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De vereniging, hierna te noemen: "de Partij", draagt de
naam: Centrumdemocraten en is gevestigd te 's-Gravenhage.
Verkorte naam: CD

Bet doel van de partij is, het algemeen welzijn van het
Nederlandse volk te bevorderen op de grondslag van de
normen en waarden zoals zich in de loop van de Europese
geschiedenis onder invloed van christendom en humanisme
hebben ontwikkeld. Deze normen en waarden liggen ten
grondslag aan de centrum-democratische ideologie, op welke
het partijprogram gebaseerd is. De kern van deze ideologie
omvat enerzijds het streven naar behoud en ontwikkeling
van de Nederlandse staatkundige en culturele identiteit en
anderzijds het bevorderen van de nationale saamhorigheid
in ons land, door te trachten ongewenste tegenstellingen
te (doen) voorkomen, danwel deze tegstellingen in harmonie
tot oplossing te (doen) brengen, waarbij wordt uitgegaan
van de volstrekte gelijkwaardigheid van die
maatschappelijke geledingen.
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a.Het organiseren van Nederlandse staatsburgers die met doel
en middelen van de Partij instemmen, tot een politieke
partij die binnen het kader van het Nederlands
democratisch staatsbestel functioneert;

b.het doen stellen van kandidaten voor de Staten-Generaal,
de Provinciale-Staten, de Gemeenteraden, het Europees
Parlement en eventueel voor andere openbare lichamen en
het bevorderen van hun verkiezing;

c.het bevorderen van samenwerking:
1. tussen de leden van de Partij, in het bijzonder tussen

die leden die in bovengenoemde vertegenwoordigende
lichamen gekozen zijn;

2. tussen de leden en de Partij; en
3. tussen de Partij en de andere politieke partijen;

d.het bevorderen van de politieke vorming en bewustwording
van de leden;

e.het vaststellen van een Algemeen Politiek Program op de
grondslag in artikel 3 omschreven;

f.het vaststellen van bijzondere programs;
g.het verspreiden in woord en geschrift van de politieke

gedachten van de Partij onder het Nederlandse volk;
h.alle andere wettige middelen die tot verwezenlijking van

het doel van de Partij kunnen leiden.
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1. De Partij kent leden en donateurs.
2. Leden zijn natuurlijke personen welke de leeftijd van

zestien jaar hebben bereikt en die tot het lidmaatschap
van de Partij zijn toegelaten.

3. Donateurs zijn natuurlijke personen en rechtspersonen
die zich bereid hebben verklaard de Partij financieel
te steunen met een door het Congres vast te stellen
minimum bijdrage.

1. De aanmelding voor het lidmaatschap en het
donateurschap dient schriftelijk te geschieden.

2. Beslissingen omtrent toelating van nieuwe leden worden
genomen door een ballotagecommissie. Samenstelling en
werkwijze van deze commissie worden geregeld door het
Dagelijks bestuur.

3. Bij niet-toelating tot het lidmaatschap staat de
betrokkene schriftelijk beroep open op het Congres, dat
alsnog tot toelating kan besluiten.

4. Bij aanmelding wordt aangenomen dat het aspirant-lid
geen lid is van een andere politieke partij. Is dit wel
het geval, dan dient dat andere lidmaatschap te worden
opgezegd v66r de ballotagecommissie, als vermeld in
artikel 6 lid 2, zich over de toelating gaat buigen.

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging van de zijde van de Partij;
deze opzegging kan geschieden, wanneer een lid zlJn
verplichtingen jegens de Partij niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van de Partij niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting;
deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
Partij handelt, of de Partij op onredelijke wijze
benadeelt.

2. Opzegging namens de Partij geschiedt door de Voorzitter
van het Dagelijks Bestuur.

3. Opzegging door het lid of namens de Partij kan slechts
geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en
met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
Het lidmaatschap kan echter onmiddelijk worden
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beeindigd, indien van het lid of van de Partij
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vooraf-
gaande lid doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum
waartegen was opgezegd.

5. Ontzetting ui het lidmaatschap geschiedt door de
Voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap
namens de Partij op grond dat van de Partij
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting
uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open op het Congres. De betrokkene wordt daartoe
ten spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis
gesteld, met opgave van redenen. Het Congres beslist
omtrent het ingestelde beroep met een meerderheid van
tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het betrokken lid geschorst.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het
verenigingsjaar eindigt, blijft desalnietemin de jaar-
lijkse contributie voor het geheel verschuldigd,
behoudens ontheffing door het Dagelijkd Bestuur op
grond van bijzondere omstandigheden.

1. Het donateurschap kan ten aIle tijde wederzijds door
opzegging worden beeindigd.

2. Bij beeindiging van het donateurschap door de donateur,
blijft de jaarlijkde bijdrage voor het lopende vereni-
gingsjaar voor het geheel verschuldigd, behoudens
ontheffing door het Dagelijks Bestuur op grond van bij-
zondere omstandigheden.

3. Opzegging namens de Partij geschiedt door het Dagelijks
Bestuur.
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De geldrniddelen van de Partij omvatten:
a. contributies en donaties;
b. abonnementsgelden;
c. erfstellingen, legaten en schenkingen, alsmede alle 0-

verige wettig verworven baten.

1. Telkenjare wordt op voorstel van het Dagelijks Bestuur
voor het komende verenigingsjaar vastgesteld bet bedrag
van :
a. de contributie voor de leden;
b. de minimum bijdrage voor de donateurs.

2. Onverminderd bet elders in deze statuten bepaalde, is
bet Dagelijks Bestuur bevoegd, indien bet daartoe
termen aanwezig acbt, gebele of gedeeltelijke
vrijstelling of uitstel van betaling te verlenen
terzake van verscbuldigde contributie of donatie.

3. Het verenigingsjaar valt samen met bet kalenderjaar.
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A L GEM ENE V 0 R MEN
V A NOR G A N I SAT I E S

De algemene vormen van organisatie zijn:
a. de afdeling; en
b. de kring.

1. De leden van de Partij zijn georganiseerd in
afdelingen.

2. Het gebied van een afdeling valt samen met dat van een
gemeente. Van deze regel kan worden afgeweken met de
toestemming van het kringbestuur.

3. Op eenzelfde gebied kan slechts een afdeling werkzaam
zijn.

4. Teneinde als afdeling te kunnen optreden, dienen
tenminste zes leden, woonachtig binnen het in sub 2 om-
schreven gebied, zich bij de Partij te hebben
aangesloten en behoort de afdeling als zodanig door het
kringbestuur te zijn erkend.

5. De organen van de afdeling zijn:
a. de afdelingsvergadering;
b. het afdelingsbestuur.

6. De oprichting, organisatie, taak, werkwijze en bevoegd-
heden van de afdeling en van haar organen worden
geregeld bij een nader vast te stellen "Reglement op de
Afdelingen".

7. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, in afwijking van het
bovenstaande, alle maatregelen inzake de afdelingen te
treffen welke door dat Bestuur noodzakelijk of
wenselijk worden geacht in het belang van de Partij.
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1. In elke kieskring zijn de afdelingen van de Partij sa-
mengevoegd tot een kring.

2. Het gebied van een kieskring valt sarnen met de als zo-
danig in de Kieswet omschreven Rijkskieskring. Met toe-
stemming van het Hoofdbestuur kan hiervan worden
afgeweken, met dien verstande dat op eenzelfde gebied
slechts een kring werkzaam kan zijn.

3. De organen van de kring zijn:
a. de kringvergadering; en
b. het kringbestuur.

4. De oprichting, organisatie, taak, werkwijze en bevoegd-
heden van de kring en van zijn organen worden geregeld
bij een nader vast te stellen "Reglement van de
Kringen".

5. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, in afwijking van het
bovenstaande, aIle maatregelen inzake de kringen te
treffen welke door dit Bestuur noodzakelijk of
wenselijk worden geacht in het belang van de Partij.
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De organen van de partij zijn;
a. bet Congres (de algemene ledenvergadering)
b. de Partijraad; en
c. bet Hoofdbestuur; en
d. bet Dagelijks Bestuur.

Deze organen worden bijgestaan door bet Secretariaat
van de Partij.

1. Het Congres is samengesteld uit:
a. stemgerecbtigde leden; en
b. adviseurs.

2. Stemgerecbtigde
a. de leden van
b. de leden van
c. de leden van
d. de leden van
bureau;
e. de leden van bet curatorium van bet instituut voor
de politieke kadervorming;
f. de voorzitters en secretarissen van de
afdelingsbesturen; en
g. elk contributiebetalend lid dat daartoe een
scbriftelijk verzoek indient bij de partijsecretaris,
gescborste leden uitgezonderd.

3. Adviseurs zijn de niet-leden die een scbriftelijk
verzoek om toelating tot bet Congres bebben ingediend
bij de partijsecretaris en worden uitgenodigd, zij
bebben geen stemrecbt.

4. Het doen opnemen van vrouwen onder de afgevaardigden
van de kring worde -waar mogelijk- bevorderd.

leden zijn;
de Kringbesturen;
de Partijraad;
bet Bestuur van de
bet curatorium van

jongerenorganisatie;
bet wetenscbappelijk

1. Bij bet Congres berust de algemene politieke leiding
van de Partij en de taken die krachtens de wet aan de
algemene ledenvergadering zijn opgedragen.

2. Tot baar taak behoren onder andere;
a. bet goedkeuren van bet Algemeen Politiek Program;
b. indien de Partij in Eerste en/of Tweede der Staten
Generaal is vertegenwoordigd, het goedkeuren van bet
werkprogram voor de eerstvolgende parlementaire
periode.
c. het goedkeuren van bet Provincieprogram en het
Gemeenteprogram;
d. het goedkeuren van bijzondere programs van de
Partij.
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e. het eenmaal in de zeven jaren kiezen van het
Dagelijks Bestuur;
daartoe dient het Dagelijks Bestuur een voordracht
bertreffende haar kandidaten in; het Congres is bevoegd
tegenkandidaten te stellen. De voorstellen van het
Dagelijks Bestuur kunnen slechts worden verworpen door
een gekwalificeerde meerderheid van tenminste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in
desbetreffende vergadering van het Congres.
f. het benoemen van een kascommisssie; en
g. het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting
van de Partij en het verlenen van decharge van het door
de penningrneester gevoerde financiele beleid.

1. De gewone vergadering van het Congres wordt tenminste
eenmaal per jaar bijeengeroepen.

2. Buitengewone vergaderingen van het Congres worden door
het Roofdbestuur bijeengeroepen:
a. zo dikwijls als het Roofdbestuur daatoe met
twee/derde meerderheid besluit;
b. indien het verlangen hiertoe aan het Hoofdbestuur,
met opgave van de te behandelen onderwerpen, kenbaar
worden gemaakt door:

1. tenminste negen Kringvoorzitters; en
2. een der beide Kamerfracties (voor zover bestaand);

c. in de gevallen waarin de reglementen van de Partij
zulks vorderen; en
d. wanneer tenminste een aantal leden , bevoegd tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in het
Congres, zulks schriftelijk verzoekt.

3. Ret Hoofdbestuur is in bijzondere omstandigheden
bevoegd aan een verzoek bedoeld in het vorig lid onder
b. geen gevolg te geven.

1. Datum en plaats, zowel van de gewone als van de buiten-
gewone vergaderingen van het Congres, worden door het
Dagelijks Bestuur bepaald.

2. De oproeping tot en de vaststelling van de agenda voor
de vergaderingen van het Congres worden geregeld in het
artikel 20 te noemen reglement.

1. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen,
worden alle besluiten van het Congres genomen met
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te



C D
Statuten

ZlJn uitgebracht.
2. Teneinde geldige besluiten te kunnen nemen, dient ter

vergadering twintig procent (20%) van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd te zijn.

3. Indien ter vergadering het vereiste quorum niet aanwe-
zig of vertegenwoordigd is, zal een nieuwe vergadering
worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee,
doch niet later dan vier weken na de eerste vergadering
waarin omtrent de op de agenda voor die vergadering
vermelde onderwerpen kan worden besloten, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de
oproeping tot de nieuwe vergadering wordt vermeld dat
en waarom kan worden besloten ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden.

4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken
mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een
andere wijze van stemmen voorstelt en geen der
stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.

De organisatie, taak, werkwijze en bevoegdheden van het
Congres worden nader geregeld bij een nader vast te
stellen "Huishoudelijk Reglement".
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1. AIle leden van de Partijraad zijn stemgerechtigd. De
Partijraad bevat leden qualitate qua en leden op per-
soonlijke titel.

2. Leden qualitate qua (uit hoofde van hun functie in de
Partij) zijn:
a. de voorzitters en secretarissen van de
kringbesturen;
b. de afgevaardigden van de kringen;
c. de leden van het Dagelijks Bestuur;
d. de leden der Staten-Generaal die lid ZlJn van de
fracties van de Partij (voor zover bestaand);
e. de leden van het Bestuur van de jongerenorganisatie;
f. de leden van het curatorium van het wetenschappelijk
bureau;
g. de leden van het c~ratorium van het instituut voor
de politieke kadervorming;
h. de leden van de propagandacommissie;
i. het hoofd van het landelijk partijsecretariaat; en
j. twee medewerkers van de fracties der Staten-Generaal
(voor zover bestaand), aan te wijzen door de
voorzitters van de fracties.

3. Leden op persoonlijke titel zijn:
ten hoogste tien door het Dagelijks Bestuur gekozen
leden, onder wie bij voorkeur ten minste vijf vrouwen.

4. De in lid 2 onder a. genoemde leden benoemen een
plaatsvervangend voorzitter en een plaatsvervangend se-
cretaris uit hun kringbestuur.

5. De in lid 2 onder b. genoemde afgevaardigden, waaronder
begrepen de kringvoorzitter en de kringsecretaris,
worden in aantal bepaald op de grondslag van het aantal
op eenendertig december van het laatst verstreken
verenigingsjaar contributie betaald hebbende
partijleden, met dien verstande dat een extra
afgevaardigde wordt benoemd, telkens wanneer het
ledenbestand van een kring is uitgebreid met een extra
percentage van vier van het totale ledenbestand van de
Partij.

6. De in lid 2 onder c. genoemde leden mogen zich, indien
zij tevens kringvoorzitter of -secretaris zijn, in die
hoedanigheid laten vertegenwoordigen door de
plaatsvervangend kringvoorzitter of -secretaris.

1. Bij de Partijraad berust de algemene organisatorische
leiding van de Partij.

2. Tot haar taak behoort onder andere:
a. het toetsen van de partijleiding zoals door het
Dagelijks Bestuur gevoerd onder verantwoordelijkheid
van het Roofdbestuur; en
b. het goedkeuren van de reglementen van de Partij; de
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reglementen worden als zodanig door het Dagelijks
Bestuur voorgesteld en aan de Partijraad voorgelegd;
door de Partijraad kunnen amendementen worden
ingediend.

1. De gewone vergadering van de Partijraad wordt tenminste
twee maal per jaar bijeengeroepen.

2. Buitengewone vergaderingen van de Partijraad worden
door het Dagelijks Bestuur bijeengeroepen:
a. zo dikwijls als het Dagelijks Bestuur daartoe
besluit;
b. indien het verlangen hiertoe aan het Dagelijks
Bestuur, met opgave van de te behandelen onderwerpen,
kenbaar wordt gemaakt door:
1. tenminste negen kringvoorzitters; en
2. beide Kamerfracties (voor zover bestaand);

c. in de gevallen waarin de reglementen van de Partij
zulks vorderen.

3. Het Dagelijks Bestuur is in bijzondere gevallen bevoegd
aan een verzoek bedoeld in het vorige lid onder b. geen
gevolg te geven.

1. Datum en plaats, zowel van de gewone als van de
buitengewone vergadering van de Partijraad, worden door
het Dagelijks Bestuur bepaald.

2. De oproeping tot en de vastst~lling van de agenda voor
de vergaderingen van de Partijraad worden geregeld in
het in artikel 20 genoemde Reglement.

De organisatie, taak, werkwijze en bevoegdheden van de
Partijraad worden geregeld bij het in artikel 20 genoemde
reglement.
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1. Alle leden van het Hoofdbestuur ZlJn stemgerechtigd.
2. Het Hoofdbestuur is samengesteld uit:

a. de voorzitters van de kringen;
b. de leden van het Dagelijks Bestuur;
c. de voorzitters van de fracties van de Partij der
Staten-Generaal (voor zover bestaand);
d. de voorzitter van het wetenschappelijk bureau;
e. de voorzitter van het instituut voor de politieke
kadervorming;
f. de voorzitter van de propagandacommissie; en
g. ten hoogste zeven door het Dagelijks Bestuur gekozen
leden, onder wie bij voorkeur vier vrouwen.

3. De in lid 2 onder a. genoemde leden benoemen een
plaatsvervanger uit hun kringbestuur.

4. De in lid 2 onder b. genoemde leden mogen zich, indien
zij tevens kringvoorzitter zijn, in deze hoedanigheid
laten vertegenwoordigen door een plaatsvervangend
voorzitter.

Tot de taak van het Hoofdbestuur behoort onder andere:
a. het toetsen van de partijleiding zoals gevoerd door het

Dagelijks Bestuur, met betrekking tot onder meer:
1. de dagelijkse leiding en de organisatie van
activiteiten van en in de Partij;
2. het financieel beleid;
3. het schorsingsbeleid;
4. de presantatie van het beleid;
5. het contact met de media;

b. het toetsen van het beleid van de fracties van de
Partij der Staten-Generaal; en

c. het instellen van commissies, tot delegatie van
speciale werkzaamheden.

1. Het Hoofdbestuur komt tenminste vier maal per jaar in
vergadering bijeen.

2.·~atum en plaats van de vergaderingen van het
Hoofdbestuur worden door het Dagelijks Bestuur bepaald.

3. Het Dagelijks Bestuur is verplicht het Hoofdbestuur in
vergadering bijeen te roepen, indien zulks door
tenminste een/derde van het aantal leden van het
Hoofdbestuur, of door de fractievoorzitter der Partij
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal schriftelijk
wordt verzocht.

4. De oproeping tot en de vaststelling van de agenda voor
de vergaderingen van het Hoofdbestuur worden door het
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Mochten bij een stemming over welk voorstel dan ook, de
stemmen staken, dan geeft de stem van de voorzitter der
vergadering de doorslag.
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1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier tot zeven leden,
te weten:
a. de voorzitter van de Partij.
b. een vice-voorzitter;
c. de partijsecretaris;
d. de penningmeester; en
e. ten hoogste drie andere leden.

2. De voorzitter van de Tweede Kamerfractie (voor zover
bestaand) is qualitate qua lid van het Dagelijks
Bestuur.

3. Het zitting nemen in het Dagelijks Bestuur door
tenminste een vrouw worde bevorderd.

4. Het Dagelijks Bestuur blijft in rechte functioneren,
indien het aantal zijner leden, door welke oorzaak dan
ook, beneden de vier geraakt.

1. De leden van het Dagelijks Bestuur worden door het
Congres gekozen.

2. De v60rzitter en de secretaris van de Partij worden in
functie gekozen.

3. Het Dagelijks Bestuur stelt een kandidaat voor elke te
vervullen functie, van wie moet vaststaan dat hij/zij
een eventuele benoeming zal aanvaarden.

4. Nadat de namen van deze kandidaten ter kennis van de
leden van het Congres zijn gebracht, beeft ook ieder
zestal stemgerechtigde leden van bet Hoofdbestuur,
afkomstig uit tenminste drie kringen, bet recbt een of
meer kandidaten te stellen. De door deze leden onder-
tekende kandidatenlijst moet uiterlijk vijf dagen
voordat de desbetreffende vergadering plaatsvindt, bij
de partijsecretaris worden ingediend. De lijst moet
vergezeld gaan van een door de kandidaat (of
kandidaten) ondertekende verklaring, dat bij of zij een
eventuele benoeming zal (zullen) aanvaarden. Tevens
moet bij de kandidaatstelling worden aangegeven,
tegenover welke kandidaat (of kandidaten) van het
Dagelijks Bestuur de kandidaat (of kandidaten) word
(worden) gesteld.

5. Ieder stemgerechtigd lid van het Hoofdbestuur mag
slecbts een kandidatenlijst ondertekenen.

6. Onmiddelijk na afloop van de door bet Hoofdbestuur
gestelde termijn worden de namen van de aldus gestelde
kandidaten aan de leden van het Congres medegedeeld.
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1. Bet Dagelijks Bestuur heeft zorg voor:
a. de organisatorische leiding van de Partij;
b. het vaststellen van de reglementen van de Partij;

deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Partij
raad;

c. het opmaken van een voordracht van kandidaten voor
een nieuw te kiezen Dagelijks Bestuur; het Congres
kiest eens in de zeven jaren een nieuw Dagelijks
Bestuur;

d. het samenstellen van een commissie die tot taak
heeft het opmaken van een voordracht van de
kandidatenlijst voor de verkiezing van de Eerste of
Tweede Kamer der Staten-Generaal; deze
kandidatenlijst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan
de Partijraad; en

e. de financiele leiding van de Partij; het Dagelijks
Bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast
en legt die ter goedkeuring aan het Congres voor.

1. Bet Dagelijks Bestuur van de Partij komt tenminste
eenmaal per maand in vergadering bijeen; niet vergaderd
wordt in de maanden juli en augustus.

2. Datum en plaats van de vergaderingen van het Dagelijks
Bestuur worden door de voorzitter van dit bestuur
bepaald.

3. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur stelt de agenda
vast vaor de vergaderingen van dit bestuur.

1. Indien bij stemming over een voorstel de stemmen
staken, dan is de stem van de partijvoorzitter door-
slaggevend.

2. Bet Dagelijks Bestuur is bevoegd taken en bevoegdheden
van het Congres over te dragen aan de Partijraad, in
alle gevallen waarin het Dagelijks Bestuur dit noodza-
kelijk of wenselijk acht in het belang van de Partij,
mits geen bepaling van dwingend recht zich tegen deze
overdracht verzet. Tegen een besluit van een dergelijke
strekking is geen beroep mogelijk.

3. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd over een beleidsvoor-
stel, danwel een voorstel tot kandidaat stelling voor
enigerlei functie in de Partij of in een openbaar
lichaam, zijn veto uit te spreken; dit veto kan slechts
ongedaan worden gemaakt indien in het desbetreffemd
partijorgaan een gekwalificeerde meerderheid van
twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen zich v66r
het voorstel uitspreekt.
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4. Het Dagelijks Bestuur doet aan bet Congres voorstellen
inzake wijziging van de statuten.

5. De Partij wordt in en buiten recbte vertegenwoordigd
door de partijvoorzitter, danwel door partijsecretaris
en penningmeester in gezamelijk optreden, danwel door
plaatsvervangende Dagelijks Bestuursleden, welke door
voornoemde functionarissen worden aangewezen. Bet
Dagelijks Bestuur is bevoegd tot bet sluiten van
overeenkomsten, tot bet kopen, ten andere titel
verwerven, bezwaren en vervreemden van registergoeden.

6. Het Dagelijks Bestuur doet aan bet Congres het voorstel
tot ontbinding van de Partij.

7. Het Dagelijks Bestuur beslist in hoogste instantie:
a. in geschillen betreffende de uitleg van statuten

en reglementen van de Partij; en
b. over de te volgen gedragslijn in die gevallen

waarin de statuten en reglementen van de Partij
niet voorzien.

8. Het Dagelijks Bestuur oefent alle bevoegdbeden uit,
welk aan andere organen zijn opgedragen, indien en zo
lang die organen nog niet zijn ingesteld en/of nog niet
functioneel zijn, voor zover dit niet in strijd is met
wettelijke bepalingen van dwingend recht.
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1. In de statuten van de Partij kan geen verandering
worden gebracht dan door een besluit van het Congres,
welk orgaan ter vergadering bijeen wordt geroepen met
de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping voor deze vergadering van het
Congres hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen
voor die vergadering een afschrift van het voorstel,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop
de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste
twee/derde ven de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
hiervan een notariele akte is opgemaakt.

1. De Partij kan worden ontbonden door een besluit van het
Congres; het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het
voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Het Dagelijks Bestuur is belast met de vereffening van
het vermogen van de ontbonden Partij, tenzij bij het
besluit tot ontbinding andere vereffenaars worden
aangewezen.

3. Aan het batig saldo na vereffening wordt een bestemming
gegeven als te bepalen door het Congres, bij besluit
tot ontbinding van de Partij.

De reglementen van de Partij mogen niet in strijd ZlJn met
de wettelijke bepalingen, ook waar deze geen dwingend
recht bevatten, nog met de statuten.
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REG L E MEN TEN
V AND E C E N T RUM D E M 0 eRA TEN
************************************************

Reglement op de Partijraad

Reglement op het Hoofdbestuur

Reglement op het Dagelijks Bestuur

Reglement op het Secretariaat

Reglement op het financH~el overleg

Reglement op het college van beraad

Instelling van colleges van bijstand en advies
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REG L E MEN TEN D ERe D
***********************************

1. Ten minste zeven leden van de Partij, die ingezetenen van
Nederland zijn, die niet als lid van de Partij zijn
geschorst, en die binnen het gebied van een en dezelfde
gemeente woonachtig zijn, kunnen gezamenlijk in hun
woonplaats een afdeling van de Partij oprichten.
Van deze regel kan worden afgeweken, indien het Dagelijks
Bestuur daa~voor toestemming verleent.

2. De oprichting van de Afdelingen dient te worden bekrach-
tigd door schriftelijke erkenning daarvan door het Dage-
lijks Bestuur.

3. Tegen een besluit tot weigering van de erkenning van een
Afdeling door het Dagelijks Bestuur, kunnen de
desbetreffende leden in beroep gaan bij de Partijraad. De
Partijraad kan het besluit van het Dagelijks Bestuur
slechts vernietigen met ten minste tweederde der geldig
uitgebrachte stemmen. De Partijraad deelt zijn besluit
schriftelijk aan de betrokkenen mede.

1. De taak van de afdeling bestaat in het verrichten van aIle
werkzaamheden welke dienstbaar worden geacht aan de verwe-
zenlijking van het doel van de Partij, in het bijzonder de
op- en uitbouw van de Partij in de gemeente waar de
Afdeling werkzaam is, mits daarbij de bepalingen in
Statuten en Reglementen in acht worden genomen.

2. Tot de taken van het Bestuur wordt gerekend het
voorbereiden en in stemming brengen van de
kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de
Gemeenteraden.

3. Ret Bestuur stelt een adviescommissie samen welke aan
het Bestuur een advies inzake de kandidatenlijst
voorlegd.

4. Ret advies voor de kandidatenlijst wordt in een
desbetreffende ledenvergadering ter stemming aangeboden.
De Voorzitter van de adviescommissie is gerechtigd het
advies in de ledenvergadering toe te lichten en te
verdedigen alvorens de stemmingen zullen plaatsvinden.

5. Elke afdeling is verplicht, het desbetreffend Kringbestuur
regelmatig op de hoogte te houden van haar werkzaamheden.
Gestreefd dient te worden naar een optimale samenwerking
met dit bestuur. Paertijzaken dienen in eerste instantie
in overleg met het Kringbestuur te worden opgelost. In
gevallen waarin dit niet mogelijk is, of indien het zaken
betreft die een breder Partijbelang raken, dient het
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Afdelingsbestuur zich te wenden tot het H.B.
3. Het Afdelingsbestuur heeft de leiding van en de verant-

woordelijkheid voor het werk van de Partij binnen het
gebied van de afdeling, onverminderd de bevoegdheden en
verplichtingen welke ingevolge Statuten en Reglementen aan
andere Partijorganen toekomen.
Bij meningsverschillen over de competentie, beslist het
Dagelijks Bestuur.

1. De ledenvergadering van de Afdeling wordt in vergadering
bijeengeroepen:
a) ten minste een maal per jaar;
b) indien het Afdelingsbestuur zulks wenselijk acht;
c) indien een hoger bestuursorgaan zulks wenselijk acht;
d) indien ten minste tien procent der stemgerechtigde

afdelingsleden de wens hiertoe aan het Afdelingsbe-
stuur kenbaar maakt.

In de gevallen onder sub c en d beschreven, belegt het
Afdelingsbestuur binnen een maand nadat de wens tot
vergaderen dit bestuur heeft bereikt, de
Afdelingsvergadering, tenzij het Bestuur het geagendeerde
onderwerp acht te behoren tot de uitsluitende competentie
van een hoger bestuursorgaan.

2. In de Afdelingsvergadering geeft de voorzitter van het af-
delingsbestuur een overzicht van de toestand in de
Afdeling in haar verbanden. De Secretaris van het
Afdelingsbestuur brengt verslag uit van de verricht
werkzaamheden, en de Penningmeester geeft het financieel
verslag.
De Afdeling benoemt een kascommissie, welke verslag
uitbrengt van haar verrichtingen in de laatste
Afdelingsvergadering van het verenigingsjaar.

3. De Afdelingsvergadering benoemt de afvaardiging van de
afdeling naar hogere Partijorganen, voor zover deze niet
statutair dan wel reglementair zijn bepaald.

Het afdelingsbestuur wordt gevormd door ten minste drie, en
ten hoogste acht leden, waaronder een Voorzitter, een
Secretaris en een Penningmeeser. De bestuursleden worden in
functie door de afdelingsvergadering gekozen. De functies van
Voorzitter, Secretaris en Penningmeester zijn onderling
onverenigbaar. Van deze regel kan tijdelijk worden afgeweken,
mits daartoe toestemming van het DB is verkregen.
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van zowel de bestuurs~ als de afdelingsvergaderingen. Deze
functionaris stelt de agenda op. Tijdens de vergadering
verleent hij het woord, resumeert wat besproken is, deelt
de uitslagen der stemmingen mee, bewaakt de vergaderorde,
en ziet erop toe, dat de secretaris de gelegenheid heeft
zijn taak naar behoren te volbrengen.

2. De Voorzitter draagt zorg voor het naar behoren verlopen
van de stemmingen. Hij kan daartoe een stemcommissie
benoemen staande de vergadering, maar v66r de stemmingen
plaatsvinden. Stemmingen dienen pas plaats te vinden na
beeindiging van de beraadslagingen over het ter stemming
naar voren gebrachte onderwerp. De voorzitter bepaalt de
wijze van stemmen, maar over personen wordt te allen tijde
schriftelijk gestemd. De leden mogen een stemverlkaring
geven, voor of na de stemmingen.

3. De Afdelingsvergadering benoemt een vice-voorzitter,
die de Voorzitter bij diens ontstentenis vervangt.

4. De Voorzitter kan omtrent wat in een vergadering van de
afdeling ter tafel is gekomen, aan de leden geheimhouding
opleggen.

5. Indien een afdeling wordt benaderd door een
publiciteitsmedium, en door de afdeling gegevens zijn
verstrekt, maakt de secretaris van de afdeling daarvan
melding aan het Partijsecretariaat. Gegevens uit de
persoonlijke sfeer van de leden worden niet verstrekt of,
indien door een publiciteitsmedium zelf naar voren
gebracht, niet bevestigd. Het Dagelijks Bestuur geeft
richtlijnen inz. het al dan niet voortzetten van het
contact met een publiciteitsmedium. Als regel is het de
voorzitter van de afdeling die de gegevens verstrekt.

De Secretaris van het afdelingsbestuur is belast met het
convoceren en notuleren van vergaderingen van het Bestuur en
de ledenvergadering van de afdeling. Hij is verder belast met
het voeren van de correspondentie, het bijhouden van de
ledenadministratie, en het archiveren van de
afdelingsbescheiden conform de instructies van het Dagelijks
Bestuur. De Secretaris meldt de ingekomen correspondentie aan
het afdelingsbestuur. Tevens heeft hij tot taak, het opmaken
van het jaarverslag als bedoeld in artikel 3 lid 2.

De Penningmeester van het afdelingsbestuur is belast met het
beheer van de geldmiddelen van de afdeling. De Penningmeester
houdt een kasboek bij, alsmede een giroboek. In het kasboek
worden van elke post datering, omschrijving en bedrag
vermeld; van elke post wordt een bewijsstuk bijgelegd.
Hij handelt conform Statuten en Reglementen, subsidiair de
instructies van het Financieel College.
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1. Het afdelingsbestuur vergadert zo vaak als het dit wen-
selijk acht, maar ten minste drie maal per jaar, en in elk
geval voorafgaand aan een ledenvergadering van de Afdeling
en van een Kringvergadering, en tevens wanneer een hoger
Partijorgaan zulks wenst.

2. Het vereiste quorum is 30 procent van de betalende en
stemgerechtigde leden.

1. Het afdelingsbestuur maakt voor zijn verkiezing, dan wel
die van een van zijn leden, de namen der voorgedragen
kandidaten schriftelijk bekend aan aIle leden van de
afdeling. Het bestuur dient dit ten minste 14 dagen
voorafgaand aan de desbetreffende afdelingsvergadering te
doen. Daarnaast heeft ook ieder zestal afdelingsleden,
mits deze stemgerechtigd en niet geschorst zijn, het recht
kandidaten te stellen.

2. Kandidaatstelling, zowel door het bestuur als door leden,
geschiedt onder aanduiding van de functies waarin men de
kandidaten geplaatst zou willen zien. De leden moeten
tevens aangeven, tegen welke door het bestuur
gekandideerden hun kandidaten worden gesteld. De leden
dienen hun kandidaatstelling ten minste vijf dagen v66r de
desbetreffende vergadering bij het bestuur in te dienen,
onder bijvoeging van een verklaring van per kandidaat ten
minste zes leden, waaruit blijkt dat deze leden de
kandidaatstelling steunen. AIle gestelde kandidaten
ondertekenen een verklaring dat zij hun functie zullen
aanvaarden, indien zij worden gekozen.

3. Ieder afdelingslid brengt slechts een stem uit. Blanco of
anderszins ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te
zijn uitgebracht.

4. Indien de stemming de vervulling van een vacature tot doel
heeft, wordt indien geen kandidaat de volstrekte
meerderheid heeft verworven, een tweede stemming gehouden,
waaraan de twee kandidaten met het hoogste percentage
deelnemen, waarbij de kandidaat die de meeste stemmen
verwerft, wordt verkozen.

5. Indien de stemming de vervulling van meer dan een vacature
tot doel heeft, wordt indien bij de eerste stemming geen
kandidaat de volstrekte meerderheid heeft verworven,
geloot onder de kandidaten die gelijke stemmenaantallen
behaalden. Die kandidaten worden dan verkozen, die de
meeste stemmen hebben behaald, terwijl de kandidaten
afvallen, die meer in aantal zijn dan het aantal te
vervullen vacatures, en tevens minder stemmen hebben
verworven dan de overige kandidaten.
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Al het gestelde in dit Reglement geldt onverminderd het
bepaalde in artikel 12 lid 7 en artikel 34 lid 3 van de
Statuten.
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1. Ten minste tien leden van de Partij, die ingezetenen van
Nederland zijn, die niet als lid van de Partij zijn
geschorst, en die binnen het gebied van een en dezelfde
kieskring, zoals gesteld in de Kieswet met betrekking tot
de verkiezing van de leden van de Tweede karner der Staten
Generaal, woonachtig zijn, kunnen gezamenlijk binnen het
gebied van die Kieskring een Kring van de Partij
oprichten.
Van deze regel kan worden afgeweken, indien het Dagelijks
Bestuur daarvoor toestemming verleent.

2. De oprichting van de Kringen dient te worden bekrachtigd
door schriftelijke erkenning daarvan door het Dagelijks
Bestuur.

3. Tegen een besluit tot weigering van de erkenning van een
kring door het Dagelijks Bestuur, kunnen de desbetreffende
leden in beroep in beroep gaan bij de Partijraad. De
Partijraad kan het besluit van het Dagelijks Bestuur
slechts ontkrachten met ten minste tweederde der geldig
uitgebrachte stemmen. De Partijraad deelt zijn besluit
schriftelijk aan de betrokkenen mee.

1. De taak van de Kring bestaat in het verrichten van aIle
werkzaamheden welke dienstbaar worden geacht aan de verwe-
zenlijking van het doel van de Partij, in het bijzonder
waar het de opbouw en uitbouw van de partij betreft, mits
daarbij de bepalingen in Statuten en Reglementen in acht
worden genomen.

2. Tot de taken van het Bestuur wordt gerekend het
voorbereiden en in stemming brengen van de
kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de
Gemeenteraden, voor zover in desbetreffende gemeente,
welk gebied onder de kring valt, geen Afdeling
functioneert, welke die verkiezingen organiseert.

3. Het Bestuur stelt een adviescommissie sarnen welke aan
het Bestuur een advies inzake de kandidatenlijst
voorlegd.

4. Het advies voor de kandidatenlijst wordt in een
desbetreffende ledenvergadering ter stemming aangeboden.
De Voorzitter van de adviescommissie is gerechtigd het
advies in de ledenvergadering toe te lichten en te
verdedigen alvorens de stemmingen zullen plaatsvinden.

5. De kringen dienen een optimale sarnenwerking met de afde-
lingen na te streven.

6. Elke kring is verplicht, het Hoofdbestuur regelmatig op de
hoogte te houden van al haar werkzaamheden. Gestreefd
dient te worden naar een optimale sarnenwerking met dit
bestuur. Problemen die niet in overleg met de afdelingen



C D
Reglementen

kunnen worden opgelost, dienen in eerste instantie aan het
Hoofdbestuur te worden voorgelegd. Indien het zaken
betreft die een breder Partijbelang raken, dient het
kringbestuur zich te wenden tot het Dagelijks Bestuur.

7. Het kringbestuur heeft de leiding van en de
verantwoordelijkheid voor het werk van de Partij binnen
het gebied van de kring, onverminderd de bevoegdheden en
verplichtingen welke ingevolge Statuten en Reglementen aan
andere Partijorganen toekomen.
Bij meningsverschillen over de competentie, beslist het
Dagelijks Bestuur.

1. De ledenvergadering wordt in vergadering bijeengeroepen:
a) ten minste drie maal per jaar;
b) indien het kringbestuur zulks wenselijk acht;
c) indien een hogerbestuursorgaan zulks wenselijk acht;
d) indien ten minste tien procent der stemgerechtigde

kringleden de wens hiertoe aan het kringbestuur kenbaar
maakt.

In de gevallen onder sub c en d beschreven, belegt het
kringbestuur binnen een maand nadat de wens tot vergaderen
dit bestuur heeft bereikt, de kringvergadering, tenzij het
bestuur het geagendeerde onderwerp acht te behoren tot de
uitsluitende competentie van een hoger bestuursorgaan.

2. In de kringledenvergadering geeft de voorzitter van het
kringbestuur een overzicht van de toestand in de kring en
haar verbanden. De secretaris van het kringbestuur brengt
verslag uit van de verrichte werkzaamheden, en de
penningmeester geeft het financieel verslag.
De kring benoemt een kascommissie, welke verslag uitbrengt
van haar bevindingen in de daartoe aangewezen
kringledenvergadering van het verenigingsjaar.

3. De kringledenvergadering benoemt de afvaardiging van de
kring naar hogere Partijorganen.

Het kringbestuur wordt gevormd door ten minste vijf, en ten
hoogste acht leden, waaronder een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester. De bestuursleden worden in functie
door de kringvergadering gekozen. De functies van voorzitter,
secretaris en penningmeester zijn niet onderling verenigbaar.

1. De voorzitter van het kringbestuur heeft de leiding van zo
wel de bestuurs- als de kringvergaderingen. Deze
functionaris stelt de agenda op. Tijdens de vergaderingen
verleent hij het woord, resumeert wat besproken is, deelt
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de uitslagen der stemmingen mee, bewaakt de vergaderorde
en ziet erop toe, dat de secretaris de gelegenheid heeft
zijn taak naar behoren te volbrengen.

2. De voorzitter draagt zorg voor het naar behoren verlopen
van de stemmingen. De Voorzitter kan daartoe een
stemcommissie benoemen staande de vergadering. De
stemmingen vinden plaats na behandeling van het
agendapunt, over welk ionderwerp de stemmingen zullen
worden gehouden. De voorzitter bepaalt de wijze van
stemmen, maar over personen wordt te allen tijde
schriftelijk gestemd, indien een lid dervergadering dat
wenst. De leden mogen een stemverklaring geven, voor of na
de stemmingen.

3. Het kringbestuur benoemt een vice-voorzitter, die de
voorzitter bij diens ontstentenis vervangt.

4. De voorzitter kan omtrent wat in een vergadering van de
kring ter tafel is gekomen, aan de leden geheimhouding op
leggen.

5. Indien een kring wordt benaderd door een
publiciteitsmedium, en door de kring gegevens Z1Jn
verstrekt, maakt de secretaris van de kring daarvan
melding aan het Partijsecretariaat. Gegevens uit de
persoonlijke sfeer van de leden worden niet verstrekt of,
indien door een publiciteitsmedium zelf naar voren
gebracht, niet bevestigd. Het Dagelijks Bestuur geeft
richtlijnen inz. het al dan niet voortzetten van het
contact met een publiciteitsmedium. Als regel is het de
voorzitter van de kring die de gegevens verstrekt.

De secretaris van het kringbestuur is belast met het
convoceren en notuleren van Bestuiurs- en ledenvergaderingen
van de kring, het voeren van de correspondentie, het
bijhouden van de ledenadministratie, en het archiveren van de
kringbescheiden, conform de instructies van het Dagelijks
Bestuur. Deze functionaris meldt de ingekomen correspondentie
aan het kringbestuur. Tevens heeft hij tot taak, het opmaken
van het jaarverslag als bedoeld in artikel 3 lid 2.

De penningmeester van het kringbestuur is belast met het
beheer van de geldmiddelen van de kring. Deze functionaris
houdt een kasboek bij, alsmede een giroboek. In het kasboek
worden van elke post datering, omschrijving en bedrag
vermeld; van elke post wordt een bewijsstuk bijgelegd.
Hij/zij handelt conform Statuten en Reglementen, subsidiar de
instructies van het Financieel College.



C D
Reglementen

1. Ret kringbestuur vergadert zo vaak als het dit
wenselijk acht, maar ten minste drie maal per jaar, en in
elk geval voorafgaand aan een kringvergadering en een
vergadering van de Partijraad, en tevens wanneer een hoger
Partijorgaan zulks wenst.

2. Ret vereiste quorum is 50 procent.

1. Ret kringbestuur maakt voor zijn verkiezing, dan wel die
van een van zijn leden, de namen der voorgedragen kandida-
ten schriftelijk bekend aan aIle leden van de kring. Bet
bestuur dient dit ten minste 14 dagen voorafgaand aan de
desbetreffende kringvergadering te doen. Nadien heeft ook
ieder tiental kringleden, mits deze stemgerechtigd en niet
geschorst zijn, het recht kandidaten te stellen.

2. Kandidaatstelling, zowel door het bestuur als door leden,
geschiedt onder aanduiding van de functies waarin men de
kandidaten geplaatst zou willen zien. De leden moeten
tevens aangeven, tegen welke door het bestuur
gekandideerden hun kandidaten worden gesteld. De leden
dienen hun kandidaatstelling ten minste zeven dagen v66r
de desbetreffende vergadering bij het bestuur in te
dienen, onder bijvoeging van een verklaring van per
kandidaat ten minste tien leden, waaruit blijkt dat deze
leden de kandidaatstelling steunen. AIle gestelde
kandidaten ondertekenen een verklaring dat zij hun functie
zullen aanvaarden, indien zij worden gekozen.

3. Ieder kringlid brengt slechts een stem uit. Blanco of an-
derszins ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te
zijn uitgebracht.

4. Indien de stemming de vervulling van een vacature tot doel
heeft, wordt indien geen kandidaat de volstrekte meerder-
heid heeft verworden, een tweede stemming gehouden,
waarbij de kandidaat die de meeste stemmen verwerft, wordt
gekozen.

5. Indien de stemming de vervulling van meer dan een vacature
tot doel heeft, wordt indien bij de eerste stemming geen
kandidaat de volstrekte meerderheid heeft verworven,
geloot onder de kandidaten die gelijke stemmenaantallen
behaalden. Die kandidaten worden dan verkozen, die de
meeste stemmen hebben behaald, terwijl de kandidaten
afvallen, die meer in aantal zijn dan het aantal te
vervullen vacatures, en tevens minder stemmen hebben
verworven dan de overige kandidaten.

Al het gestelde in dit Reglement geldt onverminderd het
bepaalde in artikel 13 lid 5 en artikel 34 lid 3 van de
Statuten.
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REGLEMENT
PRO V I N C I ALE C E N T R ALE S

1. Het Bestuur der Provinciale Centrales wordt ter benoeming
door het Dagelijks Bestuur voorgedragen aan het
Hoofdbestuur. Het HE besluit tot benoeming bij meerderheid
van sternmen.

2. De benoeming van het bestuur van de P.C. wordt ter
beoordeling voorgelegd aan de Partijraad.

3. Tegen een besluit van het Hoofdbestuur inzake weigering
van de benoeming van de leden voor het Bestuur der P.C.
kunnen de desbetreffende leden in beroep gaan bij de
Partijraad. De Partijraad kan het besluit van het Hoofd
Bestuur vernietigen. Daartoe zijn ten minste tweederde der
geldig uitgebrachte stemmen nodig. De Partijraad deelt
haar besluit schriftelijk aan de betrokkenen mee.
Beoordeling en beroepschriften worden in dezelfde
vergadering behandeld.

1. De taak van de P.C. bestaat uit het verrichten van aIle
werkzaamheden welke dienstbaar worden geacht aan de verwe-
zenlijking van het doel van de Partij,voor zover dat van
toepassing is op de hier omschreven taak vna de P.C.
Daarbij moeten de bepalingen in Statuten en Reglementen in
acht worden genomen.

2. De P.C. richt zich op het voorbereiden van de
kandidatenlijst en de campagne voor de verkiezingen van de
provinciale Staten. De P.C. stelt de kandidatenlijst op
voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Het
Bestuur stelt een adviescommissie samen, welke een advies
voorbereid. Het advies wordt ter stemming voorgedragen aan
de ledenvergadering van de P.C.

2. De P.C. dient een optimale samenwerking met de besturen
van de samenstellende Kringen en Afdelingen na te streven.

3. De P.C. is verplicht het Hoofdbestuur op de hoogte te
houden van haar werkzaamheden. Zaken die niet in overleg
met de Kringen kunnen worden opgelost, dienen in eerste
instantie aan het D.B. te worden voorgelegd. Indien met
het DB niet tot een eensluidende beleidslijn met
betrekking toto zaken of personen kan worden gekomen,
wordt het H.B. voor het nemen van een bindend besluit
ingeschakeld.
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a) ten minste twee maal per jaar;
b) indien het Bestuur zulks wenselijk acht;
c) indien een hager bestuursorgaan zulks wenselijk acht;
d) indien ten minste twee/derde der leden van de p.e.

de wens hiertoe aan het p.e.-bestuur kenbaar maakt.

In de gevallen onder sub c en d beschreven, belegt de p.e.
binnen een maand nadat de wens tot vergaderen dit bestuur
heeft bereikt, de p.e.-vergadering, tenzij het bestuur het
geagendeerde onderwerp acht te behoren tot de uitsluitende
competentie van een hoger bestuursorgaan.

2. In de p.e.vergadering geeft de voorzitter van de p.e.
een overzicht van de algemene toestand binnen de p.e.
en haar verbanden. De secretaris van de p.e. brengt
verslag uit van de verrichte werkzaamheden, en de
penningmeester geeft het financieel verslag.

Ret Bestuur van de p.e. wordt gevormd door ten minste drie,
en ten hoogste zeven leden, waaronder een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. Zij kunnen uitgebreid
worden met enkele gewone leden. De functies van voorzitter,
secretaris en penningmeester zijn niet onderling verenigbaar.

1. De voorzitter van de p.e. heeft de leiding van de
vergaderingen. Deze functionaris stelt de agenda op.
Tijdens de vergaderingen verleent hij het woord, resumeert
wat besproken is, deelt de uitslagen der stemmingen mee,
bewaakt de vergaderorde en ziet erop toe, dat de
secretaris de gelegenheid heeft zijn taak naar behoren te
volbrengen.

2. De voorzitter draagt zorg voor het naar behoren verlopen
van de stemmingen. Deze dienen pas plaats te vinden na be-
eindiging van de beraadslagingen over het ter stemming
naar voren gebrachte onderwerp. De voorzitter bepaalt de
wijze van stemmen, maar over personen wordt te allen tijde
schriftelijk gestemd. De leden mogen een stemverklaring
geven, vooraf aan de stemmingen.

3. Ret p.e.-bestuur benoemt een vice-voorzitter, die de
voorzitter bij diens ontstentenis vervangt.

4. De voorzitter kan omtrent wat in een vergadering van de
p.e. ter t~fel is gekomen, aan de leden geheimhouding op
leggen.

5. Indien de p.e. wordt benaderd door een publiciteitsmedium,
en door de p.e. gegevens zijn verstrekt, maakt de
secretaris van de p.e. daarvan melding aan het
Partijsecretariaat. Gegevens uit de persoonlijke sfeer van
de leden worden niet verstrekt of, indien door een
publiciteitsmedium zelf naar voren gebracht, niet
bevestigd. Ret Dagelijks Bestuur geeft richtlijnen inz.
het al dan niet voortzetten van het contact met een
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publiciteitsmedium. Als regel is het de voorzitter van de
kring die de gegevens verstrekt.

De secretaris van de P.C. is belast met
a: het convoceren van de vergaderingen
b: het notuleren van alle vergaderingen
c: het voeren van de correspondentie
d: het archiveren van de P.C.bescheiden, conform de

instructies van het Dagelijks Bestuur.
Deze functionaris meldt de ingekomen correspondentie aan de
P.C. Tevens heeft hij/zij tot taak, het opmaken van het
jaarverslag der P.C.

De penningmeester van de P.C. is belast met het beheer van de
geldmiddelen van de P.C. Deze functionaris houdt een kasboek
bij, alsmede een giroboek. In de boeken wordt van elke post
datering, omschrijving en bedrag vermeld; van elke post wordt
een bewijsstuk bijgelegd. 'Hij/zij handelt conform Statuten en
Reglementen, subsidiar de instructies van het Financieel
College.

1. De P.C. vergadert zo vaak als het dit wenselijk acht, maar
ten minste twee maal per jaar, en tevens wanneer een hoger
Partijorgaan zulks wenst.

2. Het vereiste quorum is 50 procent.
3. Ieder P.C.-lid brengt slechts een stem uit. Blanco of an-

derszins ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te
zijn uitgebracht.

4. Indien de stemming de vervulling van een vacature tot doel
heeft, wordt indien geen kandidaat de volstrekte meerder-
heid heeft verworden, een tweede stemming gehouden,
waarbij de kandidaat die de meeste stemmen verwerft, wordt
gekozen.

5. Indien de stemming de vervulling van meer dan een vacature
tot doel heeft, wordt indien bij de eerste stemming geen
kandidaat de volstrekte meerderheid heeft verworven,
geloot onder de kandidaten die gelijke stemmenaantallen
behaalden. Die kandidaten worden dan verkozen, die de
meeste stemmen hebben behaald, terwijl de kandidaten
afvallen, die meer in aantal zijn dan het aantal te
vervullen vacatures, en tevens minder stemmen hebben
verworven dan de overige kandidaten.
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1. De P.C. bestaat uit haar Bestuur, de voltallige
Kringbesturen van de tot haar gebied behorende Kringen,
benevens de Voorzitters en Secretarissen van de tot haar
gebied behorende Afdelingen.

2. Kandidaatstelling voor het Bestuur der P.C. wordt gedaan
binnen de door het D.B. daartoe gestelde termijn.
Individuele leden kunnen zich na de daartoe uitgebrachte
oproepen zich kandideren bij het Dagelijks Bestuur.
Deze kandidatuur moet overlegd worden onder bijvoeging van
een verklaring van ten minste tien leden, waaruit blijkt
dat deze leden de kandidaatstelling steunen.

Slotbepalingen

Al het gestelde in dit Reglement geldt onverminderd het
bepaalde in artikel 13 lid 5 en artikel 34 lid 3 van de
Statuten.
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1. De organisatie van het Congres valt onder de verantwoor-
delijkheid van de Partijsecretaris.

2. Op verzoek van de Partijsecretaris kan door het Dagelijk
Bestuur een Congrescommissie worden benoemd.

3. De Partijvoorzitter roept het Congres bijeen en stelt in
overleg met het Dagelijks Bestuur de agenda op.

4. De Partijsecretaris beslist welke van de leden en niet-le-
den als bedoeld in artikel 15 lid 2 sub g en lid 3 van de
Statuten tot het Congres worden toegelaten.

1. a) De organisatorische leiding van het Congres berust bij
de Partijvoorzitter.

b) De Partijvoorzitter kan de directe vergaderleiding van
het Congres overdragen aan een van de overige leden van
het Dagelijks Bestuur.

2. Vaste agendapunten van het Congres zijn:
- het jaarverslag van de Voorzitter;
- het jaarverslag van de Secretaris;
- het jaarverslag van de Penningmeester;
- de begroting voor het komend verenigingsjaar;
- het verlenen van decharge aan de Penningmeester voor

het door hem/haar in het laatst verstreken
verenigingsjaar gevoerd financieel beleid

- de benoeming van een centrale kascommissie;
- het verslag van de Fractievoorzitter(s);
- het Algemeen Politiek Program, alsmede de overige pro-

grams van de Partij.
3. Wanner het Congres de taak van het kiezen van het

Dagelijks Bestuur ten uitvoer moet leggen, bepaalt de Par-
tijvoorzitter de stemprocedure, alsmede de samenstelling
van het stembureau.

1. Het Congres is bevoegd de programs van de Partij goed te
keuren, als bedoeld in artikel 16 lid 2 sub a tot en met d
van de Statuten.

2. a) Het Congres is bevoegd tot het kiezen van het Dagelijks
Bestuur, krachtens artikel 16 lid 2 sub e en artikel 31
lid 1 van de Statuten.

b) Het Congres is bevoegd tot het stellen van tegenkandi-
daten voor het Dagelijks Bestuur, indien de verkiezing
van dit bestuur, dan wel van een of meer van zijn
leden, aan de orde is. Deze bevoegdheid voIgt uit
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1. De organisatie van de Partijraad valt onder de verantwoor-
delijkheid van de Partijsecretaris.

2. De Partijvoorzitter roept de Partijraad bijeen en stelt de
agenda op.

3. a) De kringbesturen dienen de namen van de afgevaardigden
op te geven aan het Partijsecretariaat; zij doen dit
schriftelijk, en wel ten minste 10 dagen voorafgaand
aan de bijeenkomst van de Partijraad.

b) Het afvaardigen van leden door de Kringen geschiedt op
de grondslag als omschreven in artikel 21 lid 5 van de
statuten, met dien verstande dat iedere kring een
afgevaardigde benoemt voor elke vier procent van het
totale aantal betalende partijleden dat tot de
desbetreffende Kring behoord. Het hoogste
deelpercentage is geldig wanneer een Kring niet de
afgeronde vier procent haalt, met dien verstande dat de
totale afvaardigng niet meer dan 25 leden bedraagt. De
in Statuten en Reglementen genoemde uitbreiding moet
gezien worden vanaf het begin der partij, en niet als
een ontwikkeling van jaar tot jaar, dat periodiek moet
worden bezien.

c) Het totale aantal afgevaardigden bedraagt ten hoogste
25.

d) De voorzitters en secretarissen van de kringen zijn
qualitate qua lid van de Partijraad; bij het berekenen
van de representatieve afvaardiging worden zij niet
meegeteld. Dit voIgt uit artikel 21 lid 2 sub a en lid
6 van de Statuten.

Bevoegdheden

1. De Partijraad is bevoegd~tot het goedkeuren van de Regle-
menten van de Partij, krachtens artikel 22 lid 2 sub b van
de Statuten.

2. a) De Partijraad is bevoegd tot het indienen van
amendementen op de Reglementen, krachtens artikel 22
lid 2 sub b van de Statuten.

b) De indiening van deze amendementen dient schriftelijk
te geschieden, ten minste 10 dagen voorafgaand aan de
bijeenkomst van de Partijraad.

c) Amendementen op de Reglementen komen in aanmerking voor
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behandeling door de Partijraad, indien ondersteund door
ten minste zes van zijn leden, en kunnen slechts worden
aangenomen met een meerderheid van ten minste tweederde
der geldig uitgebrachte stemmen.

3. De Partijraad is bevoegd richtlijnen vast te stellen voor
de samenstelling, taak en bevoegdheden van zowel de
centrale kascommissie als de begrotingscommissie, met dien
verstande dat deze richtlijnen de goedkeuring vergen van
het Dagelijks Bestuur

4. De Partijraad is bevoegd richtlijnen vast te stellen voor
de organisatie, taak en werkwijze van de jongerenorganisa-
tie van de Partij.

5. De Partijraad is bevoegd tot het goedkeuren van de kandi-
datenlijst van de Partij voor de verkiezing van een verte-
genwoordigend overheidslichaam.
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1. De organisatie van het Hoofdbestuur valt onder de verant-
woordelijkheid van de Partijsecretaris.

2. De Partijvoorzitter roept het Hoofdbestuur bijeen en stelt
de agenda op.

3. De Partijvoorzitter doet aan het Dagelijks Bestuur het
voorstel inz. de in artikel 26 lid 2 sub g van de Statuten
bedoelde leden, welke in het Hoofdbestuur zitting nemen.

1. Het Hoofdbestuur is bevoegd tot het instellen van commis-
sies, ter delegatie van speciale werkzaamheden, krachtens
artikel 27 lid c van de Statuten.

2. Het Hoofdbestuur is bevoegd tot het instellen van Colleges
van Bijstand en Advies.

3. Het Hoofdbestuur is bevoegd, het College van Beraad uit te
nodigen tot het uitbrengen van advies m.b.t. de programs
van de Partij, voordat deze programs aan het Congres ter
goedkeuring worden voorgelegd.

4. a) Het Hoofdbestuur is bevoegd aan het Congres de voor
dracht te doen inz. de benoeming van een centrale
kascommissie.

b) Het Hoofdbestuur is bevoegd een begrotingscommissie te
benoemen.

5. Het Hoofdbestuur is bevoegd het bestuur van de jongerenor-
ganisatie van de Partij te benoemen.
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REG L E MEN T
H E T D AGE L I J K S B EST U U R

1. De Voorzitter van het Dagelijks Bestuur is als zodanig de
Voorzitter van de Partij. Uit dien hoofde is hij tevens
voorzitter van het Hoofdbestuur, de Partijraad en het
Congres.

2. Bet Dagelijks Bestuur kan bij bijzondere of algemene mach-
tiging bevoegdheden van dat bestuur overdragen aan de
voorzitter.

3. Aan de voorzitter kan een algemene volmacht worden
verleend, namens het Dagelijks Bestuur te handelen, inge-
val het belang van de Partij onverwijld handelen of
beslissen nodig maakt.

4. De taken van de voorzitter en de vice-voorzitter worden in
onderling overleg geregeld.

5. Tussen de voorzitter en de vice-voorzitter vindt
regelmatig overleg plaats inz. de dagelijkse leiding van
de Partij, met behoud van ieders inbreng in het beleid. De
inbreng van de vice-voorzitter valt onder de uiteindelijke
verantwoordelijkheid van de voorzitter.

6. De voorzitter is belast met het opstellen van het
Jaarverslag, hetgeen een overzicht omvat van de
ontwikkelingen in de Partij in het laatst verstreken
verenigingsjaar, alsmede van de algemene toestand van de
Partij. Dit Jaarverslag legt de voorzitter voor aan het
Congres.

De vice-voorzitter van het Dagelijks Bestuur heeft tot taak,
de voorzitter bij te staan in al diens taken, en hem/haar te
vervangen bij diens ontstentenis. De Vice-Voorzitter wordt
benoemd door het Dagelijks Bestuur, welke benoeming
bekrachtigd wordt door de Partijraad.

1. De secretaris van het Dagelijks Bestuur is als zodanig de
Secretaris van de Partij. Uit dien hoofde is hij/zij
tevens secretaris van het Hoofdbestuur, de Partijraad en
het Congres.

2. De secretaris is belast met de verantwoordelijkheid voor
en de leiding van de werkzaamheden van het secretariaat
van de Partij. Indien hem/haar een of meer
secretariaatsmedewerkers zijn toegevoegd, regelt de
secretaris de verdeling van hun taken en werkzaamheden.

3. De secretaris wordt op voordracht van het Dagelijks Be-
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stuur door het Congres gekozen.
4. De secretaris kan door het Dagelijks Bestuur worden ge-

schorst; het Hoofdbestuur kan hem/haar ontslaan.
5. De secretaris is belast met het opstellen van het Jaarver-

slag, hetgeen een overzicht omvat van de werkzaamheden van
de Partij in het laatste verstreken verenigingsjaar. Dit
Jaarverslag legt de secretaris voor aan het Congres.

1. De penningmeester van het Dagelijks Bestuur is als zodanig
de Penningmeester van de Partij. Ui dien hoofde is hij/zij
tevens voorzitter van het Financieel College en het
Financieel Overleg.

2. De penningmeester is belast met de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van het financieel beleid van de
Partij, zoals dat door het Dagelijks Bestuur is
vastgesteld.

3. De penningmeester maakt, in samenwerking met het Finan-
cieel College en desgewenst met het Financieel Overleg,
een voorlopige begroting op, welke door het Dagelijks
Bestuur definitief wordt vastgesteld, krachtens artikel 32
lid e van de Statuten.

4. De penningmeester kan de Partijraad uitnodigen, een begro-
tijngscommissie in te stellen.

5. De penningmeester kan de Partijraad uitnodigen, de
voordracht te doen voor de benoeming door het Congres van
een kascommissie.

6. De penningmeester doet aan het begin van elk verenigings-
jaar aan het Dagelijks Bestuur het voorstel inz. de hoogte
en wijze van inning van de contributie, alsmede inz. de
minimumbijdrage van donateurs. Dit voorstel legt de
penningmeester aan het Congres ter goedkeuring voor.

7. De penningmeester stelt het reglement op het Financieel
College op, en legt dit aan het Dagelijks Bestuur ter
goedkeuring voor.

8. De penningmeester is belast met het opstellen van het Fi-
nancieel Jaarverslag, hetgeen hij/zij aan het Congres ter
goedkeuring voorlegt.

1. Het Dagelijks Bestuur stelt een Financieel College in.
2. In dit College hebben de Penningmeester van de Partij en

de Penningmeesters van aile rechtspersonen of lichamen die
verwant zijn met de Partij zitting. Eveneens zitting
hebben de Voorziutter en de Secretaris van de partij.

3. De Penningmeester van de Partij is voorzitter van het
Financieel College.

4. Dit College bepaalt het overkoepelend financieel beleid
van de Partij en de aan haar verwante lichamen tesamen.

5. De Penningmeester van de Partij doet aan het Dagelijks
Bestuur het voorstel inz. het reglement op het Financieel
College; het Dagelijks Bestuur stelt dit reglement vast.
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1. De secretaris van het Dagelijks Bestuur is belast met het
notuleren van aIle bijeenkomsten van dit bestuur. Indien
de secretaris zulks wenselijk acht, kan hij/zij deze taak
overdragen aan een vertrouwde Secretariaatsmedewerker.

2. In de aldus tot stand gekomen verslagen, dienen aIle door
het Dagelijks Bestuur uitgezette beleidslijnen, alsmede
aIle door dit bestuur genomen besluiten, zorgvuldig te
worden omschreven, hetgeen niet betekent dat iedere
bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur woordelijk dient te
worden genotuleerd.

3. Notulen van de bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur
zijn uitsluitend ter inzage van de leden van dit bestuur,
en eventueel van de Secretariaatsmederwerker die met het
notuleren is belast, onverminderd het in lid 6 van dit
artikel bepaalde.

4. Indien het Dagelijks Bestuur heeft vastgesteld, dat lagere
bestuursorganen van de Partij een beleid voeren dat af-
wijkt van de door het Dagelijks Bestuur uitgezette
beleidslijnen, dan kan dit bestuur het desbetreffend
orgaan terverantwoording roepen, op grond van hetgeen
terzake in de notulen van dit bestuur is vastgelegd.

5. Omgekeerd is het ook de lagere bestuursorganen van de Par-
tij mogelijk, zich op de notulen van het Dagelijks Bestuur
te beroepen, indien een of meer van deze organen hebben
geconstateerd, dat het door dit bestuur gevoerde beleid
afwijkt van hetgeen in Statuten en Reglementen m.b.t.
doel, werkwijze en middelen van de Partij is bepaald.

6. Indien zich gevallen voordoen als in lid 4 en lid 5 van
dit artikel zijn omschreven, kan het Hoofdbestuur op ver-
zoek van het Dagelijks Bestuur een arbitragecommissie in
het leven roepen, welke is bevoegd tot inzage in de
notulen van het Dagelijks Bestuur, en aan de hand van de
desbetreffende notulen beslist, in hoeverre de klachten
gegrond zijn. De bevindingen van de arbitragecommissie,
ingeval deze duiden op afwijkend beleid, worden voorgelegd
aan de Partijraad, die besluit over de mogelijk te nemen
maatregelen. Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van
deze commissie worden nader geregeld in een door het
Hoofdbestuur vast te stellen en door het Dagelijks Bestuur
goed te keuren reglement.
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Ret secretariaat van de Partij omvat:
a) de centrale ledenadministratie, de centrale financiele ad-

ministratie en het centraal archief van de Partij;
b) de voorlichtings-, propaganda-, studie- en documentatie-

diensten;
c) de redactie en de administratie van de documentaire uitga-

ven van de Partij;
d) het centraal adviesbureau voor provinciale en gemeentelij-

ke politiek;
e) andere secretariaten aan het Partijsecretariaat verbonden

of te verbinden.
De taken genoemd onder sub b, c, d en e, kunnen geheel of
gedeeltelijk worden overgedragen aan, dan wel worden
uitgevoerd in samenwerking met de Fractiesecretariaten van de
Partij in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De
taakverdeling wordt geregeld door het Dagelijks Bestuur
tesamen met de Fractievoorzitters.

1. Met de leiding van de werkzaamheden van het secretariaat
is belast het Roofd Partijsecretariaat, die uit de Partij-
kas een door het Dagelijks Bestuur te bepalen bezoldiging
ontvangt.

2. Het Roofd Partijsecretariaat valt direct onder de verant-
woordelijkheid van de Partijsecretaris. Indien de
Partijsecretaris i.v.m. een andere werkkring niet in staat
is deze functie te vervullen, draagt het Dagelijks Bestuur
aan het Congres een ander Partijlid voor als Roofd
Partijsecretariaat. In dat geval draagt de
Partijsecretaris de administratieve taken over aan deze
functionaris; hiertoe stelt de Partijsecretaris een
instructie op, welke de goedkeuring van het Dagelijks
Bestuur vergt.

3. Het Dagelijks Bestuur kan het Hoofd Partijsecretariaat
schorsen; het Roofdbestuur kan hem/haar ontslaan.
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REG L E MEN T
FIN A N C lEE L

Samenstelling

Het Financieel Overleg wordt gevormd door de penningmeester
van het Dagelijks Bestuur en de penningmeesters van de
kringbesturen. De Voorzitter en de Secretaris van de partij
zijn eveneens leden.

1. De penningmeester van het Dagelijks Bestuur is qualitate
qua voorzitter van het Financieel Overleg.

2. De voorzitter is verantwoordelijk voor de centrale inning
van de contributie- en donatiegelden, het tijdig voldoen
van de schulden van de Partij, en het opmaken van het
Financieel Jaarverslag.

3. De voorzitter brengt halfjaarlijks verslag uit aan het
Dagelijks Bestuur over alle verrichtingen van het Finan-
cieel Overleg.

1. Bet Financieel Overleg toetst het algemeen financieel be-
leid van de Partij.

2. Bet Financieel Overleg adviseert de Penningmeester van de
Partij, houdt deze op de hoogte van de financiele stand
van zaken in de Parij, en staat de Penningmeester in
zijn/haar taak, telkens wanneer hij/zij dit nodig acht, en
op een door hem/haar nader te bepalen wijze.

3. Bet Financieel Overleg is niet bevoegd tot het nemen van
besluiten inz. het financieel beleid van de Partij. De
primaire taak van dit orgaan bestaat in het bijhouden van
de algemene financiele ontwikkelingen in de Partij, en het
op grond hiervan verstrekken van adviezen.

1. Het Financieel Overleg komt ten minste drie maal per jaar
in vergadering bijeen, waarvan eenmaal kort voor het
bijeenkomen van het Congres, subsidiair de Partijraad, en
tevens telkens wanneer de voorzitter zulks wenselijk acht.

2. In de vergaderingen van het Financieel Overleg brengen de
daaring zitting hebbende leden verslag uit van de
financiele stand van zaken in het gebied waarin zij
bevoegdheid hebben.
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3. Indien de voorzitter zulks wenst, kunnen oak de penning-
meesters van de afdelingen en leden van de kascommissies,
waaronder begrepen de centrale kascommissie, in het
Financieel Overleg zitting nemen.

4. Indien het Dagelijks Bestuur zulks nodig acht, kunnen door
dit bestuur aan te wijzen adviseurs en getuigen door het
Financieel Overleg worden gehoord, ten overstaan van het
Dagelijks Bestuur, ook indien dit door de Penningmeester
van de Partij niet wordt gewenst.
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REGLEMENT
C 0 L LEG E V A N

1. In het College van Beraad worden vraagstukken welke voor
de Partij en/of voor het praktisch politiek beleid van
grote betekenis zijn, aan beraad onderworpen.

2. Aan dit College kunnen ook die vraagstukken van praktisch
politiek beleid worden voorgelegd, waarover in de Partij
of in haar achterban een belangrijk verschil van mening
tot uiting komt.

3. Het College zal in zijn beraad de hem voorgelegde vraag-
stukken steeds toetsen aan het Algemeen Politiek Program
en aan de overige programs van de Partij, waarbij het de
feitelijk aanwezige politieke, sociaal-economische,
financiele, culture Ie en andere ter zake dienende
verhoudingen in de overwegingen betrekt.

4. Het College van Beraad kan door het Hoofdbestuur worden
uitgenodigd, advies uit te brengen inz. het Algemeen
Politiek Program en de overige programs van de Partij, of
inz. bepaalde onderdelen van die programs, voordat deze
programs aan het Congres ter goedkeuring worden
voorgelegd.

5. De uitkomsten van het beraad van het College worden d.m.v.
een verslag ter kennis van het Hoofdbestuur gebracht. Het
Hoofdbestuur geeft dit verslag, indien het daartoe
aanleiding geeft, ter behandeling door aan de
Partijorganen welke dit bestuur daartoe het meest
aangewezen acht.

6. Tevens wordt het verslag van het beraad ter kennis
gebracht van de leden van het Congres en de leden van de
Fracties der Partij in de Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal.

Het College van Beraad wordt gevormd door:
a) de leden van het Dagelijks Bestuur;
b) de voorzitters en secretarissen van de Eerste en Tweede

Kamerfracties der Partij. De voorzitters van de beide
Fracties zijn gerechtigd, zich van die leden der Fracties
te do en vergezellen die i.v.m. de betrokken problemen
daartoe naar hun oordeel in aanmerking komen. De
vertegenwoordigers van de Fracties zijn uiteraard aan de
uitkomsten van de besprekingen van het College niet
gebonden;

c) de leden van het curatorium van het wetenschappelijk
bureau van de Partij;

d) een zodanig aantal personen als het Dagelijks Bestuur tel-
kens voor het bereiken van het doel van het College nood-
zakelijk acht, met dien verstande dat, indien hiertoe
aanleiding bestaat, hieronder begrepen moet worden een
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voor een vruchtbare gedachtenwisseling voldoende aantal
vertegenwoordigers van de afwijkende meningen t.a.v. de
betrokken problemen.

1. Indien daartoe naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur
aanleiding bestaat, roept dit bestuur - het Hoofdbestuur
gehoord hebbende - het College in vergadering bijeen,
nadat de personen bedoeld in artikel 3 lid d zijn
uitgenodigd in het College zittng te nemen.

2. Zowel de Partijraad als het Hoofdbestuur kan het Dagelijks
Bestuur opdragen het College bijeen te roepen.

3. De Eerste en Tweede Kamerfracties der Partij, het curato-
rium van het wetenschappelijk bureau, alsmede de vergade-
ringen der kringen en afdelingen, zijn bevoegd het
Dagelijks Bestuur te verzoeken, een vergadering van het
College bijeen te roepen.

4. De leiding van de vergaderingen van het College berust bij
de Voorzitter van de Partij of bij de Vice-voorzitter.

5. De secretaris van de Partij is tevens secretaris van het
College.
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INS TEL L I N G V A N
V A N B I J S TAN D

C 0 L LEG E S
E N A D V I E S

Het Hoofdbestuur kan desgewenst Colleges van Bijstand en
Advies instellen.

Bij de instelling van zodanige Colleges, worden hun
samenstelling, taak, ~erkwijze en bevoegdheid door het
Hoofdbestuur geregeld.

Reeds bestaande Colleges van Bijstand en Advies zijn: het
Financieel Overleg en het College van Beraad. De organisatie
van beide colleges is geregeld bij het hierin opgenomen
Reglement op het Financieel Overleg, resp. het Reglement op
het College van Beraad, zulks in afwijking van artikel 2 van
dit hoofdstuk. Deze beide colleges zijn ingesteld nog voordat
het Hoofdbestuur in functie trad. De desbetreffende
reglementen worden, nadat het Hoofdbestuur is gelnstaleerd,
door dit bestuur bekrachtigd.
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De algemene en bijzondere organisatieverbanden, alsmede de
organen van de Partij, zijn bevoegd voor hun vergaderingen
reglementen van orde vast te stellen.

De bepalingen van die reglementen mogen niet in strijd zijn
met de bepalingen van de Reglementen van de Partij.
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Naast de in artikel 11 van de Statuten genoemde algemene vor-
men van organisatie, kunnen in de Partij bijzondere vormen
van organisatie in het leven worden geroepen. Daartoe worden
gerekend:
a) statenkringen;
b) provinciale centrales;
c) gemeentelijke centrales;
d) de jongerenorganisatie en jongerengroepen;
e) de kiesvereniging t.b.v. de verkiezing van leden van de

Eerste Kamer der Staten-Generaal;
f) de vereniging van gemeenteraadsleden en van leden van de

Provinciale Staten in Nederland;
g) de centrale propagandaraad;
h) studie-, documentatie- en/of propagandaclubs en werkgroe-

pen.

Het Hoofdbestuur kan ook andere bijzondere vormen van
organisatie in het leven roepen. Het Hoofdbestuur kan daarbij
voorlopige regels vaststellen inz. oprichting, organisatie,
taak, werkwijze en bevoegdheden van de hier bedoelde
bijzondere vormen van organisatie, in afwachting van nadere
regeling bij reglement.
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REG L E MEN TOP D E
B ALL 0 TAG E COM MIS S I E

1. De Ballotagecommissie is krachtens artikel 6 lid 2 van de
Statuten belast met de uitvoering van het toelatingsbeleid
van de Partij, zoals dat wordt vastgesteld door het
Dagelijks Bestuur. De Commissie ziet erop toe, dat
uitsluitend diegenen als lid tot de Partij toetreden, die
geschikt worden geacht voor het lidmaatschap, en van wie
redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat zij het belang
van de Partij niet zullen schaden. Anderzijds ziet de
Commissie erop toe, dat diegenen het lidmaatschap wordt
onthouden, van wie is vastgesteld dat zij, hetzij door hun
levenswandel, hetzij door hun politieke opvattingen en/of
politieke activiteiten in heden of verleden, niet geschikt
zijn voor het lidmaatschap van de Partij.

2. Niet toegelaten worden:
a) personen die een strafblad hebben. Van deze regel kan

worden afgeweken, in het bijzonder in die gevallen
waarin het strafblad geen ernstige delicten omvat, en
die delicten bovendien van oude datum zijn;

b) personen die een andere dan de Nederlandse nationali-
teit bezitten;

c) personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben
bereikt;

d) personen van wie vaststaat dat zij niet over normale
verstandelijke vermogens beschikken;

e) personen die de beginselen van het Nederlands parlemen-
tair democratisch stelsel niet onderschrijven, dan wel
geneigd zijn dit stelsel te trachten te ondergraven;

f) personen die extremistische politieke opvattingen koes-
teren - ongeacht de ideologie of het gedachtengoed
waarop deze opvattingen zijn gebaseerd -, dan wel
politiek extremistische activiteiten hebben ondernomen
in heden of verleden;

g) personen die niet met doel, werkwijze en middelen van
de Partij, zoals die in de Statuten zijn omschreven,
instemmen;

h) personen t.a.v. welke het sterke vermoeden bestaat, dat
zij onder valse voorwendselen tot de Partij willen toe-
treden, met het doel - hetzij om persoonlijke, hetzij
om andere redenen - het belang van de Partij te
schaden;

i) personen t.a.v. welke het sterke vermoeden bestaat, dat
zij door hun persoonlijkheidsstructuur zodanig onbezon-
nen zullen handelen, dat zij de Partij bij leden van de
Partij bij leden van de Partij of bij het Nederlands
publiek in diskrediet zullen brengen.

Taak
1. De Ballotagecommissie heeft tot taak, de adspirant-leden
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edit ZlJn degenen die zich als lid van de Partij hebben
aangemeld, maar over wiens toelating nog niet is besloten)
te beoordelen op hun geschiktheid voor het lidmaatschap,
volgens de in artikel 1 van dit reglement genoemde
criteria en volgens een nader te omschrijven procedure.

2. De Commissie neemt het besluit over de toelating van
adspirant-leden. Indien de Commissie van oordeel is, dat
een adspirant-lid niet geschikt is voor het lidmaatschap,
brengt zij aan het Dagelijks Bestuur een advies uit. Dit
advies kan inhouden het weigeren van het lidmaatschap, dan
wel het toewijzen van een voorlopig lidmaatschap met de
mogelijkheid van royement op het moment dat dit
noodzakelijk wordt geacht. Bet Dagelijks Bestuur besluit
inz. het weigeren van het lidmaatschap, c.q. het toewijzen
van een voorlopig lidmaatschap, c.q. het toewijzen van een
voorlopig lidmaatschap, zolang de Ballotagecommissie
minder dan zes leden telt. Zodra een zesde lid in de
Commissie heeft zitinggenomen, verkrijgt de Commissie de
zelfstandige bevoegdheid tot het weigeren van het
lidmaatschap, c.q. het toewijzen van het voorlopig
lidmaatschap.

3. Indien de Commissie besluit tot toelating van een
adspirant-lid, en dit adspirant-lid de wens te kennen
heeft gegeven een kaderfunctie te bekleden, dan voegt de
Commissie in haar verslag aan het Dagelijks Bestuur een
advies toe inz. de Partijfunctie(s) waarvoor de Commissie
de betrokkene geschikt acht. Met dit advies dient terdege
rekening te worden gehouden bij het vormen van besturen en
andere organen van de Partij. De Partijfunctionarissen,
c.q. de Partijorganen die zich met het vormen van nieuwe
Partijorganen bezighouden, zijn verplicht daartoe steeds
tevoren om het advies van de Ballotagecommissie te vragen.

4. De Commissie signaleert voor de Partij schadelijke
handelswijzen van leden, zodat in een vroeg stadium de
noodzakelijke maatregelen daartoe kunnen worden genomen.
Hiertoe onderhoudt de Commissie een regelmatig contact met
de kringbesturen, en schakelt indien nodig bet Dagelijks
Bestuur in.

5. De Commissie boudt bet secretariaat van de Partij nauwkeu-
rig op de hoogte van aIle resultaten van haar werkzaamhe-
den, zodat het Secretariaat in staat is de
ledenadministratie naar behoren bij te houden. Gestreefd
dient te worden naar een optimale samenwerking tussen de
Commissie en het secretariaat.

6. De Commissie stelt jaarlijks een ballotage-overzicht op,
dat zij ter informatie aan de leden van het Dagelijks Be-
stuur doet toekomem. In dit overzicht maakt de Commissie
op nauwkeurige en systematische wijze melding van aIle
ontwikkelingen inz. het ledenbestand in bet laatst
verstreden verenigingsjaar. Bet Dagelijks Bestuur dient
van deze gegevens goede nota te nemen, en daarmee rekeni~g
te houden bij het bepalen van het beleid voor het komend
verenigingsjaar.

7. De Commissie adviseert het Dagelijks Bestuur inz. de te
nemen disciplinaire maatregelen tegen een lid van de
Partij, indien het Dagelijks Bestuur dergelijke
maatregelen overweegt. Voordat dit bestuur overgaat tot
het nemen van een besluit in dezen, dient het om het
oordeel van de Commissie te vragen. In de desbetreffende
vergadering van bet Dagelijks Bestuur, dient de voorzitter
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van de Commissie tijdens de behandeling van de onderhavige
kwestie aanwezig te zijn, om het oordeel van de Commissie
uiteen te zetten. Indien de leden van de
Ballotagecommissie unaniem tot dit oordeel zijn gekomen,
is dit oordeel bindend voor het Dagelijks Bestuur.

8. De Commissie adviseert het Congres bij de behandeling van
een beroepschrift tegen een besluit van het Dagelijks Be-
stuur tot het weigeren van het lidmaatschap, dan wel tot
het nemen van een of meer disciplinaire maatregelen tegen
een lid van de Partij. Ten minste 10 dagen v66r de
desbetreffede bijeenkomst van het Congres, doet de
Commissie aan aIle leden van dit orgaan een schrijven
toekomem met daarin het met redenen omkleed advies van de
Commissie terzake. Dit advies is niet bindend.

9. Het Dagelijks Bestuur kan de Commissie uitnodigen tot het
uitbrengen van een advies aan een of meer organen van de
Partij. Dit bestuur kan de Commissie machtigen die organen
gegevens te verstrekken uit de periodieke verslagen van de
Commissie, welke gegevens worden betrokken bij het bepalen
van het beleid van die organen. Indien bijvoorbeeld de
ledenwerving niet naar wens verloopt, kan de
Propagandacommissie haar beleid bijstellen op grond van de
bevindingen daaromtrent van de Ballotagecommissie.

1. In de Commissie hebben ten minste drie en ten hoogste
negen leden zitting, waaronder een voorzitter, een vice-
voorzitter en een secretaris. Indien de Commissie dit
wenselijk scht, kan tevens een tweede secretaris worden
benoemd.

2. In de Commissie heeft een lid van het Dagelijks Bestuur
zitting.

3. Het Dagelijks Bestuur benoemt en ontslaat de leden van de
Commissie.

4. De leden van de Commissie worden benoemd voor onbepaalde
tijd.

5. Elk kaderlid van de Partij kan zich kandidaat stellen voor
een functie in de Commissie, van welke kandidatuur hij/zij
schriftelijk mededeling doet aan de secretaris van de
Commissie. De Commissie legt de kandidatuur voor aan het
Dagelijks Bestuur, vergezeld van haar advies inz. het al
dan niet accepteren daarvan. Indien dit advies unaniem is
uitgebracht, is het bindend voor het Dagelijks Bestuur.

6. De voorzitter van de Commissie is bevoegd, na overleg met
de overige Commissieleden, door hem/haar geschikt geachte
kaderleden bij het Dagelijks Bestuur voor te dragen als
lid van de Commissie.

7. De benoeming van de leden van de Commissie vindt plaats in
een vergadering van het Dagelijks Bestuur, in aanwezigheid
van de voorzitter van de Commissie.



C D
Reglementen

1. De Ballotagecommissie vergadert zo vaak als twee Commissie
leden dit wenselijk achten, maar ten minste eenmaal in de
zes weken.

2. Alle door de Commissie genomen besluiten dienen
ondersteund te zijn door ten minste tweederde der geldig
uitgebrachte stemmen.

3. Bij het Staken der stemmen, geeft de stem van de
voorzitter de doorslag.

4. Van iedere vergadering van de Commissie worden door de
secretaris notulen opgemaakt die, na door de vergadering
te zijn goedgekeurd en vastgesteld, worden gearchiveerd
door het Hoofd Partijsecretariaat.

1. De Ballotagecommissie stelt een concept van haar werkwijze
Ope Nadat in de Commissie hierover overeenstemming is be-
reikt, legt de Commissie dit concept aan het Dagelijks
Bestuur ter goedkeuring voor.

2. De Commissie brengt iedere drie maanden op beknopte wijze
rapport uit aan het Dagelijks Bestuur, met het doel dit
bestuur op de hoogte te houden van de ontwikkelingen inz.
de toe- en uittreding van leden en de discipline in de
Partij, alsmede ter beoordeling van het beleid van de
Commissie.

3. De Commissie brengt jaarlijks het ballotage-overzicht, als
bedoeld in artikel 2 lid 6 van dit hoofdstuk, ter kennis
van het Dagelijks Bestuur.

1. De leden van de Ballotagecommissie ZlJn verplicht tot
strikte geheimhouding van alle persoonlijke gegevens van
zowel de leden als de adspirant-leden van de Partij die
hun ter kennis zijn gekomen. Deze gegevens zijn echter
toegankelijk voor de leden en adviseurs van het Dagelijks
Bestuur, en voor het Hoofd Partijsecretariaat, welke
functionaris is belast met het archiveren van deze
gegevens. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 2 lid 9
van dit reglement.

2. Alle stukken die behoren tot de administratie van de
Commissie, berusten bij het Secretariaat. Ook op deze
stukken is het bepaalde in het voorafgaande lid van
toepassing, met uitzondering van het reglement van de
Commissie.

3. De leden van de Commissie zien erop toe, dat de stukken in
hun persoonlijk administratie die op het werk van de
Commissie betrekking hebben, niet ter inzage of in het
bezit van derden geraken, en dat derden niet in kennis
komen van de inhoud van die stukken.
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Voor de door hen in functie gemaakte reiskosten, ontvangen de
Commissieleden uit de Partijkas een vergoeding, waarvan de
hoogte in overleg met de Penningmeester van de Partij wordt
vastgesteld. De Commissieleden dienen daartoe bij de
Penningmeester declaraties in.

1. Door de Commissie voorgestane wijzigingen of aanvullingen
op haar reglement vergen de goedkeuring van het Dagelijks
Bestuur.

2. Elk voorstel tot wijziging van de zijde van de Commissie
dient ondersteund te worden door ten minste tweederde der
geldig uitgebrachte stemmen, alvorens het in aanmerking
komt aan het Dagelijks Bestuur te worden voorgelegd.

3. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het aanbrengen van
wijzigingen en aanvullingen op het reglement, mits zijn
besluit daartoe wordt ondersteund door ten minste
tweederde der geldig uitgebrachte stemmen van zijn leden.
Indien de Commissie zich unaniem tegen zo'n besluit
verzet, is het Dagelijks Bestuur gehouden de zaak opnieuw
in behandeling te nemen. Komen Dagelijks Bestuur en
Commissie in de tweede behandelingsronde ook niet tot
overeenstemming, dan legt het Dagelijks Bestuur de zaak
voor aan het Hoofdbestuur, welk bestuur de uiteindelijke
beslissing bij een meerderheid van ten minste tweederde
der geldig uitgebrachte stemmen neemt.
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Op de toetreding van leden is van toepassing het bepaalde in
artikel 5 lid 2 en artikel 6 lid 1 en 4 van de Statuten,
alsmedehet bepaalde in artikel 1 lid 2 van het Reglement op
de Ballotagecommissie.
Ter verkrijging van het lidmaatschap van de Partij, dient men
zich mondeling of schriftelijk aan te melden bij het
Secretariaat. Het Secretariaat verstrekt dan het
aanmeldingsformulier, dat men correct ingevuld aan het
Secretariaat dient te retourneren.
De aanvraag van het lidmaatschap wordt niet in behandeling
genomen, voordat het correct ingevulde aanmeldingsformulier
bij het Secretariaat is ingediend.
Aanmeldingen die schriftelijk zijn geschied, al dan niet door
middel van het aanmeldingsformulier, leiden tot het
lidmaatschap - tenzij de betrokkene door het Secretariaat
schriftelijk is meegedeeld, dat hij/zij niet als lid is
toegelaten - en de daaraan verbonden contributieplicht.

1. Het Dagelijks Bestuur kan iemand weigeren als lid van de
Partij toe te treden.

2. De Ballotagecommissie kan iemand weigeren als lid van de
Partij toe te treden, indien de Commissie ten minste zes
leden telt.

3. Het Dagelijks Bestuur, c.q. de Ballotagecommissie is tot
zodanige weigering verplicht, indien de betrokkene
voldoet aan een of meer in artikel 1 lid 2 van het
Reglement op de Ballotagecommissie genoemde criteria.

4. Bet beluit tot weigering wordt de betrokkene schriftelijk
en zonder opgaaf van redenen meegedeeld.

1. Tegen een besluit to weigering staat de betrokkene beroep
open bij het Congres, krachtens artikel 6 lid 3 van de
Statuten, binnen een maand na dagtekening van de
schriftelijke mededeling van het besluit.

2. Bet Congres beslist op het beroep binnen een maand na ont-
vangst van het beroepschrift, de Ballotagecommissie
gehoord hebbende.

3. De beslissing van het Congres wordt de betrokkene door de
Partijsecretaris schriftelijk en met redenen meegedeeld.

4. Indien de afdoening van het beroep binnen de in lid 2 ge-
stelde termijn niet mogelijk is, stelt de Partijsecretaris
de betrokkene hiervan in kennis.
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Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, na om het oordeel van de
Ballotagecommissie terzake te hebben gevraagd, bij
overtreding van statuten of reglementen van de Partij door
een of meer leden, de navolgende disciplinaire maatregelen
toe te passen:
a) een waarschuwing;
b) een berisping;
c) een opdracht om onverwijld al datgene te doen dat dienende

is om hetgeen in strijd met Statuten en/of Reglementen is
ondernomen of nagelaten, te herstellen;

d) schorsing voor de duur van ten hoogste zes maanden.

De door het Dagelijks Bestuur genomen disciplinaire
maatregelen zijn onmiddelijk van kracht, onverminderd de
bevoegdheid van het betrokken lid, c.q. de betrokken leden
tot het instellen van beroep bij het Congres.

Tegen het besluit van het Dagelijks Bestuur tot het nemen van
een of meer disciplinaire maatregelen staat zowel het
kringbestuur, subsidiair het afdelingsbestuur, als de
betrokkene binnen 10 dagen na dagtekening van de mededeling
van het besluit beroep open bij het Congres. De beslissing
van het Congres wordt de betrokkene schriftelijk en binnen
een maand na ontvangst van het beroepschrift meegedeeld.
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1. Bet Dagelijks Bestuur is bevoegd een lid van de Partij te
royeren (d.w.z. te schrappen als lid).

2. Bet Dagelijks Bestuur is tot royement verplicht, indien
een lid:
a) komt te verkeren in een of meer der gevallen als
bedoeld in artikel 1 lid 2 van het Reglement op de
Ballotegecommissie;
b) zich aan ernstige overtreding van statuten of reglemen-
ten van de Partij schuldig maakt;
c) door zijn/haar houding, gedrag of uitlatingen in het
openbaar, ernstige nadelen berokkent aan de Partij.

1. Bet besluit tot royement wordt de betrokkene schriftelijk
en met redenen omkleed meegedeeld. Het treedt niet in wer-
king dan nadat de in artikel 3 van dit hoofdstuk genoemde
termijn is verstreken en - indien beroep is ingesteld -
nadat op het ingestelde beroep is beslist.

2. Een afschrift van het besluit wordt toegezonden aan het
desbetreffend kringbestuur.

1. Tegen een besluit to royement staat de betrokkene beroep
open bij het Congres, binnen 14 dagen na dagtekening van
de mededeling van het besluit.

2. Het Congres beslist op het beroep binnen een maand na ont-
vangst van het beroepschrift, het Dagelijks Bestuur ge-
hoord hebbende.

3. De beslissing van het Congres wordt de betrokkene
schriftelijk en met redenen omkleed meegedeeld.

4. Indien de afdoening van het beroep binnen de in lid 2
gestelde termijn niet mogelijk is, stelt de
Partijsecretaris de betrokkene hiervan in kennis.
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Het Dagelijks Bestuur kan desgewenst het Hoofdbestuur
uitnodigen tot het instellen van een reglementencommissie.
Het Dagelijks Bestuur benoemt de leden van die commissie. Het
Hoofdbestuur stelt regels op inz. taak, werkwijze en
bevoegdheid, en legt deze aan het Dagelijks Bestuur ter
goedkeuring voor.

Wijzigingen op de reglementen van de Partij kunnen worden
voorgesteld door de Partijraad, die daartoe besluit met een
meerderheid van ten minste tweederde der geldig uitgebrachte
stemmen, behoudens de gevallen waar de wijziging van
reglement in het desbetreffende reglement zelf is
omschreven.
Alle voorgestelde wijzigingen of aanvullingen op de
Reglementen vergen de goedkeuring van het Dagelijks Bestuur.

Een voorstel tot wijziging of aanvulling van deze
Reglementen, krachtens deze Reglementen vastgesteld
reglement, kan slechts in behandeling worden genomen, indien
de voorgestelde wijziging en/of aanvulling in de
oproepingsbrief ter kennis van de leden van de Partijraad is
gebracht, behoudens de gevallen waar de wijziging van
reglement in het desbetreffend reglement zelf is omschreven.

Het Dagelijks Bestuur beslist:
a) in het geschil betreffende de uitleg van deze Regelementen

en de overige reglementen van de partij.
b) over de te volgen gedragslijn in die gevallen waarin de

reglementen van de partij dienen te voorzien.

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur der
Centrumdemocraten, in overeenstemming met de besluiten van
het Dagelijks Bestuur van 22 maart 1985 en van het Congres
van 29 maart 1985.






