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STATUT'EN VAN DE
REFORMATORISCHE POUTIEKE FEDERATIE

De vereniging is een federatief verband van reformatorische politieke kiesverenigingen en draagt
de naarn: Reformatorische Politieke Federatie, afgekort RPF. Zij werd opgericht op 15 maart 1975
te Amersfoort en heeft haar zetel te Nunspeel.

Dezc statuten verstaan onder:
a. de Federatie of RPF: de Reformatorische Politieke Federatie
h. de Federatieraad of FR: de algemene vergadering;
c. kiesvereniging of KV: een vereniging als hedoeld in artikel 5, die als lid van de Fedcratie is

toegelaten;
d. het Federatiebestuur of FB: het bestuur;
e. de PKR: de Provinciale Kontaktraad;
f. het FC: het Federatieconvent;

De RPF aanvaardt als enige norm voor haar politieke denken en handelen het onfeilbare en
gezaghebhende Woord van God zoals ten aanzien daarvan ook beleden wordt in de drie
Formulieren van Enigheid.
Zij wi! zich daarhij laten leiden door de christelijke levensovertuiging, zoals die in het
reformatorisch grondmotief van schepping, zondeval en verlossing door Jezus Christus tot
uildrukking WOrtJtgehracht.

De RPF stelt zich ten doel:
a. politiek te hedrijven in overeenstemming met de normen die God ons heef! geopenbaard in

de Bijhel;
h. de politieke activiteiten van de kiesverenigingen op de in artikel 3 genoemde grondslag Ie

hundelen;
c. te streven naar samenwerking met andere, niet aangesloten politieke groeperingen, die evenals

de RPF een beleid voorstaan op basis van Gods Woord;
d. contacten te zoeken met geestverwante politieke organisaties in het buitenland;
e. de publieke opinie en de kiezers te helnvloeden met het oog op een politiek heleid

overeenkomstig Gods Woord;
f. politieke vorming van de leden van de kiesverenigingen door middel van studie, voorlichting,

publikaties en conferenties.



I. Leden van de RPF kunnen zijn politieke verenigingen, die:
a. instemmen met grondslag en doel van de Federalie;
h. inslemmen met hel hasisprogram van de Federatie;
c. tenminste lien leden hebhen;
d. voldoen aan de nader bij huishoudelijk reglement Ie steilen eisen voor de toelating als

lid.

2. Het FB houdl een ledenregisler, waafln de narnen en adressen van aile KV-en zijn
opgenomen.

I. He! FB beslist Oll1trent toelating, na advies van de Toelatingscornrnissie, bedoeld in artikel
.11.

2. E3ijweigering van lOelating slaal de betrokken vereniging hinnen een rnaand na ontvangst van
de kennisgeving van het hesluit beroep open op het Fe, dat, na advies van de
Geschillencolllmissie. omtrent de toelating definitief beslist.

I. llet lidmaatschap eindigl:
a. doordat de K V wordt onlbonden;
h. door opzegging door de KV per aangetekende brief aan het FB;
c. door opzegging nalllens de Federatie. Deze kan geschieden, wanneer een KV heeft

opgehouden aan de vereisten voor hel lidlllaatschap te voldoen, wanneer deze de
verplichtingen jegens de Federatie niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de
Federatie niet gevergd kan worden hel lidrnaatschap te laten voortduren.

d. door onlzelting. Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een KV in strijd met de
statu ten, reglementen of besilliten van de Federatie handelt, of de Federatie op
onredelijke wijze benadeelt. in het hijzonder in geval van principiele afwijking van het
hasisprogram of geldende verkiezingsprograms, waardoor aan de Federatie schade kan
worden loegebrachl.

2. In de gevailen genoemd in lid 1 onder c en d is schorsing van het Iidrnaatschap mogelijk ter
voorhereiding van een hesluit lOt opzegging of ontzetling. Deze geldt voor een termijn van
drie rnaanden, lcnzij eerder een besluil lot opzegging of ontzelling genomen wordt, in welk
geval zij overgaat in de schorsing bedoeld in lid 6.



S. Van een besluit tot opzegging of ontzetting van het lidmaatschap staat de betrokken KY
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op het Fe.

6. Een besluit tot schorsing is van kracht gedurende de beroepstermijn en hangende het
evcntuele heroep. Gedurende de sehor.~ing kan de KV geen ander reeht als lid uitoefenen dan
het reeht van beroep, bedoeld in lid 5, behoudens het bepaalde in lid 8.

8. Wanneer het ledental van een KV onder de tien daalt, wordt zij door het FB als lid gesehorst,
zodra deze toestand meer dan twaalf maanden heeft geduurd. Zij kan niettemin de
vergaderingen van de FR, inclusief de besloten vergaderingen bijwonen, doeh zander
stemreeht. Nadat deze sehorsing 36 maanden heeft gedullrd, beslist het FB na overleg met de
hetrokken KV over al of niet heeindiging van het lidmaatsehap, behoudens beroep op het Fe.

9. Een KV is niet hevoegd door opzegging van zijn Iidmaatsehap een hesluit, waarbij de
verplichtingen van de KV-en van geltlelijke aard zijn verzwaard, te haren opzichte uit te
silliten.

10. Wanneer een Iidmaatsehap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft niettemin de
jaarlijkse hijdrage in haar geheel versehuldigd.

1. De KV-en zijn binnen het kader van de statu ten en het huishoudelijk reglement van de
Federatie zelfstandig in het regelen van aile aangelegenheden de gemeentelijke politiek
hetreffentle. Zij dienen daarhij tevens zoveel mogelijk de belangen van de Federatie op
landelijk en provinciaal terrcin. Zij werken daartoe samen met andere KV-en in het ressort
van de PKR, waartoe zij behoren.

2. Samenwerking door een KV op politiek gebied met politiek verwante organisaties, zowel hij
verkiezingen als hij de realisering van andere gemeensehappelijke doelstellingen, hetzij onder
gemeensehappelijkenaam, hetzij anderszins, behoeft voorafgaande toestemming van het FB.
Deze toestemming zal worden gegeven, tenzij het FB van oordeel is, dat de belangen van de
Federatie dreigen te worden gesehaad. Van weigering van toestemming staat de KV beroep
open op het Fe.

3. De KV-en hebben lot taak mede te werken tot het bereiken van het doe I van de Federatie
overeenkomstig statuten, huishoudelijk regJemem, basis- en verkiezingsprograms, met dien
verstande, dat, indien in vertegenwoardigende liehamen moet worden samengewerkt met
andere reformatorisehe partijen, hieruit voortvloeiende noodzakelijke afwijkingen van het
hasis- en verkiezingsprogram, die van ondergesehikte hetekenis zijn, toelaatbaar zijn.
Zij zijn gehouden de wettige besluiten van de FR, het FC, het FB en de PKR-en te
eerhiedigen en uit te voeren en hun financiele verpliehtingen tegenover de Federatie en haar
organen na te komen.



-I. De KY-en zijn verpliehl om wijzigingen van hun statuten, voorwver zij he trekking hehben op
gromlslug en doel, ter goedkeuring aan het FB voor te leggen.

5. De KY-en dragen jaarlijks op hasis van het ledenhestand per vijftien januari van het
deshetreffende jaar, een eonlributie aan de Federatie af, welke door de Federatieraad wordt
vustgesteld. Nadere regels kunnen worden vastgesteld in het huishoudelijk reglement van de
Federatie.

6. De K Y -en zenden van elke oproeping voor een ledenvergadering of een openbare vergadering
'lIs kennisgeving een exemplaar aan de betrokken PKR.

1. De KY-en komen als fR in algemene vergadering hijeen, elk vertegenwoordigd, hetzij door
een of IIleer natulIrlijke personen, hetzij door een andere KY, die daartoe hlijkens een
schriftelijke volmacht is (zijn) aangewezen en Llie tegen overlegging van die volmaeht(en) voor
de aanvang van de FR-vergadering in de presentielijst is (zijn) ingesehreven.

2. Een K Y kan met ham instemming door ten hoogste vijf andere KY-en als venegenwoordiger
worden aangewezen.

-I. Het aanlal vertegenwoordigers dat een KY kan aanwijzen en het aantal stemmen dat deze
in lOtaal kllnnen uilhrengen worden ieder verenigingsjaar vastgesteld naar gelang van het
aanlal !eden, Llat de KY op I januari e.q. op de datum van aansluiting hij de Federatie in de
loop van dal jaar heeft, volgens onderstaande sleutel:
a. niet mea dan 50 leden: 1 Slem 2 venegenwoordigers
b. 51 - 100 !eden: 2 slemmen 2 venegcnwoordigers
c. 101 - 150 leden: ) stemmen 3 vertegenwoordigers
d. 151 - 200 !ellen: -I stemmen 4 venegenwoordigers
e. lIleer dan 200 leLlcn: 5 stemmen 5 venegenwoorLligers
In de presentielijst wordt aangetekend, wie van de onder a be doe Ide vertegenwoordigers bij
hoofdclijke stemming hel slemrecht uitoefent.

5. De vergaderingen worLien geleid door de voorzitter van het FB of zijn plaatsvervanger.
Ontbrekcn deze beiLlen, dan treeLit een anLier Lloor het FB aan Ie wijzen hestuurslid als
voouiltcr op, bij gcbreke waarvan Lie vergadering zelf daarin voorziet.
De andere FB-Ieden zijn bevoegLi de vergaderingen bij te wonen.

(>. Als vertegenwoorLligers van een KY in Lie FR kunnen niet worden aangewezen:
a. FI3-leden;
b. leLien van Lie Staten-Ceneraal en van het Europese Parlement;
c. bezoldigLie Illedewerkers van Lie Kamerfracties en Lie Eurofractie;



d. werknemers in dienst van de Federalie of van ccn van de met haar verbonden
stichtingen;

e. personen die geen lid zijn van een KV.

I. Aan de FR komen als hoogste beleidsbepalende en controlerende orgaan aile bevoegdheden
toe, die niet door de wet of bij of krachtens de statuten aan een ander orgaan van de
Federatie zijn opgedragen.

2. Tot de taken en bevoegdheden van de FR behmen in het bijzonder:
I. Het vaststellen van grondslag en doel van de Federatie.
2. Het vaststellen van het basisprogram en van de programs voor de verkiezingen van !eden

van de Staten-Generaal en het Europese Parlement.
3. Het vaststellen van de statu ten en het huishoudelijk reglement,alsmede het vaststellen

van de statuten en/of reglemenlen van die organen, commissies of andere instellingen
ten aanzien waarvan deze vaststelling hij of krachtens de statu ten of het huishoudelijk
reglement van de Fcderatie aan de FR is voorbehouden.

4. Het nemen van besluiten over politiek beleid.
5. Het vaststellen van beleidsplannen en begrotingen van de Federatie en van de

contributie.
6. Het verkiezen en benoemen van de voorzitter en de andere leden van het

Federatiebestuur.
7. Het vaststellen van de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de leden van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal, voorzover het het gedeelte van deze lijsten betreft,
dat voor het gehele land gelijkluidend is, en het vaststellen van de kandidatenlijsten voor
de verkiezingen van leden van het Europese Parlement.

8. Het nemen van besluiten tot samenwerking met verwante politieke partijen bij de
verkiezi'ng van de leden van de Tweede Kamer der Slaten-Generaal en leden van het
Europese Parlement.

9. Het toetsen van het functioneren van de leden van de RPF-fraeties van de beide Kamers
dcr Slaten-Generaal en van de eventuele RPF-fractie in het Europese Parlement.

10. Het toetsen van het handelen van het FB en van het Fe.
II. Het oprichten en ontbinden van aan de Federatie verbonden commissies, organen cn

andere instellingen, met uitzondering van door het FB en het Fe ten behoeve van
zichzelf ingestelde commissies.

12. Het toetsen van het optreden naar buiten in woord en geschrift van de onder 11 bedoelde
organen, commissies en andere instellingen aan de statu ten en het huishoudelijk
reglement van de Federatie en aan het basisprogram.

13. De benoeming van de in artikel 27 bedoelde accountant.
14. Het definitief vaststellen van de jaarrekening en de balans van de Federatie.
15. Het doen van uitspraken, na advies van de Geschillencommissie, in geschillen waarbij het

Fe is betrokken.



I. De FR vergaoen lenminsle lweemaal per jaar.
2. Jaarlijks, uilerlijk zes maanoen na atloop van hel kalenoerjaar, worot een jaarvergaoering

gehouocn, waarin onoer meer aan de orde komen:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, alsmede het accountanlsverslag en oe

oaarhij behorenoe accountantsverklaring bedoeld in artikel 27;
h. voorziening in eventuele vacalures;
c. oe henoeming van de in art. 10.2.13 bedoeloe accountant.

4. Voorts is het FB verplicht op schriflelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal KV-en als
hevocgo is lOt hel uithrengen van een lienoe geoeelle oer slemmen hinnen twee weken na
on!vangsl van hel verzoek een vergadering bijeen te roe pen op een lermijn van nie! langer
dan vier weken.
lndicn aan hel verzoek binnen veertien oagen geen gevolg worol gegeven, kunnen de
verzoeker.., zelf tol bijcenroeping overgaan door oproeping of hij advenenlie in lenminsle lwee
landelijke chrislelijke oagblaoen, een en ander zoveel mogelijk met inachlnerning van het
hepaalJe in arlikel 12.



I. Dc FR-vergaderingen worden hijeengeroepen door het FI3. De oproepi ng geschiedt schriflelijk
aan de adressen van de KV-en volgens helledenregisler, bedoeld in arlikel 5. De lermijn voor
de oproeping bedraagt lenminsle twee maanden, onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid
4 en artikel 25 lid 2. In spoedeisende gevallen, ter bcoordeling van het FB, bedraagt de
termijn van oproeping tenminste cen maand.

2. Het FB stelt de agenda op; zij bevat aile te behandelen punten. Onderwerpen die niet op de
agenda staan, worden niet in de FR behandeld. Beslissingen daarover kunnen niet worden
genomen. Voorstellen, toelichtingen en adviezen met betrekking tot elk punt van de agenda
worden tegelijk met de definitieve agenda aan de KV-en en PKR-en toegezonden. De
hoofdzaken worden summier in het officiele orgaan van de Federatie vermeld.

:1. Op voorstel van het FB kan in een spoedeisend geval een niet op de agenda vermeld
onderwerp tijdens de vergadering aan de agenda worden toegevoegd en behandeld, indien de
vergadering tot hehandeling hesluit met twee lIerden of mcer van de uitgebrachte geldige
stemmen.

4. Elke KV en PKR is hevoegd het FB schriflelijk onller opgaaf van redenen te verzoeken een
onderwerp op de agenda van de eerstvolgende FR-vergadering te plaalsen.
Besluit het FB niet aan het verzoek te voldoen, dan doet het daarvan mededeling bij de
toezending van de agenda en plaatst op de agenda het voorstel het onderwerp niet aan de
agenda toe te voegen. Bij verwerping van dit voorstel met twee derden of meer van de
uilgebrachte geldige slemmen wordt het voorstel alsnog aan de agenda toegevoegd.
Ontvangt het FB hel verzoek te laat om hierover bij de toezending van de agenda mededeling
te doen, dan doet het deze mededeling ter vergadering en beslist bij de opstelling van de
agenda voor de volgende FR-vergadering over het verzoek.

5. Een vergadering, waarvan de agenda niet geheel kon worden afgewerkt, kan na schorsing op
een andere dag worden voortgezet. De oproeping voor deze voortgezette vergadering
geschiedt op een termijn van tenminste een week.

o. De FR kan op voorstel van de voorzitter besluiten de (verdere) behandeling van een
agendapunt te verdagen tot een volgende vergadering.

I. De FR kan slechts geldige hesluiten nemen, indien bij de opening van de vergadering blijkens
de presentielijst het quorum aanwezig is, te welen een aantal KV-en dat tezamen tenminste
de helft van het in totaal aan aile KV-en toekomende aantal stemmen kan uitbrengen.

2. Indien een half uur na het in de oproeping genoemde tijdstip van aanvang van de vergadering
het quorum niet aanwezig is, slelt de voorzitter vast, dat lie vergadering niel kan worden
gehouden. In dal geval wordt ten spoedigste opnieuw een vergadering bijeengeroepen op een
termijn van tenminste een week, waarin ongeacht hel aantal aanwezige KV-en geldige



hesluilen kunnen worden genomen over de pumen vermeld op de agenda van eerstbedoelde
vergadering.

J. Een mel inachlneming van hel bepaalde in lid 1 geopende vergadering kan geldige besluiten
nemen ook al is hel quorum niet meer aanwezig.

4. Wordt een vergadcring geschorst en op een andere door de vergadering e.g. het FB hepaalde
dag voongezel, dan geldl voor deze voongezelle vergadering het in de voorgaande leden
bepaalde.

I. Voorzover de swtulen of de wet niet anders bepalen, worden aile besluiten van de FR
genomen met volslrekle meerderheid van de uilgebrachte geldige stemmen .

.1. lndien de Slemlllen staken over een voorslel, niet rakende de verkiezing van personen, dan
is het verworpen.

4. Het ler vergadering uitgesproken oordeel van de voorzilter, dat door de vergadering een
besluil is genoll1cn, is hcslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluil,
voorwver geslell1d wad over een niet schriftelijk vastgelegd voorste!.

5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vierde lid bedoeld oordeel de
juistheid daarvan he twist, dan vindt een nieuwe slemming plaats, wanneer de meerderheid der
vergadering of, indien de oorspronkelijke slemming niet sehriflelijk of hoofdelijk gesehiedde,
een stemgerechtigde aanwezige dil verlangt. Door deze nieuwe slemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

1>. Onverminderd het bepaalde in lid 7 en lid 9 geschieden slemmingen over personen
schriftelijk, over zaken met hel opsleken van slemkaanen, tenzij de voorzitter schriflelijke
slemming over een zaak gewensl aehl of de FR voor een bepaalde :wak anders beslisl.
Schriftelijke slemming geschiedt Illet ongelekende geslolen stembriefjes. Bij slemmingen over
persollen hehben wveel slemmingen plams als personen aan te wijzen zijn, lenzij de
vergadering anders hepaalt.

7. Wanneer niemand hij de eerSle slemming de volslrekle meerderheid der uilgebrachte geldige
stemmen heefl verkregen, wordl tot een tweede stemming overgegaan, waarbij de keuze wordl
heperkt lOt de Iwee personen, die bij de eerSle stemming de meesle stemmen op zich hebhen
verenigd. Indien hij de lweede stemming twee personen een gelijk aanlal stemmen hebben
verkregen, dan beslisl het lot.
Indien bij de eerste slemming twee of meer personen een gelijk aamal stemmen hebben
verkregen, dan wendt Zll nOdig door een of meer tussenslemmingen beslist wie van hen hij de
tweede slemming in aanmerking kumt, waarbij degene die hij een tussenstemming de meeste
stell1men op zich heefl verenigd, in aanmerking komi voor de lweede slemming (de
herslemming).



8. De stemmen worden opgenomen door een stemoureau, bestaande uit drie afgevaardigden,
niet behorende tot eenzelfde kiesvereniging. Zij worden door de voorzitter aangewezen.
Personen over wie de stemming plaatsvindr, kunnen geen deel van het stembureau uitmaken.

9. Jndien geen der KV-en stemming verlangt, wordt een voorstel geacht te zijn aangenomen. Een
vertegenwoordiger van een KV kan op zijn verzoek aantekening in de notulen verkrijgen, dat
hij het niet eens is met het genomen besluil.

11. Hoofdelijke stemming vindt slechts plaats, indien de FR daartoe besluil. Dit hesluit wordt
zonder voornfgnande discussie genomen. Een vertegenwoordiger van een KV kan op zijn
vcrzoek aantckening in de notulen verkrijgen, dnt hij het niet eens is met dit zander discussie
genome n besluil.

1. Het FB bestaat uit een door de FR te bepalen aantal van tenminste negen leden. Zij worden
door de FR gekozen en benoemd voor een termijn van vier jaren en zijn bij hun aftreden
terstond herkiesbaar. Zij dienen lid te zijn van een KV.

2. Het FB-Iidmaatschap is onverenigbaar met:
a. hoge politieke functies en in het bijzantler die van minister, staatssecretaris, lid van de

Eersre of Tweede Kamer der Staten-Generaal, lid van het Europese Parlement of van
de Europese Commissie, lid van de Raad van State, Commissaris tier Koningin, lid van
Gedepureerde Staten;

b. het tidmaatschap van het FC;
c. de functie van bezoltligtle medewerker van een Kamerfractie of de Eurofractie;
d. de hoellanigheid van werknemer in t1ienst van lie Felleratie of van Mn van de met haar

veroonden stichtingen;
e. de hoellanigheid van vertegenwoordiger van een KV in de FR.

3. Het FB-lidmaatschap eindigt:
a. door periodiek 'of vrijwillig aftreden;
h. door overlijden;
c. doordat het FB-Iill ophoudt lid te zijn van een KV;
d. door ondercuratelestelling;
e. door ontslag door de FR, eventueel voorafgegaan door een besluit tot schorsing;
f. door aanvaarding van een functie of hoedanigheid als bedoeltl in lid 2.

4. Van tie kanditlatuur voor het FB-lidmaatschap zijn uitgesloten:
a. de echtgeno(o)t(e) van een FB-lid;



b. bloed- of aanverwanten van een FB-lid, tot de tweede graad ingesloten;
c. aanverwanten van de echtgeno(o)t(e) van een FB-lid, tot de tweede graad

ingesloten.

S. Een voorstel aan de FR tOI ontslag van een FB-lid overeenkomstig het onder lid 3, sub e
bepaalde, kan slechts worden gedaan door een zodanig aalllal KY-en als bevoegd is tot het
uilbrengen van een liende gedeelte van het aantal stemmen in de FR. Ook het FB is hevoegd
een vO()fstel tot ontslag van een bestulirsiid in te dienen.
De FR beslisl over zlIlke voorstellen slechts na kennisneming van een terzake uitgebracht
schriflelijk rapport van de Geschillencommissie.
lIet betreffel1lle heslllllrsiid wordt in de vergadering van de FR in de gelegenheid gesteld zich
te verdedigen.

I. Beholldens de beperkingen volgens de statuten is het FB belast met het besturen van de
vereniging.

2. Jndien hel aalllal heslllllrsleden beneden het door de FR bepaalde aantal, bedoeld in hel
vorige artikel, is gedaald, blijft het FI3 bevoegd. Het is echter verplicht de voorziening in de
beslaande vacalllres op de agenda van de eerstvolgende FR-vergadering te zetlen.

3. TOI het bestllren, bedoeld in lid 1, behoort in het bijzonder:
l. J let voorbereiden van de vergaderingen en van de besillitvorming van de FR en van het

FC, hel vastslellen van de agenda en het samenroepen van de FR en van het Fe.
2. Het nemen van initiatieven, het voorbereiden van niellwe projecten en het ontwerpen van

cen op lIitvoering daarvan gericht beleid.
3. HCI bevorderen en in gocde bancn leiden van de principiele en actuele voorlichting

hinnen de Federatie.
4. llet opstellen van onlwerp-programs ten behoeve van verkiezingen.
" llel bcleggcn van confercnties ter behandeling van polilieke vraagstllkken.
/l. llet leidcn cn coiirdincren van propaganda en pllblicileit in het algemeen en in

vcrkiczingstijd in het hijwndcr, alslllcde hel stilllllieren van de ledenwerving door de
KY-cn.

7. De dcfinitieve vaststclling van de kandidatenlijsten voor de in de artikelen 24, 25 en 26
bedoelde verkiezingcn.

H. llel organiseren van de campagnes voor de verkiezingen van de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal en van hel Europese Parlement, met inschakeling van de
I'KR-en.

LJ. J leI jaarlijks bij de lOR indienen van een ontwerp-begroting voor het volgende jaar na
uverleg met het FC, alslllede van een jaarverslag, waarin aandacht wordt geschonken aan
de financiele, organisatorische, adllliojstratieve en andere aspecten van het gevoerde
bestulir.

10. llet uitvoercn van besluiten van de FR.
J I. Ilet nemen van beslissingen, behorende tot de bevoegdheid van de FR, in spoedeisende

gevallen, alsmede in gevallen waarin de statu ten en hel hllishoudelijk reglement niet
vo()rzicn, een en ander mct verantwoording in de eerstvolgende vergadering van de FR.



12. Dc lOrg voor de naleving van de slaluten en van hel huisholldelijk reglement.
D. Het heheer van de bezillingen van de rederatie.
14. Het inwinnen van advies hij en het overleg met het FC
15. Het indienen van voorstellen tot wijziging van statu ten en huishoudelijk regIe me nt,

alsmede van het basisprogram.
16. Het vaststellen van de rechtspositie, henoemen, schorsen en ontslaan van personee1 in

tlienst van de Fetleratie, dit laatste na overleg met het FC
17. Het instellen van commissies om het FB in de uitoefening van zijn taak bij te staan.
1R. Het regelmatig hespreken van het politieke beleid van de RPF-Kamerfracties en van de

eventuele RPF-fractie in het Europese Parlement.
19. Hel plegen van overleg met politiek verwante partijen en groeperingen onder meer

omtrent eventuele samenwerking hij verkiezingen, en, wanneer het verkiezingen voor de
Provinciale Staten hetreft, met de PKR-en.

20. Het verlenen van toeslemming als bedoeld in de artikelen 8 lid 2 en 19 onder d, sub 8.
21. Het lIitoefenen van toezicht op de door de FR ingestelde commissies en andere

instellingen, alsmede het tenminste eenmaal per ja<lr door een of meer FB-Icden
hezoeken van elke I'KR.

22. Het toelaten van verenigingen tot het lidmaatschap van de Federatie, alsmedc het
schorsen of opzeggen van en het ontzellen uit het Iidmaatschap.

23. Het bevorderen van een goede communicatie met de KV-en, waarbij veel aandacht wordt
besteed aan informatieverstrekking en de instandhouding van een dialoog.

24. Het kopen, vervreemden en hezwaren van registergoederen met goedkeuring van het FC

4. Onverminderd het bepaalde in punt 24 van het vorige lid kan de Federatie door het Yoltallig
FH, dan wel door twee gezamenlijk handelende leden van het FB, in en buiten rechte
vertegenwoordigd worden.

Voorzover nodig in afwijking van het hepaalde in artikel 14 geldt voor de verkiezing van leden
van het FB door de FR de volgende procedure:

1. Het FB nodigt bij de oproeping voor de vergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden de
KV-en uit kandidaten op te geven en vermeldt daarbij het aantal vacatures en de namen van
de hestuursleden, die herkiesbaar zijn.

2. [edere KV kan hinnen de door het FB vast te stellen termijn schriftelijk evenveel kandidaten
stellen als er vacatures zijn, mits de kandidaatstelling door tenminste twee andere KV -en
schriftelijk wordt ondersteund. Het FB kan evenveel kandidaten stellen als er vacatures zijn
waarvoor het zittende FB-Iid zich niet herkieshaar heeft gesteld. Aileen personen, die daarin
schriftelijk bewilligd hebben, kunnen kandidaat worden gesteld.

3. De kandidaten worden in alfabetische volgorde op een stembiljet vermeld. Daaruit dient
iedere stemgerechtigde evenveel kandidaten te kiezen als er vacatures zijn.



b. Zijn er niet meer kandidaten gesteld dan er vacatures te vervullen zijn, dan worden deze
geachl te zijn gekozen.

7. Indien hij de eerSle stemming niet voor aile te vervullen vacatures een kandidaat is gekozen,
dan voigt een lweede stemming uit de nog niet gekozen kandidaten.

H. Voor evenlUele volgende stemmingen wordt het aanlal kandidalen geredllceerd tot ten
hoogste tweemaal het aantal nog te vervullen vacatllres door doorhaling op de stembiljetten
van de nog niet gekozen kandidaten met de minste stemmen. Is het aantal kandidaten gelijk
aan of lager dan tweemaal hel aantal nog te vervllilen vacatllres, dan w(lfdt hel aantal
kandidaten per stemming gereduceerd door doorhaling van de nog niet gekozen kandidaat
Illet de Illi nste slemrnen.

l). Indien bij een stemming twee of meer personen een gelijk aantal stemmen hehhen verkregen,
dan wordt, zo nodig, door cen tussenstcmming heslist wie van hen hij de volgende stemming
in aanmerking kumt. Jndien hij de tussenstemming de stemmen staken dan beslist het lot.

I. In iedere provincie fllngeert onder de naam Provinciale Kontaktraad een provinciaal orgaan
van de federatic, waarin de KY-en in de betrokken provincie in vergadering bijeenkomen.
!euere KY wordt ter vergadering vertegenwoordigd door een of meer van haar leden die zij
daartoe gemachtigd heeft. Een KY kan ook een andere KY uit de betrokken provincie
Illachtigcn haar op ovcreenkolllstige wijze te vertcgenwoordigen.

4. Iedcre PKR kiest en henoelllt een bestullr uit de leden van de KY-en die tot zijn ressort
bdwren.



I. I leI toezicht houden op het goed functioneren van de KY-en door het doen oezoeken van
KY-vergaderingen door (een) afgevaardigde(n), alsmede door het motiveren en activeren
van de KY-en.

2. Het heramen van wegen en middelen ter verbetering van ongewenste en onjuiste
toestanden bij de KY-en.

3. Het zonodig begeleiden van KY-en bij het maken van verkiezingsafspraken met
geestverwante politieke partijen of groeperingen.

4. Het vaststellen van de uit de begroting voortvloeiende bijdrage per KY-lid ten behoeve
van de PKR.

5. Het leiding geven aan en het stimuleren van de oprichting van nieuwe KY-en.
6. Zono<Jig met de KY·en acties voorbereiden en vergaderingen beleggen ter bevordering

van het on<Jerlinge contact van KY-Ieden, propaganda, ledenwerving en scholing.

b. ten aanzien van het FB:
1. Het toezenden van een begroting van de kosten van <Je provinciale of regionale

activiteiten en belei<J.
2. I-let toezenden van een beleidsplan.
:I. Het informercn van het FH door toezending van een jaarverslag.
4. Het omJerhou<Jcn van contact met het FE3 over RPF-aangelegenheden in de provincie.
5. I-let <Joen van voorstellen aan het FE3 omtrent zaken van landelijk, provinciaal en

regionaal belang.
6. Het verrichten van werkzaarnheden op verzoek van het FB.

c. ten aanzien van het FC: het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het FC
overeenkomstig artikel 21.

d. met betrekking tot de verkiezingen van Kamers, Staten en Raden:
1. Het vaststellen van de kandidatenlijst voor de verkiezing van leden van de Provinciale

Staten, alsrnede het organiseren van aile overige activiteiten voor deze verkiezing.
2. Het vaststellen van het provinciale verkiezingsprogram.
3. Het verlenen van medewerking aan activiteiten, nodig voor de verkiezing van leden van

de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van het Europese Parlement, een en ander
in overleg met of in opdracht van het FB.

4. Het aanwijzen van de provinciale kandidaten op de kandidatenlijst voor de verkiezing van
de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

5. Het doen van voordrachten voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der
Sta ten-Generaal.

6. Het in overleg met de gekozen vertegenwoordiger(s) in de ProvinciaJe Staten
samenstellen van een schaduwfractie.

7. Ilet begeleiden van de Provinciale Staten-fraclies en, desgevraagd, van
ge mee nte raadsfract ies.

H. He! met goedkeuring van het FB nemen van besluiten tot gezamenlijke activiteiten met
verwante politieke partijen en groeperingen bij de verkiezing van leden van de
Provinciale Staten.

e. algemeen:
I. Het documenteren van gegevens en informaties, welke dienstig kunnen zijn voor het

voeren van provinciale politiek in reformatorische zin.



2. lId geven van leiding aan vormingswerk onder de leoen van de aangesloten KV-en en,
in overleg met de RPF-jongeren, onder jeugdleden in het bijzonder.

3. Het in hun ressort organiseren van congressen en dergelijke voor leden van de
Vereniging RPF-jongeren, in overleg met oe Vereniging RPF-jongeren.

l. Elke PKR dee/I jaarlijks aan de KV ·en in zijn ressort mee, welk beorag zij conform artikel
19 a.4 ler dekking van de kosten dienen af te dragen.

2. De FR kan, op voorslel van het FH, in bijzondere gevallen besluiten ten laste van oe
middelcn van oe Feoeratie een bijdrage ter dekking van door de PKR gemaakte kosten te
vcrlenen.

3. De PKR-en bezillen geen rechtspersoonlijkheid; de Federatie is aansprake/ijk voor hun
verhinlenissen.

Ais permanent orgaan voor de uitoefening van de in artikel 22 genoenuJe taken en
bevocgdheoen fungeert het FC, beslaande uit door de onderscheiden PKR-en tot FC-lid
henoemde leden van de KV-en in hun ressorl. Het PKR-bestuur nodigt bij de oproeping voor
de vergaJering waarin de verkiezing zal plaalsvinden de KV-en uit kandidaten op te gevcn
en vermeldt daarhij het aalllal vacalures en de namen van de FC-Ieden die herkiesbaar zijn.
ledere KV kan binnen de door het PKR-besluur vast te slellen termijn schriftelijk evenveel
kand idaten slellen als er vacatures zijn. Hel PKR-besluur kan evenveel kandidaten slellen als
er vacatures zijn waarvoor het zillende FC-lid zich niet herkiesbaar heeh gesteld. Aileen
pcr>oncn die daarin schriftclijk hewilligd hebben kunnen kandidaat worden gesleld.

2. Het FC-lioll1aatschap is onverenigbaar mel:
a. hoge politiekc functies en in hel bijzonder die van minister, staatssecretaris, lid van de

Easte of Tweede Kamer der Stalen-Generaal, lid van het Europese Parlemenl of van
Je Europese COlllmissie, lid van de Ibad van Stale, Commissaris der Koningin, lid van
Gedeputeerde Slalen;

b. het lidmaalschap van het FB;
c. de funclie van hezoldigde medewerkervan een Kamerfractie of de Eurofraclie;
d. de hoedanigheio van werknemer in dienst van de Federatie of van een van de met haar

vcrhontlen slichlingen;

3. 11<:1 aanlal FC-Ieden oal iedcre PKR naar raw van het aantal KV-Ieden in zijn ressort kan
henoeillen wortlt geregeltl in het huishoudelijk reglement van de Federalie.

4. De voorziller en secrelaris van hel Ffi zijn tevens voorziller en seeretaris van het Fe. Het Fe
stell tie verde ling van tic overige funelies vas!.



5. De leden van het FC worden nenoemd voor een periode van vier jaren. Zij zijn bij periodieke
aftreding terstond herkiesbaar.

6. Het FC-Iidmaatschap eindigt:
a. door periodiek of vrijwillig aftreden;
h. door overlijden;
c. doordat het Fe-lid ophoudt lid van een KV te zijn;
d. door ondereuratelestelling;
e. door ontslag door de PKR die hem benoemd heeft, eventueeI voorafgegaan door

sehorsing;
f. door aanvaarding van een funetie of hoedanigheid als bedoeld in lid 2.

7. Een besluit tot sehorsing of ontslag van een FC-lid overeenkomstig het in lid 6 sub e
bepaalde, kan sleehts worden genomen door een PKR-vergadering op voorstel van drie KV-en
of het PKR-bestllllr. De PKR-vergadering beslist op zulk een voorstelslechts na kennisneming
van een terzake door de Geschillencommissie uitgebraeht schriftelijk rapport.

1. Indien en zolang het aantal FC-Ieden niet groter is dan de helft van het aantal dat voortvloeit
uit de toepassing van het hepaalde in artikel 21 lid 3, worden de bevoegdheden van het FC
lIilgeoefend door de FR op de wijze voorzien in de artikelen 9 tot en met 14.

2. lIeeft het FB aan de PKR-en medegedeeld, dat het besloten heeft op grond van het in lid 1
hepaalde een onderwerp ter beslissing aan de FR te zullen voorleggen, dan wordt de
beslissingsbevoegdheid van de FR door een daarna ter kennis van het FB gebraehte
henoeming van een of meer FC-leden niet aangetast.

3. Onverminderd het elders in deze statu ten bepaalde, heeft het FC de volgende taken en
bevoegdheden:

1. Hel vaststellen van model-programs voor de verkiezing van leden van lagere
vertegenwoordigende liehamen.

2. Het vaststellen e.g. goedkeuren van de statu ten en/of reglementen van die eommissies,
organen of andere instellingen. ten aanzien waarvan deze vaststelling e.g. goedkeuring bij
of kraehtens de statuten of het huishoudelijk reglement van de Federatie niet aan de FR
is voorbehouden.

3. Het vaststellen van modelreglementen, e.q. -statuten ten behoeve van PKR-en en KV-en.
4. Het vaslstellen e.g. goedkeuren van heleidsplannen en begrotingen van de door de FR

ingestelde eomrnissies en andere instellingen, voorzover de FR deze vaststelling niel aan
ziehzelf heef! voorbehouden.

5. Het verkiezen en benoemen van de leden van de door de FR ingestelde eornmissies of
andere instellingen, voorzover niet bij de wet voorbehouden aan de FR en voorzover de
FR niet anders heslist.

6. De heoordeling e.q. goedkeuring van de jaarverslagen van het FB en van de door de FR
ingestelde eomrnissies en andere instellingen.

7. Het voorlopig vaststellen van de jaarrekening en de balans van de Federatie.
8. Het vaststellen e.q. goedkeuren van de jaarrekeningen van eommissies en andere



instelli ngen, voorzover deze tot jaarlijkse financiele verslaggeving gehouden zijn.
9. I leI inforilleren van de foR over de bevindingen bij het uitvoeren van de taken, genoemd

onder b, 7 en H, alsmede het opstellen en geven van adviezen, die uit die bevindingen
voortvloeien.

10. Het goedkellren van overeenkomsten tot kopen, vervreemden en bezwaren van register-
goederen.

II. Het geven van adviezen aan het FH.
12. llet uoen van bindenue lIilspraken in geschillen, na auvies van ue Geschillencommissie.
13. llet eventueel benoemen van een commissie au hoc ler auvisering over een geschil lussen

bet Curalllriulll van ue Marnix van SL Aldegonde Slichting en het FH over het al of niet
bczwaarlijk zijn van openbaarmaking van een uoor het ClIralOrium beoogde pllblikatie
en bel doen van lIitspraak in zulk een geschil.

14. lIet instellen van cornmissies om het FC in de uitoefening van zijn laak bij te staan.
15. llet behandelcn van andere huisholldelijke en organisatorische zaken, die door de

voorziller ter lafel woruen gebracbL
lb. Het tweeillaal per jaar aan ue FR zenden van een verslag van de werkzaamheden en een

overzicht van de behandelue zuken.
17. Ilet benoemen van !eden van hel Curatorium van de Marnix van SI. Aldegonde Slichting,

als voorzien in de statllten van die stichting, alsillede het wijzigen van genoemde statlllen.

He! FC kan bij huisholldelijk reglement nadere regelen stellen omtrent de tenllitvoerlegging van
het bepaalde in dit hoofdslllk.

DE KANDIDAATSTELLING VOOR DE VERKIEZING VAN LEDEN
VAN DE STATEN·GENERAAL EN VAN HET EUROI'ESE
I'ARU:MENT

l. De kandidaatstelling voor de verkiezing van leden van ue Eersle Kamer der Staten-Generaal
geschiedt door de beslUren van de PKR-en en een kiescollege, bestaande uit de leden van de
R PF-fracties van de Provinciale Staten en de via een RPF-kandidatenlijst gekozen leden van
gecombineerde fracties van de Provinciale Staten.

2, Nadere regelen omtrent de totstandkoming van de kandidalenlijst worden in het huishoudelijk
reglemenl van de federalie gesleld.



van de declncming van de Fedcratie aan de verkiezingcn voor de Tweede Kamer der
Slaten-Generaal, doet het FB tijdig voor~tellen aan de FR toekomen inzake het daartoe Ie
voeren beleid, waaronder de eventuele ~amenwerking met verwante politieke partijen.

2. Ten behoeve van de samen~telling van de kandidatenlijsten roept het FB de FR bijeen met
inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste drie maanden. In het geval van
vervroegde verkiezingen bedraagt de oproepingstermijn tenminste vijf weken.

3. Nadere regelen omtrent de ~amen~telling van de kandidatenlijsten worden gesteld In het
hui~houdelijk reglement van de Federatie.

1. Ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europe~e Parlement stelt het FB de
KY-en tijdig in de gelegenheid de aamJacht te vestigen op door hen geschikt geachte
kandidaten. Yervolgens stelt het FI3 uit de voorgedragen kandidaten die in hun
kandidaatstelling hehben bewilligd een alfahcti~che gro~lijst op, waaraan het FI3 een of meer
kandidaten kan toevoegen.

2. Deze groslijst legt het FB voor aan de FR ter vast~telling van de kandidatenlij~t. Het FB kan
de groslijst vergezeld doen gaan van een stemadvies omtrent de te kiezen Iijsttrekker en de
volgorde van de overige kandidaten.

J. Zowel over de opslelling van de groslijst als over het eventuele stemadvies raadpleegt het FB
tevoren de RPF-fracties van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, de eventuele
RPF-fractie van het Europese Parlement en de Yereniging van RPF-bestuurders.

4. De FR kiest eerst de lijsttrekker bij afzonderlijke stemming en bij volstrekte meerderheid van
stemmen en kiest daarna de overige kandidaten en bepaalt hun volgorde.

2. Het FB is verplicht van de vermogenstoestand van de Federatie zodanige aantekeningen (e
houden, dat daaruit te allen tijde haar reehten en verplichtingen kunnen worden gekend.

J. Het FB brengt op een vergadering van de FR binnen zes maanden na anoop van het
ooekjaar, beholldens verlenging van deze termijn door de FR, zijn jaarverslag uit en doet,
onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten vergezeld van een
accollntantsverslag en een daarhij behorende accountantsverklaring, rekening en



4. llel FB biedl daaraan voorafgaand tijdig de in lid 3 bedoelde stllkken ter voorlopige
vastslelling aan hel FC aan.

1. Ilel redigeren van een eigen orgaan van de Federatie geschiedt door een Redactiecommissie
waarvan de !eden, waaronder een hoofdredacleur, op voorslel van het FB, worden benoemd
door de Fit

I. De FI{ benoeml op voorstel van het FB llit de leden van de KV-en een Gesehillencommissie
beSlaande llil vijf leden. Voor elk lid van de cOlllmissie wordt een plaalsvervanger benoemd,
die optreedl bij afwezigheid of ontslentenis van hel betrokken lid .

., leder jaar treedl een lid en een plaalsvervanger af volgens een door het FB op te maken
roosler. De aftredenden zijn lerstond herkiesbaar.

.\. Dc Gesehillencommissic onderzoekt de geschillen die haar overeenkomstig deze statuten
worden voorgelegd, loetst deze aan de toepasselijke statuten en reglementen en brengl
daarover sehriftelijk advies llil aan hel FC, of, wanneer het FC bij een geschil betrokken is,
aan de I:/{,

4. De geschillen kllnnen belreffen:
a. de toelating van een vert:niging als K V;
b. de schorsing en opzegging van het Federatie-lidmaatschap van een KV en de ontzelting

uil dit lidmaalschap:
c. dt: weigering van goedkellring van wijziging van SlaWlen en reglementen van een KV

door het FIl;
d. handelingen t:n besluiten van de FR, het FS, het FC, de PKR-en en de KV-en.

S. De FR, hel FB, het FC, PKR-en en KV-en kunnen geschillen onder elkaar, die niet in der
minne konden worden geschikl, aan de Geschillencommissie voorleggen, mits zij naar het
omdcel van de commissie een redelijk belang hij een beslissing over het voorgelegde geschil
hehben.



de ledenvergadering van hun KY, welke niet in der minne konden worden geschikt, aan de
Geschillencommissie voorleggen, mits zij naar het oordeel van de commissie een redelijk
helang bij een beslissing over het voorgelegde geschil hebben en mits de statu ten van hun KY
in een dergelijke beroepsprocedure voorzien.

7. Geschillen als bedoeld in de leden 4 en 6 kunnen aan de Geschillencommissie door de
belanghehbende worden voorgelegd binnen een lllaand nadat deze kennis heeft genomen van
het hesluit of de handeling in geschil.

H. llet FC kan hij reglement nadere voorschriften ollltrent de toepassing van dit hoofdstuk
geven.

Dc I:I{ hcnocllll ofl voorstel van het ru uit de leden van de KY-en een Reglementencommissie,
die de organen, KY-en, cOlllmissies en andere instellingcn vall de Federatie van juridisch advies
dient.

Het FC benoemt een Toelatingscommissie, belast met het controleren van verzoeken am toelating
als lid van de Federatie en de daarbij overgeltgde stukken, alsmede lOetsing van grondslag en
doe I, zoals in de overgelegde statu ten van de verzoekende vereniging vermeld, aan statuten en
huisholldelijk reglement van de Federatie. Zij rapporteert schriftelijk aan het FB.

De FR kan hij huishlludelijk reglcment nadere regelen oilltrent het in deze statllten bepaalde
vastslellen. l3epalingen uit dit huishoudelijk regleillent. die in strijd zijn met de wet, ook waar die
geen dwingend recht bevat, of met deze statllten, zijn nietig.

l3ehoudens het hepaalde in het volgende artikel kllnnen deze statu ten op voorstel van een KY of
het FB door de FR gewijzigd worden bij Illeerderheid van steillmen.
In beide gevallen dienen de voorstellen lOt wijziging door het FB tenminste twee maanden voor
de deshetreffende FR-vergadering aan de KY-en te worden toegezonden.



1)e ;Ir1ikelcll .' ell 4 ell dit arlikel kllnllcn alkell gcwijzigd worden wanneer lcnlllinstc drickwan
\,;111 de oJl cell FR-vcrgadcring lIilgchracillc slemlllen zich daarvoor uitspreekt, welk voorstel tot
lI'ijliging Icnl11ill.'te Il1'ce lllaalldcll levorcn ter kennis van de KV-en moet woruen gebracill.

Fen voorslel tot ontbinding kan alleen woruen aangenomen, wanneer tenminste driekwart van de
OJl cen FR-vergauering uitgchrachte stelllrnen zich daarvoor uitspreekt, welk voorstel tenminste
Iwee Illaanucn levoren ter kennis van ue KV-en moet worden gebrachl. De FR benoemt een
vcreffellaar en hepaalt de bestemming vall een evenlueel halig saldo.

In gevallen waarin deze staluten en het huishoudelijk reglelllent niet voorzien beslist het FR,
hchoudens zijn vcrantwoordclijkhcid jcgens de FR.

Aldus vastgesteld krachtens hesluit van de
Fcderalieraad van 2\ november ]9H7,

laatslelijk gewijzigd krachtens besluit van de
Federatieraad va n 21\ november 1992.
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Dit reglement verstaat onder:
a. de Federatie of RPF: de Reformatorische Politieke Federatie;
h. de Federatieraad of FR: de algeillene vergadering;
c. kiesvereniging of KV: een vereniging als bedoeld in artikel 5 van de statuten, die als

lid van de Federatie is toegelaten;
d. het Federatiebesluur of FB: het bestuur;
e. de PKR: de Provinciale Konraktraad;
f. het FC: het Federatieconvent;

I. Een verzoek om toelating van een politieke vereniging als lid van de Federatie dient door het
statutair bevoegde orgaan van de vereniging schriftelijk te worden gedaan aan het FB, onder
overlegging van:
a. een opgave van de namen en adressen van tenillinste lien leden van de vereniging, die

wonen binnen het ressort van de vereniging;
b. een opgave van de namen van de door de algemene vergadering gekozen bestuursleden

en van hun functies;
c de door de algemene vergadering vastgestelde slatulen die niet in strijd mogen zijn met

de slatuten van de RPF of met dil reglemenl;
d. een verklaring dat de algemene vergadering heeft beslolen lOelaling als lid te verzoeken,

dal de Slatulen van de Federatie haar voldoende bekend zijn en dat zij akkoord gaul met
de geldende contribulieregeling van de Federalie.

2. Een verzoek om toelating zal in beginsel ook worden ingewilligd indien het een
zelfstandige, reeds langere tijd beslaande politieke vereniging betrert, die blijkens haar
statuten:

ten grondslag en doel heet't, niet strijdig met en in de geest van grondslag en doe Ivan de
Federalie;
bepalingen omtrenl het lidillaatschap van de vereniging hanleert, die hand having van haar
grondslag en doel heogen.

3. Het arbeidsterrein van een KV dient bij voorkeur binnen de grenzen van een hurgerlijke
gemeente Ie zijn gelegen.

4. Hel FB deelt zijn beslissing mee aan de betrokken vereniging en aan de eerstvolgende
FR-vergadering.



Ilel I'll rci~l aan de K V-en len IJellOcvc V,ln I1l1n vertegcnwoordigers toeg'lngshcwij7.cn voor
de FR-vergaderingen IIi!.

2. ()egencn die namcns de RI'F zilling hehhen in de Eers[e of dc Twecdc Kamer der
SWlen-Gener<lal, in hCI Europese I'arlcmcn[ of in de Slalen van een prnvincie, alsmede
hewldigdc mcdewcrkcrs van de Kamerfraetie5 en de Eurofraetie kunnen 01' uitnodiging van
hcl FB al5 gas! de vergadering hijwonen.

J. K V -Icden kunnen via hun KV het FB uiterlijk twee weken v66r een FR-vergadering
schriftelijk en gemOliveerd verzneken de vergadering als gasten te mogen hijwonen. Bij
inwilliging van hun verwek ontvangen zij een toegang5hewijs.

4. Hel FA kan andere personcn dan in de voorgaande leden bedoeld tot het als gasten bijwonen
van een (deel van cen) vergadering lIitnodigen of loelaten, tenzij de FR anders besliSI, en al
dan niet de reis- en verblijfkosten van deze personen uit de Federatiekas vergoeden. Dezc
personen onlvangen cen toegangshewijs.

I. i\an de ecrslc disclIssicrDndc ovcr cnig agcndaplInt ncmcn sleehts dc op dc prcscnticlijst
vcrlllcide vcrtegenwoordigers van KV-cn deel, die de lot de aanvang van de vcrgadering
gerccdliggende spre~erslijst met hetrekking lOt dal agcndapunt IJehben gelekend,
on\'erminderd het hepaalde in lid 2.

2. Namens een KV kan ook een KV-lid, dat gcen vertcgenwoordiger is, als
woordvoerder wnder stemreeht aan de beraadslaging deelnemen, mit5:

a. hij or de presentielijst staat vermeld als schriftelijk daartoe gemachtigde woordvoerder van
zijn KV:

h. op de sprekerslijst is vermeld over welk(e) onderwerp(en) hij het woord zal voeren;
e. de voorzitlcr van dc FR hierop voor de vergadering door een vertegenwoordiger van de

hetrokken KV is geatlcndeerd;
d. de vertegenwoordiger niet spreekt over de onderwerpen waarover de woordvoerder

spreekt.
Als woordvoerder kllnnen niet worden aangewezen de personen genoemd in artikel 9,
zesde lid van de statu ten.

J. Niemand voert het woord dan na het van de voorzitler te hebben verkregen.
De voorzitter kan hel woord verlenen aan personen, die uit hoofde van hun functie
in de Federatie of als gasten door het FI3 zijn uitgenodigd de vergadering hij te wonen.
Indien een voorslel door een PKR is ingediend, heeft deze het recht zijn voorstel door een
van zijn hcstuursledcn Ie doen verdedigen en aan de discussie daarover deel Ie nemen, dnch
Wlldcr qerllrcchl. llldiell hCI cell zaak betreft, die aile PKR-en aangaat wordcn aile I'KR-cll
in de gelegcllhcid gesleld Olll door cen van hun bestuursleden aan de discussie dccl Ic nClllen,
cvcnecn~ wndcr stemrechl. Bedoeldc hestullrsleden dienen op de prc,cntielijst als
vertegellwoordiger van hun PKR te zijn vermeld en de sprekerslijst met belrekkillg tot
hedoeld voorstel of hcdoclde zaak te hebben getekend.
De voon:ittcr vcrlcenl het woord in een door hem te bepalen volgorde.

4. Niemand voerl meer dan tweemaal het woord over dezelfde aangelegenheid, tenzij 01' voorstel
vall de voorzittcr met toestemming van de vergadering.



algemene beschouwingen gehouuen, waarna uesgewensl over ieuer onuerueel of artikel
afzonderlijk in een door de voorzitter te bep~llen volgorde wordt beraauslaagu en besloten.
Tenslotte worut ten aanzien van het voorstel in zijn geheel wnder nadere beraadslaging een
beslissing genomen.

6. Wanneer de beraadslagingen hem daartoe aanleiding geven, is de voorzitter bevoegu
tussenvoorstellen en/of compromisvoorstellen tenake te doen, al dan niet na schorsing van
de vergadering.

7. De leden van het FB en personen, die op ver211ek van het FB in verband met de
behanueling van enig agendapunl een vergadering van de FR bijwonen, hebben daarin een
adviserende stem.

8. Wanneer de voorzitter van oordeel is, dat een onuerwerp voldoende is LOegelichl en
besproken, sluit hij de beraadslaging, tenzij de vergadering anders beslisl. Daarna voigt
stemming.

9. Alvorens tot stemming over te gaan, kan de FR besluiten aan ue KY-en gelegenheiu te bieden
tot hel alkggen van stemverklaringen.

10. De voorzitter konuigt hetonderwerp van een te houden stemming duidelijk aan. Ingediende
amendementen komen in stemming v66r het voorstel, waarop zij betrekking hebben.
Zijn er ten aanzien van eenzelfde voorstel meer amendementen ingediend, dan komt
het amendement met de verste strekking het eerst in stemming. Bij geschil hierover beslist
de vergadering. Is een voorstel in onderdelen of in artikelen verdeeld, dan komI bij de
stemming over elk onderdeel of artikel eveneens het amenuemelll met de verste strekking hel
eerst in stemming.

II. De stemmen worden geleld door een stembureau, bestaande uit tenminste drie door de
voorzitler aangewezen vertegenwoordigers, die niet behoren LOteenzelfde KY. Personen over
wie de stemming plaats vindt kunnen geen deel van het stembureau uitmaken.

I. Amendementen op voorstellen tot vaslslelling, c.l}. wijziging van de statulen, hel huishoudelijk
regiemelll, het basisprogram, verkiezingsprograms, alsmede amendementen op rapporten van
door de FR ingestelde commissies, dienen zo tijdig schriftelijk bij het FB te worden ingediend,
dat zij uiterlijk vier weken voor de FR-vergadering waar ue voorstellen wilen worden
behandeld, door het FB aan aile KY-en kunnen worden toegezonden.
Zij komen slechlS in de FR-vergadering in behanueling, indien zij voor de aanvang
van de vergaderingdoor tenminste vijf in ue vergadering vertegenwoordigde KY-en schriftelijk
worden ondersteund. Het FI3 regelt hoe ueze ondersteuning uient te blijken.
Alllelluementen voorgesteld of overgenomen door het FI3 of door de commissie die
het deshetreffende voorstel of rapport heeft voorbereid komen zonuer ondersteuning in
behandeling.

2. Tijdens de beraadslaging over de in lid 1 bedoelde voorstellen en amendementen in
de daar bedoelde vergadering, kunnen slechts amendementen woruen ingediend, die tekstllele
wijzigillg beogen. Inhoudelijk lliellWe amendementen zijn uan niet meer toegestaal1, tenzij zij
voorkollling van strijd met ue wet of de statuten beogen of de vergauering op voorstel van de
voorziller anuers beslisl.



.1 I lei 1;1l k;l/l hct hcpaaldc ill dc Icdcll I ell 2 vall tocpas,illg vcrkl;lrcll OJ' alldere dall
dc daar hcdoeldc voorstcllcll of hllilCIl locpassing latcn met hClrckking lot cen vomstc.l als
:ddaar hcdocld dal v:ln cellvolldigc :Iard is, cen Cll :Indcr ondcr gocdkcllring door dc
hctrnkkcn J:R-vcrgadcring.

4. Tijdens de heraadslaging over voorslellen, waarvan de behandeling niet
ovcreenkomstig lid I is voorhereid, kan iedere KY schrirtelijk amendementen bij de voorzitter
il1(Jienen. Deze komen slechts in behandeling, indien blijkt dat tenminsle vijf in de vergadering
vertegenwoordigde KY-en het amendement steunen.

I. Een voorstel van mde kan mondeling of schriftelijk door een KY worden gedaan. Het
komt alleen in hehandeling, indien hlijkt, dat tenminsle vijf in de vergadering
vertegenwoordigde KY-en hel voorstel steunen.

2. Dc voorzitler hesli\[ of hel voorstel inderdaad een voorslel van orde is. Een voorslel
vall orllc komI lcrslond in hchandeling.

Andere voorstellen dan in de beide voorgaande artikelen hedoeld kunnen tijdens een
FI{.vergadering uitsluitend schriftelijk en ondertekend hij de voorzitter worden ingediend, mits zij
belrekking hehben op een onderwerp, dat op de agenda staat, en blijkens medeonderlekening door
tenminsle vijf andere in de vergadering vertegenwoordigde KY·en worden ondersteund.

2. Indien iemand zich heledigende of onbehoorlijke lIitdrukkingen veroorlooft, afwijkt
\:In de zaak in behandeling. een spreker herhaaldelijk in de rede valt, dan wel op andere
wijze de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Geeft hij daaraan
geen gevolg. dan kan de voorzitter hem het woord onlnemen, waarna hij aan de heraadslaging
over de zaak in behandeling niet meer mag deelnemen.

3. lemand die herhaaldelijk de orde verstoort, kan de aanwezigheid in de vergadering
worden onlzegd. zulks op vonrstel van de voorzilter, waarop door de FR wnder beraadslaging
terstond wortJt beslist. Bij aanneming van dit voorstel moet de hetrokkene de vergadering
onmiddellijk verlalen. Bij weigerachtigheid doet de voorzilter hem verwijdercn.

I. De (tweede) secretaris van het FB draagl zorg voor de nntulering van de vergadering
van de FR. Hij kan zich onder zijn verantwoordelijkheid dnen hijstaan door een lid van een
KY.

2. Dc Ilotulen worden uiterlijk met de definitieve agenda voor de eerstvolgende
vergadering van de FR aan de KY·en loegezonden. [n hel officiele orgaan van de Federatie
wordt zo slloedig mngelijk een jOllrnalistiek verslag van de FR-vergadering opgenomen. De



K V-en Klinnen na de lOezending van de ol1lwerp-nollilen binnen een door het FI3 le ,tellen
terrnijn schriftelijk wijzigingen in hel ontwerp indienen hij het FB. Indien geen wijzigingen
lijdig zijn ingediend, wordell de notlilen door de eerslvolgende FR-vergadering
overeellkomstig het omwerp vastgesteld. Over ingediende wijzigingen beslist de FR.

l. Bel FB zendt haltJaarlijks aan de KY-en een rapport over:
de voongang van de activiteiten, waartoe de FR besloot;
de voongang van de werkzaamheden van de door de FR ingestelde commissies
met eell verwachte werkingsdllllr van langer dan een jaar.

2. V6iir een maan van elk jaar zendt het FB aan aile leden, alsmede aan de PKR-en een staat
toe, waarin de namen, adressen en telefoonnllmmers worden vermeld van:
a de leden van het FB, met vermelding van fllncties en data van aftreding;
b. de secretarissen en/of contaclpersonen van de commissies, organen en andere

instellingen van de Federalie;
c. die fllnctionarissen, wier werkzaamheden het nUl!ig of gewenst maken, dat zij bij

de KY-en hekend zijn;
d. de voorzillers, secretarissen en penningmeesters van de PKR-en;
e. de secretarissen van de KY-en, met vermelding van de PKR waaronder de KY-en

ressorteren;
f. de contactpersonen van de RPJO in de PKR en de plaatselijke

jongeren-afdelingen, tezamen met de leden van de landelijke werkgroep;
een en ander naar de toestand op een janllari van hel lopende jaar.
Gedllrende het jaar maakl het FB periodiek wijzigingen van deze gegevens bekend.

3. De afdrachl van de comrihlltie, bedoeld in artikel R, lid 5 van de statlilen vindt voor tenminsle
vijftig procent plaats v66r Un april van het jaar waarup de afdracht betrekking heefl en voor
het overige v6M een jllni daarupvolgend.

4. Het FB is bevoegd in bijzondere gevallen te zijner beoordeling a,1Il KY-en lIilstel van
conlributie-afdracht te verlenen.

5. Indien geen lIilstel is verleend en volledige afdracht per een juni achterwege is gebleven, is
het FB hevoegd om de door de leden van de KY-en verschuldigde contributies zelf te
incasseren. Het FB is verplicht daarhij tevens de conlribulie le incasseren die ten goede komt
aan de betrokken KY en deze met inbegrip van de door de leden van de KY overgemaakle
giflen na ontvangst af te dragen aan de KV, onder aftrek van de door het FB te bepalen
vergoeding voor de aan de incasso verhonden koslen. Oeze incasso-regeling blijfl vijf jaar van
Kracht. Bel FB-besluit wordt v66r een november voorafgaande aan genoemde vijfjaarslermijn
schriftelijk aan de KY medegedeeld.

6. Een KY die na atloop van de in lid 5 genoemde periode van vijf jaar weer zelf IOl hel
incasseren van de conlriblilies van de leden wil overgaan, kan daanoe een schriftelijk ver:wek
richlen aall het FH. Oil verzoek dienl lIiterlijk v66r een Ilovember vall het jaar voorafgaand
aan het jaar waarop het verzoek bctrckking hecl't, le zijn ingedicnd. llet FB zal hel verzock



inwilligen indien lIilerlijk ccnendertig decelllber volgend op de datllm van indiening van hel
verzoek, mnd twintig procenl van hel door de KV in hel eerstvolgende blenderjaar af Ie
dr;lgen hedrag ,ds v{lorschol door hel I'll onlv,lngell is.

I. Het FI3 wijsl llil zijn midden een lweede voorziller, een secretaris en een
penningmeesler aan. Hel kan uit zijn midden voor de secretaris en de penningrneester een
vervanger aanwijzen en de overige besluursfuncties verdelen. Een besluurslid kan meer dan
cen fllnclie hekleden.

2. Dc v()Orzilter leidl de vergaderingen van hel FB en van het dagelijks hestullr en heeft
ook verder de dagelijkse leiding van aile Federatiezaken. I-lij lekent tezamen met de secretaris
zoveel Illogelijk de stukken .

.'\. Dc secrelaris voerl de correspondenlie en hOlidt de notlilen van de vergaderingen van
het FB. Ilij draagl wrg voor de ledenadminislratie en het archief.

4. I)c I'cl1l1il1gl11cesler hcheerl de geldmiddelen v;ln de Federalie. Ilij lIraagl zorg voor
hel heleggen van lie gelden op een door hel FB Ie hepalen wijze.
llij is verplieht te allen tijde inzage te geven van kas en boeken van de Federatie aan
he! FB en medewerking te verlenen aan de aecounlant, bedoeld in artikel 10, lid 2 onder 13
van lie Slalliten.

1. llet FB vergadert 7.0 dikwijls de werkzaamheden dit naar het oordeel van de voorziller
noodzakelijk Illaken. De voon:itler is VOOrls verplicht een vergadering van het FB bijeen te
roepen op verzllck van tenminsle drie leden, welke vergadering binnen twee weken na
ontvangst van het verwek wordt gehouden.

2. De opmeping ler vergadering geschiedt, behoudens in spoedeisende gevallen en in gevallen
bcdoeld in lid J, tweede vo!zin, op een termijn van tenminste een week. De oproeping
geschiedt schriftelijk en is vergezeld van de agenda. De voorziller is verplicht op verzoek van
tenminsle drie leden een door hen verlangd onderwerp op de agenda te plaat.sen.

3. llel FB kan in spoedeisende gevallen of wegens onvoorziene omstandigheden ook telefonisch
vergaderen. De termijn voor de oproeping bedraagt in dat geval tenminste drie dagen.

4. lIet FI3 kan ook schriftelijk hesluilen nemen, mits met aigelllene slernmen bij gelijkluidende
door aile hestuursleden ondertekende verklaringen<

5. llet FB kan slechls geldige hesluiten nemen, imlien tenminsle de helft van de in functie zijnde
beslllurslcden ter vergadering aanwezig is. Is dit quorum niet bereikt, dan kunnen ongeaehl
het aanlal aanwezige leden geldige besllliten worden genomen in een met een tllssenpoos van
lenrTlinsle 6 dagen gehouden tweede vergadering.
Deze hepaling is van ()vereenkomslige toepassing op telefonische vergaderingen met dien
verstande dat de termijn van zes dagen wordt verkorl tot drie dagen.



7. Bij hllishoudelijk reglement kllnnen nadere regels worden gegeven over de
vergaderingen van en de besluilvorming door hel FB.

l. Hel periodieke aftreden van FB-leden vindt plaals op de jaarvergadering van de FR volgens
een rooster, dat door het FB wordt vastgesteld en aan de FR medegedeeld. Het lid, dat in een
tussentijdse vacatllre is gekozen, treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger had moeten
aftreden.

2. De periodieke verkiezing van FB-leden geschiedt eveneens op de jaarvergadering van de FR.
Yoorzicning in tussel1lijds upengevallen plaatsen geschiedt eveneens up de jaarvergadering,
tenzij eerdere vuorziening nodig wordt geacht.

3. Wanneer tussen lwee personen, die tegelijkertijd zijn gekozen. een in artikel 15 lid
4 van de statu ten verhoden hetrekking hestaat, beslist zo nodig het lot.
Kandidalen dienen aan hel FI3 mededeling Ie doen van bestaande in genoemd artikel
bedoelde belrekkingen mel ziltende FB-leden en met andere kandidaten.

4. Kandidaten dienen op verzoek van het FB mededeling te doen van (neven)functies,
die zij bekleden of overwegen Ie aanvaarden.

5. Iedere kandidaalslelling is vergezeld van de volgende gegevens omtrent de kandidaat:
a. volledige naam, adres, leeflijd en beroep;
h. een globale aandlliding van het lijdstip waarop de kandidaat lid van een KY is

geworden;
c. de door de kandidaal beklede functies in de RPF (KY, werkgroepen, commissies,

en dergelijke);
d. de kerkelijke gezindle;
e. een opgave van eventuele overige kwaliteiten op grand waarvan het FB of de KY

de kandidaat aanbeveelt.

6. Het is aan de KY-en en aan het FI3 niel loegestaan andere aanbevelingen te doen dan de
schriflelijke opguve van de kwalileilen en de gegevens van de kandidaat als bedoeld in hel
vorige lid, noch lijdens de Ie hOllden vergadering vuordal de verkiezing heeft plaalsgehad
opmerkingen len vuurdele of len nadele van een kandidaat te maken.

7. De uilslag van de verkiezing en de verdeling van de funclies worden in hel officiele orgaan
van de rederalie bekend gemaakt.

Hel FB is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde taken ter voorbereiding of
afduening op Ie dragen aan een college van dagelijks besluur, samengesteld uit de vuorziller,
de lweede voorzilter, de secrcluris, de tweede secreluris en de penningmeesler. Oil college
duel aan het FB regelmutig verslag van helgeen namens hel FB werd verricht.



J. Dc rermijn van oproeping hedraagt ccn week; vergaderingen waar aile leden
aanwe7.ig zijn kllnnen zonder termijn worden gehollden. Vom besluitvorrning geldt een
quorum van drie Icdcn.
Ilij q;\king V;ln stcl11mcn heeft de vO<Jrzitter een beslissende stern.

Voor de henoeming v;m FC-Ieden geldt de volgende verdeelsleutel:
een PKR met minder dan 251 leden henoemt 1 FC-lid;
een PKR met 25 J tot 750 leden benoemt 2 FC-Ieden;
een PKR met 751 tot 1500 leden henoemt J FC-Ieden;
een I'KR l11et meer dan 1500 Icden benoernt 4 FC-Ieden.

Wanneer het aantal Icden boven de dertig stijgt, doet het FB aan de rR een voorslel tot
hcr7iening van deze slcute!'

I. Dc FC-vergaderingen worden. zo dikwijls de werkzaamheden dit naar het oordeel van de
voorzitter Tloodzakelijk maken, namens het FB door de voorzitler bijeen geroepen. De
voorzitter is voorts verplicht een vergadering bijeen te roepen op verzoek van ten minsle drie
leden, welke vergadering binnen vier weken na ontvangsl van hel verzoek wordt gehouden.

~ De oproeping ler vergadering geschiedt, behalve in spoedeisende gevallen en in de gevallen
hedoeld in lid I. tweede volzin, of lid 3, lweede volzin, op een termijn van ten minsle een
week. De oproeping geschiedt schriftelijk en is vergezeld van de agenda. De voorzilter is
verplichl op verzoek van ten minste drie leden een door hen verlangd onderwerp op de
agenda te plaatsen.

J. llet rc kan slechts geldige hesillilen nemen, indien ten minste de helft van de in
functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is. Is dit quorum niet bereikt, dan kunnen
ongeacht het aantal aanwezige leden geldige hesilliten worden genomen in een met een
tussenpoos van ten minste zes dagen gehouden volgende vergadering.

4. auk buiten vergadering kan het FC besluiten nemen, mits met algemene stemmen bij
gelijkluidende door ieder der FC-Ieden ondertekende schriftelijke verklaringen.

5. Aile hesilliten worden door het FC genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
geldige stel11men. Blanco slemmen worden geaeht niet Ie zijn uitgebracht. Indien de stemmen
staken over een voorslel niel rakende de verkiezing van personen. dan is het verworpen.
Stemmingen over personen geschieuell schriftelijk, over zaken als regel rnondeling.

7. De voorzitter van het rc kan leuen van een KY ap schriftelijk verzoek toegang verlenen tat
(cell ded van) eell vergadering.



DE KANDIDAATSTELLING VOOR DE VERKIEZING YAN LEDEN
VAN DE KAMERS DER STATEN-GENERAAL

1. De kandidaatstelling komt tot stand door samenwerking van het FB, de besturen van de
PKR-en en een kiescollege bestaande uit:
a. de leden van de RPF-fracties van de Provinciale Staten;
h. de via een RPF-kandidatenlijst gekozen leden van gecombineerde fracties van de

Provinciale Slaten.
Als voorziller van het kiescollege fungeert de voorzitter van het FB of diens plaatsvervanger;
hij heeft een adviserende stem.

2. Uiterlijk negen maanden voor de wetlelijke dag van de kandidaatstelling nodigt het FB de
bestllren van de Provinciale Kontaktraden en de leden van het kiescollege uit ieder ten
Iwogste vijf leden van een KY schriftelijk bij het FB voor te dragen als kandidaat.
De voordrachten dienen uiterlijk aclll maanden voor de dag van de kandidaatstelling
door het FB te zijn olltvangen.

3. De voordrachten gaan vergezeld van een korte beschrijving van functies en kwaliteiten van
de kandidaten, alsmede van de mededeling, dat de kandidaten zich jegens de indienec beceid
hebhen verklaard de door de FR vastgestelde bewilligingsverklaring te ondertekenen.

4. Na ol1tvangst van de voordrachten zendt het FB ten spoedigste bedoelde
bewilligingsverklaringen aan de kandidaten ter ondertekening en terugzending voor een door
het FB vast te stellen dag.

5. I-let FB stell een alfabetische groslijst samen uit de namen van aile voorgedragen kandidaten,
desgewenst aangevllid met de namen van kandidaten die het FB geschikt acht.

6. Het FB zendt de gwslijst met een in algemene zin geformlileerd en gemotiveerd stemadvies,
gehoord de Tweede Kamerfractie van de RPF, uiterlijk zeven maanden voor de dag van de
kandidaaLsteliing aan de leden van het kiescollege en wept een uiterlijk zes maanden voor
bedoelde dag te houden vergadering van het kiescollege bijeen.
Bij de groslijst worden gevoegd de gegevens, die door de indieners van de
voordrachten zijn verstrekt, alsmede de ondertekende bewilligingsverklaringen.
Afschriften van de groslijst worden ter kennisneming gezonden aan de besturen van
de PKR-en en aan de RPF-fractie van de Tweede Kamer.

7. In de in lid 6 bedoelde vergadering stelt het kiescollege de kandidatenlijst vast. Ieder ter
vergadering aanwezig lid van het kiescollege heeft daarbij een stem.

H. Alvorens tot stemming over te gaan, beraadslaagt het kiescollege over iedere kandidaat op
de groslijst in informatieve zin. Indien een lid van het kiescollege tevens kandidaat is, vimlt
de beraadslaging over zijn persoon buiten zijn aallwezigheid plaats.



() Dc kandidalenlijsl wordl ,samengesleld lIit lenminsle driel1laal wveel namen als de
IU'F-fr;lclie van de Eersle Kamer leden heval, doch niet minder dan lien,

10, Dc 11;1111el1van de kandidalen en hun rangorde worden, te heginnen mel de lijstaanvoerder,
pCf pla;!ls afwndcrlijk hcpaald door schriftelijke slemming en hij vo!slrekle rneerderheid van
stemmen,

II Il1uien bij de eerSle stemming geen der kandidaten de volstrekte meerderheid hehaalt, wordt
een tweede sternming gehollden. Behaalt ook daarhij geen der kandidaten de volstrekte
meerderheid, dan valt voor de derde stemming en vom eventueel volgende stemrningen
lei kens de kandidaal die het geringste aanlal stemmen heeft verkregen af, totdat een
kandidaat de volstrekte meerderheid heeft behaald.

12. Indien lwee of meer kandidaten het geringste aanlal stemrnen hebben behaald,wordt door
lussenSlemming hepaald welke van deze kandidaten afvalt. Staken bij deze tllssenstemming
de stemmen, dan valt de jongste kandidaat in jaren af.

11, Slaken de stelllmen hij verkiezing lIit twee kamJidalen ten tweede male, dan wordl de ulldsle
kamJidaat in jaren gekozen verklaard,

14, In dc aldus vastgesteldc kandidalenlijsl is het FB hcvocgd wijzigingen aan Ie hrcngen or
verwck van de de,shelrefrende kamJidaat, mits met insternming van aile daarhij hetrokken
kandidalen. Van wlk een wijziging doet het FB onverwijld mededeling aan de leden van het
kiescollege met een daartoe slrckkende toelichting,

1,S. lndien het FI3 zich niet kan vinden in de door hel kieseollege vastgestelde kandidatenlijst, dan
wordt in een gezamenlijke vergadering van FB en kieseollege de kandidatenlijst definitief
vastgesteld, in welke vergadering iedere aanwezige een stem heer!. De leden 8 lOt en met 14
zijn van overeenkomslige toepassing,

If>, IIet kiescollege kan het FB maehtigen een lijstverhinding aan te gaan met door het
kiescollege heraalde partijen en/of lijsten.

17, Dc RPF-statenfracties en de RPF-stalenleden, hedoeld in lid 1 onder b, zijn helast met de
lijliige inlevering van de lijslen en verplichlen zich een gemachtigde als bedoeld in lid 19 aan
te wijzen en deze ter kennis van het FB te brengen.
Hel FB houdt loezicht, dal de lijslen tijdig worden ingediend en verzorgt zelf de
eventuele lijstverhindingen.

IH, Hoewe! de statenleden een eigen verantwoordelijkheid hebben, zullen zij een stemadvies van
hel FB om te stemmen or een andere dan een RPF-lijst dat ten doel heeft een optimaal
resullaat voor de RPF en de met de RPF verbonden Iijslen te hehalen, opvolgen
overeenkomstig de door hen ondertekende hewilligingsverklaring.

19, De slatenleden zorgen er voor, dat hun stem wordt uitgebracht, eventueel door cen ander
stalenlid daartoe te maehtigen.
I let FB houdl toezicht, dat de statenleden of hun gemaehtigden tijdig voor de
stelllming voor lie leden van de Eerste Kilmer ter plekke zijn.

20. Uilsluilend het FB is gerechligd terzake van de kandidaatstelling en verkiezing van de leden
van de Eerste Karner pllblieaties en persberichten te doen uitgaan.



genocmd in de kden 2 lOt en met () niet ill adll kUllllell woruell gell()l1lell, roept het I'll l1\d

spoeLi het kiescollege bijeell voor het vaststellen van een noodprocedure.

1. Het FB is belast met de organisatie van al hetgeen vereist is voor de deelneming door de
Federatie aan de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het
FI3 Lioet ten aanzien van het daanoe te voeren beleid, waarolllier de eventuele samenwerking
met verwallte polilieke panijen en groeperingen, tijdig voorstellen aan de FR.

2. Ten behoeve van de samenstelling van de kandidatenlijsten roept het FB de FR bijeen met
inachlneming van een oproepingstermijn van tenminste drie maanden.

3. De KY-en kunnen uiterlijk twee maanden voor de FR-vergadering schriftelijk kandidaten en
kandidaten voor het lijsttrekkerschap aanbevelen bij het FB, mits deze lid zijn van een KV.
De aanbevelingen Liienen van een beknopte toelichting te zijn voorzien. Elke KY kan nkt
meer kandidaten aanbevelen dan er plaatsen zijn op het landelijk gedeelte van de
kanLiidatenlijst, bedoeld in lid I!.

4. Het FB onderzoekt of de aanbevolen kandidaten in de kandidaatstelling en/of in de
kandidaatstelling yom het lijsttrekkerschap bewilligen. Deze bewilliging dient tenminste zes
weken voor de FR-vergadering Lioor het FI3 ontvangen Ie zijn. Bewilliging geschiedt door
ondenekening van een door de FR vastgestelde bewilligingsverklaring.

5. Het FB stelt een groslijst op, waarop de kandidalen die door tenminste drie KY-en zijn
aallbevo!en en die tijdig in hun kandidaatslelling, c.q. in hun kandidaatstelling voor het
lijsttrekkerschap hebben bewilligd afzonderlijk alfabetisch zijn gerangschikt. Het FB kan een
kalldidaal-lijsttrekker en andere kandidaten aan deze lijst toevoegen, mits ook zij daarin
bewilligd hebben.

6. Het FB kan een stemadvies, vergezeld van een algemene motivering, geven omtrent de
rangorde van de kandidaten. De groslijst en het eventuele stemadvies worden tenminste drie
weken voor de FR-vergadering aan de KV-en loegezonden.

7. Op de FR-vergadering kunnen de KV-en en het FB de door hen gedane aanbevelingen en
het slemadvies mondeling loelichten. Het Fll is gehouden zoveel als in zijn vermogen is
illlichtingen aan ue vergadering te verslrekken.

8. De FR kiest eerst de lijsttrekker, bij afzonderlijke stemming en bij volstrekte meerderheid van
stemmen, uit de kandidaten die in de kandidatuur voor het lijsttrekkerschap hebben bewilligd.
Daarna kiest de FR achtereenvolgens de tweede, de derde, de vierde en de vijfde kandidaat,
elk bij afzonderlijke stemming en bij volstrekte meerderheid van stemmen, uil de nog niet
gekozen kandidaten op de groslijst.

9. Voor de rangorde van de overige kandidaten op de kandidatenlijsten wordt vervolgens een
puntenstelsel toegepast, waarbij het aantal punten, door een kandidaat verkregen, wordt
bepaald door een opklimmende reeks, te beginnen bij de laalste naam op het stembiljet. De
aldus verkregen punten worden per kandidaat getotaliseerd. De uilkomst van de totaaltelling
hepaalt de rangorde op de kandidatenlijsl. Niel volledig ingevulde stembiljellen zijn ongeldig.

10, De FR k<ln het FB lllachtigen in bijzondere omslandigheden de aldus verkregen volgorde op
hel landelijk geueelle van de kandidatenlijslen bedoeld in de eerste alinea van lid 12 te



wijzigcll, mit~ de Ilicrbij bClrokken kandidatcn zijn gellOord en deze lot de wijziging hun
loeslcmming hebhen gegevelL
Ingeval de FH he~llIit tot hel samenvoegen of ineenschuiven van kandid,llenlij~len wegen~
saruenwerking met verwante politieke partijen of groeperingen, is het 1'13 gemachtigd terzake
hel nodige Ie verrichlen.
lndien namen van kandidaten bij de samenvoeging of ineenschuiving moeten worden
afgevoerd. geschiedt deze afvoering van onder aI', tenzij in bijzondere gevallen en in overleg
mel de daarhij betrokken kandidalen anders kan worden beslis!.

II. Tenzij de PR in incidentele gevallen anders bepaalt. zullen de kandidatenlijslen voorzoveel
betrert de eerSle lwintig kandidalen, in aile kamerkieskringen gelijkluidend zijn (het landelijk
gedeelle ).
De PKR-en zijn hevoegd door middel van door hen georganiseerde verkiezingen in hun
ressort regionale kandidatenlijslen samen Ie slellen waarop ten hoogsle tien kandidalen
voorkomen. en bij het FB in Ie dienen, dat deze lijsten loevoegt aan de onderscheiden
officicle regionale kandidalenlijsten.
Indien een PKR geen gebruik maakt van deze bevoegdheid, vult het FB de kandidatenlijsl
V(lor de deshelreffende kamerkieskring aan mel inachtneming van de in lid 9 bedoelde
rangorde.

12. Wanncer wegens overlijden, hedanken of ,mdere oorzaken het landelijk gedeelte van
de kandidalenlijst of een door het FB op grond van lid II laatsle alinea opgestelde lijs!
onv(lilcdig \Von]t, is hel I'D bevoegd tol aanvulling met inaehtneming van de in lid 9 bedoelde
rangorde.
Dc bevoegdheid 101 aanv\Jlling komt ook toe aan de beslllren van de PKR-en voor wat betreft
hel d(Jor hen vaslgestelde deel van de kandidatenlijsl.

1.\. In geval van vervroegde verkiezingen kan het FB voorzover dat naar zijn oordeel nodig is in
verband met de datum van inlevering van de kandidatenlijslen bij hel hoofdstembureau
afwijken van het bepaalde in de leden 2, 3, 4 en 6, in dier voege dat:
a. ue oproeping voor de FR-vergadering tenminste vijf weken tevoren wordt verzonden;
b. de KV-en gedurenue tenminste twaalf dagen na verzending van de oproeping

kanuidaten kllnnen aanbevelen;
c. de lermijn van schriflelijke bewilliging in de kandidaalslelling tenminste acht

dagen bedraagl. te rekenen vanaf de onlvangsl van het desbetreffende verzoek van het FB;
d. de groslijst en het slemadvies tenminSle zeven dagen voor de FR-vergadering aan de

KV-en worden toegezonden.

I" De FR kan besilliten tol het vestigen van een Federatiebureau. Het FD bepaall de plaats van
vestiging en hel aantal medewerkers. Het Federaliehureall verrichl de door of namens hel FE
opgedragen werkzaamheden.

2. Dc medewerkers vall het Federatiehureau worden uoor het FD benoemd. geschorst en
(Jiltsiagen.

:1 De jaarwedden en de rechtsposilieregelingen van de medewerkers worden na overleg met de
helunghehbenden door hel FB vastgesteld.



1. Het FB doet onder zijn verantwoordelijkheid zoveel mogelijk maandelijks een
nummer van het officiele orgaan van de Federatie, genaamd "Nieuw Nederland" verschijnen.

2. AI hetgeen het officiele orgaan betreft wordt geregeld bij een afzonderlijk door het
Fe vast te stellen reglement.

Schenkingen, erfslellingen of legalen wilen niet worden aanvaard wanneer daaraan voorwaarden
zijn verbonden, strijdig met de grondslag of bezwaarlijk voor de verwerkelijking van het doel van
de Federatie. Erfstellingen worden alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.

[n de gevallen waarin dit reglelllent niet voorziet, beslist het FB, behoudens zijn
verantwoordelijkheid jegens de FR.

Dit reglelllent kan op voorstel van een KV of het FB door de FR worden gewijzigd bij
rneerderheid van stemlllen.
De voorstellen tot wijziging worden door het FB tenminste twee Illaanden v66r de desbetreffende
FR-vergadering aan de KV-en toegezonden.

Aldus vastgesteld krachtens besluit van
de Federatieraad van 21 november 1987,

laatstelijk gewijzigd krachtens besluit van
de Federatieraad van 28 november 1992




