
Huishoudelijk reglement van de 
Partij van de Arbeid 

AFDELINGEN 

Artikel 1. 
Heeft zich een afdeling van de partij gevormd dan wordt daarvan door d e  sekretaris van 
het gewest waartoe de afdeling behoort, schriftelijk mededeling gedaan aan het  partijbe- 
stuur. Deze mededeling bevat tevens de  namen van de  leden van het bestuur van d e  nieu- 
we afdeling en een opgave van het aantal leden. 

Artikel 2. 
i .  Zij die tot de  partij willen toetreden melden zich aan bij het bestuur van d e  afdeling 

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

2 .  Bij verhuizing van een lid van de  partij naar een andere afdeling binnen hetzelfde ge- 
west kan het gewestelijk bestuur voor een jaar dispensatie aan dat lid verlenen om 
i n  de  "oude" afdeling te blijven werken. indien dit voor het funktioneren van die afde- 
ling noodzakelijk blijkt. In dringende gevallen kan het gewestelijk bestuur deze dis- 
pensatie jaarlijks met eenzelfde termijn verlengen. 

3. Leden, in wier woonplaats geen afdeling bestaat, worden door het partijbestuur inge- 
deeld bij een door het desbetreffende gewestelijk bestuur daartoe aangewezen afde- 
ling. 
Op deze leden is artikel 2 lid 4 van het reglement kandidaatstellirg voor d e  gemeente- 
raden van toepassing. 

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

Artikel 2a. 
1.  Leden die ingevolge artikel 2 lid 3 van dit reglement, van het gewestelijk bestuur dis- 

pensatie hebben gekregen om in de "oude" afdeling te mogen blijven werken, omdat 
dit voor het funktioneren van die afdeling noodzakelijk blijkt. zijn uitgesloten \.;in het 
deelnemen aan de besluitvorming in die afdeling. 

2. Zij  hebben het recht deel te nemen aan de  besprekingen over alle in d e  "oiide" afde- 
ling te behandelen onderwerpen. 

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

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

a) -he t  bijdragen aan de  verwezenlijkingv:in de doelstellirig van de  partij; 
b) het bevorderen van d e  deelneming van de  leden aai1 het werk van de partij. 

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

de leden, o .a .  door middel van gespreksgroepen; 
b) het bevorderen enlof voeren van akties niet inachtneming van de prioriteiten door 

het kongres v:istgesteld; 
c) het opzetten van aktiviteiten inet en voor de vrouwelijke leden, waartoe o.in. be- 

hoort het jaarlijks in september bijeenroepen van deze leden, o.a .  ter vaststelling 



van een beleidsplan voor het komende jaar. 
Indien het niet mogelijk is deze aktiviteiten op  te zetten, kan een met redenen o m -  
kleed verzoek om ontheffing door de afdeling bij het gewestelijk bestuur worden 
ingediend; 

d )  indien de afdeling één gemeente omvat: de voorbereiding van de  ~erkiezingsn 
voor de gemeenteraad overeenkomstig de in het reglement kandidaatstelling ge- 
stelde regels en de organisatie en leiding van de aktie voor deze verkiezingen; 

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

f) het stellen van kandidaten voor de Provinciale Staten, de Eerste en Tweede Ka- 
mer en andere vertegenwoordigende lichamen en het deelnemen aan verkiezings- 
akties daarvoor; 

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

h) andere werkzaamheden, die het bereiken val; de doelstelling van de partij bevor- 
deren. 

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

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

b) het stellen van kandidaten voor daarvoor in aanmerking komende partijorganen : 
c} het vaststellen van de jaarlijkse begroting van de afdeling, waarop een post voor 

de aktiviteiten met en voor de vrouwelijke leden voorkomt; 
d )  het opstellen van het huishoudelijk reglement voor de afde!ing, alsmede het vast- 

stelieii van eventuele wijzigingen. 
Iedere afdeling zendt binneri vier weken na haar oprichting haar huishoudelijk 
reglement ter goedkeuring toe aan het partijbestuur. Zolang geen huishoudelijk 
reglement a11 kracht is geldt het modelreglement voor de afdelingen. Her regle- 
inent is alleen van krach1 113 goedkeuring door het partijbestuur. Bij wijziging van 
het reglement vindt het hiervóór bepaalde dienovereenkomstige toepassiii;. 

Artikel 4. 
a )  Het bestuur va? de afdeling wordt gekozen op cie jaarvergadering uir en door de leden 

van de afdeling. waarbij er- naar -inoe1 worden gestreefd dat tenmir~ste een kwart xPan 
het aa!;tai Sestuürsieden uit ~ r o u \ ? ~ e n  bestaat. 

17,; Vmi-z i t~er?  sekretaris ei1 penningmeester worden ir! flinktic. köndidazt gesieid en - ze- 
Iíozen en maken deel ~ i t  van het dagelijks bestuur. 

c )  Een lid van de raadsfraktië en de burgemeester kui;nen geen ild zijri van hei bestuur 
van  de afdeling die 6én gemeente <)in\;i:t. In dringende gevallen kan het gewestelijk 
Sestuur hiervan \,ar! jaar tot iaar aan de afdeling ontheffing verlenen. 

d l  Fifn bes~uurslici !s  belas? inet het wei-i;. met de vrouwelijke íeden. vockrzoier dit t o t  de 
t::3k van de 2ifdeiing behoort. Dit bestuui-slicl wordt als zodanig in funktie gekozen uit 
de doe:- de leden ges~ciùe kandidati'n en de door de jaarliilise vrcjuwenvergaciering 
gestelde kandidaat. 

e )  De raadsfi-aktie is in  tiet bestuur van de afdeling, als die ;!'deling tién geinvente orn\,at, 
vertcgenwo~rdigd me: tenminste kén lid. Di! lid heeft een advisei-eiicie stelr:. 

#. Hiil bes'cuus v a n  de afdeling breng: ieder jaai-, iiiteriijk i r i  de inaan6 decelnl-,er. gen 
schrif!elijk vei-slag uit o\! i i r  de toestand de afdeling eii de wer!tzaairilieûen in 1x1 
afge!open verenigingsjaar. Dit \;c.i-sl:ig ornv:~: (.)OL; het vers!;ig van hel werk tnci de 
\:rouwi.Ii jke leden. 

g) Vari het \,t.rs!ug zendt het hestu~ii. t1iln d e  ;ildc!ing cen :!fschrift a a n  he! pai-tiIIiestuui- 
ei? aai2 het hes:uur van het gewest ijl!:i;~rtoe cle ai'delirig I-teho<;i-7. 



Het bestuur van de afdeling is gehouden het partijbes~uur en het geweste!ijk bestuur 
alle gevraagde mededelingen te doen. 

h )  Uiterlijk in de maand december belegt het bestuur van de afdeling een jaarvergade- 
rins waarop het verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het afgelopen ver- 

O: 
enig~ngsjaar. Op  deze vergadering legt ook het in funktie gekozen bestuurslid, belast 
met het werk met de vrouwelijke leden. verantwoording af. 

i )  \?oor zover het partijbestuur dit verzoekt zendt de sekretaris van de afdeling liet ar- 
chief van de afdeling dat ouder is dan 5 jaar toe aan het partijbestuur. 

~ r t i k e l  5. 
1. Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Het bestuur van de afdeling 

ziet toe dat van alle inkomsten en uitgaven der afdeling nauwkeurig aantekening wordt 
oehouden voigens door het partijbestuur te stellen voorschriften. 
3 

2.  Het brengt telkeiis in de maand oktober op de daarvoor door het parti,ibestuur ie ver- 
strekken iorrnulieren een financizel verslag uit. Van dit verslag zendt liet bestuur een 
afschrift aan het bestuur van het sewest waartoe de afdeling behoort. 

Artikel 5 .  
Het bestuur van de afdeling draagt zorg dat het bijhouden van de ledenadministratie ge- 
schiedt overeenkomstig nader door het partijbestuur te stellen regels. 

Artikel Sa. 
l .  In het gevai bij een gemeentelijke herindeling twee of meer afdelingen zullen Eaan 

funktioneren binnen één gemeente dienen zij een van de volgende org:tnisatiet.ormen 
te kiezen: 
a )  De desbetreffende afdelingen fuseren voordat de kandidaatstellingsprocedure. 

overeenkomstig artikel 13 van het reglement kandidaatstelling voor de gemeente- 
raden. voor de nieuwe gemeenteraad begint, waardoor 6 th  afdelin; ontstaiìt, wel- 
ker grenzen gelij k lopen met de nieuwe geineentegrenzen. Het model huisho~ide- 
lijk reglement voor iie afdelingen is dan van toepassing. 

b) De desbetreffende afdelingen richten, voordat de kandidaatstellingsprocedure 
overeenkomstig artikel 13 van het reglement kandidaatstelling voor de oemeente- 

? 
raden voor de nieuwe gemeenteraad begint, een gemeentelijke federatie op. Hei 
model hiiishoudelijk reglement voor gemeentelijke federaties is dan van toep~ìs- 
sing. 

c )  De desbetreffende afdelingen gaan een samenwerkingsverband aan ter voorberei- . . 
dii?% L 2 n  ec.n permanente org;ìnis;;t:ecc;rm genoemd i11 ;i of b. Her  node! huishc:~i- 
delijk regiement voor samenwerkingsverbanden, betrekking hebbende op ze- 
meenteiijke herinde!ing. is hierop van toepassing. 

1. De gekozen organisatievorm, bedcield onder a.  h of c in  lid 1 .  wordt in een insteilings- 
besluir vastgeiega, waarin teveris de afspraken betrekking hebbend op de integratie 
vriR de verkiezingsprogrammlri's, de te voeren propaganda. het l,j~e! of niet i~istziien 
een onafiankzlijke kommissie die de ontweip-karididateniijst opstelt en de Aiiurn, 
waarop de in  lid 1 onder c genoeinde permanente organisatievorin zijn besiag moet 
hebben ge kregen. zijn opgenomen. 
indier? er sprake is van een voorbereidend samenwerkingsverband als bedoeld in i iu  
i onder c dient in het besiuit te worden aangegeven. hoe lang dit za1 gelden. UiterliJk 
zes maanden nadat de gemeentelijke herindeling van kracht is geworden. dieiit de per- 
manente organisatievcirm in werkit~g te treden. 

3. De desbetreffende afdelingien) dient(dienen ) i)i;verwijld vrin liet insteilingsbesluit 
kennis te geven rian het partijbestii~ir. 



BALLOTAGE 

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

a) O p  iedere agenda voor een ledenvergadering van de afdeling vermeldt het bestuur 
wie zich sinds de  vorige vergadering als lid heeft aangemeld. Bestaat tegen toela- 
ting van een der genoemden geen met redenen omkleed bezwaar bij een der aan- 
wezige leden, dan wordt betrokkene beschouwd lid te zijn met ingang van één 
maand nadat de ballotage plaatsvond of zoveel eerder als d e  eerstvolgende afde- 
lingsvergadering wordt gehouden. Mocht een der aanwezige leden ter  vergadering 
bezwaar uiten tegen toelating van één der genoemden, dan wordt d e  beslissing 
over toelating van de  betrokkene genomen in de  volgelide ledenvergadering van 
de  afdeling. 

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

c) Indien uiterlijk zestig dagen na de  datum waarop tot ballotage werd besloten, geen 
beslissing is genomen door de ledenvergadering van de  afdeling, wordt geacht d a t  
betrokkene tot het lidmaatschap van d e  partij is toegelaten. 

d) Ingeval van afwijzing als lid stelt het bestuur van de  afdeling de  betrokkene per  
aangetekende brief op  de  hoogte van de  reden van de afwijzing, van de  mogelijk- 
heid van beroep o p  het gewestelijk bestuur en van de termijn waaraan dit beroep 
is gebonden. Een afschrift van de  brief wordt tegelijkertijd aan het gewestelijk be-  
stuur en aan het partijbestuur gezonden. 

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

f )  Het  gewestelijk bestuur neemt een beslissing uiterlijk zestig dagen nadat het be-  
roep is ingesteld. Het  kan deze termijn met ten hoogste zestig dagen verlengen 
indien het beroep in behandeling is, maar nog geen definitieve beslissing kon wor- 
den genomen. Indien de verlenging van de termijn is verlopen en nog geen beslis- 
sing is genomen is d e  ledenvergadering van de  afdeling gerechtigd om binnen der- 
tig dagen na afloop van de verlenging in beroep te gaan bij het partijbestuur. In- 
dien d e  verlenging van de termijn is verlopen, nog geen beslissing is genomen e n  
de ledenvergadering van de  afdeling geen beroep heeft ingesteld, wordt de  betrok- 
kene geacht met ingang van dertig dagen nadat de verlenging is verlopen tot he t  
lidmaatschap van de  partij te zijn toegelaten, dan wel met ingang van de datum, 
waarop de ledenvergadering heeft besloten af te zien van het beroep. 

g) Het  gewestelijk bestuur deelt zijn beslissing mee aan betrokkene en aan het be- 
stuur van de afdeling waar de  betrokkene zich als lid heeft aangemeld. Een af- 
schrift van de beslissing wordt aan het partijbestuur gezonden. 

h) Is d e  ledenvergadering van de afdeling het niet eens met de  beslissing van hel ge- 
westelijk bestuur, dan kan zij binnen dertig dagen na ontvangst van d e  beslissing 
in beroep gaan bij het partijbestuur. Hangende het beroep wordt de  betrokkene 
beschouwd nog niet tot het lidmaatschap te zijn toegelaten. Het  partijbestuur stelt 
binnen dertig dagen na ontvangst van het beroepsschrift van d e  afdeling een o n -  
derzoekkommissie in, waarvan één lid wordt aangewezen door d e  ledenvergade- 
ring van de  afdeling, één lid door het betrokken gewestelijk bestuur en één lid door 
het partijbestuur. 

i )  De kommissie brengt binnen twee maanden na d e  aanwijzing een schriftelijk ver- 
slag uit van haar bevindingen en legt dit voor aan het partijbestuur. 



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

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

I)  Bestaat tegen toelating van een in een eerder stadium geroyeerde geen bezwaar, 
dan geeft het bestuur van de afdeling hiervan binnen een week nadat de  desbetref- 
fende ledenvergadering heeft beslist schriftelijk kennis aan het partijbestuur, dat 
binnen een maand na ontvangst van dit verzoek een beslissing neemt. Bestaat bij 
het partijbestuur geen bezwaar tegen toelating , dan wordt betrokkene beschouwd 
lid te zijn met ingang van één maand nadat de uitspraak van het partijbestuur heeft 
plaatsgevonden of zoveel eerder als de op deze uitspraak volgende afdelingsverga- 
dering wordt gehouden. 

2.  Voor ballotage door het partijbestuur gelden de volgende bepalingen: 
a )  In iedere vergadering van het partijbestuur deelt de sekretaris mede wie zich sinds 

de vorige vergadering als algemeen lid hebben aangemeld. Indien een der aanwe- 
zise leden van het partijbestuur bezwaar heeft tegen toelating van een der ge- 
noemden, wordt binnen zestig dagen over diens toelating als lid beslist. 

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

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

de brief op  de hoogte van de reden van de afwijzing, van de mogelijkheid van be- 
roep o p  de partijraad en van de termijn waaraan dit beroep is gebonden. 

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

f) D e  partijraad beslist in zijn eerstvolgende vergadering over het beroep. Indien hij 
het nodig acht de betrokkene te horen of nadere inlichtingen in te winnen, wordt 
de beslissing tot de volgende vergadering uitgesteld. Indien in deze vergadering 
U-een beslissing wordt genomen wordt betrokkene geacht tot het lidmaatschap te 
O.. 
zijn toegelaten. 

g) Het partijbestuur deelt de beslissing van de partijraad mee aan betrokkene. 
h) Indien iemand niet als lid wordt toegelaten behoeft eerst na een periode van twee 

jaar na de afwijzing over een nieuwe lidmaatschapsaanvrage te worden beslist. 

Artikel 8. 
l .  De  beroepskommissie bestaat uit drie leden. Zij worden gekozen door het kongres. 

Het partijbestuur maakt een voordracht op.  Partijbestuursleden mogen geen deel uit- 
maken van de beroepskommissie. 

2. Plaatsvervangende leden van de beroepskommissie zijn. tot een gelijk aantal als de 
leden van de beroepskommissie, de niet tot lid gekozen kandidaten die bij de verkie- 
zing van d e  beroepskommissie in  de eerste stemronde de meeste stemri~en hebben be- 
haald. 

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

4. In tussentijdse vakatures in de beroepskommissie wordt zodra mogelijk door het par- 
tijbestuur voorzien door te putten uit de plaatsvervangende leden, beginnende met 
degene die het hoouste aantal stemmen bij deze verkiezing heeft behaald. 

.g . R i j  onrstentenis of in geval een lid van cle kointnissie is betrokken hij een royemenis- 
procedure wordt zijn plaats ii-igei~oinen cloor een pln;itsverv;ii-igend lid van de beroeps- 
kommissie. 



ROYEMENT 

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

a )  Een voorstel om royement in overweging te nemen moet op  de agenda van de  huis- 
houdelijke vergadering van de afdeling zijn aangekondigd. Het bestuur van de af- 
deling moet het betrokken lid tijdig in kennis stellen van dit voorstel, van de be- 
weegredenen en van de datum en plaats waarop dit voorstel in behandeling komt. 
0ve.r het voorstel om royement in overweging te nemen wordt schriftelijk met ge- 
sloten briefjes gestemd. 

b) D e  huishoudelijke vergadering stelt bij ieder voorstel tot royement een kommissie 
van onderzoek in, bestaande uit leden van de partij. 

c)  Voor deze kommissie wordt één lid aangewezen door de huishoudelijke vergade- 
ring. één lid door het betrokken lid en één lid door het gewestelijk bestuur. zijnde 
niet een gewestelijk bestuurder. Indien het betrokken lid binnen veertien dagen 
geen kommissielid aanwijst. wijzen de twee overige kommissieleden tezamen het 
derde lid aan. D e  aanwijzing van de leden der kommissie moet oeschieden uiterlijk 

? 
dertig dagen na de datum. waarop cie huishoudelijke vergadering. ger;i:emct in !id 
a ,  werd gehouden. 

d )  D e  kommissie brengt binnen twee maanden na de  aanwijzing een schriftelijk Yer- 
slag uit van haar bevindingen en legt dit voor aan de  huishoudelijke vergadering 
van de afdeling. Deze huishoudelijke vergadering neemt een beslissing over een 
royement. Het  schriftelijk verslag wordt ter informatie toegezonden aan het par- 
tijbestuur en aan het gewestelijk bestuur. 

e )  Na de  beslissing van de huishoudelijke vergadering van de afdeling wordt deze ver- 
gezeld van het verslag van de kommissie van onderzoek, aan de beroepskommissie 
gezonden. 

f )  In geval tot royement is besloten, stelt het bestuur van de afdeling de  betrokkene 
bij aangetekende brief op  de hoogte van het royement, van de mogelij kheici van 
beroep o p  d e  beroepskommissie en van de  termijn waarbinnen dit beroep moet 
worden ingesteld. 

g) He t  beroep'moet worden ingesteld uiterlijk dertig dagen na ontvangst van d e  brief, 
waarin het royement ter kennis van de betrokkene is gebracht. 

h)  D e  beroepskommissie neemt uiterlijk zestig dagen nadat het beroep is ingesteld, 
een bindende beslissing. De  beroepskominissie kan aan deze beslissing voorwaar- 
den verbinden. Zolang over een royement geen uitspraak is gedaan door  de  be- 
roeps~ommissie ,  kan de betrokkene geen gebriii.k van zijn iedenrechten maken. 
D e  kommissie kan deze termijn met ten hoogste dertig dagen verlengen indien het 
beroep in behandeling is maar nog geen definitieve beslissing kon worcien geno- 
men. 

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

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

wordt dit lid in de  gelegenheid gesteld door ten minste drie leden van het partijbe- 
stuur te worden gehoord. 

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



royement in overweging nam. 

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

d) Het partijbestuur beslist binnen twee maanden nadat het iid is gehoord of, in geval 
sen kommissie van onderzoek is ingesteld, nadat de kommissie verslag heeft uitge- 
bracht. Het partijbestuur kan deze termijn met ten hoogste dertig dagen verlengen 
indien het voorstel in behandeling is. maar nog geen beslissing kon worden geno- 
men. Het partijbestuur kan voorwaarden aan deze 'beslissing verbinder,. 

e)  Het partijbestuur stelt het betrokken lid bij aangetekende brief o p  de hoogte van 
zijn beslissing. In geval tot royement is besloten, worden hem tevens de mogelijk- 
heid van beroep op de beroepskommissie en de termijn. waarbinnen dit beroep 
moet worden ~ngediend, medegedeeld. 

f )  Het beroep moet worden ingeste!d uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de brief 
waarbij het royement ter kennis van de betrokkene is gebracht. 

g) De beroepskommissie neemt uiterlijk zestig dagen nadat het beroep is ingesteld, 
sen  bindende beslissing. De beroepskommissie kan aan deze beslissing voonvaar- 
den verbinden. Zolang over het royement geen uitspraak is gedaan door de be- 
roepskommissie, kan de betrokkene geen gebruik van zijn ledenrechten maken. 
De kommissie kan deze termijn met ten hoogste dertig dagen verlengen indien het 
beroep in  behandeling is, maar nog geen definitieve beslissing kon worden geno- 
men. 

h Een geroyeerde kan niet eerder dan na een periode van twee Jaar na dagtekening 
van de brief, waarin hem het royement wordt medegedeeld c.q. door de beroeps- 
instantie wordt bekrachtigd, opnieuw als lid worden toegelaten. 

AFVOERING VAN DE LEDENLIJST 

Artikei 9. 
1.  Indien een lid, ook na schriftelijke aanmaning -waarvan schriftelijk mededeling wordt 

gedaan aan het afdelingsbestuur- in  gebreke blijft de verschuldigde kontributie te vol- 
doen voert het partijbestuur hem automatisch van de ledenlijst af indien blijkt dat de 
achterstand tot een jaar is opge!open. 

2. Indien een lid van de ledenlijst dient te worden afgevoerd op grond k2an artikel 9 lid 
d van de statuten, draagt het afdelingsbestuur hiervoor zorg en stelt betrokkene hier- 
van per aangetekende brief onder op,p;ave v a n  redenen op de hoogte. Betrokkene kan 
pas opnieuw ais iici woraen toegeiaien twee jaar na de datum van cie dagtekening varr 
de aangetekende hrief, waarbij h i j  op de hoogte wordt gesteld van zijn afvoeren viin 
de jedenlijst. 

3. Indien een lid op grond van artikel 76, lid 6 of artikel 77, lid 3,  binnen dertig dagen 
geen gevolg geeft aan de door het bevoegde orgrian i1itgesprc)ken terugroeping, is hei 
afdelingsbestuur verplicht hem van de ledenlijst af te voeren. Het ntdelingsbestriur 
stelt betrokkene hiervan per aangetekende brief onder opgave van redenen op de 
hoogte. Betrokkene kan niet eerder dan na een periode van twee jaar na  dagtekening 
van deze brief opnieuw als lid worden toegelaten. 

4. Indien een lid van de ledenlijst dient te worden afgevoerd op grond \,:in artikei 9 lid 
f van de statuten, draagt het :ifc\elingsbest~iur hiervoor zorg zn stelt betrokkene hier- 
van per aangetekende brief oncier opgave van redenen op cie hoogte. 

5 .  indien een lid van de ledenlijst dient te worden afgevoerd op grond \.an artikel lid 
g van  de statuten, clr~iiigt het partijbest~iiir hiervoor zorg: 
1 )  níi afioop van de termijn, waai-binnen beroep op de beroepskomiiiissie kan wor- 

den ingesteld. Het instellen van beroep schort de teriiiiiii op  tot het tijclstip . waar- 
op de beroepskominissie heeft beslist; 

b) n a  de i~itspr:~iik van cle beroepskoini~iissie. 



Het partijbestuur stelt betrokkene per aangetekende brief onder opgave van redenen 
op  de hoogte van zijn afvoering van de ledenlijst 

GE WESTEN EN FEDERATIES 

Artikel 10. 
1 .  Afdelingen gelegen binnen een kieskring voor de Tweede Kamer vormen een gewest. 
2. Afdelingen, gelegen binnen een gemeente die niet tevens een kieskring voor d e  Twee- 

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

gen streekfederaties vormen. met instemming van de betrokken a fde l in~en  en  onder 
goedkeuring van het partijbestuur. 
Onder streekfederatie wordt verstaan de vaste samenwerkingsvorm van afdelingen, 
die tot doel heeft de streekbelangen van de aangesloten afdelingen te behartigen en 
te koördineren. 

Artikel l l. 
1.  I ~ d i e n  binnen een uit meer dan één kieskring voor de Tweede Kamer bestaande pro- 

vincie behoefte bestaat aan een gewestelijke indeling die afwijkt van de  begrenzing 
van de  kieskringen voor de  Tweede Kamer, kunnen de daarbij betrokken gewesten, 
na een besluit van de gewestelijke vergaderingen. een daartoe strekkend gemotiveerd 
verzoek aan het partijbestuur zenden. 

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

'? 
3. Indien ook d e  partijraad het verzoek afwijst, kan niet binnen twee jaar een geiijk ver- 

zoek door het partijbestuur in behandeling worden genomen. 
4 Voor de kandidaatstellingsprocedures worden de grenzen seacht te lopen overeen- 

komstig artikel 19. 
5 .  In gewesten die uit meer dan één kamerkieskring bestaan, worden jaarlijks kieskring- 

besturen gevormd. die d e  taak van het gewestelijk bestuur met betrekking tot de  kan- 
didaat4tellingsprocedure voor de Tweede Kamer overnemen. D e  kandidaatstelling, 
samenstelling en omvang van deze besturen worden in het huishoudelijk reglement 
van de  desbet1 effende gewesten geregeld. 

Artike! 4 ja. 
1 .  Tot de  taak van de  kamerkieskring behoort de voorbereiding en iiitvoering van de  kan- 

didaatstellingsprocedure voor de  Tweede Kamer, overeenkomstig de in het reglement 
kandidaatstelling ~estelcle  regeis. 

3. De overeenkomstig artikel 16 h) gekozen leden van het kieskringbestuur vormen teza- 
men met de  afgevaardigden naar cie gewestelijke vergadering uit d e  afdelingen gele- 
gen in de desbetreffende kt~nierkieskring, de kieskringvergadering. 

GEWESTEN 

Artikel 12. 
Tot d e  taak van het gewest behoren: 
a )  het voeren van de  gemee~schappelijke propaganda en de  bevordering van d e  vorming 

en icholing; 
h) de  oorb bereiding v;in dcl ve rk~e~~ingen  voor vertegenwoordigende Iicii:tincri overeen- 



komstig de in de reglementen kanc!idaatstelling sestelde regels en de organisatie en 
leiding van  de verkiezingsaktie in die gewesten. welke een kamerkieskring c .q.  een 
provincie c .q .  een gemeente omvatten; 
het (doen) organiseren van aktiverende programma's om de  deelname van vrouwen 
i n  de politiek te bevorderen; 
het bevorderen en onderhouden van de kontakten met de frakties van de  partij in ver- 
tegenwoordigende lichamen, waarvoor kandidaten door het gewest zijli aangewezen; 
de bevordering van de werkzaamheden van de afdelingen en van de  binnen de partij 
werkzame organisaties; 
het bevorderen enlof voeren van aktie(s) met inachtneming van de  prioriteiten door 
het kongres vastgesteld, zo mogelijk door het scheppen van een gewestelijk steun- 
punt, dat J e  betrokkenheid bij en het deelnemen aan akties door de  afdelingen en het 
gewest bevordert; 
het jaarlijks in oktober doen houden van de gewestelijke vrouwenver;adering, over- 
eenkomstig de in het huishoudelijk reglement voor het gewestelijk vrouwenwerk te 
stellen reoels; 

h 
de opstelling van het gewestelijk reglement, dat de goedkeuring van het partijbestuur 
behoeft; 
het vaststellen van een jaarlijkse begroting: 
het bespreken van het jaarlijkse verslag van de  kamerfra ktie in een gewestelijke verga- 
dering; 
het in overleg met het distrikskamerlid instellen van het politieke team. 

Artikel 13. 
Tot de gewestelijke vergadering worden uitgenodigd: twee leden van het gewestelijk or- 
gaan van d e  Jonge Socialisten, twee leden van het gewestelijk orgaan van de  Rooie Vrou- 
wen, de leden van de statenfraktie, de leden van de Staten-Generaal, die door het gewest 
kandidaat gesteld zijn, de  vertegenwoordiger van d e  Sektie Gemeente, Gewest en Provin- 
cie, de vertegenwoordiger van de Evert Vermeer Stichting en de door het gewest gekozen 
partijraadsleden. Indien het gewest het gebied van één gemeente omvat, cie leden van de 
gemeen teraadsfraktie. 

Artikel 14. 
1 .  De gewestelijke vergadering wordt gevormd door d e  afgevaardigden van de afdelin- 

gen en de leden van het gewestelijk bestuiir. Het aantal afgevaardigden per afdeling 
wordt berekend naar de volgende maatstaf: een afdeling vrtn 6 tlrn 75 leden heeft ! 
afgevaardigde; afdelingen met meer dan 75 leden hebben voor elke 75 leden en reste- 
rend gedeelte d:i:irvan 1 afgevaardigde. 

2.  Als ledental van de afdeling geldt het aantal drit gemeld is aan het gewestelijk hestiiiir 
op de ledenlijst van 30 september vmrafga;:iide aiin de  gewestelijke j;ii:r~e;g:ideri~-ig. 
Tussentijdse samenvoeging van afdelingen brengt geen verai-idering i11 het aantal af- 
geva:irdigden geclurende het lopende boekj:i;ir. Voor afctelingen die n i  ;O september 
worden opgericht of gesplitst. geldt het led~iit;il per opi-iclitings- c.q. splitsiiigsd;ituiii. 

3. De rifgev:iiirdigden en plaritsvei-viinge~~cl afgevaareligden worden door en i i i t  de afcle- 
lingen gekozen in cle jarirvergnclering van de iifdeling. voor de ciiiiir van de periode 
die :i:inv:ingt liiet vorenbedoelde j:iiirvergiidering en eindigt op  de dag \ nn cie volgeneie 
iifdeIingsjaiirverg:idering. Eerstgentreinde i:iarvergiideriiig kiin evenwel hesliiiteii ci:it 
het iiiand:i:it van een nieuw vei-kozen iifgevaardigde o p  w11 lilter tijcistip. docli uiterlijk 
op 3 1 deceiliber van clat jaar ingaat, w:iiirhij cle i n  cle vooi-g:iiiiide j:iai-verg:ider-ing ver- 
kozeil iifgevuiircligtte tot genoei1i:l ti,jclstip in fiiiiktie blijft. In geval v:in een tlissentijcl- 
se vrikature of indien een ;ifgev:i:irdigcle verliiiiclerci is eei: gewt.stt.li/ke vergadering 
bij tc W O I I ~ I I ,  regelt de lecleiivei-g;itit:ri~~gvan cie afeielin2 ziJn verv:iii~iiig. 

4. l i l  de  eerstvolgciide :ifctelir~gsvei-g:icle~-iiig n:i een gewestelijke vei.g:iclt~riiig legt de af- 
cleIiiigsafpcva:irdigcie verantwoorciing af van de door heiii op dit. gewestelijke vergade- 



ring ingenomen standpunten. 
5 .  P,fdelingsafgevaardigden hebben drie stemmen en !eden van het gewestelijk bestuur 

hebben één stem. 
Leden van het gewestelijk bestuur, de kommissaris van de Koningin en de leden van 
de  statenfraktie kunnen geen afdelingsaige~aardiode zijn. Dit geldt tevens voor leden 0 
van de  gemeenteraadsfraktie en de burgemeester indien het gewest één gemeente om-  
vat. 

6. D e  gewestelijke vergadering is openbaar, tenzij de  vergadering anders besluit. 
7 .  Wanneer 10 afdelingen in het gewest dan we! 25% van het totaal aantal afdelingen 

in het gewest dit onder opgave van redenen verlangt, is het gewestelijk bestuur ver- 
plicht binnen één maand na dagtekening van het gedane verzoek een gewestelijke ver- 
gadering uit t e  schrijven. 

Artikel 15. 
1 .  Het gewestelijk bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. gekozen door de  gewestelijke 

vergadering ui: de leden van de afdelingen in het gewest. E r  moei naar worden ge- 
streefd dat tenminste een kwart van het aantal bestuursleden uit vrouwen bestaat. 

2. D e  \,oorzitter, de sekretaris en de penningmeester v,lorden in funktie gekandideerd 
en als zodanig gekozen en zijn lid van het dagelijks bestuur. Eén bestuurslid wordt 
belast met het werk met de  \lrouwelijke leden voorzover dit tot de  taak van het gewest 
behoort. Dit besiuurslid wordt gekozen uit de door de gewestelijke vrou\venvergade- 
ring gekozen kandidaat en ui: de door de  afcielirigen gestelde kandidaten. 

3. E e  starenfraktie is met tenmii~sïe i én  'lid verregenwvordigd In hei bestuur var1 het ge- 
west dat één provincie omvat. Dit lid heeft pen adviserende stern. 

4. De  gemeenteraadsfraktie is met tenminste één lid vertegenwoordigd in het bestuur 
van een gewest: dat slechts één Gemeente omvat. Dit lid heeft een adviserende stem. c .  

5 .  De voorzitter vzn a e  geweste!ijke jongerenorganisatie of een door die organisatie 
daartoe verkozen lid is adviserend lid van het gewestelijk bestuur. Dit adviserend lid 
dient partijlid te  zijn. 

6 ,  Het huishoudelijk reglement van het gewest bevat bepalingen omtrrnt de  kandidaat- 
stel!ing er; omrren: de samenstelling en omvang van het gewestelijk bestuur ea het da- 
geiijlts bestuur, alsmede van de kieskringbesturen i!; die gewesten. welke uit meer dan 
één kamerkierl.:!-ing bestaan. 

li 
, iidmaalsc; lap een Sesiuur is or;vereni,-",.,--- gcsddl  i11ci: - - 

a)  het iidmaatschap van ee? karnerfrak;ie en de Nederlandse delegatie :m de sccia- 
. . 
istische fraktie i:! het Europese Par-!emení; 

h) hei iidniaatschap van een statenli.aktie el; de  furiktis ;Ic:n ktcimrnissai-is vön de Ko- 
ningin, 

C )  het Iidrriaatschan van het dagelijks bestuur van ecn territoriaal gewestelijk ?i- 
vhaam; 

d j  het iidmaatschap van een gemeenteraadsfraktie en het burgenreesterschap i n  hei 
geilai dar een gewest slechts één gemeente omvat: 

e) het lidmaatschap van het partijbestuur. 
8 .  (n gevai leden van het kieskringbestuur c.q.  het gewestelijk bestuur een bereidvel-kja- 

ring voor een kandidatuur \/oor de Tweede Kamer. Eerste Kamer, Provinciale Staten 
of Gemeenteraad indien het gewest één gemeente omvat, hebben afgegeven, wordt 
gedurende d e  verdere procedure hun plaats ingenomen door een plaatsvervangend lid 
lJan dit besluur. 

Artikel 16. 
l .  Het bestuur van her gewest r o e p  in ùe ma:ir!d december een gewestelijke jaarvergade- 

r i ~ g  hijeen. 
2. In deze vergadering worden behandeld: 

:t) naai;; de jaarversiagen van de >ekre;;iris en de penningmeesier-. iiet verslag ì.an I - i ï t  



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

bestuur van de  gewestelijke jongerenorganisatie, ter behandeling in de  jzarverga- 
dering; 

c) de voorstellen van het bestuur van het gewest en van de afdelingen ter behande'iing 
bij de partijraad in te dienen, overeenkomstig artikel 40 van dit reglement; 

d) het verslagvan de  afgevaardigde van het gewest naar de partijraad; 
2 j de  verkiezing van een lid van het landelijk bestuur van de Sektie Gemeente.  Ge-  

west en Provincie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 67 van dit reglement; 
f) de verkiezing van leden van de partijraad. overeenkomstig het bepaalde in artikel 

39 van dit reglement; 
g) de benoeming van een kommissie die de kas en de boeken van d e  penningmeester - 

kontroleert en van haar bevindingen verslag uitbrengt; 
h j  de verkiezing van de leden en plaatsvervangend leden van het gewestelijk bestuur 

en de  verkiezing van de  leden en plaatsvervangend leden van een of meer eventue- 
ie kieskri~gbesturen; voor de verkiezing en het in funktie treden van d e  plaatster- 
vangend leden is artikel 35 lid 1 van overeenkomstige toepassing; 

i' . .  het verslag van de frakzie van de partij in de Provinciale Staten. indien iiet gemes; 
sen geheie provincie omvat: 

jì het verslag vari de fraktie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad. indien 
het gewest het gebied van één gemeente orntar: 

k) het verslag van de  dis::ikskamerleden en het verslag van het politiek2 team. 
. Op voorstel van her gewesteiijk bestlizr kan  h s t  onder i en i bedoelde kerslag in zen 

speciaal daartoe bijeen te roepen gewestelijke vergadering worden behandeld, binnen 
een termijn gelegen van twee maanden .;oor tot twee maanden na de  gewestelijke .;er- 
gadering. 

Artikel 17 
1 .  Het bestuur van het gewest is belast met het roezich: op de werkz:it:inheden van di- 

afdelingen, de  gemeentelijke federaties, de streekfederaties die binnen één gewest 
zijn gelegen en de  in artikel 6a bedoelde sairienwerkingsverbanden en  hun besturen. 
Voor gewzsrgrensoverschrijdende streekfederaries wordt bedoeld toezicht onder ver- 
antwoordelijkheid van de betrokken hewestelijke besturen uitgeoefend. Elk betrok- 
ken gewestslijk bestuur wijst diiartee i i r  zijn midden minstens Cén lid aan dat met het 
toezicht wordt belast. 

9. Met is bevoegd het bestuur van een afdeling of ;én of meer hestuurciers daarvcit~ ii; 
zeval van nalatigheid in het beheer te schorsen in de uitoefenirig van zijn(han1 funktie, 
in dat gevai roept het binnen vier weken een h~ishaildeiijkz vergadering v:tn de afde- 
Íinn bijeen. welke zich uitspreekt over de schorsing en over het al dan niet aanbiijven 
van de  geschorsten beslist. 

Artikel 18. 
De inkomsten van het gewest bestaan uit de door de partijraad vastgestelde uitkering uit 
de partiuikas, een door de  gewestelijke vergadering vast te stellen bijdrage van de afdelin- 
gez.vrijwillige bijdragen en eventueie baten van door het gewest sitgegeven bladen. 

Artikel 19. 
In het gewest dat het gebied van een gemeente omvat, stelt de  ge~vestelijke vergadering 
de grenzen van de afdelingen vast. 



GEMEENTELIJKE FEDERATIES 

Artikel 20. 
1. Tot de taak van de gemeentelijke federatie behoort de voorbereiding, de organisatie 

en de ieiding van de verkiezingsaktie voor de gemeenteraad, overeenkomstig de in 
het reglement kandidaatstelling gestelde regels. 

2. De federatievergadering wordt gevormd door de leden van de afdelingen en het be- 
stuur van de federatie. 

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

4. Een lid van de raadsfraktie en de burgemeester kunnen geen lid zijn van het bestuur 
van een gemeentelijke federatie. 

5 .  De raadsfraktie is in het bestuur van de federatie vertegenwoordigd met tenminste één 
lid. Dit lid heeft een adviserende stem. 

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

STREEKFEDERATIES 

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

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

worden aangebracht door de gewestelijke vergadering(en), die tot instelling van de 
streekfederatie heeft(hebben) besloten, onder goedkeuring van het partij bestuur. In- 
dien een streekfederatie is belast met een taak bij de verkiezingen van een vertegen- 
woordigend lichaam, richt zij zich naar een reglement kandidaatstelling, bedoeld in 
artikel 56. 

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

Artikel 24. 
Indien het bestuur van een streekfederatie wijziging van de taakomschrijving wenselijk 
acht en eén of &eer- van de hierbij betrokken gewestelijke verg~ideririgen weigert(weige- 
ren) daartoe mede te werken, of indien tussen het bestuur van de streekfederatie en één 
of meer van de hierbij betrokken gewestelijke besturen verschil van mening bestaat over 
de uitleg van een bestaande taakomschrijving , kan ieder van deze besturen zich tot het 
partijbestuur wenden. 

A1,GEMENE BEPAIAINGEN VOOR GEWESTEN EN FEDERATIES 

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

Artikel 26. 
Een lid van het bestuur van een gewest of de federatie heeft de bevoegdheid elke vergiide- 



ring van bestuur of leden van een tot dit gewest of deze federatie behorende afdeling of 
federatie bij te wonen. Het heeft daarin een adviserende stem. 

HET PROVINCIAAL KONTAKT 

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

takt ingesteld, bestaande uit drie leden van het bestuur van ieder gewest en  tenminste 
één vertegenwoordiger van de statenfraktie. Dit lid heeft een adviserende stem. 
Het lidmaatschap van het provinciaal kontukt is niet verenigbaar met dat van de  sta- 
tenfraktie en de funktie van kommissaris van de Koning~n.  

2. Het heeft tot taak tenminste éénmaal per jaar een provinciale vergadering te beleggen 
ter bespreking van het verslag van de fraktie van de partij in de Provinciale Staten. 
Het vervult de taak bij het reglement kandidaatstelling aan het provinciaal kontakt 
opgedragen. 

3. De gewesten kunnen andere taken aan het provinciaal kontakt opdragen. 
1. Het provinciaal kontakt is bevoegd te bepalen, dat het verslag van de fraktie van d e  

partij in de Provinciale Staten niet in een provinciale vergadermg zal worden beha>- 
deld, doch in een gewestelijke jaarvergadering of in een andere gewestelijke vergade- 
ring van de  betrokken gewesten. 

5 .  De provinciale vergadering bestaat uit de sameng,evoegde gewestelijke vergaderingen 
van de betrokken gewesten, onder overeenkomstige toepassing van artikel 14. 

6. Tot de taak van de provinciale vergadering behoort het gestelde onder artikel 59a, lid 
6. 

HET KONGRES 

Artikel 28. 
1.  Voorstellen ter behandeling o p  het kongres. betrekking hebbende o p  de taak van het - 

kongres. omschreven in artikel 24 van de statuten, kunnen ingediend worden door de  
afdelingen. het landelijk bestuur van de  jongerenorganisatie en het partijbestuur. 

2 .  Een algemeen lid dat overeenkomstig artikel 2 bij een afdeling zijner keuze een voor- 
stei voor het konares indient, heeft het recht dit voorstel mondehng toe te lichten i n  5 
de ledenvergadering van deze afdeling. 

3. Het landelijk bestuur van de  Jonge Socialisteii heeft 5preekrecht op het kongres. 

Artikel 29. 
i .  De voorstellen van bet partijbestuur wordeii teiiininste negentien weken voor het kon- 

gres ter kennis van de afdelingen gebracht. ter behandeling in de ledenvergadering. 
2.  De afdelingen kunnen eigen vc>orstellen, moties cin anieiicletnenten op  de  voorstellen 

van bet partijbestuur tot uiterlijk veertien weken voor het kongres indienei: bij liet 
partijbestuur. 

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

amendementen, nadat de  hierin ingevolge artikel 38 aangebrachte wijz.iginsen zi jn  
verwerkt, benevens alle andere punten die volgens de statuten of het huishoucielijk 
regleiiient op het kongres behandeld iiioeten worden, verenigd in een beschrijvings- 
brief. waaraan wordt toegevoegd het tweejaarlijks ve:xi;ig van de politieke verrichtin-. 
gzr: v a n  het partijbestuur en de verslagen vaij de kainerfri~kties. Het kogrespresidium 
voegt cf;i;ii'ii;in toe een voc3rIopig voorstel tcit- nfhancieling van de agenda. 

7 .  Deze I~esc1:rijvingsbrief wordt teniiiinste \iijt'\\ekrii voor het koneres toegezonden aan  



de afdelingen en aan allen wie. naar het oordeel ban het partijbestriur, een exemplaar 
gezonden moet worden. 

3. Uiterlijk vier weken voor het kongres bespreken de afdelingsvergaderingen de be- 
schrijvingsbrief, beslissen of en zo la. welke punten naar hun mening aan het voorlopi- 
ge voorstel tot afhandeling van de agenda moeten worden toegevoegd en geven deze 
door aan hun gewestelijke besturen. 

4. Uiterlijk drie weken voor het kongres houden de  gewesten een voorvergadering met 
hun kongresafgevaardigden ter bespreking van de beschr i jv ingskf  van het kongres. 
O p  die voorvergadering, waar alleen de kongresafgevaardigden stemrecht hebben 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 . wordt tevens beslist welke van de door  
de afdelingen aangemelde punten aan het door het kongrespresidium gedane voorlo- 
pige voorstel tot afhandeling van de agenda worden toegevoegd. Deze punten dienen 
uiterlijk twee weken voor het kongres in het bezit van het kongrespresidiurn te zijn. 

5 .  Het partijbestuur draagt zorg, dat de gewesten tijdig voor de te houden voorvergade- 
ring in kennis worden gesteld van de namen en adressen van de kongresafgevaardig- 
den en van de namen van hun afdelingen. 

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

verantwoording af van de door hen op het kongres ingenomen standpunten. 
2. D e  funktie van afdelingsafgevaardigde naar het kongres is niet verenigbaar met: 

a) het lidmaatschap van het partijbestuur; 
b) het lidmaatschap van een kamerfraktie; 
c) het lidmaatschap van het kongrespresidium; 
d) het lidmaatschap van de Nederlandse delegatie van de  socialistische fraktie in het 

Europese Parlement. 

Artikel 32. 
l .  Elke afdeling heeft het recht o p  vergoeding van de reiskosten voor het bezoeken van 

het tweejaarlijks kongres en van buitengewone kongressen voor het aantal afgevaar- 
digden, dat volgens artikel 21 van de statuten is toegestaan, indien zij het kongres heb- 
ben bijgewoond. Als basis voor deze vergoeding gelden de reiskosten tweede klas van 
de  spoorwegen. 

2. Voor de  kosten van het tweejaarlijks kongres wordt jaarlijks door het partijbestuur 
een bedrag gereserveerd uit de kontributie-opbrengst. 

3. Met ~ i tzonder ing  van de reiskoqten worden de kosten vari het buitengewoon kongres, 
met een door het partijbestuur voor ieder buitengewoon kongres vast te stellen maxi- 
mzm,  naar een gelijk bedrag per lid; omgeslagen voor de afdelingen. 

Artikel 33. 
(is verplaatst naar de statuten, ariikel21). 

Artikel 34. 
1.  Overeenkomstig artikel 23 van de  statuten worden uitgenodigd om het kongres bij te 

wonen: 
a) alle leder! van de frakties van de partij in de Eerste en Tweede Kamer en alle Ne- 

derlandse leden van de socialistische fraktie in het Europese Parlement; 
b) twee vertegenwoordigers van de landelijke kerngroep van de Rooie Vrouwen; 
c) twee vertegenwoordigers van de Ionge Socialisten; 
d )  twee vertegenwoordigers van de bezinningsorganisaties; 
e) de  voorzitters, sekretarissen en penningmeesters van de gewesten; 
f )  een vertegenwoordiger van elk der gewestelijke kerngroepen van de Rooie Vrou- 

wen ; 
g) de leden van de partijraad: 



h) de leden van het kon;rtspresidium: 
i )  de voorzitter van hei curatorium en de direkteur van de W a r d i  Beckman Stich- 

ting: 

j)  een vertegenwoordiger van de redaktie van her wetenschappelijk maandblad van 
de PViardi Beckman Stichting; 

k )  een vertegenwoordiger van de partijpers; 
1 )  andere leden van de partij. van wie de aanwezigheid door het partijbestuur wense- 

lijk wordt geacht. 
7 .  Het pistijbestuur kan andere personen en delegaties van organisaties in de gelegen- 

heid stellen in het kongrts aanwezig te zijn. 

Artikel 34a. 
1 .  De afgevaardigden van de afdelinsen en hei partijbestuur zijn bevoegd om op  het kon- 

Eres een voorstel van orde in te dienen. 
L- 

?,  Oniier voorstel van orde wordt verstaan een voorstel tot het nemen kan een besluit 
betrellende de wijze. het tijdstip of de duur van behandeling van een onderwerp dat 
:ìan de orde is. dan wei een wijziging van de volgorde van de agenda. 

3. Een \ o o r ~ t e i  van orde kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. 
4. Een ioorstei van orde, anders dan een voorstel toi wijziging van de  ~ o i g o r d e  van de 

asenda. komt in behandeiing \ ~ ó ó r  het onderwerp waarop het betrekking heeft of. in- 
dien de behandeling reeds is aangevangen. na onderbreking vrin de behandeiing van 
dat ondeïwerp. 

Artikel 35, 
1 .  De cifgevaardigber, vai; de lidsiingen en het partijbestuur zijl; bevoegd oin op het k o n -  

, . 
orzs op  een in %ehai~c!eiing zijrid or-iderwerp arriendexei~ten c ~ p  een in behandelin- 
='. . 
zijnd amendemen: subamendementen in te dienen, voorzcver het kongrespresidium 
van mening is. dat dit nie! binneri de ii~iarvoor gestelde [ermijnen hrid kunnen gebeu- 
ren. 

3.  Onder (sub)aniendementen wordt verstaan een irc>orstzi tot  iv~jzigii~g van een in he- 
handeling zijnd voorstel c.q. amendement, dat naar íle vorm direict geschikt moet zijn 
om in het voorstel c.q. amendement te worden opgenomen. 

3 .  De (s~ib)amsnciementen worden niet in behtindeling genon1c.n itis deze niet zijn onder- 
tekend door ten minste zes kongresleden. 
De indieners zijn bevoegd het (sub)amendement in te trekken. doch ais d e  ber;iactsl;i- 
ging is gesloten alleen met toestemming van de  vergactering. Indieners van  (sub )amen- 
ijiemj3mt2- i i i C i l t L i i  k Z n r -  I L ~  hiin (,subjti,ir,encternzntzn 1::21izl::en. l%!; ; . j ~b )a~?~~ . i ; i i~ ine t . : t  ;s c,;- 
îoelaatbaitr, indien: het een strekking heefi ttt;rngectelb aan die van het voc'rsteli 
amende~nenr or indien er  :ussez de materie van het j s u b j a i n e n d e ~ ; ~ e ~  ei? die : y . ; l i i  hei 
voorsteliamenclement geen rechtstreeks verband bestaat. 

Artikel 36. 
1.  Het kongres is openhaar. 
'> -. Het partijbestuur zendt binnen drie weken na het kongres een kennisgeving ;i;in de 

afile!ingen. waarin iie besluiten van het kongres zijn vertiat. 

HET KONGRESPRESIDIUM 

Artikel 37. 
I .  Het kongrespresidicim bestaat ui t  X leden. De sekretaris vrin de partij i s  aiiibtshalve 

lid van  het kongrespresidiciiri; de overige p:irtiibestuursleden, cie leden viin de  Eerste 
en Tweede Kainer. van het Europese Pnrleinent en p:irtijgenoot-bewi11~-1slieden ktin- 
iien geen deel i ~ i t n ~ ; ~ k e n  v a n  het kongr-espresidiiiin. Ook is liet Iidiiiaiitscliap van het 



kongrespresidium niet verenigbaar met het lidmaatschap I an de partijraad en met de  
funktie van afdelingsafgevaardigde naar het kongres. 
Wet kongres kiest zeven leden van het kongrespresidiurn \,oor twee jaar. Zij worden 
gekozen nadat de verkiezing I an het partijbestuur heeft plaatsgehad. 

3. Plaatsvervangende leden van het kongrespresidium ziin, tot een gelijk aantal als de 
leden van het kongrespresidium, de niet tot lid gekozen kandidaten die bij de irerkie- 
zing van het kongrespresidium in de eerste stemronde de meeste stemmen hebben be- 
haald. 
Kandidaten worden gesteld overeenkomstig artikel 48 van dit reglement. 

3 Hei partijbestuur zendt een lijst iran kandidaten uiterlijk vijf weken voor het kongrec 
aan de afdelingen. Het partijbestuur kan uit de gestelde kandidaten een voordracht 
in alfabetische volgorde maken. 

4 ,  In tussentijdse vakatures in het kongrespresidium wordt zodra mogelijk door het par- 
tijbestuur voorzien door te putten uit de plaatsvervangende leden; beginnende bij de- 
gene die het hoogste aantal stemmen bij deze verkiezingen heeft behaald. 

Artikel 38. 
l .  Het kongrespresidium wordt door het partijbestuur geraadpleegd over de algemene 

voorbereiding van het kongres en de presentatie van de kongresstukken. 
2. Het kongrespresidium heeft de bevoegdheid: 

a) voorstellen van gelijke strekking samen te voegen tot één voorstel; 
b) vor~stei len van nauwverwante strekking. in overleg inel de betrokken afdelingen. 

samen te voegen tot één voorstel: 
c) voorstellen, die niet geheel duidelijk geformuleerd zijn. in overleg met de betrok- 

ken afdeling(en), de luiste formulering te geven. 
3. Het kongrespresidium sielt de dagorde van het kongres vast en doet aan het kongres 

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

reglement bedoelde voorvergadering aangemelde punten worden bij de aanvang van 
het kongres oveteenkomstig het gegeven preadvies bij hamerslag door het kcngre- 
spresidiuiii afgedaan. 

5. Het kongrespresidium voegt de tijdens het kongres ingediende moties aan de agenda 
toe? indien het van oordeel is dat deze daarvoor voldoende aktueel en belangrijk zijn 
en indiei: ze d( lor t e n ~ i n s t e  zei, kongresleden zijn ondertekend. 

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

7 .  Het deelt de  beschikbare spreektijd toe. I n  het belang vzn een goede beraadslaging 
kan deze toewijzing geschieden volgens andere maatsta\!rn dan van strikte evenredig- 
heid. 

X. IHet wijst.uit zijn midden voorzitters aan voor de vet-schillende kongreszitzingvn. Hel 
is een voorzitter van een kongreszitting niet toegestaan deel te nemen aan de beraad- 
slagingen. die onder zijn leiding plaats hebben. 

DE PARTE JRAAD 

Artikei 39. 
1 .  De leden van de partijraad worden ieder jaar gekozen door de gewestelijke jaarverga- 

dering. 
2. Het aantal te kiezen leden van de partijraad bedraagt vijf leden, indien het gewest min- 

der dan 4000 leden teil en vervolgens voor elke 1000 lede:: of gedeelte Uaarv:rn één 
lid, met een maxiinurn van 25 leden, wuarhij ernaar moet worden gestreefd, dat ten- 
minste een kwart var: hei aantai partiir~i~idslcdc:~~ u i t  vrouwen bestazt. 

3 De sckrct;iris var; het gcwest i s  pehouclcn clc ii:rtncn van dc do;ir de zewestelijke verga- 
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sche en financiële aard. 

Artikel Sla. 
Ir: het jaar \c\o~-afgaande aan de verkiezing van het partijt->es'tuui- heslisi de partijraad bij 
het  astst stellen 17an de begroting welke funkties in het parti,ibestuui- bezo!diod L- zulleii zi jn 
gedurende de zittinosperiode .~. \:an dat pertijl~estuur. 

Artikel 42. 
1 .  He: partijbestuur draag? zorg. dat de leden tenminste acht \+,eken \:oor de datum waar- 

op  de partijraad hijeenkoint. daari.ooi n.orden uitgenodigd onder gelijktijdige kennis- 
geling aan ae  afdelingen en onder mededeling van de cil~tum. \vaarop in  te dienen mo- 
ties en amendementen in het bezit van het partijbestuur dienen !e zijn. De te behancie- 
jen stukken dienen uiterlijk vier weken voor de bijee,nkr)mst in het bezit van de leden 
van de prr i j raad en van de afdeiir1ger3 te zijl; en inoties ei: amendeinenten uiteiiijii 
één week tevoren in het bezit vari de iedeii van de parlijra:id en Liar! cis- ge\vestelijke 
besturen. 

2 .  Behoudens het gestelde in artikel 43 dienen voorstellen ter behandeling i11 de pari:ij- 
raad teniniiiste zes weken tevoren bij het partijbestuur Ie zijn ingezonden Zij wordt-I: 
tenminste vier weken voor de vergadering toe gezond ei^ aan de leden van de partijraad 
en aan de gewestelijke besturen. 

3 .  He! bestuur van het gewest beiegi \ióCir d? verg::rJei-ing van de part,ijiaad een liijeen- 
komst r4et de afgevr;ardigden i lar: het .crewes! naar de -arl.ijraad :er besprekin? : . 2 i ì : ~  

de ag!:n3a. 
4. Ir; spoedeisende gevafles kan van de termiinen. genoemd in de eerste en tweede aliner: 

van dit artikel, worden afgeweken. 

Artikel 43, 
i .  De daturn van de vergadering i{zn de partijraad., cvaarin de in artikel 31 genoemde 011- 

derwerpen aan de orde zijn, wordt tijdig door het partijbestuur bekend gemaakt alc- 
rnecic de datijm. kaai-op i n  te dienen moties in het bezit var! het partiibestuur dienen 
'ie zi jn.  

2 .  VoorsteIien; betrekking hebbend op deze onderwerpen, moeten uiterlijk veertien z?:e- 
1. ?,en voor de vergadering bii het partijbestuur zijn ingezonden. Zij worderi tenminste 

twaalf weken voor de vergaderirig ter kennis van de aideiinge:> en de geweSPen ge- 
!?;ach!. ~. 

3 .  Arnendergenten o j  dez: voo:-;ti.j!en k ~ n s - i e ~ ~  door de - geurslei; af 6 3 ~ ;  ::ijf paj-rijrr;zi.j5- 
lecien c>;:der;ekend, wcij-de:? ingedier:d.%ii :Roeten icnini~ste v;eke!> \oor de \fen-- 
(~adering bij het partijbestuur zijn ingez!~:?iien. ,?.. 
L. 

4 .  De ontwerp-begroting, de voorstellen er: ailt. andere rr2kkei-i die in deze vergadering 
:ni>eten wortien behandeld, \vorden tei1ri;inste lier weken voor de vergadering door . . 
he: partijbestuiir toegezonden aan de leden v a n  cie parrijraad. 

Artikel 43a. 
i 

, De par~ijraadsleden e:: hei partijbestuur z:jn ~evoegd om op de partijrand een ;:oc?i-- 

crel van orde ir: !e dienen. 
2 .  Orider voorstel \(ar; orde \vordt \?erstaan een \!oorstel tot het nemen van een besluit 

bctreîfende de wijze. het tijdstip of de duur van behandeling van een onderwerp dat  
?:an de orde i s .  dan wc1 een wijziging van de volgorde v a n  de agenda. 

3. Eerr \,oorstei van orde kar! zo;-liel mondelir?g a!s schriftelijl.; worden ingediend. 
4. Eeii voorstel \..ai7 orde, anders &!i een voorstel tot wi jsiging van de volgorde \,ai-\ de 

2igenda: kor-oi i11 behandeling c.hiir hel oncleriverp w:i;irt>p het hetr~kking heeft of. in -  
dien de  hehandeling {reeds i s  ~ : i : ; g e \ l i i i l p ~ ~  132 oiiderbrekii:g v2ii-r de be!-i;indciiii!: \ ; \ i1 

dat  (.,nderiA:erp. 



Artikel 44. 
1.  ~ s t  de  leiding van de vergadering va11 de partijraad is het kongrespresidium belast. 

De \:oorzitter van de  partijraad wordt door en ui: het kongrespresidiurn aange1vezen. 
2 ,  In  de gartijraad brengt ieder lid 66n stem ui:. 
3 .  De pctrrijraadsleden en het partijbestuur zijn bevoegd om op de partijraad op  zen in 

behandelii,g zijnd onderwerp amendementen en ap een in behandeling zijnd amende- 
ment subamendementen in te dienen. voorzol;er het kongrespresidium \.ar, mening is. 
d a ~  dit niet binnen de daarvoorgestelde termijn had kunnen gebeuren. 

1. Onder (sub jainendement wordt verstahn een voordracht tot lx-ijzising tTan een in be- 
handeling zijnd voorstei c .q .  amendement. dai naur de \.arm dirrkt geschikt moet zijn 

oenomen. om in het voorstel c . q .  amendement te worden op, 
5 .  De (sub)c?mendementen van de partijraadsleden ~vorden niet in behandeling genomen 

als deze niet zijn ~ n d e r t e k e n d  door tenminste drie partijraadsleden. De indieners zijn 
bel.-iiegd het (subjamendsment in te trekken doch. als de beraadslagi~g is geslote~:. 
alle?n met toestemming van de  verzadering. ii?dieners van (sub!amendementen kun- 
nen hun (~t ib)amendementei ì  toe!ichten. Een (;ub'ìarnendt.menc is onroelaatbaar in- 
dien het een strekking heefr te_sengestelcl alin die \.an her voorstel,'~inendc.ment of in- 
dien ei- russen dc rnaterie van het !subjamendenient er! die \,an hei i 'oors~i-l;arne~de- 
rnenr geei1 rechtstreeks \-erb~ir-id bestaa:. 

b. Het p'1rtijhestuur draagt zcrg dal de in dit ~irtikel bedoelde (sub)ninendemer,ïen in 
~~17c ! t ' z za :~e  ;iantni!en ivorcien vermtriigvuldigd er; gedist:il:liee:d. zodat in ieder ge- . . L 

, 1 val eiii partijraad.sli:i hier(>;-cr kc?n beschikken. voordat de isi;h)amendeii?enten :r) oe- 
&:?!T!e!?, p,-&;::g ?' ' l -  

. . 
. Het ;\i>r?gre~presidiun? v ( z g c  ti.jdens de p;~rtijr-,;ld ingediende mories m i l  de ~igencia 

toe. incieri het van oordeel is da t  deze drrarvwr vold:_\ende 2k:ueei en bei:ingrijk zrJn 
en indien deze door tenrn i~s ie  drie partijraadsieden zijn ondertekend. Indien zen m::- 
tie i:ndertzkend is door drie O F  mee: partijraadsde1eo;ities - wíird: zonder ;i,ei.r 2;:nge-- . . 
ni7n:en. dat die motie v ~ i d o e : ~ d e  riktueei en bei;angrijk is. 

Artikel 45 
De vergadering-,,an de partijraad is openbaar, tenzij de partijraad anders Sesiuiî. 

Artikel 46 
T T  riet pnr t i jbes tu~r  zendt binnen een week na de vergadering van de parti,jraad een wier- 
zicht van de  genomen besiuiten aan de afde!ingen en de leden van de p;trtijr;iacl. De:re 
?->v..- . * -  . . q  . P:in. ?:j~<>n<-er- ~ c c J c ~ z ; ' , ~ ~ ( .  Zec \y-::k w:,rs,-n ..!pr!e!;g~j, 

. . 
Licze Desiuitenlijst :\,.ordt <oedgekeurd door de daarop vol~eride -  vergadering van de pa:- . . 
C ,  , - r , 
, . * j1  LLL!L!. 

iiini-ndernenten op  deze besiuitenlijst worder, op de c.q.  ezn volgende vergadering van 
de pir-tijraad behandeld, indien zij schrifteiijk en overeenkornstii)- het gestelde in artikei 
32, iid 3, zijn ingediend. I n  cic tussenliggende periode v$or:!: d2 besluitenlijst geacht t z  zijn 
goedgekeurd. 

HET PARPI,) BESTUCrW 

Artikes 17 
De ieicling van de partij. het beheer van ai- geldniiddelen en eigendommen. de uitvoering 
van besiuiteri van het kongres en iie partijraad en de.handhavir-ig der statuteri en  reg!emen- 
ten is opgectragen aan het partijbestuur. 

Artikel 48 
1 .  Uiterlijk acht wekcn v o o r  her kongres zericfen de a~delingcn namen var;  kandidate:^ 

voor  !ie: par~ijhestìiur i i i .  Voor  iedere plarrrs in hel pni-tijbestuur kan slechts c611 kmdi-  
dxi t  :vorder, gesteici. 



Het tweejaarlijkse Rooie Vrou\venkongres heeft eveneens het recht \,oor het be- 
stuurslid beiast inet liet werk me1 de vrou~velijke leden een kandidaat te stellen. 
Vijf weken voor het kongres zendt het partijbestuur de lijst van namen van kandidaten 
aan de afdelingen. 

I. Worden niet meer kandidaten gesteld dan er plaatsen te vervullen zijn. dan zijn de  
uestelde kandidaten bij enkele kandidaatstelling gekozen. met uitsluiting van het be- b 

paalde in artikel 54.5.a \.an dit reglement. Het partijbestuur is bevoegd een aanbeve- 
ling op  te maken voor de te verkiezen bestuursleden. 

3 .  Het personeel van het partijsekretariaat is be\.oe_od sen aanbeveling op te maken voor 
de te verkiezen sekretaris en penningmeester en heeft het recht deze aanbeveling o p  
het kongres nader toe te lichten. 
De medewerkers van het Rooie Vr.ouwenbureau hebben het recht van aanbeveling 
bij de verkiezing van het bestuurslid belast met het werk met de vrouu.elijke leder? 
en hebben het recht deze aanbeveling op het kongres nader toe te lichten. 

4, Plaatsvervangende leden van het partijbestuur zijn de tien niet tot lid gekozen kandi- 
daten, die bij de verkiezing van het part i jbest~ur  in de eerste stemronde de  meeste 
stemmen hebben behaald. Zij treden i n  funktie indien een der zittende leden geheel 
of voor lange tijd ~ i t v a l t .  beginnende met desene die het hoogste aantal .stemmen bij 
deze verkiezing heeft behaald, behoudens hei gestelde in artikel 50. derde lid. 

j. Het lidmaatschap van he1 partijbestuur is onverenigbaar met het vervuilen van een 
dienstbetrekking bij de partij, de Tweede Kamerfraktie. de Wiardi Beckmari Stich- 
ting, de Stichting Vormingswerk PvdA, de Jonge Socialisten in de PvdA. cie Evert 
Vermeer Stichting; onder diei:stbetì-ekking wordt niet verstaan het in  Sezoldigde 
dienst zijn overeenkomstig artikel 34 van de statuten. 

6 Z o  spoedig mogelijk nadat het partijbestuur is gekozen wijst het cit rijn midden ren 
2e sekretaris, 2e penningmeester en 2e internationaal sekretaris aan. Tndien sekreta- 
ris, penningmeester enlof internationaal sekretaris voor lanoe tijd uitvalt en het niet 

9 
mogelijk blijkt dat de 2e sekretaris, 2e penningmeester of 2e internationaal sekretaris 
gedurende die periode optreedt, heeft het partijbestuur de bevoegdheid tot aan het 
eerstvolgende kongres cian wel tot aan het tijdstip, waarop betrokkene weer beschik- 
baar is voordat het eerstvolgende kongres plaatsvindt, in de vervulling van d e  funktie 
te voorzien door aantrekking van een waarnemer buiten de kring van het partijbe- 
stuur. In dat  geval behoeft deze voorzieninu de goedkeuring van de  eerstvolgende par- 

9 
tijraad. Deze plaatsvervanger heeft een adviserende stem. 

'Artikel 49. 
Het aantal leden van de Staten-Generaal, dat lid kan zijn van het partijbestuur, is te2 
hoogste zeven. 
Van onwaarde is het stembiljet, waarop bij de verkiezing van het partijbestuur meer 
namen van !eden van de Staten-Generaal zijn ingevu!d dan ei- plaatsen door deze kate- 
gorie partijgenoten kunnen worden bezet. 
Indien bij d e  verkiezing van het partijbestuur meer leden van de Staten-Generatil de 
volstrekte meerderheid hebben behaald dan er plaatsen door deze kategorie partijge- 
noten kunnen worden bezet, worden gekozen verklaard diegenen die het hoogste aan- 
tal stemmen o p  zich verenigden tot een maximum van het voor deze kategorie beschik- 
bare aantal plaatsen. 

2. Het aantal leden van de Staten-Generaal, dat lid kan zijn van het dagelijks bestuur, 
is ten hoogste drie. 

3. De voorzitter van de partij kan geen voorzitter zijn van een kamerfi-aktie. 
4. De sekretaris van de partij kan geen lid zijn van de Staten-Generaal of het Europese 

Parlement. 



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

Eitoefenen en daardoor het in artikel 49 eerste lid gestelde maximum wordt overschre- 
den. houdt hij op lid van het partijbestuur te zijn. 

I. Indien tengevolge van verkiezingen \,oor de Eerste of Tweede Kamer t-en aantal leden 
van het partijbestuur gelijktijdig tot lid van de Staten-Generaal \,erkozen verklaard 
wordt en daardoor het in artikel 19 eerste lid gestelde masimum ~i.ordt overschreden. 
houden diegenen hunner. die bij hun verkiezing tot lid 1-an liet parti~bestuur het laag- 
ste aantal stemmen op zich \~ereni_odei-i:.>p lid van het partijbestuur ie zijn. Verkiezing 
bij eerste stemming gaat hierbij vóór ~rerkiezing bij herstemming. 

3. Degenen uie ingevolge de t\vee vorige leden ophouden lid van het partijbestuur te zijn, 
vvo;den bovenaan de lijst van plaatsveriangeiide partij bestuursleden geplaatst in de 
volgorde rlaii het in het vorige lid bedoelde aantal stemmen. De  lijst \,an plaatsvervan- 
gende leden ~ . o r d t  rnet dit aantal uitgebreid. 

4. ~ a d t  het aantal leden van het pr:iibestuur dat tevens lid van de Tv\,eede Kamer is 
beneden drie. dan wijst de Tvveede Karnerfraktie eeii delegatie van tiiTee leden aan. 
die de vergaderingen van het partijbestuur bijwoont en aan de beraadslagingen iian 
deelr;emen. De leden van deze delegatie hebben een raadgevende stem. 

5. Indien geen vrar, de leden van het partijbestuur tevens lid van de Eerste Kamer is. wijst 
de Eerste Karnerfraktie Zen lid aan. dat de vergaderingen van het partijbestuur bij- 
.~voorit en aan de beraadslagii?gen kan deelnemen. Het heeft een raadgevende stem. 

6. Indien geen van de leden vl;n het partijbestuur lid is van het E u r ~ p e s e  Pariernent, wijst 
de Nederlandse delegatie van de socialistische fraktie in het Europese P:lrlemenl égn 
lii! aan, dat de vergaderingen van het pa r î i j bes t~~ i r  bijwoont en aan de beraacislagin- 
gei? kan deelnemen. Flet heeft een raadgevende stem. 
u 

7 .  De  direkteur van de Wiardi Beckman Stichting woont de vergadering ei^ \.:in het partij- 
bestuur bij met raadgevende stem. 

8. He: landelijk bestuur van de jongerenorganisatie kiest i?it zijn midden een adviserend 
lid van het partijbestuur. Dit adviserende lid dien: partijlid te zijn. 

Artikel 51. 
De rechtspositie van de bezoldigde leden van het partijbestuur wordt door de  partijraCid 
geregeld. 

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

nationöle er, internationale politiek. voorzover daarvan niet in dit artihei of bij besluit 
van hei p:irtijbestuur wordt af!eweken. Hij draagt zorg voor de ko6rdinatie van hei 
werk van J e  iedeii van het part~jbestuur.  In geval van ontstenten~s wordt de voorzitter 
vervangen door één van beide vice-voorzitters volgens nadere. door het partijbestuur 
te stellen reueis. ti 

I .  De sekretaris is belast met de zorg voor de partijorganisatie. Hij heeft de  leiding van 
het bureau van de  partij. 

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

4. D e  internationaal sekretaris behartigt de internationale betrekkingen en  onderhoudt 
het kontakt met de Socialistische Internationale. 

5 .  Het bestuurslid belast met het werk met de vrou~velijke leden behartigt in het bijzoii- 
der in de partij de belangen van de vrouw en onderhoudt het koniakt met de Rooie 
Vrouwen, 

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

7 .  Fen lid van het piirtijhestuur heeft de bevoegdheid elke vergadering van het hestuur 
o f  leden van een gewest, federatie of afdeiin: bij te wcmen. Het heeft daarin een advi- 
serende stern 



DE INTERNATIONALE SAhIEVWERKING 

Artikel 53. 
1. Over samenwerking of aansluiting lran de partij met of bij de Socialistischt: Iniernatio- 

nale of andere internationale organisaties of oirer beëindiging van die samenwerking 
of aansluiting beslist het kongres. 

2 .  Het partijbestuur benoemt de afgevaardigden naar internationale bijeenkomsten. 

CVIJZE VAN STEhIhIEN 

Artikel 54. 
Overal. waar in de partij door stemmine beslissingen worden genomen. gelden de v~ilgen- 
de bepalingen: 
1 .  Over voorstellen van orde ~vcrdt  bij handopsteken gestemd. 

Over zaken wordt bij handopsteken gestemd. tenzij . blijkt . dat 6énvierde deel der aan- 
wezigen schriftelijke stemming ver!an_ot. Schriftelijk wordt me: gesloten briefjes ;e- 
stemd over: 
1-i) h ~ t  voorstei om royement i n  o\e:.?veging te nemen. ove:eenkomstig he: Secnalite 

in artikel 83. l .a van dit reglement; 
b) het voorstel van orde de benoeming niet in  behandel i~g te nemen. overeerikomi;ti,'~rnsti~ 

het bepaalde in artikel 54. lid 5 . a  van dit reglement: 
c)  het in overweging nemen van het opzeggen van het vertrouwen in eer! dagelijks . . 

bestuurder, ~ ~ v e ~ e e n i i o m s t i  het beparilcie i n  artikel 76, lid 1. l e  i,i!nt.;i \ar? dit 
reglement; 

d j  hzt if i  overweging nemen van het opzeggen van het v e r t r o ~ ~ ~ e n  Ir? e?:? lid \.:in t.=n 
vertegenwoordigend lichaam, overeenkomstig het bepaalde i n  artikel 77, !:d 2 ;  

e )  over personen. 
2 .  Bij stemming over voorstellen van orde en over zaken beslist de eenvc>udlge meerder- 

heid van de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen tellen niet mee. 
3 .  Bij een gelijk aanta! stemmen voor en tegen een voorstel van orde of hij beslissing 

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

mendementen, dan over amendementen, daarna over het voorstel. Een sub-amende- 
ment en amendement van de verste strekking heeft voorrang bij de stemming. Bij ver- 
schil hierover beslist de vergadering. De vergadering kan besluiten over onderdelen 
van een voorstel iamendemect, sub-amendementj een afzonderlijke sternmin- te 
hoiuden. De vergadering kan besluiten dat amendementen en sti.b-amendementen 
door het aanbrengen van andere wijzigingen als vervallen moeten worcien ' o e ~ c h ~ u i n l t i .  

5, a )  Bij stemming over personen beslist de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
eeldigestemmen; zijnde meer dan de helft der uitgebrachte geldige stemmen. In- 
u 

dien voor ren één kandidaat wordt gesteld, is deze zonder stemming v m r  
die plaats aangewezen, tenzij bij voorste! van orde wordt besioten de  benoeming 
niet in  behailcieiing te nemen. Over dit voorstel wordt schriftelijk gestemd. Indien 
betreffend ordevoorstel wordt aangen:)rnen voigt een hernieuwde kandidaatstel- 
!ingsprocedure. 

b) Wanneer bij eerste stemming over personen niet het vereiste aantal kandidaten 
de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft verkreger,. v ind t  
een herstemming plaats tussen diegenen van de niet-gekozenen die de ineeste 
stemmen o p  zich hebben verenigd en wel, zo mogelijk, tussen het dubbeital van 
het aantal personen, dat gekozen moet worden. 

c) Wanneer bij eerste stemming de steminen staken vindt herstemming plaats tussen 



de kandidaten. op  wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht. 
6. Bij herstemming zijn diegenen gekozen die de meeste stemmen o p  zich verenigen. Bij 

gelijk aantal stemmen beslist het lot. 
7. Bij een gelijk aantal stemmen voor en tegen bij de stemming over een  royement of 

terugroeping wordt het royement of de terugroeping geacht te zijn ve r so rpen .  
8 .  FYanneer bij stemming over personen meer personen de volstrekte meerderheid der 

oeldige stemmen op zich erenigen dan voor het aantal beschikbare plaatsen gekozen 
3 

kunnen worden. zijn diegenen gekozen die het hoogste aantal geldige stemmen op  zich 
hebben verenigd. 

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

KANDIDAATSTELLIXG VOOR DE VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN 

Artikel 55. 
De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden der Tweede Kamer, Eerste Kamer, 
Provinciale Staten en de Gemeenteraden vindt plaats overeenkomsti.~ de bepalingen van 
her reglement kandidaatstelling, dat deel uitmmkt van het huishoudelijk regiement. 

Artikel 56. 
Voor de kandidaatstelling der verkiezing van leden van andere vertegenwoordigende li- 
chamen wordt door de afdeling, de gemeentelijk federatie, het gewest, de gewestzn of 
de strevkfederatie in welker gebied de verkiezingen plaatsvinden, een reglement vastge- 
steld dat zo veel mogelijk aansluit bij de bepalingen uit de bestaande reglementen kandi- 
daatstelling van de partij en dat de goedkeuring van het partijbestuur behoeft. 

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

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

2. De financiële kommissie bestaat uit ten rninste 3 en ten hoogste 7 leden, die worden 
gekozen door de partijraad. Het  lidmaatschap van de kommissie is oiiverenigbaar met 
het lidmaatschap van partijraad rn vartijbesti~ur en met het vervullen var? een dienst- 
betrekking bij de partij of bij een ins:ellingvar; de partij. 

3. a )  D e  leden worden gekozen voor een periode van arie jaar. 
b) Herverkiezing is mogelijk; men kan echter niet langer dan negen achtereenvolgen- 

de jaren zitting hebben. 
c) I n  haar eerste vergadering na het in werking treden van artikel 5ha stelt de koni- 

missie een rooster van aftreden op ,  waarbij iriaxiiiia:il clrie leden tegeii ik  aftredencl 
kunnen zijn. 

4. Voor de vervulling van de in lid 1 genoerncle taak: 
A .  Houdt de korntnissie toezicht op de bewaking van de inkoinsten ei1 uitgaven. Het 

partijbestuur stelt de leden van de koininissie in de gelegenheid kennis te neinen 
van alle relevante financiële (regevens. Indien de koiiiii~issie ernstige redenen heeft 

@ 

overschrijding van de begroting te verwachten stelt zij d.m.v. een scl-iriftelijk ver- 
slag over de toestand het partijbestuur zo spoedig inogelijk in keniiis van Ii~inr me- 
ning. 

B.  Geeft de koininissie iidvies aan het piirtijbestuur betreffende voorstellen die be- 
trekking hebben o p  de  finiinciëii van de partij, welke het pnrt i jbest~i~ir  van plan 
i s  ter besluitvc-trrning voor te leggen x i n  de purtijrniid. De leden van de  koini-riissie 
worden in de verguciering van de partijraad waar het betreffende voorstel aan de 



orde komt, in de gelegenheid gesteld het advies van de kommissie toe te lichten. 
C. Geeft de kommissie advies in alle gevallen. waarin het partijbestuur voornemens 

is besluiten te nemen betreffendi de financiën van de partij voorzover de daarvoor 
vastgestelde begrotingsposten dreigen te worden overschreden. 

D. Wordt de kommissie in ieder gevai geraadpleegd met betrekking tot gehele of ge- 
deeltelijke wijziging van de  op de laatstvastgestelde balans voorkomende reser- 
ves, bestemmingsreserves of voorzieningen en financiële reorganisatie. 

E. Wordt tenminste 75 dagen voor de dag van de verkiezingen het toegestane totaal- 
bedrag van uitgaven en inkomsten t.b.v. de verkiezingen door partijbestuur en 
kommissie in gemeen overleg vastgesteld. Indien partijbestuur en koinmissie blij- 
vend van mening verschillen. legt het partijbestuur de zaak ter beslissing voor aan 
de  partijraad. 

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

6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 38a van de statuten wordt het reglement van 
de kommissie. evenals de wijzigingen daarin, vastgesteld door de partijraad. 

DE GELDMIDDELEN 
2 

Artikel 57. ' 
1 .  D e  partijraad stelt de kontributieregelingen vast. Het partijbestuur zorgt dat de leden 

van de  partij van deze kontributieregelingen o p  de hoogte worden gesteld. 
2. Indien een lid door bijzondere omstandigheden niet in staat is aan de in lid l genoemde 

verplichting te voldoen, bestaat de mogelijkheid gehele of gedeeltelijke ontheffing 
aan te vragen. Betrokkene kan hiertoe een "erzoek doen aan de  penningmeester van 
de  partij, die dit vertrouwelijk zal behandelen en hierop zo spoedig mogelijk na ont- 
vangst van het veizoek beslist. 

Artikel 58. 
1.  D e  partijraad stelt regels ten aanzien van de kontributie-inning. Deze regels geven te- 

vens aan welk deei van de kontributiebedragen toekomt aan de afdelingen en gen.es- 
ten. 

2.  D e  geïnde kontributie wordt regelmatig verrekend tussen de partijpenningmeester en 
deze partijorganen. 

Artikel 59. . 

Het behoort tot de taak van afdelingen, gemeentelijke federaties en gewesten naar vermo- 
gen financiële steun te verlenen aan de bezinningsorganisaties en de Jonge Socialisten, 
indien deze organisaties ter plaatse bestaan. O p  de begroting van de afdelingen, de ge- 
meentelijke federaties en de gewesten komt een post voor het werk met de vrouwelijke 
leden te staan. 

Artikel 60. 
D e  accountant, belast met het toezicht en de koi~trole op de boekhouding en de admini- 
stratie, brengt jaarlijks verslag uit van zijn bevindingen aan de partijraad. 

HET VEKKIEZINGSFONDS 

Artikel 61. 
1 .  D e  middelen voor het verliiezingsfonds worden verkregen uil:  
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3 ,  XIet ii-i:ic.liint.mins \ i i i i  het gc~~telcie in ~ir;ikzl 61 vkorderi. uit hei verkiez:ng:;fcn<ls cir 
, . l .  , 

l v ~ l  ~ie,:ingrii <eiin~iitcierci. tvu'ìr2tan de p;irtiJ dee!ne,:mt. 
i. Eiet p;irtijhi.siiiui- is be1;isr iriet het belieer v:in het verkiezingsfonds, "el :oszich! en 

di. kontrc)le geschiecie:; <jt'ereenkorns~ig artikei -39 van  de st:itutcn vr: artikel i 0  \/ar! 
; ie t  Iii.i~\;ìoucleii jk re-iement. 

Artikel 62. 
i at. hp;"~rr<geling ter rin:~;~cicring <ie dklie v o o r  de  t ~ ~ e r n e e n ~ e i - n a ~ s v ~ r k i ~ ~ i n -  

zen. i k  partij raad bepaalt weik percer: tage var, d? bru~o-kontritsucieopbren~si he- 
S T T ~ T T I ~  is ais hijdrage ia rit. s~~; i r repe i ing .  : .  Z. Het p;ìrt!jbest?iu; !s Deiast ri??! het beheer v a n   iez ze geidrr;. H:;! ti:lezicht en J, i ( o i ! > l ï ~ ! c  

s-schiede!; overecr~kc~mstig art!kt.] 3') van de s ta i~re i l  en arti.ke! tij sari 5t-r huijhi-.uci,ii- 
lijk re3lemenr. 

3 .  Tennainste zes weken. ijoordal <!e verliiezingen c':P(I~ de ;t!?~e<rils:-;!der: 1~í:::de;l gef7i)il- . . 
1 '  den vindt. aan de h m i t  vaïi een door de pzr:ijri\;iil ':;is: re steilen ;i.!-:<<i;isier;iei. ~ i t k e - -  

ring u i t  het spnurfo~ds  :ian de afdelingen plazt-; v ~ i n  her tot en inet ?(lc xt.pterrrber 
claaraan vooi-aIgaa;~cie gespa;:!-cie bedra%. - 

HET FOAIDS VOOR BI.JZONDERE 4KTIVilSEITEh 

Artikel 62a. 
1 .  De midcieien voor het fondscilor hi j zo~dere  iikti\itei:en wnrdz!? ve;Crc:gi-n ui?:  

a )  bijdragen van ieden die een a11dere funktie in het  ilpentiiìai. br:~t!.iil~ heklecic.11 &in 

~ e p c ì e n ~ d  in a r r k z l  5 i  h e13 :irtikel h6 lid ! . r ,?[  het hii-eiken \hi::;rv~ir? :?ei !idmi;iiìo- 
. . , . . . .  schap I:an de par::j g e a ~ h t  iiiag worcien te heb'r7ei1 i>tjqeJr-;ige!~ .;ti> .vier. :i;i\omi.;ic;- 

pc:sitie ?en i;t.rzoek tot bet;i!ing toetaat: 
b) bijdragen van andere ieden, :vier inkori~enspctsirie ezr? vtrzaek iet betaling ioe- 

iaat ;  
c) andere ink(,:nsfen. 

2 .  De biJí!r;igen v:in de in lid ! onder- ;i) en  b )  I>edoelcte ie:l;.n kti~;r:e!~. i ! ~ ~ i i r n  hetrc!kkei?e 
. , . , d;ii!rtoe de wens t i  kennen geeft. i n  piii:!ts vti i l  aan het frjniis :oc>r 01 j/nl:,lei.t. ; i l i i :~~i~c.i-  

ten cir3k ten goecie komen Liirn: Verkiezii;gs:'c-ii~cls. Akiiefoncis. Fcii~c!h Iiirei-n:!tic,r~:iIe 
. . Solidariteit, Wiiirdi Beckinan Stichting. Sektie Geineente, :;ex-,.: cii Pro\,ii-!ci,.. 

Stichting Vormingswerk Partij van de Arbeid. Evert C'eririeer SlicIi!iiig. Rc>i)ie V r o ~ i -  
wen en .longe Soci:iiisten. Het vc~renstiialicle I t r ~ i t  iiet h~~ci$e:rxl:i vi? i i  'ie parti~i-:iiiil oii- 
verlet. 

3.  Het rrtncls stelt cle partij in s::iiil incicle~ltele ;iktic? te vodreti c11 t , i izoi!~ic~-~ ; l i t i .  ii;.jlt.,i 

op het gchiec, viiii ~oorl icht inc,  sc1ioling. \ori?iiiig. ~ ~ i ~ i i l s ~ ! ; ; i p p ~ ! i , j k  :+csj\ e.11. te 0 1 1 t -  

plooien. 
4. Het partiJhestiiiir is belast iiiei liet beheer s;in Iict f<)ri~is. liet tcwzicht rii cie koiitrolc 

geschieden overeenkotiistig iirtikel 3') v ~ i i i  iie hriitiiteri c:i ;it-iii\el (>i) c.:iii /iet, I1iiist~ci~ld~- 
l i j k  regleiiieiit. 

5 De ~ ~ ; i i - t i J ~ - ; ~ i i c i  heslibt (.)vc'r~Ie t ~ ~ ~ t ~ i j i i ì g c ~ \ i ì  (At' ii~ielcicic~; ;:l i l  lict f í . > i i i i \ .  



DE LEDEN VAN TIET EUROPESE PARLEkIENT 

Artikel 62b. 
1. De Iccicn clcr partij. gekozen tot lid 1:an 11ct E ~ r o p c s e  Parlcinent. rnaken deel uit 

van de sociaiistische fraktie in het Europese Parlement. 
3. Elk jaar vbór ! oksober zender: de Nederlandse leden van de sociaiistischc fraktie 

in hcr Europese Parlement cen verilag \.an hun werkzaanincden aan het  parti jbe- 
stuur. Zij zijn gehouden dit verslag z o i ~ c l  mogelijk in  te richten alin d e  hand van 
het Europt-sc ver'niezingsprog~-amma van de partij. Het  partijbestuur zorgt dat 
dit vers!ag wordt gepubliceerd en aan de afdelingen. gewesten en partijraadsle- 
den u.ordt toegezonden. Nadat het Jaarlijks verslag is gepubliceerd, nemen de 
Nederlandse leden var1 de socialistische fraktie in het Europese Parlemeiit deei . . 
ii;:i! de bespreking van dit vcrslag in :ic partijraad. 

3. De Wc.dcrlandse leden van de socialistische fraktie in het Europese Parlement 
verpiichrcn zich regeimatig kontakt te onder houden met het bes t~iur ,  de karner- 
ir:.tLiies. de parrijr:iltii en het kongres van de  partij. 

1. Het 1idm;latschap van hct Europese Parlement i s  niet verenigbaar met: 
a )  I-ict lidn1aatschap var; een krimerfraktie; 
b) hct iidniaatschap van de partijraad; 
C )  het lidmaatschap van het kongrespresidium; 
d)  h c t j i d r n a a t s ~ h a ~  van eei, gewestelij k bestuur; 
e) de funktic van afdc1ings;tfgevaardigde naar het kongres; 
f )  de funktie van afdelingsafgcvaardigde naar de gewestelijke vergadering; 
g) het 1id;naatschap van een statenfraktie en de ftinktie van kommissaris van de 

Koninsin; 
1 \ n )  t i ~ t  iidri~ar~tschclp vaE c r n  gcmcenteraacisfraktie en de funktie van burgcmees- 

ter: 
i )  het lidmaaischap van hct bestuur van een provincie. een gemeente of een ter- 

i.iti)riaai Iichaarn. 

D@ KAMERFWAKTIF'S 

$r.tikel 63. 
Oc leden d\.r partij, gsk07t1-1 to t  ! ~ d  der Staten-Generaal, vormen de karnerfrak:ies 
v:tn de partij .  Dc  Eerste K,imcr- zowel als dc Tweede Karnerfraktie benoemt uit hciar 
rniiidcn ccn voorzlttcr cn een sekretaris. 

Grtikei 64. 
i f Ik jaar vciór i ohtobc.r zendcn de kamerfraktiei een \erslag van haar werkzaam- 

I;ec!;n aan het pdrt!jbc\tuur. De kamerfraktiel zijn gehr~iiden dit verslag zoveel 
mogcli jk in tc richtcn aan de hand van het verkiczingsprogran~ma. 

3 FIct p . q r t l j b c ~ t ~ ~ r  zorgt clat deze ver~lagcri elk jaar worden gepubliceerd en  aan 
dc aidclingcn cn gewesten worcicn tocgezondcn. 

Arti kei 65. 
1 De leden ~311 de Tweede Karrierfraktie verplichten zich regelmatig kontakt te onder- 

houden met het bestuur van her gewest dat hen heeft kandidaat gesteld en met de tut 
dat gewe5t behorende afdelingen 

3. De leden van de Eerste K:imerfraktie verplichten zich regelmatig kontakt te onder- 
houden met het Sestui:r van een nridt-r vast te stellen gewest Nadat het jaarlijks ver- 
\lag van de kamerfraktiei is gepubliceerd. neinen de leden van de kainerfraktics deel 
a'in de kmprekind v~ii- i  dit verslag in ~it: gewestelijke vergadering. 



3. Het  lidmaatschap van een kamerfraktie is niet verenigbaar met: 
a) het lidmaatschap van het Europese Parlement; 
b) het lidmaatschap van de partijraad; 
c) het lidmaatschap van het kongrespresidium; 
d) de  funktie van afdelingsafgevaardigde naar het kongres; 
e)  de  funktie van afdelingsafgevaardigde naar de gewestelijke vergadering; 
f )  het lidmaatschap van een gewestelijk bestuur. 

Tevens is het lidmaatschap van de Tweede Kamerfraktie r ie t  verenigbaar met  he t  lidmaat- 
schap van het bestuur van een provincie, eej- gemeente of een territoriaal lichaam. 

SEKTIE GEMEENTE, GEWEST EN PROVINCIE 

Artikel 66. 
1. De leden van gemeenteraden, territoriaai gewestelijke lichamen en Provinciale Sta- 

ten. de  rechtstreeks gekozen leden van deelgemeenteraden of wijkraden die lid zijn 
van d e  partij. alsmede de  kommissarissen van de Koningin, burgemeesters en  voorzit- 
ters van territoriaal gewestelijke lichamen die lid zijn van de partij betalen een door 
de partijraad vast te stellen kontributie aan de sektie. Zij ontvangen daarvoor onder 
andere het periodiek van de szktie. 

2. D e  in lid I bedoelde kontributie wordt geacht een kontributie te zijn in d e  zin van arti- 
kel 8 van de  statuten van de  partij. 

3. De  voorlichting en dokumentatie var deze leden, waaronder begrepen de  uitgave van 
het in het eerste lid genoemde periodiek, worder, verzorgd door de Sektie Gemeente,  
Gewest en  Provincie van de  Wiardi Beckman Stichting. 

4. Partijleden die geen van de  in lid 1 genoemde funkties bekleden, kunnen tegen beta- 
ling van d e  abonnementsprijs van het in het eerste lid genoemde periodiek deel uitma- 
ken van d e  Sektie Gemeente,  Gewest en Provincie. 

5 .  D e  redaktie van dit periodiek wordt, op voordracht van het sektiebestuur, door het 
partijbestuur benoemd, geschorst en ontslagen. 

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

a) een door ieder partijgewest te kiezen lid uit door de  afdelingen van dat  gewest ge- 
stelde kandidaten; de  gekozene moet provincie-, gewest- of gemeentebestuurder 
zijn. Tn die partijgewesten, waar een gewestelijke kommissie van de  Sektie Ge-  
meente,  Gewest en Provincie bestaat, kan deze een aanbeveling van drie personen 
doen. De verkiezing geschiedt door de gewestelijke jaarvergaderinc. 

3' 
b) ten hoogste zes leden aan te wijzen door het curatorium van de Wiardi Beckman 

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

Partij van de  Arbeid; 
e) e r  rnoet naar worden gestreefd dat tenminste een kwart van het aantal bestuursle- 

den uit vrouwen bestaat. 
2. De  leden van de  Eerste en Tweede Kamerfraktie die zich bezig houden met zaken be- 

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

2. Het curatorium wijst in overleg met het partijbestuur de sekretaris van d e  sektie aan. 
4. Het sektiebestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. 
5 .  IHet bestuur treedt jaarlijks in de  maand december af, doch is terstond herkiesbaar. 

Artikel 68. 
Ten behoeve van de  raads-, gewest- en statenleden, als bedoeld in artikel 66, kunnen bij- 
eenkomsten worden georganiseerd waarvoor een bijdrage van de deelnemers, eventueel 



van de gewesten of de afdelingen, kan worden gevraagd, 

DE STATENFRAKTIES 

Artikel 69. 
1,  D e  leden van de partij, gekozen tot lid van Provinciale Staten, vormen de statenfraktie 

van de partij, tenzij zij krachtens een door de gewestelijke vergadering genomen be- 
sluit één fraktie vormen met leden van één of meer andere partijen. 

2. Elke statenfraktie benoemt uit haar midden een voorzitter en een sekretaris. 
3. Het gewestelijk bestuur of het provinciale kontakt heeft met tenminste één lid toegang 

tot de vergaderingen van de statenfraktie. Dit lid heeft een adviserende stem. 

Artikel 69a. 
1. Het  lidmaatschap van een statenfraktie en de funktie van kommissaris der Koningin 

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

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

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

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

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

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

7 maanden, beginnende met de dag waarop één der in lid 1 onder c, f en g bedoelde 
kombinaties van funkties tot stand komt. 

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

4. Voorts kan dispensatie van het in lid 1 onder c, f en g bepaalde worden verleend door 
een gewestelijke vergadering, wanneer 10 afdelingen in het gewest dan wel 25% van 
het totaal aantal afdelingen in het gewest daartoe het voorstel indient op  de i n  artikel 
14 van dit reglement omschreven wijze. 

5 .  Indien het gewestelijk bestuur het voornemen heeft de in het 3e lid bedoelde dispensa- 
tie aan te  vragen, belegt het binnen de in  het 2e lid bedoelde termijn een gewestelijke 
vergadering. 

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

7. Een eenmaal verleende dispensatie geldt voor de gehele zittingsperiode van de Provin- 
ciale Staten. 

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

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

leggen verantwoording af var] het door hen gevoerde beleid. Dit versl:ig word1 zo tijdig 



toegezonden aan het bestuur van het gewest c.q. het provinciaal kontakt,  dat het voor 
de vergaderino van het gewest c.q. de provinciale vergadering tegelijk met andere in P 
deze vergadering te behandelen verslagen kan worden gepubliceerd. 

2 .  Indien de  leden van d e  partij, die gekozen zijn tot lid van de Provinciale Staten één 
fraktie vormen met de leden van andere partijen, dragen zij zorg dat deze fraktie jaar- 
lijks terslag uitbrengt en dit zo tijdig toezendt aan het bestuur van het gewest c .q .  het 
provinciaal kontakt, dat het voor de  vergadering van het gewest c .q .  d e  provinciale 
vergaderino tegelijk met andere in deze vergadering te  behandelen verdagen kan wor- b 
den gepubliceerd. Bij gebrehe van een;odani~verslag brengen d e  leden van de partij 
die tot een dergelijke fraktie behoren, verslag uit aan de  vergadering. 

3. De behandeling van een verslag van de statenfraktie, waartoe leden van de  partij be- 
horen naast leden van andere partijen, kan plaatsvinden in een vergadering van die 
partijen gezamenlijk, indien het gewestelijk bestuur c.q.  het provinc1:ial kontakt mèt 
de besturen van die andere partijen een regeling treft t.a.v. de samenstelling van en 
het stemrecht in die vergadering en die regeling de goedkeuring van het  partijbestuur 
heeft ontvangen. 

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

Artikel 7 1 .  
l .  Z o  dikwijls een gewest, dat één provincie omvat, of een provinciaal kontakt het nood- 

zakelijk oordeelt. wordt een gewestelijke vergadering c .q.  buitengewone provinciale 
vergadering belegd, waarin het werk van de statenfraktie wordt besproken. De  leden 
van de  statenfraktie worden tot bijwoning van deze vergadering uitgenodigd. Zij heb- 
ben een raadgevende stem. 

2. Indien leden van de  partij tezamen met leden van andere partijen één  statenfraktie 
vormen, worden deze leden van de partij tot de gewestelijke c .q.  buitengewone pro- 
vinciale vergadering uitgenodigd. Zij hebben een raadgevende steni. 

DE GEMEENTEWAADSFRAKTIES 

Artikel 72. 
l .  De  leden van de  partij, gekozen tot lid van een gemeenteraad o p  een lijst, waartoe 

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

2.  Elke raadsfraktie benoemt uit haar midden een voorzitter en een sekretaris. 
3. De leden van de  gemeenteraadsfraktie verplichten zich regelmatig kontakt te onder- 

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

4. Het afdelings-, of federatie- of gewestelijk bestuur indien het gewest één gemeente 
omvat, heeft met tenminste één lid toegang to t  de vergaderingen van de  gemeente- 
raadsfraktie. Dit lid heeft een adviserende stem. 

5 .  De gemeenteraadsfraktie heeft met ten minste één lid toegang tot de vergadering van 
het bestuur van de  afdeling c.q. het gewest, indien de afdeling c .q.  het gewest één ge- 
meente omvat en anders tot het bestuur van de gemeentelijke fedreatie. Dit lid heeft 
een adviserende stem. 

6. Het l idn~aatschap van de  gemeenteraad en de funktie van burgemeester zijn niet ver- 



enigbaar met het lidmaatschap van een bestuur van een afdeling c q.  een  gewest, in- 
dien de  afdcling c.q. hc; gcxest één gemeente omvat en van het bestuur van een ge- 
meentelijke federatie. In dringende gevallen kan het gewestelijk bestuur hiervan jaar 
tot jaar aan de  afdeling die één gemeente omvat, ontheffing verlenen. 

7 Indien het gewest één gemeente omvat zijn het lidmaatschap van de gemeenteraad 
en de  funktie van burgemeester niet verenigbaar met de funktie van afdelingsaf, mevaar- 
digde naar de gewestelijke vergadering. 

8. Het  lidmaatschap Lan een kollege van burgemeester en wethouders is niet verenigbaar 
met het lidmaatschap van Provinciale Staten en de funktie van kommissaris van d e  
Koningin. 

Artikel 73. 
1. De gemeenteraadsfrakties brengen elk jaar schriftelijk verslag uit van hun werkzaam- 

heden in een vergadering van de afdeling of de gemeentelijke federatie en  leggen ver- 
antwoording af van het door hen gevoerde beleid. 

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

Artikel 74. 
In de gewesten die één gemeente omvatten, brengt de gemeenteraadsfr-aktie verslag uit 
van haar werkzaamheden aan de daartoe door het reglement van die gewesten aangewe- 
zen instantie. 

Artikel 75. 
l .  Z o  dikwijls d e  vergadering of het bestuur van een afdeling, een gemeentelijke federa- 

tie of-' één der in artikel 74 genoemde gewesten het noodzakelijk oordeelt, wordt het 
werk van een gemeenteraads'fraktie in een vergadering van de  afdeling, d e  gemeente- 
lijke federatie of het in artikel 74 bedoelde gewest besproken. D e  gemeenteraadsfrak- 
tie wordt tot bijwoning van deze vergadering uitgenodigd. 

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

OPZEGGEN VERTROUWEN IN DAGE1,lJKSE BESTUURDERS 

Artikel 76. 
Voor het deelnemen aan besluiten die í-ich uitstrekken tot het bedoelde in onderstaand 
artikel, worden uitgesloten die leden van de afdeling (c.q. gemeenteiijke federatie), in 
wier woonplaats geen afdeling bestaat (c.q. enÍof wier w(.~onplaats geen deel uitmaakt van 
de  gemeentelijke federatie) en die door het partijbestuur bij een door het desbetreffende 
gewestelijk bestuur daartoe aangewezen afdeling zijn ingedeeld. 
In afdelingen die meer dan één gemeente omvatten, neemt het orgaan dat d e  k:indid;iten- 
lijst heeft vastgesteld in onderstaand artikel de plaats van de afdeling c .q.  het afdelingsbe- 
stuur in voor zover het gaat om de  besluitvorming. De administratieve en organisator'ische 
haridelingen die aan de  procedure verbonden zijn, worden door het afdelingsbestuur ver- 
richt. 
1 .  Een wethouder dient af te treden indien zijn fraktie, gehoord het hiermee instemmend 

oordeel van zijn afde!ing c.q.  gemeentelijke federatie c.cl. geimeentelijk gewest, het 
vertrouwen in hem heeft opgezegd. Het initiatief tot deze procedure kan zowel van 



de fraktie als van de afdeling c.q.  gemeentelijke federatie c.q. gemeentelijk gewest, 
uitgaan. 

2 .  De fraktie kan. eventueel op  verzoek fran de afaeiing c.q. gemeentelijke federatie c .q .  
gemeentelijk gewest. een besluit als bedoeld in het eerste lid slechts i11 ernstige over- 
\begin3 nemen in een fraktievergadering, uitgeschreven met dit te kennen gegeven 
doel. waarbij betrokkene aanwezig moet kunnen zijn. 

3 .  Heeft de fraktie een besluit. als bedoeld in lid 1 ir ,  ernstige oven$ eging genomen, dan  
deelt zij dit met de  motivering aan het afdelings- c.q.  gemeentelijke federatie- c .q .  ge- 
westelijk bestuur mee. Deelt het afdelings- c.q.  gemeentelijke federatie- c . q .  gewzste- 
lijk bestuur -beide partijen gehoord- de mening van de fraktie, dar, doet het een voor- 
stel aan de afdeling c .q.  federatie c.q. gewest. Deelt het bestuur -beide partijen ge- 
hoord- niet de mening van de fraktie, dan kan de fraktie vorderen dat deze aangele- 
genheid op de  ôgenda van de afdeling c.q.  federatie c.q. het gewest, wordt geplaatst. 

4. Meent de  afdeling c .q .  federatie c.q.het g e ~ e s t ,  in haar vergadering door  middel van 
schriftelijke stemming met gesloten briefjes, dat een besliiit als bedoeld in lid 1 ernsti- 
(ze overweging verdient, dan schrijft zij een nieuwe vergaderins uit. die niet eerder 
dan veertien dagen !ater zal mogen plaatsvinden, waarin zij een oordeel over het op- 
zeggen van het vertrouwen kan geven. 
De afdeling c .q.  gemeentelijke federatie c.q.  het gewest is verplicht een  kommissie 
van onderzoek in te stellen bestaande uit drie leden, één door het betrokken lid. 5Sn 
door de fraktie en één door het gewestelijk bestuur, zijnde een niet gewestelijk be- 
stuurder, aan te wijzen. Indien het betrokken lid binnen veertien dagen geen kommis- 
sielid aanwijst, wijzen de twee overige kommissieleden tezamen het derde lid aan.  De 
aanwijzing van d e  leden der  kommissie moet geschieden uiterlijk dertig dagen na de 
datum, waarop de  afdelinos- C . Q .  federatie- c .q .  gewestelijke vergadering bedoeld in 

? 
lid 3 van dit artikel, bijeen is geweest. 
De kosten, verbonden aan de  werkzazmheden van de  kommissie van onderzoek. wor- 
den gedragen door het orgaan dat de procedure i n  werking stelt. De  kommissie dient 
uiterlijk twee maanden nadat zij is ingesteld, riipport iiit te brenger.. 

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

6. Zowel het door d e  afdelings- c.q.  federatie- c.q. gewestelijke vergadering als het door 
de fraktievergadering genomen besluit, bij welks vaststelling het betrokken lid nor- 
maal stemrecht heeft, wordt met de motivering schriftelijk aan de betrokkene mede- 
gedeeld. 

7 .  Geen enkel geldig besluit als bedoeld in voorgaande leden kan worden genoiiien in 
een vergadering, waarvoor de  uitnodigingen niet uiteriijk zes dagen tevoren door de 
ieden zijn ontvangen. Deze uitnodigingen dienen nadrukkelijk te verinelden dat aan 
d e  orde wordt gesteld het in ernstige overweging nemen van het opzeggen van het ver- 
trouwen, een oordeel over het opzeggen van het vertrouwen door de  fraktie dun  wel 
liet opzeggen van het vertrouwen in de wethouder. De tijdstippen van d e  vergaderin- 
gen worden in overleg met de  betrokken wethouder zodanig vastgesteld, ciat deze 
geacht kan worden in de  gelegenheid te zijn de vergaderingen bi j te wonen. 

X. Deze bepalingen worden o p  overeenkonistige wijze toecyepast op  cie dagelijkse he- ? stuurclers van de  proviiicies, de  territoriaal gewestelijke Iicliiinieii, cie cieelgeiiieenten 
of wijkraden, waarvan d e  raad rechtstreeks wordt gekozen. I n  die ge\;illeii, waar liet 
niet o111 een wethouder gaat, inoet voor nfclelin~y c.cl federatie c.cl. gewest, wordeii 

4 gelezen: Het orgaan. waaraan de betrokken fruktie veraiitwoordingscliiildigis. Indien 
het eon dagelijks bestiiurder betreft van een provincie, waarbinnen iiieer gewesten 
zijn gelegen, is clit orgaan de  provinciale vergadering. 
Voor gewestelijk bestiiiir in lid 4 dient te worden (relezen: partijbestiiui-, indien het 

? orgaan waaraan de  betrokken fraktie ver:intwoorciing schuldig is, is cle gewestelijke 
. 



\!ergadering. de  provinciale vergadering oI Se A!eskring\ ergadering Rijnmond 

OPZEGGEN FTERTROUWEI; IY LEDEN YERTEGE-J\TIOORDIGENDE I,ICHAME\ 

Artikel 77. 
Voor het deelnemen aan besluiten die zich uitstrekken tot het bepaalde in onderstaand 
artikel, worden uitgesloten die leden van de afdeling (c.q. cremeentelijke federatie). in ? 
wier woonplaats geen afdeling bestaat (c.q. eniof wier woonplaats geen deei uirmaaki liar; 
de  gemeentelijke federatie) en die door het partijbestuur bij een door het desbetreffende 
gewestelijke bestuur daartoe aangewezen afdeling zijn ingedeeld. 
Til afdelingen, die meer dan één gemeente cmvatten, neenit het orgaan dat de kandidater- 
lijst heeft vastgesteld in onderstaand artikei de plaats van de afdelmg c.q.  het afdelingsbe- 
stuur in voor zover het gaat om de besluitvorming. D e  administratieve ei; organisatorische 
handelingen die aan de  procedure verbonden zijn, worden door het afdeiiiigsbestuur ver- 
richt. 
1 .  Een  raadslid stelt zijn zetel ter beschikking, indien de afdelings- c.q. federatie- c .q .  

gewestelijke vergadering met inachtneming van de fiavolgende procedure, het ver- 
trouwen in kiem opzegt wegens gedrag als raadslid in strijd met het program: waarop 
het raadslid is gekozen. 

2. Eerst dient het besluit te worden genomen door de ~ifdelii~gs- c.q. Iederatie- c.q.  ge- 
westelijke vergadering; dar he: opzeggen van het vertrouwen ir! bet. betrokken raadslid 
enstige overweging verdient. Hierover stemt d e  vergadering schriftelijk met gesloten 
briefjes. 
Bij dit besluit wordt aangegeven op  welke gedragingen van het raadslid dit berust, in 
hoeverre deze gedragingen in strijd zijn met het program, waarop het betrokkeri 
raadslid is gekozen en waarom op grond hiervan de opzegging van het vertrouwen 
overweging verdient. 
De afdeling c.q.-federatie c.q. het gewest is verplicht eeri kommissie van onderzoek 
in t e  stellen, bestaznde uit drie leden, één door het betrokken lid, één door de afde- 
lings- c.q. federatievergadering en één door het geweste,lijk bestuur, zijnde niet een 
gewestelijk bestuurder, aan te wijzen. Indien het betrokken ?id binnen veertien dagen 
geen kon~mis:.:leiici aanwijst7 wijzer1 de twee overige kommissieleden ttzaruen hei der- 
de lid aai-i. De aanwijzing van de l-,den der komniissie most geschieden uiterlijk de:.-rir; 
dagen r,a d e  datum, waarop de atdeiings- c.q. federatie- c .q .  gewvsteiijke vergadering. 
bedoe!d in de  eerste z i ~  \/tin dit iid. bijeer! is gewees;. 
Dc líosreri, verbonden aan de werkzaainheuen vai: de kon?mihsie van onderzoek., i w r -  
d e s  gedragen rtoor het orgaan dat de procedure in werking ste!t. De kommissie dient 
uiterlijk fwee maanden nadat zij is ingesteld, rapport uit te brengen. 

3. in een volgende afdelings- c .q .  federatie- c.q.gewestelijke vergadering. die niet eerder 
dan veertien clauer: na de in !id 2 genc)emde vergadering rnag wor-den gehouden. k211 t:, ren gemotivverir i:esluit \.vorcfei: geriomen tot het opzegger! van hei i;zrtrouwen in het 
rüads!id. Het  besluit kan eerst worden genomen gehofsrd he: oordeel irar-, de fraktie, 
c~ëhoord het rapport van de  kommissie van onderzoek en gehoord het verweer :!ai1 ,h 

het betrokken raadslid. De motivering van het besluit bevat de aanwijzing van de ye- 
cii2gi1?ger! die i:> striid ziin met bet progian: en waarop h r ;  besluit berust. I-leeft de 
afdelings- c .q .  federatie- c .q .  gebesteiijke vergadering zulk een besluit, bii welks vast- 
stelling het he t roken  lid normaai stemrecht heeft, genomen dan wordr dit rne: de r:?:?- 
livering schiiitelijk aar-! de betrokkene n~eegedeeid. 

,4. Geen enkel geldig bzsiuit als bedoeld i n  voorgaande leden kan worden gi=liCi:?\er: 
ii: eeri vergailering, waüi-:/.cr,ciir c!< uitnodigii;ger; niet aiierii,ii- zes ciagen teveren door . . ~ 1 

iede2 zijn ::nt.iranser;. L fieze iiiinc>diginge:; dienen ui;d;ukkejiji; ie \'erin.jl;lt. b L%uri 421 
. . . 

azrg de i+<>rc: g ~ ~ ~ í - i ~  r!,:; err,s:igc , ~ \ c ; -wq i f ig  i - i e ~ , ~ ; ;  * ~ ? z l ~  ;;cl ; > ; - j ~ , ~ g g + r ~  r, J;-; 



. .  . . 
he: vert:ouwen. dnn \%e! liet opzeggei? !jan h r t  c2rtrcuwen in b\-: ra:icislid. De ::!c:st;p- 

. . 
pen van <!e verlraderinz worden :n ovzric? met het betrokken raadslid zodanis \,astge- . . 
sie]d. dat deze cenchr kan vb-~r< je r ,  jn ej2se,qheid :e 7113 de :ero,deri,g z bij te 3-9- 

nen. 
5 .  Deze hepai in~en  worder! CF ;ivereenkomrtige wijze toegepast op  di: iedec van de pro- 

. . 
vincies. de terriíoriaa! ge;iiestelijkr lichr'lrnen, cie deelgemeenten of livi jkraden. w;:ar- 
van de ;2;1d rechtstreeks ~ ( 3 r d ;  gekozen. In die gevalien. waarin het nier om een raacis- 
lid ;aili. moet voor c\fde!in2 <:.q. federarie c q .  het gewest wl~rdeii gelezen: her ot;aan 
waaraiin cie hetrokkzn I'riiií~ie verantwoording schuldig is. Indien het sen stateniid be- 
treft \.;in een provincie. waarbinnen meer zewcsten zijn @elegen, is dit orgaar. de pro- . . 
vinciale vergadering. V o ~ r  gewesteiijk bestuur in lid 2 dient te worden gelezen: part!:- 
bestuur, indien het orgaan waaraan de betrokken fraktie verantwoording schilldig is. 
is de ~ewcsreiijke versadering, de provinciale vergadering of de  kieskringverguderin~ 
Rijnmonil, 

BEROEP 

Artikel 78. 
! Tegen de besluiten, hedceld i11 de artikelen 76 eu 777. staat binrien d e r t i s r l a g e ~  na ont- 

. . 
,,::.ing:i; cte briet w-,i,rin de beslissing ter ker!nic -Jan herrokkene i?, zebrach:. i r rc :ep  
i>Ecn c? het partijbestuur o? g;-;jnrl vlin: 
A .  Voor wat betreft de artlk~!er: 76 en 77: 

a; he: niet in acht nemer, van de ~~x:.i.geschr;'v'en pr~ce:?xres: 
b )  de onevenredizheid tussen de besiniten r n  de t 'ei~rn waarop dezd berusre:!. 

B .  V:;cr wat betree artikel 77: 
. .  . .  

c j  het niet in srrijd zijn van cte g e d r a ~ i n ~ e i l  tj::l> bet:-~iikene ;net het Fr:?gri~!n 
waarop h i j  of zij is gekozen; 

di  het ziin afgeweken van he: pro2rai-n door belrol;ke:.ie o p  biisis van een xitdriik- 
. t keiijl< voorhehi>ud hij de k ; ~ ~ ~ ~ i '  :L 17 c 2 ltcî L.,b::.Lt,h : ; ; * - ' ,y  i k ì n  \vei ~ r c ~ r : i n ~ , b ~ ~ s t s t e ~ ~ i ~ s ~  

hetzij in vvereensternmi;~~ rilei de daarroti. 0verzr;t;_oe!í0~ie17 !:ij~;~llingspr~~i'i3- 
dure. 

i. Nel parìi jbrs~uur neemt iiiter!ijk 60 di\g<n na i>ntvi,n~ct -;:)r, het beroep nii hoor en 
v~eder-hoor eei? voor :i!le berro!íkzi?zn bincteiicde beslissinz. - Het l i ; i ~ ~  deze termijn met 

-i . . 
teli h o ~ y . t e  i C i  dagen ve!-ierisen 1nci:t;il !iet heroep i i ~  i:ei-ia:;de!r~g I';. :n;\:ir n(.il; L *L 

definitieve bc;.siis.;;ng kc~n ~ ; : r j e , :  grnomen. 
. . 

3. Het beroep heefr opschortencie werkilig tot her n:ixnent waarop het p;r~?ijbestti~ir z1117 . . 
beslissing L:an de betrokkenen heeft nle2gecir'eld. 

~. 4. in die!^ betrokk2i-ie binnen derti2 (lagen Seen vtrvnlz gec" atin !!ie L!;!(.;- he: brr\oegdt. 
. . 

i?rg:ian i i i tges~roken terligr<,eprns is het afcielin~shect~tiir verpiicht he--l:-r vat2 \it. iedei:- 
lijst :if te voeren. biet iii'cielingshzsruur stelt berrokk:ne hie?-~;iin pel- ;i;tnseteReníit. 
bi.ieti)nclt.i- opg;i:;e v a n  redeiien ;?p tie h c ~ ~ c t e .  

i. Betrokkene kati niet zer-cftr dan n:i een periode ~ 2 i - i  tuec j:i::;r I:;! c!:ìgtei\en!iig i .in l-i:: 

brief, wa;irin hein inzevolge lid 4 van dit :irtikei uordt rntide~edeeicl dat hil Lan cit: Ie- 
cienlijst is .tfgevoei-ij. cpnic'uw ;ris iic! \vorclen tí.~eyel:i:t.n. 

OPZEGGEN VERTROL'WEN BIJ SA%IEYF\ EEKIIVGS'I ERll.AoiDF,N 

Artikel 79. 
ir:ciiei; ite 1eilcn vaii iie p;~rtiJ. ~ e n o c n ~ c l  i ~ i  ;ir:il?eI 7 0 .  i i ~ l  ! t211 S, c;! ;irîilie! 77. l i~ i  I e : ~  i. 
t22n fr;iktie vc)riI1cii inei iecieii c : i i~  @t213 of !?!eer aiiciert. p ; i r~ i j t . !~ .  hlii\etl LIL. !7ep:iiingt.:i i r i  

.7 . . LI? ;!!~lik.;.isii ;h. 7' t.?:: 3 :?p !?en ).;in : o e ~ : : \ ~ : i i ~ .  Fier parta!!-i.h~:i~ir i \ ; i i i  11: i!ir.~t?nc':t.rli;k;1? 
_j 

~ ~ t ~ ~ . i i I l e n  onthi.ffir?~.~.e!-irnzn en :\;l11 t i t . 7 ~  i)iitheffij~g ;;iri!:-c;:~t; i :~~ .~r - \~ ; i i : r i t i !~  \ ;'rbil;cit:!>. 
L 



Artikel 80. 
De i rouwenorganisatie dient ieder jaar een organisatorisch en twee!aarli jks een bele1Ji- 
i erslag van haar werkzaamheden in bij her partijbestuur. Dit \'erslag wordt bij het verslag 
van het partijbesttiur gepubliceerd. 

DE JONGERENORGANISATIE 

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

DE BEZINNINGSOKGANISATIES 

Artikel $2. 
De bezinningsorganisaties dienen elk jaar een verslag van haar werkzaamheden in bij het 
partijbestuur. Dit verslag wordt bij het verslag van de partij gepubliceerd. 

J 

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

Artikel 83. 
In alle geschillen die uit de toepassing van de voorschriften in dit reglement en in de statu- 
ten mochten voortvloeien beslist liet partijbestuur, behoudens beroep op het kongres. 

Artikel 84. 
Het partijbestuur is gemachtigd in elk onvoorzien. spoedeisend geval in naam van de partij 
te handelen, onverminderd zijn verantwoordelijklieid aan het kongres en met dien ver- 
stande dat het zo snel  noge el ijk aan het bevoegde partijorgaan voorstellen voorlegt ter 
voorziening iri de gebleken leemteli. 

Artikel 85. 
1 .  Dit realement treedt in werking op de eerste van de niaarid volgende op die. waarin 

b. 
de partijraad het heeft aan&, ??nomen. 

2.  Wijzigingen o p  dit reglerrtent treden in werking twee maanden nadat de  partijraad ze 
heeft vast'gesteld, tenzij bij de vaststelling anders is bepaald. 

3. Alle bepalingen en maatregelen van organisatie blijven gelden totdat zij door andere 
zijn vervangen. hetgeen geschied moet zijn uiterlijk op  Z juli van het jaar, volgend 
op dat waarin de  partijraad dit reglement heeft vastgesteld. 

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

5 .  Wijzigingen zijn, op  grond van artikel 27 lid k van de  statuten, vastgesteld door de 
partiij-aadd.d. 6iuni 197C)end.d. 19juni 1971. 

6.  ijzigi in gen zijn; op  grond van artikel 27 lid k van de  statuten, vastgesteld door de 
partijraad d.d.'] h september 1972. 

7 .  Wijzigingen zijn, op  grond van artikei 27 lid j van de  statuten, vastgesteld door de pai- 
tijraad d .d .  23 juni 19173. 

8. Wijzigingen zijn, op  grond van artikel 27 lid j van de statuten, vastgesteld door de par- 



tijraad d .d .  15 juni en 7i  september 1974. 
3, Wijzigingen zijn, op grond van artikel 27 lid j van de statuten. vastgestelci door de par- 

tijraad d.d.  13 j ~ n i  1975. 
10. Wijzigingen zijn, op grond van artikel 27 lid ,i van de statuten, vastgesteld door de par- 

tijraad d.d.  1 i Juni 1976. 
! 1. Mjijzigingen zijn. op grond van artikel 27 lid j van de statuten. vastgesteld door de  par- 

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

tijraad d.d.  16 juni 1978. 
I?. Wijzigingen zijn, op grond van artike! 27 lid j van de statuten, vastgesteld door de par- 

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

partijraad-van i 3  en 13 juni 1980. 
15. Wijzigingen zijn. op grond van artikel 27 lid k van de statuten, vastgesteld door de 

partijraad  va^ 19 en 20 juni 198i. 
16. Wijzigingen zijn, op grond van artikel 27 lid k van de statuten, vastgesteld door het 

kongres van 3-2.23 en 24 oktober 1951. 
! 7. Wijzigingen zijn op  grond van artikel 27 lid 1 van de statuten, vastgesteld tioor de par- 

tijraadvan inen  i9  juni 1982. 



BIJLAGE BIJ HCISHOLDELPSK REGEE%I\/IENT 

Gedragsregels voor de instellingen en werkwijze van 
landelijke fiinktionele werkgroepen 

1. Ter :,^orbereiding en.'of ter ondersteuning van bepaalde delen van het landelijke be- 
leid vun de partij kunnen fiinktionele werkgroepen -worden ingesteld. 
S e t  kongres bepaalt voor welke delen van het beleid bedoelde werkgroepen moeten 
worden ingesteld. 
Het kongres beslist over het opheffen van deze werkgroepen. 

3.  De landelijke funktionele werkgroepen worden ingesteld door hst partijbestuur en 
funktionerer. onder zijn vrrantwoordelijkheid. 
Het partijbestuur sn  de gewestelijke besturen worden in de gelegenheid gesteld pe:so- 
nen voor het lidmaatschap var! deze werkgroepen voor te dragen. Ook personen. die 
geen lid va2 enige politieke partij zijn. mogen worden voorgedragen. 
Het .r:,r:ij'r;estuiir heeft de bevoegd!ieid de werkzaamheden van een irindeiijke funk- 
tionele werkgroep op te schorten. 

3 .  Her ini~iatief tot het iristellen van eer! iandelijke funktionele werkgroep lirin ook wor- 
den genorzen door indi\.iduele leden. Zij doen daartoe een voorste! bij liet partijbe- 
stuur. Het partijbestuur besiist in dat geval op grond van de i,olgende criteria over de 
erkeni?ine van zalk een funktionele werkgroep: 
- wslke~ktiepunten heeft het kongres vastgesteld: 
- hoe verhouden de doelstellingen viln de partij zich tot de in te rrellen werkgroep: 
- de bewustwordingsfunktie van die werkgroep voor de partij: 
- de te b e r ~ i k s n  doelgroepen zowel binnen als buiten de partij: 
- de aanslxitinp bij de be!angen van de mensen; 
- de konkrvle veranderingsmogeiijkheden: 
- de mogelijkheid van terugkoppeling naar de politiek ( wetgevin2 e .d . ) :  
- h2t braak liggen van het terrein, dat de werkgrml; wil g;:an beslaan; 
- de participatieverhogende werking; 
- de politiseringsmogelijkheden. 
Indier! het partijbestuur geen gehoor geeft aan het verzoek is beroep op de partijraad 
mogelijk. De partijraad kan de beslissingaan bet eerstvoigende kongres overdraeen. 

1. Het partijbestuur bepaalt in overleg met de landelijke funktionele werkgroepin het 
aantai leden van de werkgroep. benoemt, schorst en sntslaat hen. 

7 . .  

Het gartijhestiitrr draagt daa~b i j .  se!et op de doe?steiling+ zoveel rnogeiiik zr,rz voor 
2e:I evenwichtige samenstelling uit de door de verschillende ctrganen voorgedrager 
personen, w~iarhlj zowel naar kundigheid als Gaar re;io wordt gekeken. Er  dient naar 
te worden gestreefd dat ket aantal vrouwelijke leden ten minste een kwart van het to- 
iaal aantal ieden van een werkgroep is. Na overleg rnet de landelijke funktioneie werk- 
groep benoemt het pariijhesiuur de voorzit re r .  

5 .  De taakomschrijving kan? hetzij door het partijbestuur na overleg met tie landelijke 
funktioneie werkrrroep hetzij door deze zelf worden opgesteld. in welk geval de taak- 
omschrijving de goedke~~r ing van het partijbestuur behoeft. De heieidskepaiii7~ (lp c m -  
derscheidene beleidsterreinen blijft beriisten bij de daartite nu bevoegde partijorga- 
n e n  op basis van (:verleg met de desbetreffende funk:iv!7ele werkgroep. Her pnrtijbe- 
stuur stelt tevens spelregels op  beireffende de relatie me t de gewestslijke en plaatselij- 

. . 
ke bestuursorganen van de partij en met de pai-iijgeni>ot-bestzurders op lande!ijk, 
provinciaal er? 2emeentelijk ~ i v e a u .  clie op dezelfde heleidsterreineri we~líztiam z i jn .  
!n de :aakomschrijving worden uok de relaties met de regionaie e n  p!aa:selijite groe- 
pen opzezomeF. 

6. Het jaarverslag van di: !,andeIijk< Iiinktioneie ìvei.k-rcleper! maaki. deel uit i:in het ar- 
. . 

ganis:ltcrriszhz versi;ig an de partij. Zij zijn i /e~<i~~!: t  o.a .  dï;c~r gebruik te nr;iken va;; . 

tie mogelijkhrtdcr, di? de ;ar:ijpers biedt, i!c parti! te inft)r:-iaere9 over hui; werkzaam- 



heden. 
7 .  De landelijke iunkiionele werkgroepen kunnen bij het partijbestuur voorstellen voor 

hei kcingres indienen binnen de daarvoor gestelde termijn. 
Een ~ertegen\~.oordige: LTan hen heeft het recht het \,oorstel op  het kongres te verdedi- 
gen. 

8. Indien op  het kongres of de partijraad onderwerpen aan de orde zijn die een direkt 
verband hebben met het terrein \?,aarop de funktionele werkgroep aktief is, dan heeft 
de desbetreffende funktionele werkgroep desgewenst spreekrecht. 



BIJLAGE BIJ HLISHOCDELIJK HUfSRBCDELlJK REGLE:viENT 

Reglement van de financiële kommissie van de Partij 
van de Arbeid ais bedoeld in artikel 56.a. van het huis- 
houdelijk reglement van de partij 

Artikel 1. 
D e  kommissie m ijs: uit haar midden sen voorzitter en een vice-voorzitter aan 

Artikel 2. 
De kommissie regelt zelf haar werkzaamheden, Bij het uitbrengen van het adl,,ies geeft 
de kommissie aan op  welke wijze het sdv:es tot stand is gekomen en wie aan de  adcisering 
hebben deelgenomen. 

Artikel 3. 
D e  kommissie is bevoegd anderen dan ieden van de koinn?issie uit te nodigen tor he? bij- 

. . 
wonen van een vergadering, teneinde hu:] zienswijze t.:i.v. bepaaide ondsrcieIsn tc geten 
eni'of bepaalde inlichtingen te verstrekken. 

, , 
De leden van de personeelskomrr,issie Werkgroep Financiën onivangeri ;iile StuKKeii 

m.b. t .  lifianciën en hebben toegang tt.1 de vergaderingen van de ko~nrnissie. 

Artikel 4. 
Van eike vergadering wordt een beknopt versl'ig gemaaht ;net Jaarin cel-riiei~i de narnrtn 
v 3 3  de iian?;vezige leden, de gencmen besluiten ?r, 'cf de uitgehr:ichts dchiezen. 

Artikel 5. 
i .  D e  kommissie draagt zorg ervoor dat het partijbestuur in de vergaderins waarin het 

de ontwerp-begroting vaststelt, beschikt over het advies i.32 Ge koinmissie. 
2. Dit advies gaat vergezeld van een korte toelichting. De ieden van de  konirnissie wor- 

den desgewenst in de gelegenheid gesteld om hun advies toe :e lichten in de vergade- 
ring van het partijbestuur. 

3. De kommissie bericht binnen uiterlijk vier weken na binnenkomst van het verzoek 
van het partijbestuur om raadpleging rn.b t. gehele of gedeeltelijke wijziging van de 
op  de laatstvastgesteide balans voorkomende reserves, hesterninirigsrese!-ves of voor- 
zieninsen. haar st:indpunt aan het partijbestuur. 

Artikel 6. 
Dit reglement is vastgesteld bij besluit van de p:ìrtijraad van 14 jiini 1980. Wi jzisiiisen 
o p  dit reglement worden eveneens viistgesteld door de partijraacl. Dit regiemeiit treedt 
i n  werking 2 maandei1 nadat cle partijraad liet lieeft v:tstgesteld. tt'nzii . bii . de  vasrsteiling 
anders is bepaald. Voor wijzigingen gelcit ciezelfc!e ?ermi in. 



Reglement kandidaatstelling van de Partij van de Ar- 
beid 

VOOR DE TWEEDE KAMEK DER ST,STEN CENERAXI. 

Artikel i .  
De in artikel 34, iid e ,  van de statuien Sedoe!de onaìha~kel i jke kornrnissie is belas[ 
inei de  voorhereiding en koördinatie op !asdelijk niveau van de i n  de  karnzrkiesitrin- 
gen op ie .:tellen kandidattniijsten voor de verkiezingen van de leden van de Tweede 
Kamer der S ta ten-G~neraa l .  Zij wordt in dit reglement gerìoeind: de kommissie. 
Voor de kandidaatstelling voor deze kgrnnricsie geldt de pr:)cedure ?vzreerikomsrig 
artikel 48 \,::;I het huishoudeiijk reglemcr!; i .zn de partij. 
Hst ?artijl- srue: maakt eer, i;oord;achr ;ti!. 

. 8 . . 
. Z)c. komn;il :  te!^  en ieden. t .w.  zei Icd2r; gekozen h e t  t ~ ~ " ~ j ; l ~ r ! l ; ! - , ~  i ; l j : l ? r ~ ~  

. . .. . 
de pp t i j : .  ri.laris, za,rr.Sish:ii:e lid l;sz Je ;<u!xmi';slt: !s .  :enzij hii;:eii ;andib,ibt 

. . . . 
is voor Ce op ':inden zijnde veikicrii.igcn; da; geval ;vijst i;<? p;LltiJbest!.;~~: i=;n.iqd L. . 

. . .  
anciërs i i i t  Z ~ J T ,  :n i jden aan. 
Het 1idm:i:ii~chap van de kornniscie is ~nve re~ igba r i r  me! het lid:naatsch,l;7 \..En he! 

. . . - 
pí!rtij'r?estui;r de partijraad. een gewestelijk c.q kieskri~~~hrs. t i i l!r  of n e t  he! kc:?ai- 

. . C - 
da;lt DJ" ~<)i?r 3e op <,;~::dc~ jndc Twez;;cie K a ~ t . c v e i l < i e ~ i ~ i g e ~ .  

. . . . 
7 Flaars-~:er~;:ir,gezde ::den z:jn. tct een gelijk asili~il :'.is de i e d e ~  ban !e komr~ì!j,.!ii. Cc-- ... . 

. . .  
2i-l.i tc>t fid g-ic:,zen kandidaten .zie bi; J de .:'I-kiezir;; de !;iill:missie 1:; J:: :c + 1 :s 

. 

ronde de  meeste .;temme;-: hebbea behtìaid. 
4. De Irdcri vn ;?l-lai~~;el-v3ngend !eden .:In de kommissie wcrEen gekozti; :Gor ren F)<- 

. . 
riode van : !er ;a.:ir. 

"2irer-znh(>rr;,si;ie b,': bepnaidr in (nieu-aj  a-;ikei 2.7 d= :it:_ifl;e~~ W V T : ~ ~  regie- . . 
d . . 

!Tien1 v:.rn de kom~nis :~ ie ,  evznals d e  wijzigingen daarin, vastgesteld door de partliraad. 

Artikel 2 .  
i. Ijlterli ik 1 septerfiber var1 het jaar, ;/oorafgaande aar: dat waarin noï . t~~aa l  verkiezingen 

lioor de  Tweede Kamer zullen plautsvizien, stelt de kommissie in nauw ,>verleg mei 
6:: Tweede Kanierfrakcit; een 0niwer.p-advies <;p wier d? meest gewenste su i~ ien te l -  
. . 
!ing i.;ir! 'ie fraktie,  ;:ilnder da:!rhij i ~ a m e n  te npr=egl. Dit (?ntw:irz-ad*/ies he3,iat tic 
inai:tstawn, wn;:i.uiii~ ~iingelijke k::!;ditla:en xorden geloetst 

2 .  a i t e r l i jk  7 .;ep:embeei J;iaraaia~ol~enci wordt dit on;?:q.e:p-a~i-; tciegi;i~nderi ,d aafi de 
leden van d e  partijr~iad en van de gewf-itelijke c . q .  kieskr.ingbest:_i;eri. 

Artikei 3 ,  
1.  1;; een uiicrliik .p 20 septeinher van lict jaar, voorafgaancie aari dat wa:ir.?n n!,rm.aa! 

x:L>-], . ,,. :!ngen vo: :~  d? Tweer-!i: I<amcr zuilzn piaatsvinden. te ho tden  pilrtijraad slelt 
,I<-:e 5et advies. T~eilccid in artikel ? .  l i i i  ':. viisï. 

> i>[: :!!!vjc4 \ .~ i ; ;~ i í  i!iiCtjij!( 8 Ok:i.)ber abiaar;i;i:!-di,;gend ~ ; , e g ~ ~ ~ n d c n  a a n  de  besturc-,n van -. 
c. is  ~ i fde l lnyen  in  ~ o v e * - ~ l  ,i L-  ,xempi:i::.;i; a!s '!ci aar;!a! aCgevaari!igden na:;r ile gcsvestelijke 

. . 
vr~g;:~it:ri::o W j r L i j t j y - i  7;1 ~ v f : r ~ . ~ : l i ; .  !::r:.;!:;: j , : ' ;  i-;en:i,,jde i:; í~r:ikr! ht.1 hdixhci;de- 2 7 i '  . ., r .?'. 
! i i K  - J  !--:it.rr1en1 re(+: behhi.r a:ic Je lei.i,:i; ,\!n;l :lil. gewes!e!ijke <,.cl .  kic.::lí ririgbei;turrr. 

. . 
ei: van dc ~ ; ; r t i j r a : ~ i .  

Artikel 4 .  
i .  Ciite:iijk l septerni~er v a n  hct j r ~ a r ,  voor;iigaancie aar] dat waar~n norn-iar;:I .vrrkiezingCSn 

voor ile Tweede Klimer zullei; pl~iaisvindën, ina,!kt het ,ir'cleiingsbestuiir k!iei;d, riar 
de ;eden van de  partij schrifreiijk bij he t  afdelingsbestuur de namen en cidsesser: cilsnie- 
de de rodipe informatie kunnen indienen van leden, dit: naar  llur: oordiiei voor een 



k:inciictiitiiiïr i i i  aanrr~erking koinei~.  Dezc leden behoeven liiet tot cit. cigeii af'deliii: 
(,i' het eigen getvsst c.cl. de kieskring ?e  behoren. De leden kìiiine~i (><ik zicllzeif ;1ii11- 

n~elcien. I)r gegevei:'; c!ii.nen i,iiteíli,jk l5 i;epteii~!>t-r van dat l aa r  ir? h c t  bezit van liet 
;ilcieiiiigshestuur tr: zijn. 

2 .  D e  iedi.nt.ergitclering :i11 de iìfdeiiii:, die gehoudei1 dient te worden i i i  cie periode 17 
r '!;i i0 oktober v;ii1 het iaar. voorafg:!:in~e aan  d:it waariii norma~il verkiezingen voor 
c?e T~veecte Karner z~illcn pl;i:ltsvinden. Oeslist naam \,oc)r naam.  metiti gelet o p  tier 
;idcie\ genoemd in  :i:tilcel 3, ! i ~  I ,  welk2 personen bedoeid in artikel i. iid l .  aan het 
bestuiir \!:in het geivest c.cl. de i;irsk:ir:g \\:aartoe (ie afdeling behoort als mogelijke 
kiindidaten ;vc,rcien opueueven. Tijdens deze vergadering mogen geen 11ieuh.e nainen 

? "  
aan de reeds ingevolge lid 1 ingediende worden toegevoegd. 

. Het gewesteiijk c .q .  kieski-ingbestuur k m  over de op de ~ifdelingsvergadering gehou- 
den besprekingen en genoinen besluiten een rapport van het afdelingsbestuur vragen. . 

4. d e t  ;ifdelingcbestuur draagt er zorg \;Gorl dat uiter!ijk 2 november van dat jaar d e  na- 
men ? n  ::ciressc:i vaz :t' door cie iedenvergadering gestelde kandidaten en de omtrent 
hen hcsciiii;b:irz iriiormatie ii; hel hezit van het gebestelijk c .q .  kieskringbestuur z i jn .  

Artikel 5. 
i .  Uiteriijk ':a oktc'ibe: \;ai? 'iet jaar, voorc?fgc~ande Liai? dat wazriri noriiiaal verkiezingen 

v o o r  d r  Tweede IC:iiiier zuilen p1a;itsvirrden. noemt de kommissie ten getale van de 
i~e!ft v;!n het zaiitai bij de voi-1st: verkiezingen aan de partij toegekende piatitsen de 
nanien van 09 dat 1iicr:ient nier als kamerlid zittende leden, die naar hax r  oordeel voor 
er;: !;cC:i;did:i:~ia!- in ~i;:rirne!-king r.ouderi kunnen l<.or;~en ei? die iiisteniïi~cr~ met het noe- 
iner-i lil; i i ~ i ~ ~  n;i;;m. Hiel-b:j v:~r:!t de nodige schrifteiijke inforr-riatit. i-erstrekt. c).a. 
.>i:?ol- welke gcwes te i~  deze kandidaten l i l  de karner zitting wiiieii nemer-!. hun  deskun- 
digheid en ervaring, alsmede de beleidsterreiner? wiiarnaar hun vaorkeur uitgaat. 

7. Uiterlijk i5  okrvber van dat jaar noeint het partijbestuur de namen ;.ai1 de zittende 
k;l~~ii':!eiieri, di; een nieuwe k:ìnc!idatuur ai?nva:irden. 

3, De kommissie draagt er  zorg vuor,  da: uiterlijk 2 riovember van dzt jaar de namen 
en adressen vari de isi lid 1 er, L van dit artikel genoemde leden en de omtrent hen 
beschikbare inf~rrna t ie  in het bezit var: alle gewestelijke c .q.  kieskringbesturen zijn. 
D e z ~  Irden hebben ciezz-!£de status ais Jt: kandidaten, die i>vereeiikornslig artikel 4 
1111 3 d ~ o r  de  afdeiingeri worden opgegeven. 

Aitikel 6. 
gewestf.iiik c .q.  Kieskringbestuur vraagt scjlrifteiijk 3213 de per~cnt-i: cdie door  dt: 

i .  J 
sfde!iitgen, door  ie kc~mmissie en dc?c,r he! partijbestuur itandiclaat zijn gesteld of z i j  
een evcrituele definitieve kandidatuur aanvaarden, ongeacht de plaats op de kazidida- 
tenlijst die hun door de gewestelijke c .q .  !tieskringvergadering zal worden toegewe- 
zen. 
De verkiaring luidt als is opgenomen in bijgevr:egde hijlage, behorende bij dit regle- 
ment. 
De gekandideerclen dienen zich bereid te verkjaren i>m: 
a )  hun zetel rer beschikking te  stellen zodra zij het lidmaatschap van de partij hebben 

beëindigd, dan bei hun lidmaatschap van de partij is geëindigd; 
b) bij verkiezing tot karnerlid in of in de  onmiddellijke nabijheid vaii het getvest te 

gaan wonen; 
r) het bepaalde in lid 1.b) van artikei 61 van het huishoudelijk reglement na :e ko- 

men: 
2 .  AI!e kandidaten tekenen een verklaring dat zij. indien verkozen op  de laatste restzetel 

cvcllie tian d2 pzii-tij is toegewezen, hiervoor zullen bedanken tei?ei~~Cle de  benoeming 
van de ingevoigc; artikel 10 lid 7 aangewezeil Iciridelij ke lijst~ianvoerdrr mogelijk te ma- 



ken. 
Indien de kandidaat, verkozen op  de laatste aan de partij toegewezen restzetel.met 
 oork keurs temmen is gekozen. dan wordt de \.oorlaatste aan de partij toegewezen rest- 
zetel B e s c h o u ~ d  als laatste aan de partij toegewezen restzetel. Mocht e r  geen voor!aut- 
ste restzetel zijn, dan wordt de zetei. verkregen met het kleinste aantal stemmen. als 
zodanig beschouwd. 

3. De bereidverklaring bevat tsvens bepalingen uit het huishoudelijk reglement de ka- 
rnerfrakties betreffende. Deze bereidverklaring dient door de kandidaten aan het be- 
stuur van het gewest c.q.  de kieskring t:: worden toegezonden op een zodanig tijdstip. 
dat zij uirzrlijk 21 november in het bezit van het gewestelijk c .q.  kieskringbestuur is. 

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

lijk c . q .  kieskringbestuur sen alfabetische lijst -~.an de kandidaten. alsmede de  beschik- 
bare informatie over hen, aan de kommissie en de besturen van de okerige geivesren 
c .q .  kieskringen. Deze stukken dienen uiterlijk 1 december van het jaar, voorafgaan- 
de aan d21 waarin normaal verkiezingen voor de Tweeae Kamer zul!ei-i plctatsvinden. 
ii: het bezit van de besturen \rag de overige gewesten c . q .  kieskringen en in tien\;nud 
!n her bezi; vrin de kon1n;issie :e zijn. 

Z .  De 5ewei;telilke c . q .  Kieskringbesturen zorgen ervoor. dat zij in de periode ? i  novem- 
ber t i n  1 9  januari een gesprsk hebben gevoerd met de kandidaten c!ie een bereid- . . 
vzrk!arins bij het betreifende gewesteiijk c . q .  iiieskringbestuur.hebhen i i ~ ~ e d i e n d .  

3. De kommissie nodigt de gewesteli~ke.c,q. kieskringbesturen tot een bespreking o p  ui- 
terlijk ?! januari dauraanvoigend uit over de bei;chikbare kapdidaten. Het in artikel 
3, lid 1 .  genoenide advies iigt aan &ze bespreking ten gruniislag. 

4. Uiterlijk 31 j a n ~ a r i  daaraanvolgend kan de kommissie een inet redenen ornklzde aan- 
beve!ing voorten hoogste Sén kandidaat per kieskring toezenden aan de  besturen van 
de afdelingen, gewesten c .q.  kieskringen en aan de afgevaardigden naar de gewesielij- 
ke c .q.  

.&rtPkeZ 8. 
1 .  i n  geval ieden van het gewestelijk c.q. kieskringbestuur een bereidverkiiii-ing vocir een 

kandidzi-iiur hebben afgegeven, wordt gedurende de verdere procedure hun pla:tts i n -  
zenomen door een plaatsvervangend lid van dit bestiiur. 

3. Het besturir van het gewest c .q.  de kieskring stelt uit de namen van de kandidaten, 
die de in artiket 6. lid 1 ,  bedoelde bereidverklaring hebben ingezonden. een ontwerp- 

- 7  , i;andiciarenlijsi op. Het  bestuur neenli tevens in aiinrn~rkirig het advies ;:~t.ilcieiJ in narti- 
kel 3. lid i ,  de ~lits!;\- van  de bespreking bedoelcl in artikel 7 ,  lid 3 en de  aanbevciirig 
in  i.rtiXel7, iid 3. 

3. Van de niet op  de in lid 3 bedoeide lijst iioorkornende namen van kandidaten die de 
in  artikel 6, lid l ,  bedoelde bereidverklaring hebben ingezonden, maakt het bestuar 
sari het gewest c . q .  de kieskring een aifabetische lijst. 

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

5 Uiterlijk 28 februari, doch niet eerder dan 25 februari van het jaar, waarin normaal 
verkiezingen voor de 'Tweede Kamer zuilen plaatsvinden, zeilden de besturen van de 
gewesten c .q .  kieskringen de in lid 2 en 3 genoemde lijsten met de daarbij beschikbare 
informatie en het in lid 3 gerìoernde rapport toe aan de besturen van de afdeiinoen, 

5 
de ufdelingsafgevaardigden naar de gewestelijke c.q. kieskringvergaderint, en in tien- 
voud aan de kortimissie, onder vermelding van plaats en tijd van de vergadering waarin 
de kandidatenlijst definitief zal worden vastgesteld. 

Artikel 9. 
1 .  Indien de verkiezing - gemeten naar de laatste kamerverkiezingsuitslag - van de  eerste 



na de landelijke lijstaanvoerder aangewezen kandidaat van een gewest c.q. kieskring 
onzeker is dient het g~wectelijk c.q.  kieskringbestuur in overleg te treden met de  be- 
sturen van andere gewesten c.q. kieskringen. teneinde die verkiezing zeker te  stellen 
door plaatsing van deze kandidaat op een verkiesbare plaats op de ontwerp- kandida- 
tenlijst van een ander gewest c .q .  kieskring. 
Het  gewestelijk c .q .  kieskringbestuur geeft h i e r ~ a n  zo spoedig mogelijk bericht aan 
de kommissie. 

2. Indien het overleg als bedoeld in lid 1 niet tot resultaat heeft geleid, heeft d e  kommis- 
sie de  bevoegdheid deze kandidaat op een verkiesbare plaats op de ontwerp-kandida- 
tenlijst van een daarvoor in aanmerking komend ander gewest c .q .  kieskring te plaat- 
sen. 

3. Indien twee of meer gewesten c.q.  kieskringen het. met inachtneming van het gestelde 
in artikel 10, lid 1 onder a ,  wenselijk achten een gelijkluidende lijst van kandidaten 
samen te stellen, hebben zij daartoe de bevoegdheid. De gewestelijke c .q .  kieskring- 
vergaderingen van de betrokken gewesten c .q .  kieskringen nemen dan een daartoe 
strekkend besluit. 

1. Indien het kongres het besluit als bedoeld in artikel 10, lid 2,  heeft genomen, heeft 
het in lid 1 bepaalde betrekking op de kandidaat, die de tweede plaat5 00 de  onrwerp- 
kandidatenlijst inneemt. 

Artikel 10. 
1 .  a) Uiterlijk 16 februari van net jaar, waarin normaal verkiezingen voor d e  Tweede 

Kamer zullen plaatsvinden, beslist hei kongres, n'adat het verkiezingsprogramma 
is vastgesteld, of op  de kandidatenlijsten in alle gewesten c.q.  kamerkieskringen 
de eerste plaats door één en dezelfde kandidaat zal worden ingenomen. 

b)  Hiertoe zendt het partijbestuur tegelijk met de beschrijvingsbrief een voorstel aan 
de afdelingen, de  gewestelijke besturen en de kongresafgevaardigden. 

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

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

4. a)  Het, kongres genoemd in lid 1 beslist tevens over het a1 dan niet aangaan van eer1 
lijstenkombinatie met andere partijen. 

b) Hiertoe zendt het partijbestuur tegelijk met de beschrijvingsbrief een voorstel aan 
de afdelingen, de  gewestelijke besturen en de kongresafgevaardigden. 

Artikel l l .  
Indien een kandidaat een zwaarwegend persoonlijk voorbehoud m. b. t .  het in artikel I O ,  
lid 1 ,  bedoelde verkiezingsprogramma heeft, dient hijlzij dit schriftelijk kenbaar te maken 
aan de  besturen van de  gewesten c.q. kieskringen, op wier ontwerp-kandidatenlijst hijlzij 
is geplaatst. Dit voorbehoud dient uiterlijk 23 februari val1 het jaar, waarin normaal ver- 
kiezingen voor de  Tweede Kamer zullen plaatsvinden, in het bezit van de sekretaris van 
het desbetreffende gewest c.q. de desbetreffende kieskring te zijn, die ervoor zorg draag1 
dat alle afdelingen in het betrokken gewest c.q.  de betrokken kieskring hiervan op  de  
hoogte worden gesteld vóór de in artikel 12, lid 1 ,  bedoelde vergadering. 

Artikel 12. 
1 .  De ledenvergadering van de  afdeling, die gehouden dien1 te worden in d e  periode van 



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

stuur; 
b) de  aanbeveling van de  kommissie, zoals bedoeld in artikel 7,  lid 4 e n  het  daarom- 

trent door het gewestelijk c.q. kieskringbestuur gegeven advies. 
2. Bij deze behandeling worden betrokken: 

a) het advies over de  kwalitatieve samenstelling van de fraktie (artikel 3 ,  lid 1); 
b) het samenvattend rapport van het'gewestelijk c.q. kieskringbestuur (artikel 8 ,  lid 

4) ; 
c) de  alfabetische lijst van namen van kandidaten, die niet o p  de ontwerp-kandida- 

tenlijst voorkomen (artikel 8 ,  lid 3). 

Artikel 13. 
1. Uiterlijk 22 maart,  doch niet eerder dan 15 maart van het jaar, waarin normaal verkie- 

zingen voor de  Tweede Kamer zullen plaatsvinden, belegt het gewestelijk c.q.  kies- 
kringbestuur een gewestelijke vergadering waar de kandidatenlijst wordt vastgesteld, 
met inachtneming van het in artikel 9, lid 1 en 2 gestelde en het in artikel 10, lid 2,  
genomen besluit. 

2 O p  deze vergaderingheeft de  kommissie het recht haar aanbeveling als bedoeld in arti- 
kel 7, lid 4, te verdedigen. 

3. Bij het vaststellen van de  lijst kan de  gewestelijke vergadering uitsluitend gebruik ma- 
ken van de  namen die voorkomen op de ontwerp-kandidatenlijst en d e  in artikel 8 ,  
lid 3 ,  bedoelde alfabetische lijst. 

4. D e  vaststelling geschiedt door stemming en wel plaats voor plaats, t e  beginnen bij 
nummer één van de  lijst c.q. twee van de  lijst, indien het kongres het  in artikel 10, 
lid 2, bedoeláe besluit heeft genomen. Indien voor één plaats één kandidaat wordt 
gesteld, is deze zonder stemming voor die plaats aangewezen. Indien meer  kandidaten 
worden gesteld, vindt een schriftelijke stemming plaats. In dat geval is artikel 54 van 
het huishoudelijk reglement van toepassing. 
Indien een o p  een bepaalde plaats van de  ontwerp-kandidatenlijst voorgestelde kandi- 
daat bij de  stemming niet op  diezelfde plaats op de  kandidatenlijst wordt gekozen, 
schuiven deze en,  voorzover daardoor nodig, de volgende kandidaten o p  d e  ontwerp- 
lijst één plaats op.  
E r  moet naar worden gestreefd de kandidatenlijst zodanig vast te  stellen, dat daarop 
ten minste een kwart vrouwelijke kandidaten voorkomt. 

Artikel 14. 
Uiterlijk 25 maart van het jaar, waarin normaal verkiezingen voor de Tweede Kamer zul- 
len plaatsvinden, doet het bestuur van het gewest c.q. de  kieskring mededeling van de uit- 
slag aan het partijbestuur, d e  kommissie, de personen voorkomende o p  d e  lijsten ge- 
noemd in artikel 8 ,  lid 2 en 3 en de  afdelingen en publiceert d e  kandidatenlijst. 

Artikel 15. 
Het gewestelijk c.q.  kieskringbestuur vraagt aan de  kandidaten de  verklaring van bewilli- 
ging overeenkomstig d e  bepalingen van de Kieswet, waarbij in de begeleidende brief 
wordt opgemerkt, dat wordt aangenomen dat betrokkene vóór de  ondertekening van d e  
bewilligingsverklaring kennis heeft genomen van en hkkoord gaat met de inhoud van het 
programma, voor zover hijlzij geen gebruik heeft gemaakt van de  in artikel l l geboden 
mogelijkheid, waarop d e  partij hemlhaar dan als kandidaat aan d e  kiezer presenteert. 
Het gewestelijk c.q.  kieskringbestuur regelt onverwijld de voorbereiding van d e  indiening 
der kandidatenlijst, overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet. Het wijst degenen aan 
die belast worden niet de  indiening van de kandidatenlijst in hun kamerkieskring. 
Het partijbestuur is belast met de verbinding van de kandidatenlijsten in d e  kamerkies- 



kringen en  met de verbinding van deze met die van andere partijer;, indien daartoe het 
in artikzl 16, lid 3 .a)  be.ioe!ie k s l ~ i t  is genomen. 

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

dering het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijst opdragen aan een gewestelijke 
onafhankelijke kommissie. D e  beslissing hierover wordt genomen in een gewestelijke 
c.q.  kieskringvergadering, voorafgaande aan de in artikel 4, lid 2, bedoelde afdelings- 
\.ergadering. 

2.  Deze gewestelijke onafhankelijke kommissie bestaat uit ten minste drie en  ten hoog- 
ste negen leden. te benoemen door de  gewestelijke c.q. kieskringvergadering. 
Het  bestuur van het gewest c .q .  de kieskring stelt daartoe uit de  door de  afdelingen 
gestelde kandidaten een voordracht op, bij voorkeur bestaande uit dubbeltalleil. De 
sekretaris van het gewest c.q. de kieskring maakt deel uit van deze kommissie, tenzij 
hijlzijzelf kandidaat is voor de op handen zijnde verkiezingen; in dat geval wijst het 
bestuur iemand anders uit zijn midden aan. De  overige leden van deze Kornrnissie mo- 
gen niet behoren tot het bestuur van het gewest c.q. de kieskring of de Tweede Kamer- 
fraktie, tenzij vaststaat dat betrokkene niet in de Tweede Kamer zal terugkeren. Zij 
mogen geen kandidaat zijn voor de op handen zijnde Tweede Kamerverkiezingen. 

Artikel 17. 
Het in d e  artikelen 1 tim 16 bepaalde vindt. voor zover mogelijk. overeenkomstige toepas- 
sing in geval van ontbinding van de Tweede Kamer, ande.rs dan wegens periodieke aftre- 
ding. In dit gevai heeft het partijbestuur de bevoegdheid alle in dit reglement genoemde 
data en termijnen naar noodzaak vast te  stellen en de procedures te  versnellen. 



BIJLAGE BI J REGLEMENT KANDIDAATSTELLING TWEEDE KAMER 

Reglement van de onafhankelijke kommissie van de 
Partij van de Arbeid, als bedoeld in artikel 1 van het 
reglement kandidaatstelling van de partij voor de 
Tweede Kamer 

Artikel l .  
De kommissie uijst uit haar midden een voorzitter en vice-voorzitter aan.  Sekretaris is 
de partijsekretaris of indien deze zelf kandidaat is, zijn door het partijbestuur aangewezen 
vervanger. 

Artikel 2. 
De kommissie regelt zelf haar werkzaamheden. Bij het ~ i tb rengen  van het ontwerp-adbies 
bedoeld in artikel 2. iid 1 ,  van het reglement kandidaatstelling Tweede Kamer en het noe- 
men van de namen bedoeld in artikel 5 .  lid 1. van dat reglement geeft d e  kommissie aan 
op  welke wijze een en ander tot stand is gekomen en wie aan de  advisering hebben deelge- 
nomen. 

Artikel 3. 
De kommissie is bevoegd anderen dan leden van de kommissie uit te nodigen tot het bij- 
wonen van een vergadering teneinde hun zienswijze t . a . t .  bepaalde onderdelen te geven 
enlof bepaalde inlichtingen te  verstrekken. 

Artikel 4. 
Van elke vergadering wordt een beknopt verslag gemaakt met daarin vermeld de namen 
van de aanwezige leden, de genomen besiuiteri eriíof de uitgebrachte adviezen. 

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



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

- - -_____-__________---- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

...................... k A N achternaam:  ..................... i. 1 - ---- 
VROUW (ar t .  G - 1 1  Kieswet) nagaan a&? welke van d e  d r i e  regels u d e  ----- 

voorkeur  g e e f t ;  s l e c h t s  één  r e g e l  k i e z e n  I iadier I 
OF qetiuwc5 QF wduwe - ................... geb .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
OF m e t  r e c h t o p m a n  s 

( a c h t e r n a m  man) ( e i g e n  n a m )  
naam g e s c h e i d e n  

1 i n d i e n  1 .................... *och tg  .v= 1 gehuwd of weauwe a . . . e . . . . . . . . . . .  

I 

I -  / ( e i g e n  n a m )  *wed. v.  
( ach te rnaam man) i 

i 
Is u geeE g e b r u i k  ......................... 
azkt  van ,de vorige 

( e i g e n  n a a i )  
I s e e  r e g e l s  

WETTIGE woon- e n  
..... v e r b l i j f p l a a t s  ...................... n r .  TE . . . . . . . . . . . . .S. 

~PGSTADRES i n d i e n  Doven- 7 
js taand a d r e s  afwijkerid/  ......................... TE .............. l 

VERKZ-AART liiereioor bereid te zijn een eventuele definitieve kandidatuur voor het licliii~ntscliap \,ai1 cie 
'Tweede Kamer te aanvaarden, ongeaclit de plaats die Iiciiiihaas ' j  op de kandidatenlijst ~ i o o s  dc gc;\csieliJkc 
c.<]. kieskringvergadering zal worden toegewt.7cn. 

HijiZij ' )  VERKLAAKT: 
- geen benoeinin: te 7ullc;i aanvaarcten. inclien l i i j h i j  ') geko7en is op tic 1nn;stc rest7c:ci. ~ e l h c  door iic: 

centra:il stenibure:iii aan de partij is t0e~e~ve7er1 tcnciiicic de ~ ~ c n o c ~ i ~ i i i g  '/ai1 (ie i i ige~oigc ;ii-tiLcl I! )  l i t i  

l cn 7 ~ e k 0 7 c n  landelijke lijsttrekker opdic lijst inogclijk te iii:ikeri. 
1nciii.n cie krindiciaat gei\cìj.cn op cie ;:i:ii>tc a,iii iic piir-tii ! O C S ~ . ~ V C ~ < I I  : ~ s i ? ~ i c ' j  iiIC! i o ( : ~ ~ l \ ~ ~ : ~ i ~ i ~ c ~ i : i ì ~ c . i ~ ï  := 
meer rcchtstreeksc stclniiicn cinii de linl\c lijstkicsdcter-! is gck07eii. J;lii wor~!t. ctc \()<)i-i,::iLiii. :i;rr: de 
partij t(:cgcwczcn rc"si7c:cl !~cscl:c)~iwd ais dc iiiiriste ;i,iri clc p:ìrtii :ocgc~.c7e1i sc\t7clcl 

I H i  lizij ' )  VERKI./\i\RT zicii hcrcid hi i ;iiiii\o;irc!ing v;:ii cic hcriociiiirig ((>i  lid ;in iic T i ~ c c J c  Kiiiiicr: 
- in oI'in cic oniiiiddcllijhc n~ihijliciii *,:;ti lict gewest te giiaii ivoiicii: 
- zicli (c  vcri->liciitcn rcgcliii~itig koiitnki :c oiiclerlioiicicii inct tic: best~itii. v;in Iici gcwcit iiiii ii~iii/li:i:ii '  ') 

k~iiiciid;i;ii Iiecfi gcïiclci cii riict dc ioi d~ i t  gcwcsi hcliorciicic :il'cicliiigcii: 
- ciccl te iicincn ;i~i!i de hcsprckiiig v:ii: Iici i:i:iriijks \crsl:ig v~iri dc k;iriicrli~:ikiic iii de  gc\\,csici; ik: \ cr~nclc- 

ring. 

HijIZii ') VERKI.í\ARTvoorts: 
- kciiiiis te dr;igeii v;iri de hcpaliiigcii v:iii hei Iiuiiiio~i~lclijh scglciiiciii cic hiiiiici-!i-iihiici Iieii-cffciidc (ai-ti- 

kclcii h3 Iiiii 6 5 ) .  :ilsiiicdc v;iii artikel h l cii viiii ;ii-tikcl h lici l \,:lil lici scgleiiiciit h;i~idie!~i;itst~lliiig?'~~~~e~ic 
K;iiiici~; 

- zich vo0r7ovcr voos 1ic1iilli:1i1r ') viiii tocp;issiiig d001. oiicfci-iekciiiiig \; i11 dcrc 1~escicivcrhl:iririg ie \ e r -  
pliclitcii tot Iic: iici;ilcr: van de koiitsibiiiic :ils hcdocld i11 ai-tikci (71 lict I siih b v~iii liet Ii~iislie)~idcliih 
scglciiieiit: 

- (71.1 c.cl. i i i i  I>cCiiidigiiig v;in zii~i/li:~;is ' j  licI~ii:i;~tscliiip v;iii cic P;ii-ti~ vil11 (ie Ashcici 7 i i i i i I i ~ i ; i i ~  ' )  7~,tcl [er  
bcscliihking ic s~cllcii. 

Ook ori i i i i~7i  jdc ., 
iiiv~illcii 



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

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

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

T/oorkeur voor door de kandida(a)t(e) in de Tweede Kamer te behandelen beleidsge- 
bieden: 




