuur neemt een besluit tot maatregelen als bedoeld in Lid 1 zo mogelijk 
binnen drie maanden nadat het initiatief daartoe is genomen dan wel het verzoek daartoe is 
ontvangen. 
Lid 6: Het partijbestuur deelt maatregelen als bedoeld in lid 1 schriftelijk en met redenen 
omkleed aan alle belanghebbenden mede 
Lid 7: Maatregelen van tijdelijke aard hebben een geldingsduur van maximaal zes maanden, 
met dien verstande dat het verloop van deze termijn naderhand genomen rechtsgeldige 
besluiten niet aantast. 
Lid 8: Het partijbestuur ziet toe op de gelijke informatieverstrekking in het kader van 
procedures met betrekking tot bemiddeling en toezicht aan zowel het in geding zijnde partijlid 
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of partijorgaan als aan de partijgeleding die de zaak aanhangig heeft gemaakt. Tegen een 
besluit van het partijbestuur staat binnen een maand beroep open bij de beroepscommissie. 
Lid 9: In geval de maatregel het terugroepen van een volksvertegenwoordiger uit één of 
meer van zijn of haar functies is, wordt betrokkenen conform de gedragscode en interne 
bereidverklaring gevraagd zijn of haar zetel ter beschikking te stellen aan de partij. Indien 
betrokkenen één maand na terugroeping hieraan geen gehoor heeft gegeven, volgt 
royement. Tegen een dergelijk royement staat geen beroep open. 

Artikel 5. Het beroep 

Lid 1: Tegen de besluiten bedoeld in Artikel 3 Lid 2 en Artikel 4 Lid 7 van het huishoudelijk 
reglement staat binnen een maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling beroep 
open bij de beroepscommissie. 
Lid 2: De beroepscommissie doet uiterlijk zestig dagen na dagtekening van een beroep na 
hoor en wederhoor een voor alle betrokkenen bindende uitspraak. 
Lid 3: Een beroep heeft opschortende werking. De beroepscommissie deelt per 
aangetekende brief haar beslissing aan de betrokkene(n) mee en stelt het partijbestuur van 
deze beslissing op de hoogte. 

Artikel 6. De kandidaatstelling vertegenwoordigende lichamen 

Lid 1: In de artikelen 6 en 7 wordt verstaan onder 
Sub a. verkiezingen: de verkiezingen voor stadsdeelraden, (deel-)gemeenteraden, 
Provinciale Staten, de Tweede Kamer of Eerste Kamer der Staten-Generaal, het Europees 
Parlement en andere vertegenwoordigende lichamen; 
Sub b. bestuur: het partijorgaan dat op grond van de statuten is belast met de voorbereiding 
van de deelname aan de verkiezingen; 
Sub c. kandidatenlijst: de vanwege de partij in te dienen kandidatenlijst voor de verkiezingen; 
Sub d. interne bereidverklaring: het door het partijbestuur opgestelde en door een lid 
ingevulde en ondertekende formulier, waaruit blijkt dat dit lid bereid is tot het aanvaarden van 
een plaats op de lijst onder de in het formulier vermelde voorwaarden; 
Sub e. gedragscode: het door het partijbestuur opgestelde en door een lid ondertekende 
formulier, waaruit blijkt dat dit lid zich conformeert aan de gestelde regels betreffende 
integriteit; 
Sub f. adviescommissie kandidaatstelling: een door het bestuur ingestelde commissie, belast 
met het opsporen van potentiële kandidaten voor de verkiezingen en het uitbrengen van een 
advies betreffende de ontwerpkandidatenlijst; 
Sub g. bezwarencommissie: een door het partijbestuur ingestelde commissie die een 
bindende uitspraak doet over kandidaten die bezwaar maken tegen de beslissing van een 
bestuur of kandidaatstellingscommissie om hen niet te betrekken in de 
kandidaatstellingsprocedure. 
Sub h. alfabetische lijst van niet-geplaatsten: een lijst van kandidaten, alfabetisch op 
achternaam gerangschikt, die door het bestuur of de adviescommissie kandidaatstelling niet 
zijn geplaatst op de ontwerpkandidatenlijst, en wel zijn toegelaten tot de 
kandidaatstellingsprocedure. 
Lid 2: Het partijbestuur stelt ten behoeve van de verkiezingen een schema van 
voorbereiding op, dat tijdig wordt gepubliceerd. De besturen nemen dit schema bij hun 
werkzaamheden in acht. 
Lid 3: Het in Lid 2 bedoelde schema vermeldt de uiterste datum waarvoor het bestuur na 
overleg met de betrokken fractie een fractieprofiel opstelt en publiceert. Het fractieprofiel 
bevat een advies betreffende de gewenste samenstelling van de fractie en de eisen waaraan 
de kandidaten moeten voldoen. 
Lid 4: Het in Lid 2 bedoelde schema vermeldt de uiterste datum waarvoor leden bij het 
bestuur een gemotiveerde sollicitatiebrief kunnen indienen. 
Lid 5: De formulieren van de interne bereidverklaring en de gedragscode worden door het 
bestuur tijdig toegezonden aan de leden wier gemotiveerde sollicitatiebrief in behandeling is 
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genomen. Het in Lid 2 bedoelde schema vermeldt de uiterste datum waarvoor deze interne 
bereidverklaring en gedragscode dienen te zijn ingezonden bij het bestuur. Indien niet zowel 
de interne bereidverklaring als de gedragscode tijdig zijn ontvangen en voorzien zijn van de 
handtekening van de kandidaat, wordt de kandidaat niet in de verdere procedure betrokken. 
Lid 6: Het bestuur stelt in voorkomend geval op basis van de adviescommissie 
kandidaatstelling uit de leden die de interne bereidverklaring en de gedragscode hebben 
afgegeven een gemotiveerde rangordening op, die ten hoogste het aantal namen bevat dat 
gelet op de Kieswet op de kandidatenlijst geplaatst kan worden. Deze rangordening vormt de 
ontwerpkandidatenlijst, welke tijdig wordt toegezonden aan de vergadering die bevoegd is tot 
het vaststellen van de kandidatenlijst 
Lid 7: De leden die de interne bereidverklaring en de gedragscode hebben afgegeven maar 
niet op de ontwerpkandidatenlijst geplaatst zijn, worden geplaatst op de zogenoemde 
alfabetische lijst van niet-geplaatsten, welke lijst tegelijk met de ontwerpkandidatenlijst wordt 
toegezonden aan de in Lid 6 en Lid 8 bedoelde vergadering. 
Lid 8: De tot het vaststellen van de kandidatenlijst bevoegde vergadering stelt uiterlijk zes 
weken voor de wettelijke kandidaatstellingsdatum de kandidatenlijst vast uit de leden die 
vermeld zijn op de ontwerpkandidatenlijst dan wel de alfabetische lijst van niet-geplaatsten. 
Lid 9: Het bestuur dat een ontwerpkandidatenlijst opstelt, dan wel de adviescommissie 
kandidaatstelling, kan besluiten een kandidaat (inclusief kandidaat-lijsttrekkers) niet verder in 
de procedure te betrekken, indien een kandidaat duidelijk niet past in het gestelde profiel of 
indien te verwachten is dat deze kandidaat ernstige schade zal berokkenen aan het aanzien 
van de partij. Een dergelijke beslissing over het niet toelaten van een kandidaat tot de 
kandidaatstelling dient ten minste vijf weken voor de vaststelling van de kandidatenlijst in de 
bevoegde vergadering genomen te worden. Een dergelijke beslissing heeft geen 
opschortende werking ten aanzien van het bekend maken van de ontwerpkandidatenlijst en 
het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst.  
Lid 10. De kandidaat op wie een beslissing als bedoeld in Lid 9 van toepassing is, wordt 
daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte gebracht. Daarbij wordt de kandidaat 
geïnformeerd over de wijze waarop deze een bezwaar kan indienen bij het partijbestuur. 
Lid 11. De kandidaat kan binnen een termijn van een week na dagtekening van de 
mededeling als bedoeld in lid 10 bij het partijbestuur schriftelijk bezwaar maken tegen de 
beslissing om hem of haar niet verder te betrekken in de kandidaatstellingsprocedure. 
Lid 12. Het partijbestuur stelt onverwijld het in lid 11 bedoelde bezwaarschrift in handen van 
de bezwarencommissie. De bezwarencommissie wordt onverwijld geïnformeerd door het 
bestuur of de adviescommissie over de beweegreden van het niet verder betrekken in de 
kandidaatstellingprocedure. De bezwarencommissie toetst of het bestuur, respectievelijk de 
kandidaatstellingscommissie in redelijkheid tot het oordeel kon komen om een kandidaat niet 
verder te betrekken in de procedure. De bezwarencommissie kan de betrokkene oproepen 
voor een mondelinge toelichting. De bezwarencommissie kan het bestuur of de 
adviescommissie kandidaatstelling in de gelegenheid stellen de beslissing nader schriftelijk 
of mondeling toe te lichten. De bezwarencommissie doet uitspraak binnen een termijn van 
ten hoogste twee weken na dagtekening van het bezwaarschrift aan het partijbestuur. 
Lid 13. De uitspraak van de bezwarencommissie wordt onverwijld schriftelijk kenbaar 
gemaakt aan de betrokkene en aan het bestuur of adviescommissie kandidaatstelling. Deze 
uitspraak is vertrouwelijk en niet vatbaar voor hoger beroep. 
Lid 14. Indien de bezwarencommissie het bezwaar gegrond verklaart, wordt de kandidatuur 
van de betrokkene door het bestuur of de adviescommissie kandidaatstelling terstond in 
behandeling genomen. De kandidaat wordt vervolgens alsnog op de ontwerpkandidatenlijst 
of op de alfabetische lijst van niet-geplaatsten geplaatst. De aldus gewijzigde lijst(en) worden 
bekend gemaakt aan de leden die opgeroepen zijn voor de vergadering die de 
kandidatenlijst vaststelt. 
Lid 15. De bezwarencommissie wordt ingesteld door het partijbestuur. De 
bezwarencommissie wijst uit haar midden een voorzitter aan. De bezwarencommissie doet in 
kamers van tenminste drie leden uitspraak als bezwarencommissie. Een lid van de 
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bezwarencommissie kan geen deel uitmaken van de kamer binnen het eigen gewest of in 
gevallen waarin het met het desbetreffende lid persoonlijke betrekkingen onderhoudt. 
Lid 16: Het bestuur vraagt aan de kandidaten een instemmingverklaring en verzorgt de 
indiening van de kandidatenlijst met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de 
Kieswet. 

Artikel 7. Bestuursleden die tevens kandidaat zijn 

Lid 1: Indien leden van het bestuur te kennen geven zich kandidaat te stellen voor de op 
handen zijnde verkiezingen nemen zij de verdere procedure geen deel aan de 
bestuurshandelingen met betrekking tot de kandidaatstelling, tot aan het moment waarop de 
kandidatenlijst is vastgesteld. 
Lid 2: De daartoe bevoegde vergadering voorziet in elk geval in aanvulling van het bestuur 
met tijdelijke bestuursleden indien minder dan drie bestuursleden resteren voor de 
kandidaatstellingswerkzaamheden. 
Lid 3: Indien het bepaalde in Lid 2 niet tot een voldoende aanvulling van het bestuur leidt, 
kan het partijbestuur dispensatie verlenen voor het bepaalde in Lid 1. 

Artikel 8. De binding aan het verkiezingsprogram 

Lid 1: Een lid van een fractie in een vertegenwoordigend lichaam is gebonden aan het 
desbetreffende verkiezingsprogram, tenzij hij/zij schriftelijk een zwaarwegend persoonlijk 
voorbehoud heeft kenbaar gemaakt vóór vaststelling van de kandidatenlijst. 
Lid 2: De in Lid 1 bedoelde binding wordt opgeheven, wanneer het afleggen van 
verantwoording over een afwijking van het verkiezingsprogram niet leidt tot de terugroeping 
van het betrokken fractielid. 

Artikel 9. Het toetreden tot colleges en het deelnemen aan de regering 

Lid 1: Indien de fractie in een vertegenwoordigend lichaam met (een) andere fractie(s) 
overeenstemming heeft bereikt over een college- of regeringsprogram, legt zij voordat zij tot 
ondertekening overgaat verantwoording af jegens de bevoegde vergadering over het 
bereikte onderhandelingsresultaat. 
Lid 2: Een vertegenwoordiger van het afdelings- of gewestelijk bestuur woont de binnen 
partijverband te voeren selectiegesprekken met kandidaten voor het college bij met 
adviserende stem. Deze vertegenwoordiger voorziet de desbetreffende ledenvergadering 
tijdig van informatie. 
Lid 3: De afdelingsvergadering, respectievelijk de gewestelijke vergadering wordt in de 
gelegenheid gesteld te adviseren over het resultaat van de onderhandelingen. Dit advies 
geldt als een zwaarwegend advies. Bij afwijking van het advies informeert de fractie de 
vergadering daarover vóór de besluitvorming. 
Lid 4: In geval van een tussentijdse vacature in een college van Burgemeester en 
Wethouders of Gedeputeerde Staten waarbij de fractie van de PvdA in de gelegenheid is 
een kandidaat te stellen voor deze vacature, gelden zoveel mogelijk de bepalingen uit de 
partijreglementen die betrekking hebben op de selectie en voordracht van kandidaten voor 
een college. 
Lid 5: Voor zover het college- of regeringsprogram afwijkt van het verkiezingsprogram, vormt 
het in plaats van het verkiezingsprogram de basis voor het handelen van de betrokken 
partijleden en partijorganen, totdat de fractie haar steun aan het college- of 
regeringsprogram intrekt. 

Artikel 10. De voortgangsgesprekken/ functioneringsgesprekken 

Lid 1: Met volksvertegenwoordigers en bestuurders die de partij vertegenwoordigen worden 
periodiek gesprekken gevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur dat het aangaat. 
Deze gesprekken betreffen het functioneren en de ontwikkeling van de betreffende 
volksvertegenwoordiger of bestuurder. Bij gesprekken die gevoerd worden in de aanloop 
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naar een nieuwe kandidaatstelling waarbij betrokkene overweegt kandidaat te zijn, kan het 
bestuur of de commissie die namens het bestuur het gesprek voert een indicatie geven van 
de steun die de betrokkene hierbij kan verwachten.  
Lid 2: Het bestuur dat gehouden is voortgangsgesprekken/ functioneringsgesprekken te 
(doen) voeren met leden van de fractie van de PvdA en met bestuurders die deelnemen aan 
een college op voordracht van de fractie van de PvdA, kan besluiten deze gesprekken te 
laten voeren door een delegatie uit het bestuur of door een commissie waarvan al dan niet 
leden van het bestuur deel uitmaken.  
Lid 3: De voortgangsgesprekken/ functioneringsgesprekken worden jaarlijks gevoerd.  
Lid 4: De fractievoorzitter verschaft inlichtingen aan het bestuur of aan de aangewezen 
delegatie of commissie over het functioneren van de leden van de fractie en van de 
bestuurders ten behoeve van het voeren van deze gesprekken.  
Lid 5: De fractievoorzitter kan deelnemen aan de voortgangsgesprekken/ 
functioneringsgesprekken. 
Lid 6: De verslagen van voortgangsgesprekken/ functioneringsgesprekken, evenals 
eventueel daarmee verbonden commentaar van degene met wie is gesproken, worden 
vertrouwelijk ter beschikking gesteld aan het bestuur dat een kandidatenlijst opstelt voor de 
volgende verkiezingen van het lichaam waarvan degene waarmee een voortgangsgesprek/ 
functioneringsgesprek is gevoerd deel uitmaakt, respectievelijk van een commissie die als 
opdracht heeft het bestuur over de kandidatenlijst te adviseren. 

Artikel 11. Evenwichtige vertegenwoordiging 

Overal waar in de partij besturen, afvaardigingen en dergelijke worden gekozen of 
kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende lichamen worden vastgesteld, wordt gestreefd 
naar een gelijke vertegenwoordiging qua sekse en naar een evenwichtige spreiding qua 
leeftijd, regio en diversiteit. De verantwoordelijke besturen voeren hiervoor een actief beleid 
en leggen daarover verantwoording af aan de leden. 

Artikel 12. De geldmiddelen 

Lid 1: Het partijbestuur regelt de tarieven en de inning van de contributies en donaties. Het 
partijbestuur zorgt dat leden en donateurs van de partij van deze regeling op de hoogte 
worden gesteld. 
Lid 2: Het partijbestuur stelt – na instemming van de Adviesraad Verenigingszaken – de 
jaarlijks vastgestelde afdracht beschikbaar aan afdelingen en gewesten nadat zij hiervoor 
een werkplan en begroting hebben opgesteld. 
Lid 3: De partij heeft een spaarfonds voor de landelijke verkiezingen, een spaarfonds voor 
de Provinciale Statenverkiezingen, een spaarfonds voor de waterschapsverkiezingen, een 
spaarfonds voor de Europese verkiezingen en een spaarfonds voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. De middelen voor deze fondsen worden verkregen uit een door 
het partijbestuur vast te stellen bedrag uit de contributieopbrengst alsmede uit vrijwillige 
bijdragen, schenkingen en andere inkomsten. 
Lid 4: Uit de middelen van de spaarfondsen voor de landelijke verkiezingen, de Provinciale 
Statenverkiezingen, de waterschapsverkiezingen, de Europese verkiezingen en de 
gemeenteraadsverkiezingen worden de betreffende verkiezingen georganiseerd.  
Lid 5: Het spaarfonds voor de gewesten dient ter financiering van de actie voor de 
Provinciale- Statenverkiezingen. 
Lid 6: Het spaarfonds voor de afdelingen dient ter financiering van de actie voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en de gemeentelijke herindelingverkiezingen 
Lid 7: Het partijbestuur stelt regels met betrekking tot het onttrekken van gelden aan de in 
Lid 3 genoemde fondsen. 
Lid 8: De accountant, als bedoeld in Artikel 8 Lid 5 van de statuten, brengt jaarlijks verslag 
van zijn bevindingen uit aan het partijbestuur dat de stukken om advies en instemming 
voorlegt aan de Adviesraad Verenigingszaken. Het partijbestuur brengt deze verslagen om 
het jaar ter kennis van het congres. Deze bepaling is van kracht met ingang van 1 april 2007. 
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Artikel 13. Het Centrum voor Lokaal Bestuur 

Lid 1: De gekozen en benoemde leden van de besturen van gemeenten, provincies, 
waterschappen, territoriaal regionale en lokale lichamen en deelgemeenteraden of 
stadsdeelraden die lid van de partij zijn, betalen een door het partijbestuur vast te stellen 
contributie aan het Centrum voor Lokaal Bestuur. Bij het bepalen van de hoogte van deze 
contributie wordt uitsluitend rekening gehouden met het bruto-inkomen uit het desbetreffende 
orgaan. Enige andere (on-)kostenvergoeding wordt buiten beschouwing gelaten. 
Lid 2: Het bestuur van het Centrum voor Lokaal Bestuur bestaat uit: 
Sub a. een uit ieder gewest door partijleden als bedoeld in lid 1 in het desbetreffende gewest 
te kiezen lid uit de kandidaten die zich bij het bestuur van het gewestelijk bestuur gemeld 
hebben en woonachtig zijn in het desbetreffende gewest; de kandidaten moeten partijlid zijn 
als bedoeld in lid 1; bij deze vanuit gewesten aan te wijzen bestuursleden blijven partijleden 
en kandidaten die woonachtig zijn in een gemeente met een gedecentraliseerd bestuur 
buiten beschouwing; 
Sub b. uit gemeenten met een gedecentraliseerd bestuur wordt telkens één lid dat door 
partijleden als bedoeld in lid 1 uit die gemeenten wordt gekozen uit de kandidaten die zich bij 
het afdelingsbestuur gemeld hebben; de kandidaten moeten partijlid zijn als bedoeld in lid 1 
en woonachtig zijn in die gemeente; 
Sub c. ten hoogste twee leden aan te wijzen door het partijbestuur; 
Sub d. De leden van de Eerste- en Tweede-Kamerfractie die zich bezighouden met zaken 
betreffende gemeente en provincie, kunnen de vergaderingen van het bestuur bijwonen en 
hebben daarin een adviserende stem; 
Sub e. Het curatorium wijst in overleg met het partijbestuur de secretaris van het centrum 
aan; 
Sub f. De leden van het bestuur wijzen een voorzitter aan, hetzij vanuit hun midden, hetzij 
van buiten het bestuur. Indien een voorzitter wordt aangewezen van buiten de kring van 
bestuursleden die op grond van sub a, b of c deelnemen, dan dient deze voorzitter een 
partijlid te zijn waarop lid 1 van toepassing is. Een voorzitter van buiten het bestuur neemt 
deel aan de vergaderingen van het bestuur als volwaardig lid; 
Sub g. Leden van het bestuur op basis van sub a en b worden gekozen voor een periode 
van vier jaar, waarna zij ten hoogste één maal opnieuw voor een periode van vier jaar op die 
basis kunnen worden gekozen. Leden van het bestuur op basis van sub c worden benoemd 
voor een periode gelijk aan de zittingsduur van het partijbestuur. De voorzitter wordt 
benoemd voor een periode van vier jaar en kan ten hoogste één maal worden herbenoemd; 
Sub h. Het bestuur kan vaststellen wanneer de verkiezingen van leden op basis van sub a 
en b plaatsvinden. Indien voor een positie een vacature optreedt, vindt zo spoedig mogelijk 
na het bekend worden daarvan een verkiezing plaats voor die opengevallen positie. Het 
bestuur kan bij het openstellen van de vacature bepalen dat de termijn van vervulling van het 
bestuurslidmaatschap in geval van het vervullen van een vacature na minder dan een 
zittingsduur van vier jaar, korter is dan de zittingsduur van vier jaar. Voor een kandidaat die 
verkozen wordt voor een kortere periode dan vier jaar, bestaat de mogelijkheid van twee 
maal herverkiezing. 
Lid 3: Ten behoeve van de leden bedoeld in Lid 1 kunnen bijeenkomsten worden 
georganiseerd waarvoor een bijdrage van de deelnemers, eventueel van de gewesten of de 
afdelingen, kan worden gevraagd. 

Artikel 14. De jongerenorganisatie 

De jongerenorganisatie dient tweejaarlijks een verslag van haar werkzaamheden in bij het 
partijbestuur. Dit verslag wordt gelijktijdig met het tweejaarlijkse verslag van het partijbestuur 
ter kennis gebracht van het congres. 

Artikel 15. De beroepscommissie 

Lid 1: Plaatsvervanging 
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Bij ontstentenis of in geval een lid van de commissie betrokkene of belanghebbende is bij 
een royements- of bemiddelingsprocedure, wordt zijn plaats ingenomen door een 
plaatsvervangend lid, aan te wijzen door de voorzitter van de beroepscommissie. Na 
afhandeling van de beroepszaak herneemt het oorspronkelijke lid zijn plaats in de 
beroepscommissie. 
Lid 2: Werkwijze 
Sub a. De beroepscommissie wijst uit haar midden een voorzitter aan. 
Sub b. De beroepscommissie regelt zelf haar werkzaamheden. Indien een bindende 
uitspraak wordt gedaan zoals bedoeld in Artikel 9 Lid 2 van de statuten, geeft de commissie 
aan op welke gronden deze tot stand is gekomen. 
Sub c. Alvorens een bindende uitspraak te doen, stelt de beroepscommissie de 
desbetreffende persoon, alsmede het desbetreffende partijorgaan of fractie in de 
gelegenheid gehoord te worden. 

Artikel 16. De adviescommissie kandidaatstelling 

Lid 1: Omschrijving Het partijbestuur stelt ten behoeve van de voorbereidende 
werkzaamheden inzake de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de Eerste Kamer, de 
Tweede Kamer en het Europees Parlement een adviescommissie in. 
Lid 2: Taken De adviescommissie adviseert het partijbestuur bij het opstellen van de 
ontwerpkandidatenlijst voor de desbetreffende verkiezingen. Hieronder vallen het scouten en 
werven van kandidaten en hen toetsen aan vooraf geformuleerde kwaliteitseisen en aan een 
advies over de meest gewenste samenstelling van de fractie. 
Lid 3: Samenstelling 
Sub a. De leden van de adviescommissie, onder wie minimaal één lid van het partijbestuur, 
worden benoemd door het partijbestuur. Het partijbestuur benoemt de voorzitter van de 
adviescommissie. 
Sub b. Bij de samenstelling wordt gelet op ervaring met het parlementaire werk, kennis van 
de partij en diversiteit in culturele, regionale en maatschappelijke achtergrond. 
Lid 4: Werkwijze 
Sub a. De adviescommissie regelt in overleg met het partijbestuur haar werkzaamheden. Bij 
het uitbrengen van haar advies aan het partijbestuur inzake de ontwerpkandidatenlijst 
bedoeld in Lid 2 geeft de commissie aan op welke gronden het advies tot stand is gekomen. 
Sub b. Een delegatie van de adviescommissie is bevoegd aanwezig te zijn bij de vergadering 
van het partijbestuur waarin de ontwerpkandidatenlijst behandeld wordt om aldaar haar 
advies mondeling toe te lichten. 

Artikel 17. De afdeling 

Lid 1: Convoceren afdelingsvergadering 
Sub a. De aankondiging van de afdelingsvergadering dient tenminste drie weken voor de 
vergadering bij de leden te zijn bezorgd. 
Sub b. De uitnodiging voor de afdelingsvergadering, de agenda en eventuele voorstellen 
dienen uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering bij de leden te zijn bezorgd. Indien ter 
vergadering schriftelijke besluitvorming over personen dient plaats te vinden, worden de 
voorstellen uiterlijk twee weken voor de vergadering bij de leden bezorgd. De uitnodiging 
wordt in beginsel schriftelijk verstuurd, maar kan digitaal verstuurd worden aan leden die 
hebben aangegeven dat hun emailadres voor partijberichten gebruikt mag worden; 
Sub c. In onvoorziene, spoedeisende gevallen kan met instemming van het partijbestuur van 
de in Sub a en Sub b genoemde termijnen worden afgeweken, met dien verstande dat de 
aankondiging annex uitnodiging, agenda en eventuele voorstellen uiterlijk twee dagen vóór 
de extra vergadering bij de leden dienen te zijn bezorgd. 
Lid 2: Het afdelingsbestuur moet binnen een maand na dagtekening van een schriftelijk 
verzoek daartoe met opgave van het te behandelen onderwerp een afdelingsvergadering 
beleggen indien: 
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Sub a. dit door tien procent van de leden wordt verlangd in afdelingen die minder dan 
tweehonderd leden tellen; 
Sub b. dit door twintig leden wordt verlangd in afdelingen die tweehonderd leden of meer 
tellen. 
Lid 3: Jaarlijks in het laatste kalenderkwartaal houdt de afdeling een vergadering waarop het 
werkplan en de begroting voor het daarop volgende jaar worden vastgesteld. 
Lid 4: Jaarvergadering In het eerste kalenderkwartaal houdt de afdeling haar 
jaarvergadering, waarop: 
Sub a. het beleid van het afdelingsbestuur in het voorafgaande kalenderjaar wordt 
besproken; 
Sub b. de door de zittende kascontrolecommissie aan de hand van betalingsbewijzen 
gecontroleerde financiële rekening over het voorgaande kalenderjaar wordt vastgesteld; 
Sub c. De leden van het nieuwe afdelingsbestuur en de leden van de kascontrolecommissie 
worden gekozen alsmede de afgevaardigde(n) en plaatsvervangend afgevaardigde(n) naar 
de gewestelijke vergadering en het congres. Het aantal congresafgevaardigden is afhankelijk 
van het ledental. Elke afdeling kiest per vijfhonderd leden of een gedeelte daarvan één 
afgevaardigde voor het congres. Als ledental geldt het aantal leden vermeld op het door het 
partijbestuur verstrekte ledenoverzicht van de eerste week in januari, voorafgaande aan het 
congres. Bij tussentijdse oprichting, samenvoeging of splitsing van (een) afdeling(en) geldt 
het ledental op de oprichtings-, samenvoegings- of splitsingsdatum. De afgevaardigde(n) en 
plaatsvervangend afgevaardigde(n) naar het congres worden voor een periode van 
maximaal 2 jaar op de jaarvergadering gekozen. Na afloop van deze termijn is herverkiezing 
mogelijk. Kandidaten voor deze functies worden gesteld door de leden van de afdeling voor 
aanvang van de vergadering. 
Lid 5: Convoceren jaarvergadering 
Sub a. De uitnodiging voor de afdelingsjaarvergadering dient de leden tijdig te bereiken, 
waarna zij veertien dagen de gelegenheid hebben voorstellen in te dienen en namen te 
noemen voor de te verkiezen functies; 
Sub b. Deze voorstellen dienen uiterlijk zeven dagen voor de jaarvergadering bij de leden te 
zijn bezorgd; 
Sub c. Gedurende de in Lid 5 Sub a genoemde periode heeft de jongerenorganisatie, indien 
deze ter plaatse bestaat, het recht voorstellen in te dienen bij het afdelingsbestuur. 
Lid 6: Gemeenteraadsverkiezingen 
Sub a. Uiterlijk vijftien maanden voor de datum van de gemeenteraadsverkiezingen stelt de 
afdelingsvergadering vast of en op welke wijze in de gemeente aan de verkiezingen wordt 
deelgenomen; 
Sub b. Indien wordt besloten deel te nemen met een kandidatenlijst voor de PvdA, stelt de 
afdelingsvergadering uiterlijk dertien maanden voor de datum van de 
gemeenteraadsverkiezingen een draaiboek vast voor de voorbereidingen van deze 
verkiezingen en de betrokkenheid van de afdeling bij eventuele toetreding van de PvdA tot 
het college van Burgemeester en Wethouders; 
Sub c. Dit draaiboek bevat de procedure en een tijdschema voor de vaststelling van het 
profiel van de fractie en van de individuele kandidaten en van het verkiezingsprogram en de 
kandidatenlijst, en tevens de wijze van werken bij de onderhandelingen over de coalitie- en 
collegevorming, conform de artikelen 6, 7 en 20 van het huishoudelijk reglement; 
Sub d. In dit draaiboek wordt ook vastgelegd hoe zowel de selectie van kandidaten voor de 
gemeenteraadsfractie als de selectie van wethouderskandidaten zal plaatsvinden; 
Sub e. Voor de afdelingsvergadering(en) die betrekking hebben op de bovengenoemde 
onderwerpen, zijn de termijnen uit lid 5 sub a en b van toepassing; 
Sub f. Indien de afdelingsvergadering besluit om deel te nemen met een kandidatenlijst op 
basis van samenwerking met andere partijen, worden zo veel mogelijk de voorbereiding van 
de gemeenteraadsverkiezing en de gang van zaken rond het eventueel toetreden tot een 
college van Burgemeester en Wethouders op gelijke wijze georganiseerd als het geval zou 
zijn geweest als de PvdA zelfstandig een kandidatenlijst had ingediend. 
Lid 7. Kandidaat-wethouders 
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Sub a. De afdelingsvergadering kan, in dezelfde vergadering waarin de kandidatenlijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen wordt vastgesteld, één of meer personen voorzien van de 
kwalificatie kandidaat-wethouder; 
Sub b. Indien dit gebeurt, worden deze als zodanig gekwalificeerde kandidaten voor de 
positie van wethouder in ieder geval betrokken bij de selectie van de kandidaten die door de 
fractie bij de verkiezing van de wethouders worden voorgedragen; 
Sub c. De kwalificatie door de afdelingsvergadering geldt als een zwaarwegend advies, 
zodat de fractie bij het voorleggen van het onderhandelingsresultaat aan de 
afdelingsvergadering op grond waarvan deze vergadering de beslissing neemt over 
deelname van de PvdA aan het college van Burgemeester en Wethouders, gemotiveerd het 
voornemen over de voordracht van wethouders namens de PvdA voor eindadvies aan de 
afdelingsvergadering voorlegt. 

Artikel 18. Het afdelingsbestuur 

Lid 1: Het afdelingsbestuur wordt voor een periode van tenminste één en ten hoogste vier 
jaar gekozen. 
Lid 2: De leden van het bestuur treden af op de jaarvergadering, maar zijn terstond 
herkiesbaar. Bij tussentijds aftreden van een lid kan de afdelingsvergadering in de 
opengevallen plaats voorzien, mits het onderwerp is geagendeerd. 
Lid 3: De voorzitter van de plaatselijke jongerenafdeling of een door die organisatie 
aangewezen lid kan als adviserend lid aan het afdelingsbestuur worden toegevoegd. Dit lid 
dient partijlid te zijn. 

Artikel 19. De deelraad 

De artikelen 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17 en 20 van het huishoudelijk reglement zijn van 
overeenkomstige toepassing in geval een afdeling een direct gekozen deelraad omvat. 

Artikel 20. Bijzondere bepalingen met betrekking tot kandidaatstelling 
gemeenteraden 

Lid 1: Het afdelingsbestuur zendt tenminste een week voordat de kandidatenlijst wordt 
vastgesteld de ontwerpkandidatenlijst toe aan alle stemgerechtigde leden van de afdeling. 
Lid 2: Op de afdelingsvergadering waarop de kandidatenlijst wordt vastgesteld zijn 
stemgerechtigd de leden die woonachtig zijn in de gemeente waarin de lijst zal uitkomen. 
Lid 3: Het is toegestaan leden die aan de bestuurshandelingen met betrekking tot de 
kandidaatstelling hebben deelgenomen met instemming van de ledenvergadering onderaan 
de vastgestelde kandidatenlijst toe te voegen, indien en voorzover daarvoor ruimte bestaat. 
Lid 4: In geval van tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen vanwege wijziging van 
gemeentegrenzen zijn de bepalingen van Artikel 10 Lid 1 Sub e van de statuten en de 
artikelen 6, 7 en 20 van het huishoudelijk reglement van toepassing respectievelijk 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 21. Het gewest 

Lid 1: Aantal afgevaardigden en stemmen 
Sub a. Het aantal afgevaardigden per afdeling naar de gewestelijke vergadering is 
afhankelijk van het ledental. Elke afdeling kiest per honderd leden of een gedeelte daarvan 
één afgevaardigde, met een maximum van vijf afgevaardigden. 
Sub b. Als ledental geldt het aantal leden vermeld op het door het partijbestuur verstrekte 
ledenoverzicht van de eerste week in januari, voorafgaande aan de gewestelijke 
jaarvergadering. Bij tussentijdse oprichting, samenvoeging of splitsing van (een) afdeling(en) 
geldt het ledental op de oprichtings-, samenvoegings- of splitsingsdatum. 
Sub c. De afgevaardigden worden door en uit de afdelingen gekozen in de jaarvergadering 
van de afdeling. In geval van tussentijdse vacature of indien een gewestelijk afgevaardigde 
verhinderd is een gewestelijke vergadering bij te wonen, regelt het afdelingsbestuur zijn 
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vervanging. De afdelingssecretaris brengt het gewestelijk bestuur onmiddellijk van deze 
beslissing op de hoogte. 
Sub d. De afdelingsafvaardiging vertegenwoordigt eenzelfde aantal stemmen als het aantal 
stemmen waarop de afdeling in het congres recht heeft. Iedere afgevaardigde krijgt een zo 
evenredig mogelijk deel van de stemmen van de afdeling toegewezen. De leden van het 
gewestelijk bestuur hebben ieder één stem. Stemoverdracht is niet toegestaan. 
Lid 2: Convoceren gewestelijke vergadering De schriftelijke uitnodiging voor de 
gewestelijke vergadering en eventuele voorstellen dienen uiterlijk acht dagen vóór de 
vergadering aan de afdelingssecretarissen en aan de afgevaardigden naar de gewestelijke 
vergadering te zijn gestuurd. 
Lid 3: Het gewestelijk bestuur moet binnen een maand na dagtekening van een schriftelijk, 
met redenen omkleed verzoek daartoe, met opgave van het te behandelen onderwerp een 
gewestelijke vergadering beleggen, indien dit door tien afdelingen dan wel vijfentwintig 
procent van de afdelingen binnen het gewest wordt verlangd. 
Lid 4: Ter voorbereiding van een gewestelijke vergadering: 
Sub a. kan de afdelingsvergadering vaststellen of en zo ja welke voorstellen de afdeling zelf 
indient, alsmede welke amendementen op de voorstellen van het gewestelijk bestuur worden 
ingediend, dan wel de afgevaardigden daartoe machtigen. 
Sub b. kunnen de leden bij de gewestelijk secretaris kandidaten stellen voor de te verkiezen 
functies binnen het gewest; 
Sub c. kan de afdelingsvergadering de belangrijkste voorstellen, amendementen en de te 
houden verkiezingen bespreken. 
Lid 5: Jaarlijks in het laatste kalenderkwartaal houdt het gewest een vergadering waarop het 
werkplan en de begroting voor het daarop volgende jaar worden vastgesteld. 
Lid 6. Jaarvergadering In het eerste kalenderkwartaal houdt het gewest zijn 
jaarvergadering waarop: 
Sub a. het beleid van het gewestelijk bestuur in het voorafgaande kalenderjaar wordt 
besproken; 
Sub b. de door de zittende kascontrolecommissie aan de hand van betalingsbewijzen 
gecontroleerde financiële rekening over het voorgaande kalenderjaar wordt vastgesteld; 
Sub c. de leden van het nieuwe gewestelijk bestuur, de leden van de kascontrolecommissie, 
worden gekozen uit de door de leden binnen het gewest gestelde kandidaten. Deze 
kandidaten moeten lid zijn van een afdeling binnen het gewest. 
Sub d. Plaatsvervangende leden van deze organen zijn de, tot een gelijk aantal als de leden 
van deze organen, niet gekozen kandidaten die bij de verkiezing van deze organen in de 
eerste 20 stemronde de meeste stemmen hebben behaald. Bij de vervanging komt het 
plaatsvervangend lid dat bij zijn verkiezing het hoogste aantal stemmen kreeg het eerst aan 
de beurt. 
Lid 7: Convoceren jaarvergadering. 
Sub a. De uitnodiging voor de gewestelijke jaarvergadering dient op een zodanig tijdstip aan 
de leden in het gewest bekend gemaakt te zijn, dat de afdelingen een maand de tijd hebben 
voorstellen in te dienen en de leden bij de gewestelijk secretaris kandidaten kunnen noemen 
voor de in Lid 6 Sub c genoemde functies. 
Sub b. De voorstellen en de lijsten van kandidaten dienen ten minste twee weken vóór de 
jaarvergadering aan de afdelingssecretarissen en de afgevaardigden naar de gewestelijke 
vergadering te zijn verstuurd. 
Sub c. Gedurende de in Sub a genoemde periode heeft de gewestelijke jongerenorganisatie 
het recht voorstellen in te dienen bij het gewestelijk bestuur. 
Sub d. De gewestelijke vergadering is openbaar, tenzij de vergadering anders besluit. 
Lid 8: Provinciale-Statenverkiezingen  
Sub a. Uiterlijk vijftien maanden voor de datum van de Provinciale Statenverkiezingen stelt 
de gewestelijke vergadering vast of en op welke wijze in de provincie aan de verkiezingen 
wordt deelgenomen; 
Sub b: Indien wordt besloten deel te nemen met een kandidatenlijst voor de PvdA, stelt de 
gewestelijke vergadering uiterlijk dertien maanden voor de datum van de Provinciale 
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Statenverkiezingen een draaiboek vast voor de voorbereidingen van deze verkiezingen en 
de betrokkenheid van de gewestelijke vergadering bij eventuele toetreding van de PvdA tot 
het college van Gedeputeerde Staten; 
Sub c: Dit draaiboek bevat een tijdschema voor de vaststelling van het verkiezingsprogram 
en de kandidatenlijst, conform de artikelen 6, 7 en 24 van het Huishoudelijk Reglement, 
binnen de door het partijbestuur aangegeven termijnen; 
Sub d: In dit draaiboek wordt ook vastgelegd hoe zowel de selectie van kandidaten voor de 
Statenfractie als de selectie van kandidaat-gedeputeerden zal plaatsvinden; 
Sub e: Voor de gewestelijke vergadering(en) die betrekking hebben op de bovengenoemde 
onderwerpen, zijn de termijnen uit lid 2 van toepassing; 
Sub f: Indien de gewestelijke vergadering besluit om deel te nemen met een kandidatenlijst 
op basis van samenwerking met andere partijen, worden zo veel mogelijk de 
voorbereidingen van de Statenverkiezingen en de gang van zaken rond het eventueel 
toetreden tot een college van Gedeputeerde Staten op gelijke wijze georganiseerd als het 
geval zou zijn geweest als de PvdA zelfstandig een kandidatenlijst had ingediend. 
Lid 9: Kandidaatgedeputeerden 
Sub a. De gewestelijke vergadering kan, in dezelfde vergadering waarin de kandidatenlijst 
voor Provinciale Staten wordt vastgesteld, één of meer personen voorzien van de kwalificatie 
kandidaat-gedeputeerde; 
Sub b. Indien dit gebeurt, worden deze als zodanig gekwalificeerde kandidaten voor de 
positie van gedeputeerde in ieder geval betrokken bij de selectie van de kandidaten die door 
de fractie bij de verkiezing van de gedeputeerden worden voorgedragen; 
Sub c. De kwalificatie door de gewestelijke vergadering geldt als een zwaarwegend advies, 
zodat de fractie bij het voorleggen van het onderhandelingsresultaat aan de gewestelijke 
vergadering op grond waarvan deze vergadering de beslissing neemt over deelname van de 
PvdA aan het college van Gedeputeerde Staten, gemotiveerd het voornemen over de 
voordracht van gedeputeerden namens de PvdA voor eindadvies aan de gewestelijke 
vergadering voorlegt. 

Artikel 22. Verkiezingen Waterschappen 

Lid 1: De bepalingen ten aanzien van de verkiezing van Provinciale Staten zijn, waar nodig, 
van overeenkomstige toepassing bij de verkiezing van waterschapsbesturen, voor zover in 
het navolgende niet anders is bepaald.  
Lid 2: Voor deze verkiezingen is het gewest verantwoordelijk waarin het hoofdkantoor is 
gelegen van het desbetreffende waterschap. Dit gewest zorgt er bij de uitvoering voor dat de 
andere gewesten waarin ook delen van dat waterschap zijn gelegen, tijdig betrokken worden 
bij alle procedures inzake de verkiezingen en het functioneren van deze besturen.  
Lid 3: De betrokken gewesten dragen er zorg voor dat hun eigen afdelingen in het 
werkgebied van de waterschappen waar de verkiezingen zullen plaatshebben, in de 
verkiezingen en de procedures in de aanloop er naar toe, voldoende betrokken worden. De 
afdelingen hebben in de desbetreffende vergaderingen stemrecht naar rato van het aantal 
leden in het onderhavige gebied.  
Lid 4: Wanneer de PvdA zelfstandig of in een samenwerkingsverband deelneemt aan de 
waterschapsverkiezingen, mogen de PvdA-leden zich niet op een lijst van andere in het 
parlement vertegenwoordigende partijen of daaraan gelieerde organisaties laten plaatsen. 
Het is de leden van de PvdA wel toegestaan zich te (laten) kandideren voor andere (niet-
politieke) lijsten, tenzij zij door het doen van uitlatingen het aanzien en/of de positie van de 
PvdA schaden.  
Lid 5: Leden die namens de PvdA zitting hebben in een vertegenwoordigend lichaam of een 
gekozen of benoemde bestuurder van een overheidsorgaan zijn, kunnen zich niet (laten) 
kandideren voor een verkiezingslijst anders dan die welke door de PvdA zelfstandig of in 
samenwerkingsverband is vastgesteld.  
Lid 6: Indien de PvdA niet deelneemt (zelfstandig of in samenwerkingsverband) aan de 
verkiezingen, zijn leden vrij zich voor andere lijsten te (laten) kandideren, tenzij de bevoegde 
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gewestelijke vergadering uitspreekt dat er aantoonbaar tegenstrijdig belang is tussen het 
partijbelang en het belang van de lijst waarop men geplaatst wil worden.  
Lid 7: Het lidmaatschap van een algemeen bestuur van een waterschap namens de PvdA is 
niet verenigbaar met het lidmaatschap van het gewestelijk bestuur. 

Artikel 23. Het gewestelijk bestuur 

Lid 1: Het gewestelijk bestuur wordt voor een periode van tenminste één ten hoogste vier 
jaar gekozen. 
Lid 2: Het bestuur treedt af op de jaarvergadering, maar is terstond herkiesbaar. 
Lid 3: De voorzitter van de gewestelijke jongerenorganisatie of een door die organisatie 
aangewezen lid kan als adviserend lid aan het gewestelijk bestuur worden toegevoegd. Dit 
lid dient partijlid te zijn. 
Lid 4: Een lid van het gewestelijk bestuur heeft de bevoegdheid elke vergadering van 
bestuur of leden van een tot dit gewest behorende afdeling bij te wonen. Het heeft daarin 
een adviserende stem. 

Artikel 24. Bijzondere bepalingen met betrekking tot kandidaatstelling Provinciale 
Staten 

Lid 1: Het gewestelijk bestuur zendt tenminste twee weken voordat de kandidatenlijst wordt 
vastgesteld de ontwerpkandidatenlijst toe aan alle afdelingsbesturen in het gewest en aan 
alle gewestelijke afgevaardigden. 
Lid 2: In geval van tussentijdse verkiezingen van Provinciale Staten vanwege wijziging van 
provinciegrenzen zijn de bepalingen van de en 6, 7 en 24 van het huishoudelijk reglement 
van toepassing, met dien verstande dat de taken van het gewestelijk bestuur terzake van de 
kandidaatstelling worden waargenomen door een door het partijbestuur in overleg met de 
betrokken gewestelijke besturen te benoemen orgaan. 

Artikel 25. Het congres 

Lid 1: De voorbereiding 
Sub a. Het partijbestuur, de afdelingen en door het partijbestuur erkende groepen en 
netwerken zijn bevoegd agendavoorstellen ter beslissing aan het congres voor te leggen. 
Gelijke bevoegdheid komt toe tot aan de meerderheid van de congresafgevaardigden binnen 
één gewest. 
Sub b. De in sub a eerste volzin bedoelde voorstellen worden ten minste negen weken voor 
het congres kennis gebracht van alle geledingen en groeperingen in de partij. 
Sub c. De voorstellen van congresafgevaardigden als bedoeld in Sub a tweede volzin, 
alsmede amendementen op voorstellen van het partijbestuur en moties worden uiterlijk 
zeven weken voor het congres bij het partijbestuur ingediend. 
Sub d. De besturen van de Evert Vermeer Stichting en van de Jonge Socialisten hebben het 
recht tot uiterlijk zeven weken voor het congres amendementen op de in Sub a eerste volzin 
bedoelde voorstellen bij het partijbestuur in te dienen. 
Sub e. Het congrespresidium neemt een beslissing welke van de ingediende amendementen 
en moties voor bespreking op het congres worden opgevoerd. 
Sub f. Het partijbestuur stelt de beschrijvingsbrief vast en zendt deze tezamen met andere 
congresstukken ten minste drie weken voor het congres aan de afdelingen en de 
congresafgevaardigden. Gelijktijdig zendt het partijbestuur de door het congrespresidium 
opgestelde agenda en afhandelingvoorstel mee. 
Sub g. De congresafgevaardigden binnen één gewest bereiden het congres gezamenlijk 
voor. Zij kunnen het gewestelijk bestuur verzoeken de beschrijvingsbrief aan de orde te 
stellen in een daartoe speciaal bijeen te roepen gewestelijke vergadering. 
Lid 2: Toegang congres 
De congresafgevaardigden hebben toegang tot het congres na overhandiging van een door 
het partijbestuur verstrekte geloofsbrief. Het partijbestuur stelt nadere regels voor de 
organisatie van de deelname van individuele leden aan het congres. 
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Lid 3: De reiskosten Elke afgevaardigde heeft recht op vergoeding van reiskosten indien 
hij/zij het congres heeft bijgewoond. Als basis voor deze vergoeding gelden de reiskosten 
tweede klas van de spoorwegen. Deze kan de afgevaardigde declareren bij het 
afvaardigende orgaan. 
Lid 4: De kosten van het congres 
Sub a. Voor de kosten van het congres reserveert het partijbestuur jaarlijks een bedrag. 
Sub b. De kosten voor congressen die op verzoek van de afdelingen bijeen komen, worden 
naar een gelijk bedrag per lid omgeslagen over de afdelingen tot een door het partijbestuur 
vastgesteld maximum. 
Lid 5: Verslaglegging Het partijbestuur zendt binnen een maand na het congres aan de 
afdelingen een overzicht van de genomen besluiten. 

Artikel 26. De Politieke Ledenraad  

Lid 1: De agendacommissie van de Politieke Ledenraad bestaat uit één lid van het 
presidium dat optreedt als voorzitter van de agendacommissie, één lid van het partijbestuur 
en drie afgevaardigden gekozen door en uit de Politieke Ledenraad. 
Lid 2: De agendacommissie doet een voorstel van de agenda. In ieder geval worden 
agendapunten opgevoerd als daarom verzocht is door ten minste 10 % van de 
afgevaardigden van de Politieke Ledenraad, door het partijbestuur, door de fracties in de 
Eerste Kamer en Tweede Kamer of door de PvdA-delegatie in het Europees Parlement. Als 
regel maakt bespreking van de politieke actualiteit deel uit van de agenda. 
Lid 3: De afgevaardigden van de Politieke Ledenraad, het partijbestuur, de fracties in de 
Eerste Kamer en Tweede Kamer en de PvdA-delegatie in het Europees Parlement hebben 
het recht voorafgaand aan of tijdens de vergadering voorstellen te doen over adviezen die 
door de Politieke Ledenvergadering worden vastgesteld. Hierbij worden ook amendementen 
begrepen op deze voorstellen. De afgevaardigden van de Politieke Ledenraad en het 
partijbestuur hebben het recht moties voor te leggen aan de Politieke Ledenraad. 
Lid 4: Een door de Politieke Ledenraad aangenomen advies wordt duidelijk geadresseerd en 
wordt door de betreffende geleding beschouwd als een zwaarwegend advies. Dat houdt in 
dat aan de Politieke Ledenraad gerapporteerd wordt wat met het advies is gebeurd en dat bij 
afwijken van het advies dit wordt gemotiveerd. 
Lid 5: Het partijbestuur kan te allen tijde een Politieke Ledenraad uitschrijven. Op een 
daartoe strekkend verzoek van ten minste 25% van de afgevaardigden van de Politieke 
Ledenraad dient het partijbestuur een vergadering van de Politieke Ledenraad te beleggen. 
Lid 6: Vergaderingen van de Politieke Ledenraad zijn openbaar, tenzij de vergadering besluit 
dat de vergadering of een deel ervan besloten is. De vastgestelde adviezen en moties 
worden zo spoedig mogelijk aan de partij ter kennis gebracht. 
Lid 7: Het partijbestuur besluit over de samenwerking van afdelingen die samen meer dan 
500 leden tellen en daarmee het recht hebben een afgevaardigde aan te wijzen. In 
bijzondere gevallen kan het partijbestuur de samenwerking goedkeuren als de afdelingen 
samen minder dan 500 leden tellen. Het gewestelijk bestuur kan daarbij behulpzaam zijn. 
Lid 8: In afdelingen van meer dan 500 leden worden in afzonderlijke verkiezingen een 
afgevaardigde en een plaatsvervanger gekozen door de ledenvergadering. Deze verkiezing 
gebeurt voor een periode van twee jaar. 
Lid 9: De afgevaardigde en de plaatsvervanger van de gewesten worden in afzonderlijke 
verkiezingen gekozen door de gewestelijke vergadering. Deze verkiezing gebeurt voor een 
periode van twee jaar. 
Lid 10: In onderling overleg bepalen de besturen van afdelingen die samen een 
afgevaardigde hebben op welke wijze, in afzonderlijke verkiezingen, de afgevaardigde en de 
plaatsvervanger worden aangewezen. Indien de betrokken besturen verzuimen afspraken te 
maken of daar onderling niet uitkomen, kan het gewestelijk bestuur de kandidaatstelling 
organiseren uit de leden van de betrokken afdelingen en de wijze van verkiezen bepalen. 
Deze aanwijzing of verkiezing gebeurt voor een periode van twee jaar. Op gelijke wijze 
bepalen de besturen van de in het buitenland gevestigde afdelingen op welke wijze, in 
afzonderlijke verkiezingen, de afgevaardigde en de plaatsvervanger worden aangewezen. 
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Indien de betrokken besturen dit verzuimen of er niet uitkomen, kan het partijbestuur de 
kandidaatstelling organiseren uit de leden van de betrokken afdeling en de wijze van 
verkiezen bepalen. 
Lid 11: De overige afgevaardigden en plaatsvervangers van de Politieke Ledenraad worden 
aangewezen/ verkozen uit en door de leden die aangesloten zijn bij een door het 
partijbestuur erkende groep of netwerk, dan wel aangewezen door het bestuur van de 
neveninstelling. 
Lid 12: Afgevaardigden of de plaatsvervangers nemen aan de vergaderingen van de 
Politieke Ledenraad deel zonder last. Zij houden rekening met het gevoelen in de 
partijgeleding die zij vertegenwoordigen. Zij dragen er zorg voor dat hun achterban in de 
gelegenheid wordt gesteld suggesties te geven met betrekking tot de agenda van de 
Politieke Ledenraad en de behandeling van de agenda. Zij dragen er zorg voor dat binnen 
een redelijke termijn na afloop van de bijeenkomst (dan wel op de eerste vergadering van de 
betreffende afdeling, regio, gewest of inhoudelijke groep of netwerk) van de Politieke 
Ledenraad verantwoording wordt afgelegd over het verloop van en het eigen stemgedrag 
tijdens de Politieke Ledenraad. 
Lid 13: De Politieke Ledenraad wordt voorgezeten door het congrespresidium. De taken van 
het Presidium bij de Politieke Ledenraad zijn: 
 - agendabewaking; 
- vaststelling vergaderorde; 
- voorbereiding vergadering in het land 

Artikel 27. De Adviesraad Verenigingszaken 

Lid 1: De Adviesraad Verenigingszaken keurt de volgende stukken goed, nadat deze door 
het partijbestuur zijn vastgesteld: 
- Het werkplan. 
- De begroting. Hierbij heeft de Adviesraad het recht van amendement. 
- De jaarrekening.  
Lid 2: De Adviesraad Verenigingszaken adviseert gevraagd en ongevraagd het partijbestuur 
over de organisatorische en financiële aangelegenheden van de vereniging.  
Lid 3: De Adviesraad Verenigingszaken kan het partijbestuur opdragen een congres bijeen 
te roepen.  
Lid 4: Vergaderingen van de Adviesraad Verenigingszaken zijn besloten.  
Lid 5: Het partijbestuur besluit over de samenwerking van afdelingen die samen meer dan 
500 leden tellen en daarmee het recht hebben een afgevaardigde aan te wijzen. In 
bijzondere gevallen kan het partijbestuur de samenwerking goedkeuren als deze afdelingen 
samen minder dan 500 leden tellen.  
Lid 6: In afdelingen van meer dan 500 leden worden een afgevaardigde en een 
plaatsvervanger aangewezen uit en door het bestuur. Deze aanwijzing gebeurt voor een 
periode van twee jaar.  
Lid 7: De afgevaardigde en de plaatsvervanger van de gewesten worden aangewezen uit en 
door het gewestelijk bestuur. Deze aanwijzing gebeurt voor een periode van twee jaar.  
Lid 8: De afgevaardigde en de plaatsvervanger namens een aantal samenwerkende 
afdelingen wordt aangewezen in overleg tussen de besturen van de betrokken afdelingen. 
Deze afgevaardigde en de plaatsvervanger zijn lid van een afdelingsbestuur. Deze 
aanwijzing is voor een periode van twee jaar.  
Lid 9: Afgevaardigden betrekken de besturen die ze vertegenwoordigen bij de voorbereiding 
van de vergadering van de Adviesraad, maar nemen deel zonder last. Afgevaardigden 
leggen verantwoording af aan de besturen die ze vertegenwoordigen over het verloop van de 
vergadering van de Adviesraad en hun stemgedrag.  
Lid 10: De Adviesraad Verenigingszaken wordt voorgezeten door het presidium. 

Artikel 28. Het congrespresidium 

Lid 1: Werkwijze 
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Sub a. Het congrespresidium wordt door het partijbestuur geraadpleegd over de algemene 
voorbereiding van het congres en de presentatie van de desbetreffende vergaderstukken. 
Sub b. Het congrespresidium wijst uit zijn midden de voorzitters van de verschillende 
congreszittingen aan. Het is de voorzitters niet toegestaan deel te nemen aan de 
beraadslagingen die onder hun leiding plaats hebben. 
Lid 2: Bevoegdheden 
Sub a. Het congrespresidium is bevoegd in overleg met het partijbestuur te bepalen welke 
amendementen en moties van een preadvies zullen worden voorzien. 
Sub b. Het congrespresidium deelt de beschikbare spreektijd op het congres toe. 
Sub c. Het congrespresidium kan voorbesprekingen houden met congresafgevaardigden 
over de voorlopige agenda en de verdeling van spreektijd. Het regelt daartoe zelf het tijdstip 
en de wijze waarop deze voorbesprekingen worden gehouden. Het partijbestuur en de 
gewestelijke besturen verlenen op verzoek van het congrespresidium de nodige 
medewerking. 

Artikel 29. De fracties 

Lid 1: Een fractie van de partij in een vertegenwoordigend lichaam geeft aan een 
vertegenwoordiger van het partijorgaan waaraan zij verantwoording schuldig is de 
gelegenheid tot het met adviserende stem bijwonen van haar vergaderingen. In beginsel 
wordt dit partijorgaan vertegenwoordigd door een lid van het door dat orgaan benoemd 
bestuur. 
Lid 2: De leden van een fractie van de partij in een vertegenwoordigend lichaam spannen 
zich in om zo goed mogelijke contacten te onderhouden met de organen, de leden en de 
kiezers van de partij. 
Lid 3: De fractie van de partij in een vertegenwoordigend lichaam legt minimaal één keer per 
jaar daarvan verantwoording af aan het kandidaatstellend orgaan. 
Lid 4: De fractie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. 

Artikel 30. De ledenraadpleging 

Lid 1: Het uitschrijven van de ledenraadpleging 
Sub a. In de gevallen waarin de statuten dit voorschrijven, in geval 10% van de leden 
daarom verzoekt, alsmede in andere gevallen wanneer het (partij-)bestuur daartoe besluit, 
stelt het (partij- )bestuur de leden in de gelegenheid door middel van een schriftelijke, 
telefonische en/of elektronische ledenraadpleging hun stem uit te brengen met betrekking tot 
een enkelvoudig voorstel of tot de verkiezing van een kandidaat. 
Sub b. Het houden van een ledenraadpleging is niet toegestaan indien het gaat om 
uitspraken van de beroepscommissie, meervoudige beslissingen zoals 
verkiezingsprogramma’s, kandidatenlijsten, de rechtspositie van het personeel van de partij 
of van bezoldigde bestuurders, dan wel besluiten over deelname aan een college van 
Burgemeester en Wethouders, een college van Gedeputeerde Staten of een kabinet. 
Sub c: De ledenraadpleging die bedoeld is om een lijsttrekker aan te wijzen wordt op een 
zodanig tijdstip gehouden, dat de uitslag bekend is op een moment waardoor de beoogd 
lijsttrekker in de gelegenheid is advies uit te brengen aan de commissies die zich ten 
behoeve van het desbetreffende bestuur bezighouden met het opstellen van het 
ontwerpverkiezingsprogramma en de ontwerpkandidatenlijst. 
Sub d: Het partijbestuur stelt regels vast ten aanzien van de financiële middelen ten behoeve 
van de door de deelnemende kandidaten te voeren campagnes. De kandidaten zijn verplicht 
deze regels na te leven. 
Sub e: Het (partij-)bestuur draagt zorg voor de formulering van het voorstel en voor de 
presentatie van de kandidaten, zoals bedoeld in Sub a. 
Sub f: Het (partij-)bestuur ziet erop toe dat de stemming in het kader van de 
ledenraadpleging geheim blijft en gegeven de actuele stand van de beschikbare 
communicatietechnieken op de meest efficiënte en minste voor misbruik vatbare wijze 
plaatsvindt. 



30 

Sub g: Het stembiljet wordt in een aparte zending op naam aan de leden toegezonden. Het 
stembiljet is vergezeld van duidelijke en objectieve informatie over de inhoud van het 
voorstel en de wijze waarop alsmede de termijn waarbinnen de stem per post of in 
voorkomend geval telefonisch dan wel elektronisch kan worden uitgebracht. 
Sub h: De in Lid g bedoelde termijn bedraagt ten minste acht dagen met inbegrip van de 
datum van verzending van de stembiljetten. 
Sub i: Een per post uitgebrachte stem is slechts geldig als zij is voorzien van de 
handtekening van de stemgerechtigde of een daarmee vergelijkbare wijze van identificatie. 
Sub j: Onmiddellijk na het sluiten van de ledenraadpleging op landelijk niveau wordt de 
telling verricht door het congrespresidium of door een door het congrespresidium 
samengesteld stembureau. Onmiddellijk na het sluiten van een ledenraadpleging op 
gewestelijk niveau of afdelingsniveau wordt de telling verricht door een stembureau dat door 
het bestuur is aangewezen. Indien bij de ledenraadpleging een keuze uit drie of meer 
mogelijkheden wordt voorgelegd, vindt de berekening van de uitslag plaats op basis van het 
systeem “alternative vote”. De uitslag wordt openbaar gemaakt. 
Sub k: Indien het aantal geldig uitgebracht stemmen minder bedraagt dan 15% van het 
aantal stemgerechtigde leden, wordt de uitslag niet geldig verklaard. De lijsttrekker zal dan 
rechtstreeks tijdens een algemene ledenvergadering door de leden worden gekozen. 
Sub l: Een lid kan binnen drie dagen na de vaststelling van de uitslag van een 
ledenraadpleging bezwaar maken bij de beroepscommissie tegen onregelmatigheden bij de 
ledenraadpleging. De beroepscommissie neemt zo spoedig mogelijk een beslissing. Als het 
bezwaar gegrond wordt verklaard, neemt het (partij-)bestuur onverwijld een beslissing over 
het gevolg ervan voor de uitslag van de ledenraadpleging, met inachtneming van eventuele 
aanwijzingen van de zijde van de beroepscommissie. 
Lid 2: Bevoegdheden van de beoogd lijsttrekker 
Sub a: Naast de in Lid 1 Sub c genoemde bevoegdheid is de beoogd lijsttrekker bevoegd het 
desbetreffende bestuur te adviseren over het conceptverkiezingsprogramma en de 
conceptkandidatenlijst voordat deze door het bestuur ter besluitvorming aan de 
desbetreffende vergadering worden voorgelegd. 
Sub b: De beoogd lijsttrekker heeft het recht op de vergadering(en) waarop het 
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst definitief worden vastgesteld zijn of haar visie 
hierop kenbaar te maken voorafgaande aan de stemming hierover. 

Artikel 31. De ingangsdatum van het huishoudelijk reglement 

Lid 1: Het huishoudelijk reglement voor de partij treedt in werking op de dag dat het door het 
congres is aangenomen. 
Lid 2: Wijzigingen op het huishoudelijk reglement treden in werking een maand nadat het 
congres ze heeft vastgesteld, tenzij bij de vaststelling anders is bepaald. 
Lid 3: Alle bepalingen en maatregelen van organisatie blijven gelden totdat zij door andere 
zijn vervangen, hetgeen geschied moet zijn uiterlijk zes maanden nadat het congres de 
reglementen heeft vastgesteld. 
Lid 4: Het huishoudelijk reglement is, op grond van 20 Lid 5 van de statuten, vastgesteld 
door het congres van 16 en 17 maart 2001. 
Lid 5: Wijzigingen in het huishoudelijk reglement zijn op grond van Artikel 20 Lid 5 van de 
statuten vastgesteld door het congres van 12 en 13 december 2003. Wijzigingen in het 
huishoudelijk reglement zijn op grond van Artikel 20 Lid 5 van de statuten vastgesteld door 
het congres van 9 en 10 december 2005. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement zijn op 
grond van Artikel 24 Lid 5 van de statuten vastgesteld door het congres van 14 en 15 maart 
2009. 
 


