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ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ 
 
Artikel 1 
Partijvergaderingen 
Elke officiële vergadering binnen de partij wordt geopend met het lezen van Gods Woord in 
de Statenvertaling en gebed; de vergadering wordt gesloten met gebed. 
 
Artikel 2 
Verstrekken van gegevens 
1.  De secretarissen van de plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen verstrekken 

jaarlijks vóór 15 mei op een daarvoor bestemd formulier onder meer de volgende 
gegevens aan het dagelijks bestuur: 
a. een opgave van het aantal leden en buitengewone leden per 1 januari; 
b. een opgave van de contributie per 1 januari; 
c. een naamlijst van de bestuursleden, met hun geboortejaar, adres en functie binnen 

het bestuur; 
d. een naamlijst van de raadsleden en wethouders met hun geboortejaar en adres 

(geldt alleen voor de gemeentelijke kiesvereniging). 
2.  De secretarissen van de provinciale verenigingen zenden jaarlijks vóór 15 mei een 

naamlijst van de bestuursleden, met hun geboortejaar, adressen en functie binnen het 
bestuur. 

 
Artikel 3 
Voorstellen plaatselijke kiesverenigingen voor jaarvergadering 
1.  De plaatselijke kiesverenigingen kunnen vóór 1 oktober voorstellen indienen bij het 

Hoofdbestuur ter behandeling in de jaarvergadering, bedoeld in artikel 18, eerste lid, 
van de Statuten. 

2.  Alleen voorstellen die de laatste drie jaren niet op een algemene vergadering aan de 
orde zijn gesteld, komen voor behandeling in aanmerking. Wanneer een voorstel niet 
voor behandeling in aanmerking komt, wordt de indienende plaatselijke kiesvereniging 
hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Van deze kennisgeving ontvangt het bestuur van 
de provinciale vereniging een afschrift. 

3.  Het Hoofdbestuur zendt vóór 15 november de voor behandeling in aanmerking 
komende voorstellen, eventueel voorzien van een preadvies, toe aan het bestuur van 
de provinciale vereniging waartoe de indienende plaatselijke kiesvereniging behoort. 
Dit bestuur brengt deze na bespreking in stemming op een vergadering van de 
provinciale vereniging. Wanneer een voorstel is voorzien van een preadvies van het 
Hoofdbestuur, dient dit te worden vermeld op de agenda voor de desbetreffende 
provinciale vergadering. 

4.  Het bestuur van de provinciale vereniging stelt vóór 15 december het Hoofdbestuur in 
kennis van de uitslag van de stemming van de provinciale vereniging over een hiervoor 
bedoeld voorstel. Slechts indien een voorstel een meerderheid van stemmen heeft 
behaald, komt het voor behandeling op de eerstvolgende jaarvergadering in aan-
merking. 

5.  Wanneer een voorstel van een plaatselijke kiesvereniging op de agenda van de 
jaarvergadering wordt geplaatst, heeft in ieder geval één afgevaardigde van de 
desbetreffende kiesvereniging het recht om dit voorstel mondeling toe te lichten. 
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Artikel 4 
Voorstellen algemene vergadering 
Het Hoofdbestuur zorgt ervoor dat ten minste twee maanden voor de datum van een 
algemene vergadering de te behandelen voorstellen aan de kiesverenigingen worden 
toegezonden. Als regel zullen deze ook worden gepubliceerd in het partijorgaan “De Banier”. 
 
Artikel 5 
Amendering en wijziging van de voorstellen 
1.  De plaatselijke kiesverenigingen hebben de bevoegdheid tot uiterlijk vier weken voor 

de datum van een algemene vergadering schriftelijk amendementen in te dienen op de 
voor deze vergadering geagendeerde voorstellen. 

2.  Het Hoofdbestuur stuurt de amendementen, voorzien van een preadvies, uiterlijk twee 
weken voor de datum van de algemene vergadering naar de plaatselijke 
kiesverenigingen. 

3.  In plaats van de in het vorige lid beschreven wijze van bekendmaking kan het 
Hoofdbestuur de amendementen en preadviezen uiterlijk twee weken voor de datum 
van de algemene vergadering publiceren in het partijorgaan.  

4.  Het Hoofdbestuur is bevoegd zijn eigen voorstellen te wijzigen. 
5.  Elke plaatselijke kiesvereniging heeft de gelegenheid tot uiterlijk tweemaal vierentwintig 

uur voor de aanvang van de algemene vergadering bij het Hoofdbestuur schriftelijk 
amendementen in te dienen op de ingevolge het vierde lid van dit artikel door het 
Hoofdbestuur aangebrachte wijzigingen in een voorstel. 

6.  Amendementen zijn ontoelaatbaar indien zij naar de mening van het Hoofdbestuur een 
strekking hebben tegengesteld aan het voorstel waarop zij betrekking hebben, of indien 
er tussen de inhoud van het amendement en die van het voorstel geen rechtstreeks 
verband bestaat. 

 
Artikel 6 
Stembureau voor de algemene vergadering 
1.  Ten behoeve van het controleren en tellen van de uitgebrachte stemmen op een 

algemene vergadering wordt door het dagelijks bestuur van de partij een stembureau 
aangewezen. Het benoemt één van de leden van het stembureau tot voorzitter. 

2.  Bij twijfel over de geldigheid van een uitgebrachte stem beslist de voorzitter van het 
stembureau na twee andere leden van het stembureau te hebben geraadpleegd. 

3.  In het stembureau hebben geen hoofdbestuursleden zitting. 
 
Artikel 7 
Samenstelling van de Raad van Advies 
1.  De Raad van Advies wordt als volgt samengesteld: 

a. de provinciale verenigingen van de provincies Groningen en Drenthe zenden elk 
één afgevaardigde; 

b. de provinciale verenigingen van de provincies Friesland, Noord-Holland, Noord-
Brabant en Flevoland zenden elk twee afgevaardigden; 

c. de provinciale verenigingen van de provincies Overijssel, Utrecht en Zeeland 
zenden elk drie afgevaardigden; 

d. de provinciale vereniging van de provincie Gelderland zendt vier afgevaardigden; 
e. de provinciale vereniging van de provincie Zuid-Holland zendt zes afgevaardigden. 

2.  De afgevaardigden en hun plaatsvervangers worden voor een periode van vier jaar 
gekozen door de provinciale vereniging. Ieder jaar treedt een evenredig deel af volgens 
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een door het bestuur van de provinciale vereniging op te stellen rooster. De 
aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 

3.  Ter vervulling van elke vacature doet het bestuur van de provinciale vereniging een 
aanbeveling van twee leden. De uitslag van de verkiezing wordt door de secretaris van 
de provinciale vereniging zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis gebracht van het 
Hoofdbestuur. 

4.  De in het derde lid van dit artikel bedoelde aanbeveling moet voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
a. niet meer dan de helft van het totaal genoemde aantal afgevaardigden en hun 

plaatsvervangers heeft zitting in het bestuur van de provinciale vereniging; 
b. er wordt naar gestreefd een derde deel van het totaal genoemde aantal 

afgevaardigden en hun plaatsvervangers te rekruteren uit de leden die zitting 
hebben in gemeenteraden of Provinciale Staten; 

c. de bedoelde personen wonen in verschillende delen van de provincie, voor zover in 
een bepaalde streek een redelijk aantal kiesverenigingen aanwezig is; 

d. de bedoelde personen zijn als regel ten minste twee jaar lid van de partij. 
5.  Een afgevaardigde naar de Raad van Advies is verplicht tot geheimhouding. 
6.  Wanneer een afgevaardigde tengevolge van het niet in acht nemen van de 

geheimhoudingsverplichting het vertrouwen schendt, is het Hoofdbestuur bevoegd aan 
de desbetreffende provinciale vereniging te verzoeken een andere afgevaardigde te 
zenden. 

7.  Een afgevaardigde naar de Raad van Advies die wegens schending van vertrouwen 
moet worden vervangen, komt gedurende een periode van ten minste vier jaar niet in 
aanmerking om als afgevaardigde te worden aangewezen. 

 
Artikel 8 
Commissies 
1.  Het Hoofdbestuur kan commissies van advies instellen. 
2.  Deze commissies adviseren het Hoofdbestuur aan de hand van een door hem 

nauwkeurig omschreven opdracht; van de gegeven opdracht mag niet worden 
afgeweken. 

3.  De commissies onthouden zich van elke uitspraak in naam van de partij. 
4.  In elke commissie heeft ten minste één hoofdbestuurslid zitting. 
5.  De verslagen van de commissievergaderingen worden toegezonden aan het 

Hoofdbestuur. 
 
Artikel 9 
Werkwijze Commissie van Beroep 
1.  Voordat de Commissie van Beroep op het beroep beslist, stelt zij degene die het 

beroep heeft ingediend, alsmede het orgaan dat het gewraakte besluit heeft genomen, 
in de gelegenheid te worden gehoord. 

2.  Ten minste twee weken voor de hoorzitting worden de belanghebbenden in kennis 
gesteld van de datum, het tijdstip en de plaats van de hoorzitting. 

3.  Van de zitting wordt een schriftelijk verslag gemaakt, waarin in het kort wordt vermeld 
hetgeen over en weer is gezegd en overigens ter zitting is voorgevallen. 

 
Artikel 10 
Uitspraak van de Commissie van Beroep 
1.  De Commissie van Beroep doet binnen acht weken na indiening van het beroep een 
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uitspraak. 
2.  De Commissie van Beroep beslist bij meerderheid van stemmen. 
3.  De uitspraak is gemotiveerd. 
4.  De Commissie van Beroep stelt de in artikel 9, eerste lid, bedoelde belanghebbenden 

schriftelijk van de uitspraak in kennis en verstrekt het Hoofdbestuur in alle gevallen een 
afschrift van de uitspraak. 

 
Artikel 11 
Hoofdbestuursvergaderingen 
1.  Het Hoofdbestuur vergadert zo dikwijls de algemeen voorzitter of ten minste vijf 

hoofdbestuursleden dit gewenst achten. 
2.  De voorzitter van de Tweede Kamerfractie wordt als regel uitgenodigd om de 

vergaderingen van het Hoofdbestuur als adviseur bij te wonen. Hij heeft in die 
vergaderingen een adviserende stem. 

3.  Ook andere personen kunnen worden uitgenodigd het Hoofdbestuur ter vergadering 
van advies te dienen. 

 
Artikel 12 
Partijorgaan 
1.  Het partijorgaan draagt de naam "De Banier". 
2.  De redactie van het partijorgaan wordt door het Hoofdbestuur benoemd. 
3.  In de redactie hebben ten minste twee hoofdbestuursleden zitting. 
 
Artikel 13 
Procedure kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 
1.  De procedure inzake de kandidaatstelling ten behoeve van de leden van de 

gemeenteraad wordt geregeld in het huishoudelijk reglement van de plaatselijke en/of 
gemeentelijke kiesverenigingen. 

2.  De (voorlopige) kandidatenlijsten ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen 
worden desgevraagd ter kennis gebracht van het Hoofdbestuur. 

 
Artikel 14 
Kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen 
1.  De plaatselijke kiesverenigingen kunnen, na gehouden ledenvergadering, ten behoeve 

van de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten vóór 1 juni van het jaar, 
voorafgaand aan het verkiezingsjaar, aan het bestuur van de provinciale vereniging 
namen opgeven van leden van de desbetreffende kiesvereniging of van nabije 
kiesverenigingen, die zij beginselgetrouw en geschikt achten om als lid van de 
Provinciale Staten op te treden. Bedoelde personen zijn ten minste twee jaar lid van de 
partij. In bijzondere gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. 

2.  Bij de opgave, bedoeld in het eerste lid, verstrekken de plaatselijke kiesverenigingen 
de volgende gegevens: volledige naam en voornamen, leeftijd, kerkelijke 
gemeenschap, werkkring en - kort en zakelijk - eventuele andere relevante gegevens. 

3.  Het bestuur van de provinciale vereniging stelt vóór 1 september een 
conceptkandidatenlijst vast op basis van een gemotiveerd advies van een daartoe door 
voormeld bestuur ingestelde selectieadviescommissie. Samenstelling en taak van de 
selectieadviescommissie worden gelijktijdig met het instellingsbesluit vastgesteld. 

4.  De plaatselijke kiesverenigingen brengen, na gehouden ledenvergadering, advies uit 
over de in het derde lid bedoelde conceptkandidatenlijst; dit advies wordt vóór 1 
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november van het in het derde lid bedoelde jaar meegedeeld aan het bestuur van de 
provinciale vereniging. 

5.  Het bestuur van de provinciale vereniging stelt met inachtneming van de in het vierde 
lid bedoelde adviezen, na gehouden ledenvergadering, de kandidatenlijst vast. 

6.  De kandidaten zijn niet ouder dan 60 jaar, tenzij zij reeds zitting hebben in het in het 
eerste lid bedoelde college. 

7.  Het bestuur van de provinciale vereniging is overeenkomstig het bij of krachtens de 
Kieswet bepaalde verantwoordelijk voor de kandidaatstelling. 

 
Artikel 15 
Kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen 
1.  De algemene vergadering kiest ten behoeve van de verkiezing van de leden voor de 

Tweede Kamer in het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin vermoedelijk Tweede 
Kamerverkiezingen zullen worden gehouden, bij vrije stemming de lijsttrekker. 

2.  De kandidaat is ten minste twee jaar lid van de partij. 
3.  Het Hoofdbestuur kan, na consultatie van de Raad van Advies, een gemotiveerde 

aanbeveling doen. Deze aanbeveling wordt op de agenda voor de jaarvergadering 
vermeld. De aanbeveling behoeft niet meer dan één naam te bevatten. 

4.  Voor de overige plaatsen op de kandidatenlijst ten behoeve van de Tweede 
Kamerverkiezing kunnen de plaatselijke kiesverenigingen, na gehouden 
ledenvergadering, vóór een in het partijorgaan bekend te maken datum aan het 
Hoofdbestuur namen opgeven van leden van de desbetreffende kiesvereniging of van 
nabije kiesverenigingen, die zij beginselgetrouw en geschikt achten om als lid van de 
Tweede Kamer op te treden. Bedoelde personen zijn ten minste twee jaar lid van de 
partij. In bijzondere gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. 

5.  Bij de opgave, bedoeld in het vierde lid, verstrekken de plaatselijke kiesverenigingen 
de volgende gegevens: volledige naam en voornamen, leeftijd, kerkelijke 
gemeenschap, werkkring en - kort en zakelijk - eventuele andere relevante gegevens. 

6.  Het Hoofdbestuur stelt een conceptkandidatenlijst vast op basis van een gemotiveerd 
advies van een daartoe door het Hoofdbestuur ingestelde selectieadviescommissie, 
nadat de Raad van Advies over de conceptkandidatenlijst is geconsulteerd. 
Samenstelling en taak van de selectieadviescommissie worden gelijktijdig met het 
instellingsbesluit vastgesteld.. 

7.  De plaatselijke kiesverenigingen brengen, na gehouden ledenvergadering, advies uit 
over de in het zesde lid bedoelde conceptkandidatenlijst; dit advies wordt meegedeeld 
aan het Hoofdbestuur. 

8.  Het Hoofdbestuur stelt met inachtneming van de in het zevende lid bedoelde adviezen 
en na consultatie van de Raad van Advies, althans indien de in het zevende lid 
bedoelde adviezen leidt tot wijziging van de in het zesde lid bedoelde 
conceptkandidatenlijst, de kandidatenlijst vast. 

9.  De kandidaten zijn niet ouder dan 60 jaar, tenzij zij reeds zitting hebben in het in het 
eerste lid bedoelde college. 

10.  Bij tussentijdse Kamerverkiezingen handelt het Hoofdbestuur, na consultatie van de 
Raad van Advies, naar bevind van zaken. 

 
Artikel 16 
Kandidaatstelling Eerste Kamerverkiezingen 
1.  Het Hoofdbestuur stelt de zittende leden van de Provinciale Staten in de gelegenheid 

voor een daartoe bepaalde datum namen op te geven van personen die zij 
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beginseltrouw en geschikt achten om als lid van de Eerste Kamer op te treden.  
2.  Het Hoofdbestuur stelt de kandidatenlijst ten behoeve van de verkiezing van de leden 

voor de Eerste Kamer vast, na de zittende leden van de Provinciale Staten en de 
Eerste Kamer te hebben geconsulteerd. 

3.  De kandidaten zijn ten minste twee jaar lid van de partij. In bijzondere gevallen kan 
hierop een uitzondering worden gemaakt. 

4.  De kandidaten zijn niet ouder dan 70 jaar, tenzij zij reeds zitting hebben in het in het 
eerste lid bedoelde college. 

 
Artikel 17 
Kandidaatstelling verkiezing Europees Parlement 
1.  De plaatselijke kiesverenigingen kunnen, na gehouden ledenvergadering, ten behoeve 

van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, vóór een in het 
partijorgaan bekend te maken datum, aan het Hoofdbestuur namen opgeven van 
leden van de desbetreffende kiesvereniging of van nabije kiesverenigingen, die zij 
beginselgetrouw en geschikt achten om als lid van het Europees Parlement op te 
treden. Bedoelde personen zijn ten minste twee jaar lid van de partij. In bijzondere 
gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. 

2.  Bij de opgave, bedoeld in het eerste lid, verstrekken de plaatselijke kiesverenigingen 
de volgende gegevens: volledige naam en voornamen, leeftijd, kerkelijke 
gemeenschap, werkkring en - kort en zakelijk - eventuele andere relevante gegevens. 

3.  Het Hoofdbestuur stelt een conceptkandidatenlijst vast op basis van een gemotiveerd 
advies van een daartoe door het Hoofdbestuur ingestelde selectieadviescommissie, 
nadat de Raad van Advies over de conceptkandidatenlijst is geconsulteerd. 
Samenstelling en taak van de selectieadviescommissie worden gelijktijdig met het 
instellingsbesluit vastgesteld. 

4.  De plaatselijke kiesverenigingen brengen, na gehouden ledenvergadering, advies uit 
over de in het derde lid bedoelde conceptkandidatenlijst; dit advies wordt meegedeeld 
aan het Hoofdbestuur. 

5.  Het Hoofdbestuur stelt met inachtneming van de in het vierde lid bedoelde adviezen en 
na consultatie van de Raad van Advies, althans indien de in het vierde lid bedoelde 
adviezen leidt tot wijziging van de in het derde lid bedoelde conceptkandidatenlijst, de 
kandidatenlijst vast. 

6.  De kandidaten zijn niet ouder dan 60 jaar, tenzij zij reeds zitting hebben in het in het 
eerste lid bedoelde college. 

 
Artikel 18 
Geschillen 
1.  Dit artikel is van toepassing op het beslechten van geschillen binnen de partij, waarin 

niet op andere wijze is voorzien. 
2.  Van een geschil in een plaatselijke kiesvereniging stelt het bestuur van de 

desbetreffende kiesvereniging dan wel een in het derde lid bepaald aantal leden het 
bestuur van de betrokken provinciale vereniging onverwijld schriftelijk in kennis. 

3.  Bij plaatselijke kiesverenigingen met minder dan dertig leden wordt de in het vorige lid 
bedoelde kennisgeving gedaan door ten minste een derde deel van het aantal leden; 
bij kiesverenigingen met meer dan dertig leden geschiedt de kennisgeving door ten 
minste tien leden. 

4.  Het bestuur van de provinciale vereniging wijst uit zijn midden twee afgevaardigden 
aan, die in overleg met het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging binnen drie 
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maanden nadat het geschil ter kennis van het bestuur van de provinciale vereniging is 
gebracht, een algemene vergadering van deze kiesvereniging beleggen, teneinde het 
geschil tot een oplossing te brengen. 

5.  De afgevaardigden stellen binnen vier weken na de genoemde algemene vergadering 
een gedagtekend en door de partijen tussen wie het geschil is gerezen ondertekend 
rapport samen en zenden dit aan het bestuur van de provinciale vereniging en van de 
plaatselijke kiesvereniging. 

6.  Wordt een in het tweede lid bedoeld geschil door het bestuur van de provinciale 
vereniging niet tot een oplossing gebracht, dan wordt het geschil door de 
afgevaardigden van dit bestuur binnen zes weken na de dagtekening van het in het 
vorige lid genoemde rapport schriftelijk voorgelegd aan het Hoofdbestuur. 

7.  Het Hoofdbestuur doet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zes maanden, 
een bindende uitspraak. 

8.  Een geschil gerezen binnen een provinciale vereniging wordt door het bestuur dan wel 
door ten minste een derde deel van het aantal aangesloten plaatselijke 
kiesverenigingen ter kennis gebracht van het Hoofdbestuur, waarna het Hoofdbestuur 
zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zes maanden, een bindende uitspraak 
doet. 

9.  Wanneer in enige instantie een geschil wordt behandeld, worden partijen in de 
gelegenheid gesteld om hun zienswijze schriftelijk en/of mondeling kenbaar te maken. 

10.  Van schriftelijke stukken of mondelinge verklaringen zal alleen gebruik worden 
gemaakt voor zover partijen in de gelegenheid zijn gesteld van de stukken kennis te 
nemen en het afleggen van mondelinge verklaringen bij te wonen. 

11.  Het is personen die betrokken zijn bij de behandeling van geschillen, verboden enig feit 
omtrent een aanhangig geschil, enige wetenschap omtrent de behandeling van dit 
geschil en voorts al hetgeen hen vertrouwelijk ter kennis is gekomen, openbaar te 
maken. 

 
Artikel 19 
Wijziging van het Algemeen Reglement 
Wijzigingen in dit reglement kunnen door de algemene vergadering worden aangebracht bij 
volstrekte meerderheid van stemmen. 
 

Laatstelijk vastgesteld door de algemene vergadering van de 
Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden te Amersfoort op 15 
maart 2008. 


