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DOCUMENTATiECENTRUM
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PARTIJEN
V ERENI GIN G: Volkspartij voor Vrijheid en Demoeratie,

gevestigd te 's-Gravenhage. (Gewijzigde statuten. )

Naam en zeteL
Art. L 1. De vereniging is>gen§"1iili'i'f¥'V"or~p'artijvoor Vrijheid en

DeniocratiE'lt.enjsggvestigd te 's-Gravenhage.
2. Zij wordtin de statuten en reg;Iemel1ten genoemd: de partij.

Duur.
Art. 2. De partij is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en ruim 11

m3.anden, te rekenen van de dag der oprichtillg, zijnde 24 januari 1948,
en eindigende 31 december 1977.

Doel en middelen.
Art. 3. 1. De partij stelt zich ten doel de toepassing te bevorderen van

de beginselen van vrijheid en demoeratie, zoals die nader omschreven
zijn in een door de algemene vergadering vastgesteld beginselprogram.

2. Zij tr".,ht dit doel te bereiken langs wettige weg, en wel door het
houden van vergaderingen, alsmede door:

a. de verkiezing in de vertegenwoordigende lichamen te bevorderen
van afgevaardigden, die haar beginselen onderschrijven;

b. het uitgeven van geschriften;
c. aIle andere wettige middelen, die aan haar doel bevorderlijk zijn.

Art. 4. De partij bestaat uit:
a. ereleden;
b. leden van verdienstej
c. gewone ledenj
d. bui tengewone leden;
e. aspirant-leden.

Art. S. 1. Ereleden zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten voor
de partij door de algemene vergadering van de partij als zodanig zijn be-
noemd.

2. Leden van verdienste zijn zij, die ·wegens hun bijzondere verdiensten
voar de partij doarde ledenvergadering ener afdeling als zodanig zijn be-
noemd.



3. Ereleden en leden van verdienste hebben aIle reehten van de gewone
leden; zij zijn vrijgesteld van het betalen van eontributie. Aan ereleden
kan door de algemene ver-gadering de titel van erevoorzitter der partij
worden verleend.

4. Aan leden van verdienste kan door de ledenvergadering hunneraf-
deling de titel van erevoorzitter van de afdeling worden verleend.

Art. 6. 1. Gewone leden zijn kiesgerechtigden, van wie redelijkerwijze
kan worden verwacht, dat zij de beginselen van de partij zijn toegedaan
en bereid zijn zieh te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de
partij.

2. Nederlanders, die hun woonplaats in het buitenland hebben, doeh
overigens aan de vereisten voor het lidmaatsehap voldoen, kunnen met
toestemming van het hoofdbestuur als buitengewone leden worden aange-
nomen en hebben als zodanig dezelfde rechten en verplichtingen als de
gewone leden.

3. Voor zover' niet in de statuten genoemd, worden de rechten en ver-
pliehtingen, aan het lidmaatschap verbonden, in het huishoudelijk regle-
ment omschreven.

Art. 7. Aspirant-leden zijn zij, die 18 jaar of ouder zijn, doch de kies-
gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt en die overigens voldoen
aan de vereisten, in het eerste lid van art. 6 gesteld. Zij hebben dezelfde
rechten en verplichtingen als gewone leden, doeh missen het stemrecht
en kunnen niet tot functies worden geroepen.

Door het verwerven van het kiesrecht worden zij gewoon lid.

Art. 8. 1. Gewone en aspirant-Ieden worden op hunverzoek door het
bestuur van een afdeling of, waar geen afdeling is, door het hoofdbestuur
aangenomen.

2. Tegen een afwijzende beschikking op een verzoek, als in het vorige
lid bedoeld, staat voor betrokkene gedurende 4 weken, nadat deze afwij-
zing te zijner kennis is gekomen, beroep open bij een door de algemene
vergadering aan te wijzen commisEie van beroep.

3. Bet beroep wordt ingesteld bij aangetekend schrijven.

Art. 9. 1. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, door schriftelijke
opzegging aan de secretaris van de afdeling of van het hoofdbestuur,
waarbij geen termijn in acht behoeft te worden genomen, door royement
of door afvoering van de ledenlijst ener afdeling.

2. Royement heeft plaats door het hoofdbestuur of door de afdeling,
waartoe het lid behoort, en wel door de eerst gerede partij. Royement



door het hoofdbestuur van een lid, behorende tot een afdeling, vereist
een meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

3. Bij royement door het hoofdbestuur van een lid, behorende tot een
afdeling, dient het bestuur dier afdeling vooraf te worden gehoord. Van
elk beshnt tot royenent kan de betrokkene binnen 4 weken na dagteke-
ning ervan bij aangetekend schrijven beroep instellen bij de commissie
van beroep, bedoeld in art. 8, tweede lid.

4. Veor de behandeling van het voorstel tot royement en van het be-
roep wordt de betrokkene opgeroepen onder vermelding van de tegen
hem ingebrachte bezwaren.

5. Zolang de commissie van beroep geen uitspraak heeft gedaau, is
betrokkene geschorst in de uitoefening van de rechten, welke aan het
lidmaatschap verbonden zijn. Indien de commissie van beroep geen uit-
spraak heeft gedaan binnen een jaar nadat het beroep is ingesteld, ver-
valt de schorslng van rechtswege.

6. Geroyeerden kunnen slechts met toestemming van het hoofdbestuur
opniemv tot de partij worden t0t;gelaten.

7. Een lid van een afdeling, dat, ondanks daartoe te zijn aangemaand
en nadat het in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden,- nalatig
blijft zijn contributie te betalen, zal, indien hij ook, na tenslotte per
aangetekend schrijven verzocht te zijn zijn contributie binnen 14 dagen
te betalen, daaraan niet heeft voldaan, na verloop var genoemde tijds-
duur door het bestuur van de betrokken afdeling van de ledenlijst worden
afgevoerd.

Art. 10. 1. De leden, die deeI uitmaken ener afdeling, betalen aan
de kas van die afdeling een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag
door het reglement der afdeling, met inachtneming "a:1 de bepalingen
van het huishoudelijk reglement der partij, wordt vastgesteld.

2. De afdeling draagt aan het hoofdbestuur voor ieder lid der afdeling
af het bedrag, dat bij het huishoudelijk reglement der partij is vastgesteld.

3. De leden, die geen deel uitmaken van een afdeli!1g, betalen aan
het hoofdbestuur een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag bij huis-
houdelijk reglement der partij wordt vastgesteld.

Art. 11. De gewone leden hebben toegang tot allevergaderingen der
afdeling, wacirtoe zij behoren. Zij mogen in die vergaderingen aan de
beraadslagingen deelnemen en hebben er stemrecht. Zij hebben mede
het recht om de algemene ve'rgadering der partij en de vergaderingen
der centrales, waartoe de afdeling, waarvan zij lid zijn, behoort,. bij te
wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen.



Art. 12. 1. Afdelingen van de partij kUlL"'1enworden opgericht in iedere
gemeente, waar ten minste 7 leden van de pa..l1:ijgevestigd zijn. Met
toestemming van het hoofdbestum kan, gehoord het bestuur van de
Kamer~;centralc, in een gemeente meer dan een afdeling worden opge-
richt of ka11een afdeling meer dan een gemeente omvatten. De afdeling,
die op 1 j anuari van enig j aar minder dari 5 leden telt, kan door het
hoofdbestuur, gehoord het bestuur der Kamercentrale, waartoe de afde-
ling behoort, worden ontbonden. Tegen een beslissing tot ontbinding kan
de betrokken afdeling bij a:mgetekend schrijven beroep instellen bij de
commissie van beroep, bedoeld in art. 8, tweede lid, binnen 4 weken na
ontvangst van het besluit van het hoofdbestuur.

2. De reglementen van de afdelingen behoeven de goedkeuring van
het hoofdbestuur. Deze goedkeuring kan aIle en worden geweigerd, indien
die reglementen in strijd zijn met de statuten of reglementen, dan wel
met de beginselen van de partij, bedoeld in art. 3.

3. Bij weigering staat beroep open op een door de algemene vergade-
ring der partij te benoemen commissie voor de reglementen.

Art. 13. De afdelingen, binnen de bij de wet vastgestelde Rijkskies-
kringen, vormen Kamercentrales; de afdelingen, binnen de bij de wet
vastgestelde provinciale kieskringen, vormen Statencentrales.

Algemene vergaderingen.
Art. 14. 1. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de

partij.
2. Stemrecht wordt in de algemene vergadering uitgeoefend door de

afgevaardigden van de afdelingen, die overeenkomstig art. 15 door de
afdelingen zijn aangewezen.

Art. 15. 1. De afdelingen worden op de algemene vergadering verte-
genwoordigd door afgevaardigden, gekozen door de 1edenvergadering van
de afdeling; voor iedere afgevaardigde worden een of meer plaatsvervan-
gers gekozen.

2. Bij verkiezing van meer dan een afgevaardigde '!'Tordttevens bepaald
hoevee1 stemm en door iedere afgevaardigde, met inachtneming van het
bepaalde in het volgend lid, zullen worden uitgebracht.

3. De afdelingen brengen op de a1gemene vergadering stemm en uit in
verhouding van het aantal leden der afdelingen op 1 januari van het 10-
pende jaar, waarbij het aantal 1eden van iedere afdeling naar boven
wordt afgerond tot 50 of een vee1voud van 50, en voor iedere 50 leden
een stem wordt uitgebracht.

4. Bij huishoudelijk reg1ement kan worden bepaald, dat afdelingen
niet aan de. stemmingen in de algemene vergadering kunnen deelnemen,



zolang zij hun verplichtingen tegenover de partij geheel of gedeeltelijk
niet zijn nagekomen.

5. Iedere afgevaardigde stemtop de algemene vergadering naar vrije
overtuiging, zonder bindend mandaat.

6. Veer de vergadering wordt door de afdelingen schriftelijk aan de
secretaris van de partij bericht wie haar afgevaardigden zijn; indien een
afdeling door meer dan een afgevaardigde wordt vertegenwoordigd, wordt
tevens vermeld het aantal stemm en, dat voor iedere afgevaardigde zal
worden uitgebracht. De afgevaardigden kunnen hun vertegenwoordiging
overdragen aan andere afgevaardigden van dezelfde of van een andere
afdeling, mits zij hiervan schriftelijk kennis geven aan de secretaris der
partij.

Art. 16. 1. De algemene vergadering wordt ten minste eenmaal per
jaar bijeengeroepen en voorts zo vaak als het hoofdbestuur, ten minste
10 afdellngen of de besturen van 2 Kamercentrales dit wensen. Geeft het
bestunr aan zodanige verzoeken binnen 2 maanden geen gevolg, dan heb-
ben de verzoekers het recht zelf tot het beleggen van de vergadering over
te gaan.

2. Uiterlijk 8 weken veer de datum, waarop de jaarlijkse algemene
vergadering zal worden gehouden, zendt het hoofdbestuur een voorlopige
opgave van de te behandelen onderwerpen aan de afdelingen en de Kamer-
centrales. Deze hebben het rechtuiterlijk binnen 4 weken na ontvangst
van bedoelde opgave gemotiveerde voorstellen tot wijziging of aanvulling
van deze opgave in te dienen, welke door het hoofdbestuur op de agenda
van de algemene vergadering gebracht moeten worden.

Art. 17. De algemime verga dering stelt het huishoudelijk reglement en
verdere bijzondere reglementen vast. Zij mogen niet in strijd zijn met
deze statuten.

Hoofdbestuur en dagelijks bestuur.
Art. 18. 1. De partij wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een hoofd-

bestuur, bestaande uit ten minste 21 en ten hoogste 27 leden, door de al-
gemene vergad~ring te benoemen nit de gewone leden op de wijze, bij
hnishoudelijk reglement te bepalen.

2. Het hoofdbestuur is belast met de algemene leiding van de partij en
met de nitvoering van de besluften van de algemene vergadering.

3. De voorzitter, de ondervoorzitter en de penningmeester worden door
de algemene vergadering in functie gekozen en vormen met 4 door de al-
gemene vergadering te verkiez~n leden van het hoofdbestuur het dagelijks
bestuur van de partij.



4. De partij wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door 2 be-
stuursleden, van ...vieeen de voorzitter, ondervoorzitter of penningmees-
ter moet zijn.

5. De leden van het hoofdbestuur worden gekozen voor de tijd van 3
jaren en zijn eenmaal) terstond herkiesbaar, met uitzondering van de
leden van het dagelijks bestuw., die steeds terstond herkiesbaar zijn.

Art. 19. 1. Het dagelijks bestuur der partij is belast met de dagelijkse
leiding der partij, met de voorbereiding van de door het hoofdbestuur
te behandelen zaken en de uitvoering van de besluiten van het hoofdbe-
stuur en van de algemene vergadering, met de regeling der propaganda
en de behandeling van de organisatorische aangelegenheden volgens de
algemene besluiten, door het hoofdbestuur genom en.

2. Het dagelijks 'bestuur kan worden terzijde gestaan door een secre-
taris, die door het hoofdbestuur wordt benoemd; het hoofdbestuur kan
ook een van zijn leden tot seeretaris benoemen, in welk geval deze
eveneens deel uitmaakt van het dagelijks bestuur.

Art. 20. Bij huishoudelijk reglement kunnen andere partijorganen
worden ingesteld en kan hun samenstelling worden geregeld.

Geldmiddelen en boekjaar.
Art. 21. 1. De geldmiddelen der partij bestaan uit:
a. afdrachten der afdelingen en de contributies der leden, niet tot

een afdeling behorend;
b. gift en, bijdragen, legaten, enz.;
c. renten van eigendommen;
d. opbrengst van publikaties en abonnementsgelden;
e. toevallige baten.
2. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer van de partij

en doet in de jaarlijkse algemene vergadering rekening en verantwoor-
ding van zijn beheer.

3. Bij de behandeling dezer rekening en verantwoording wordt de al-
gemene vergadering voorgelicht door een commissie van 3 leden van de
partij, die met hun plaatsvervangers door de algemene vergadering tel-
kens voor een jaar worden aangewezen. De goedkeuring van de rekening
en verantwoording strekt tot decharge van de penningmeester.

Slotbepalingen.
Art. 23. Zij, die overigens het recht hebben vergaderingen van de

partij of haar organen bij te wonen, worden niet, tot de vergaderingen



toegelaten, indien en voor zover daarin een kandidatuur wordt besproken,
waarbij zij, hun echtgenoot of hun bloed- of aanverwanten tot en met
de tweede graad betrokken zijn, behoudens in de bij besluit van de alge-
mene vergadering vastgestelde reglementen gemaakte uitzonderingen,

Art. 24. 1. Voorstellen tot wijziging van de statuten of van het huis-
houdelijk reglement kunnen alleen dan in behandeling worden genom en,
wanneer zij in de beschrijvingsbrief voor de algemene vergadering zijn
vermeld,

2, Wijziging van de statuten vereist een meerderheid van 2/3 del' uit-
gebrachte geldige stemmen.

3. Wijziging in de statuten treedt eerst in werking nadat de Konink-
lijke goedkeuring is verkregen.

Art. 25. 1, In alle gevallen, waarin door de statuten, het huishoude-
lijk reglement of andere reglementen niet is voorzien, beslist het hoofd-
bestuur, als het de gehele partij betreft en de algemene vergadel'ing
niet bijeen is.

2, In spoedeisende gevallen beslist het dagelijks bestuur, dat van zijn
beslissing in de eerstvolgende hoofdbestuursvergadering mededeIing doet.

3. Wanneer een bepaling van de statuten, het huJ.shoudeIijk reglement
of van andere reglementen aanIeiding geeft tot meer dan een uitlegging,
zal de uitlegging van het hoofdbestuur bindend zijn voor de partij en haar
leden, tenzij later de algemene vergadering een andere uitlegging geeft,
in welk geval alle handelingen en besluiten, overeenkomstig de uitleg-
ging van het hoofdbestuur verricht en genomen v6& het besluit del' alge-
mene verga dering, hun rechtskracht behouden, wordende de uitlegging
door het hoofdbestuur tot het tijdstip van het besluit del' algemene verga·-
del'ing beschouwd te zijn opgenomen in de statuten, het huishoudelijk
reglement of de andere reglementen del' partij,

Art. 26. 1. Een besluit tot ontbinding van de partij kan slechts geno-
men worden door de algemene vergadering del' partij in een daartoe
wettig opgeroepen vel'gadering, die ten minste 8 weken tevoren moet
worden uitgeschreven met uiteenzetting van de redenen, die tot het voor-
stel tot ontbinding hebben geleid.

2. Een besluit tot ontbinding vereist een meerderheid van 2/3 del' uit-
gebrachte geldige stemmen.

3. Een afschrift van de opl'oep tot deze vergadel'ing wol'dt aan alle
leden del' afdeIingsbesturen persoonlijk gezonden,

Art. 27. Bij ontbinding del' partij geschiedt de liquidatie door het hoofd-
bestuur, met inachtneming van art. 1702 van het BurgerIijk Wetboek.



Aan de bezittingen der partij, voor zover niet nodig voor betaling der
schulden, geeft het ontbindingsbesluit een met het doe1der pai.1:ijstro-
kende bestemming.

Mij bekend,
De Minister van Justitie,
Namens de Minister,
Het hoofd der lste Afdeling,
Th. v. Sasse v. Ysselt.


