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De vereniging is &en federatiel verband van reformatorische politieke kiesverenigingen en draagt de
naam: Reformatorische Politieke Federalie, algekort RPF. Zij _rd opgericht op 15 maart 1975 te
Amenlfoort en heef1 haar zetel te Nunspeet.

Deze statuten verstaan onder:
a. de Federatie 01 RPF: de Reformatorische Politieke Federatie
b. de Federatieraad 01 FR: de algemene vergadering;
c. kiesvereniging 01 KV: een vereniging als bedoeld in artikel 5, die als lid van de Federalie is

toegelaten;
d. het Federatiebestuur 01 FB: het besluur;
8. de PKR: de Provlnciale Kontaktraad;
f. het Fe: het Federalieconvenl;
g. de RPJO: de Reformatorische Politieke Jongeren Organisatie.

De RPF aanvaardl als enige norm voor haar politieke denken en handelen het onleilbare en gezaghebbende
Woord van God zoals ten aanzien daarvan ook belsden wordt in de drie Formulieren van Enigheid.
ZiJ wil zich daarbij laten leiden door de chrislelijke levensovertuiging. zoals die in het reformalorisch
grondmotiel van schapping. zondeval en verlossing door Jezus Christus lot uildrukking wordt gebracht.

De RPF Ilel1 zich ten doei;
a. poIitiek te bedrijven in overeenstemming met de normen die God ons heef1 geopenbaard in de Bijbel;
b. de politieke activiteiten van de kiesverenigingen op de in artiket 3 genoemde grondslag te bundelen;
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 organlsatles in het buitenland;
e. de publieke opinie en de kiezers te beinvloeden met het oog op een polltiek beieid overeenkomstig

Gods Woord;
I. politieke vorming van de laden van de kiesverenigingen door middel van studie, voortichting. publi-

katiee en conlerenties.

t. Leden van de RPF kunnen zijn politieke verenigingen, die:
a. instemmen met grondslag en doel van de Federatie;
b. instemmen met het basisprogram van de Federatie;
c. tenminste tien leden hebben;
d. voldoen aan de nader bij huishoudelijk reglement Ie stellen eisen voor de loelaling als lid.



2. Bij weigering van loelating staal de belrokken voreniglng binnen een maand na ontvangsl van de
kannisgoving van het beslult beroep open op het FC, dal, na advles van de Geschilloncommissie,
omtront de loelaling definitiel beslisl.

1. Het Iidmaatschap eindigt:
a. doordat do KV wordl ontbonden;
b. door opzogging door de KV por aangelekende brief aan het FB;
c. door opzegging namens de Fodoratie. Doze kan geschioden, wanneer oen KV heeft opgehouden

aan de vereisten voor het lidmaalschap Ie voldoen, wanneer deze de verplichtingon jegens de
FOderatie niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Federalie niel gevergd kan
worden het Iidmaatschap te laten voortduren.

d. door onlzelling. Deze kan allean worden ultgesproken, wanneer een KV in strijd met de
statuten, reglementen of besluilen van de Federatie handell, of de Federatie op onredelijke
wijze benadeelt, In hel b1lzonder in geval van princlpiele afwijking van hel basisprogram of
geldende verkiezingsprograms, waardoor aan de Federatie schade kan worden toegebrachl.

2. In de gevallen genoemd in lid 1 onder c en d is schorslng van hel lidmaatschap mogelijk ler voorbe-
raiding van een besluil tol opzegging of ontzolling. Deze geld1 voor eon termijn van drie maanden.
lenzij eerder oon besluil 101 opzogging of onlzolting gonomon wordl, in wolk goval zij overgaai in
de schorsing bedoeld in lid 6.

4. De betrokken KV wordl ten spoedigsle per aangetekende brief met opgave van redenen van het
besluit in kennis gesteld.

5. Van een besluit tot opzegging of ontzelling van hot Iidmaalschap slaal de betrokken KV binnen een
maand na ontvangs! van de kennlsgevlng van h"l bestull beroep open op he! Fe.

6. Een bestult 101 schorsing is van kracht gedurende de beroopstermijn en hangende het eventuele
beroep. Godurende de schorsing kan de KV geen Ander recht als lid uitoefenen dan het rechl van
beroep, bedoold In lid 5, behoudons hot bepaaldo In lid 8.

8. Wanneer het ledontal van 89n KV ondor de tien daalt, wordl zlj door het FB als lid goschorsl, zodra
doze toestand meer dan twaalf maanden heet1 geduurd. Zil kan nleltemin de vergaderlngon van de
FR, inclusief de besloten vergadoringen bljwonen. doch zander stemrocht. Nadal deze schorsing 36
maanden heeft geduurd, beslist hol FB na overleg met de betJOkken KV OVer al of niel beeindiging
van hol lidmaalschap, behoudens beroep op het FC.

9. Een KV is niot bevoegd door opzegging van ziln Iidmaa!schap eEln besluil, waarbij de verplichtingen
van de KV-en van geldelijke aard zijn verzwaard, Ie haren opzich!e uit te sluilen.

10. Wanneer een IIdmaal8chap In de loop van een kalendllrjillH illndlgl, h11lft nllllltllllin II•• 1""i1l1k""
bijdrage in haar geheel verschuldigd.

De KV-en ziJn binnen het kader van de slalulon on hOI huishoudelijk reglemenl van de Federatle
zolfslandig in het regelen van aile aangelegenheden de gemeentelijke politiek belreffendo. Zij dienen
daarbij levens zoveol mogelijk de belangen van do Foderatio op landelijk on provinciaal terroln. ZIJ
worken daartoe samen mel andoro KV-en In hel ressort van do PKR, waartoe zij behoron.

2. Samenwerking door een KV op poliliek gebled met politiek verwante organisaties, zowel blJ
vorkiezingen als bij de realisering van andere gomoonschappelijke doolstellingen. hetzij onder
gomeenschappelijke naam, hetzij anderszins, behoeft voorafgaando toes lemming van hot FB. Oezo
loestemming zal wordon gegevon, lonzij hot FB van oordoel is, dal de belangen van do Federalle



3. De KV.• n hebben tot laak made Ie welken tol het bereiken van het doel van de Federalie overeen-
komstlg statuten, huishoudelijk reglement. basis- en verkiezlngsprograms. mel dien verstande.
dat, Indian in vertegenwoordlgende Iichamen moat worden samangewerlll met andere reformato·
"sehe pertijen. hierult voonvloeiende noodzakelijke alwijkingen van het basls- en velkiezings-
program, die van ondergeschikte belakenls ziln, toelaatbaar zl]n.
Z1j zijn geIlouden de wellige besluiten van de FR. hel Fe, het FB en de PKR-en te eerbiadlgen en uil
te voeren en hun financiAle verpllchtlngen legenover de Faderalie en haar organan na Ie komen.

4. De KV·en zijn verplicht om wijzigingen van hun statu ten. voorzover zij betrekking hebben op
grondslag en doel, ler goedkeuring aan het FB voor te leggen.

S. De KV.• n dragen jaartijks voor een april op basis van hel ladenbestand een eonlributie aan de
Federalie af. welke jaarlijks door de FR wordl vastgesleld.

8. De KV-en zenden van elke oproeplng voor een ledenvergadering of een openbare vergadering als
Iwnnisgeving een exemplaar aan de betrokken PKR.

1. De KV·en komen als FR in algemene vergadering bijeen, elk vertegenwoordigd door een of meer
natuurlijke personan, die daartoe btijkens een hun verstrekte sehriltetijke volmachl zijn aange·
W8Zen en die tegen overlegging van hun volmachl voor de aanvang van de FR-vergadering in de
presentielijst zijn Ingesehreven.

2. Een KV kan mat haar instemming door ten hoogste vi)f andere KV-en als vertegenwoordiger worden
aangewezen.

4. Hel nntal vertegenwoordigers dal een KV kan aanwijzen en het aanlal stemmen dal deze in tolaal
kunnen uilbrengen worden ieder vereniglngsjaar vastgesteld naar gelang van het aantal leden, dat
de KV op 1 januari c,q, op de dalum van aansluiling bij de Federatie In de loop van dal jaar heeft.
volgens onderstaande sleulel:

a. niel mear dan SO laden: t slem 2 vertegenwoordigers
b.Sl . 100 teden: 2 stemmen 2 vertegenwoordigers
c. 1Ot - 1SO laden: 3 stemman 3 vertegenwoordigers
d.151 . 200 laden: 4 slemmen 4 vertegenwoordigers
e.mear dan 200 laden: 5 stemmen 5 vertegenwoordigers

In de presentielijsl wordt aangetekend, wie van de onder a bedoelde vertegenwoordlgers bij hoofde·
Iijks stemming het stemrechl ulloe!ent.

5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitler van het FB of ziin plaalsvervanger. Onlbreken
deze beiden, dan treadt een ander door hel FB aan te wijzen bestuurslid als voorzitler op, bij
gebreke waarvan de vergadering zelf daarin voorziel.
De andere FB·laden zijn bevoegd de vergaderingen bij te wonen.

6. Ala vertegenwoordlgers van een KV In de FR kunnen niel worden aangewezen:
a. FB-laden;
b. laden van de Slalen-Generaal en van hel Europese Parlement;
c. bezoldigde medewelkers van de Kamerfraetles en de Eurofraelie;
d. werknamers in dienst van de Federalie of van &en van de met haar verbonden stiehtingen.



nlet door de wet 01 blj of krachtens de staluten aan een ander orgaan van de Federatle Ziln
opgadragen.

2. Tot de taken en bevoegdhaden van de FR behoren In hel btjzonder:
1. Hel vaststallen van grondslag an doel van de Faderatie.
2. Hat vaststallen van het basisprogram an van de programs voor da varkiezingan van ladan van

de Staten-Genaraal an het Europese Partemen!.
3. Het vaststallen van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede het vaststellan van de

statu ten an/of raglamenten van die organan, commissles of andere instellingen ten aanzien
waarvan daza vaststelling bij of krachtans da stalUten 01 hat hulshoudelljk reglamant van de
Federatie aan de FA is voorbehouden.

4. Het nemen van besluiten over polltlek beleld.
5. Het vaststellen van beleldsplannen en begrotingen van de Fedaratia en van de contrlbutie.
6. Hel verkiazan an benoomen van de voorzittar en de andere laden van het Faderaliebestuur.
7. Het vaststellen van de kandidatenlijstan voor de verklezlngen van de laden van de Tweede

Kamar der Staten-Ganeraal, voorzovar het het gadeelte van deze IIjsten betreft, dat voor het
gehale land gelijkluidend is, en het vaststellen van de kandidatenlijsten voor de verkiezingen
van laden van het Europese Panemen!.

8. Hat nemen van besluiten tot samenwarking met verwante politleke partijen bij de verkiezing
van de laden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal an leden van hel Europese Parlemenl

g. Het tootsen van het functioneren van de leden van de RPF-fractles van de beide Kamers der
Slaten-Generaal en van de eventuele RPF-fractie In het Europese Parlement.

10. Het tootsen van het handelen van het FB en van het FC.
I 1. Het oprichten en onlbinden van aan de Federatle verbonden commissles, organen en andere

insteliingen, met uilzondering van door het FB en het FC ten behoove van zichzelf ingestelde
commissies.

12. Het toetsen van het optreden naar bulten in woord en geschrlft van de onder 11 bedoe/de
organen, commissles en andere instellingen aan de statuten en het hulshoudelijk reglement van
de Federatie en aan het basisprogram.

13. De benoeming van de in artikel 28 genoemde Kascommissie voor het lopende verenigingsjaar en
.un Rccounla"l voot drlo laa,

t 4. Hel deflnillet vastslellen van de jaarrekenlng en de balaos van de Federalle.
15. Het doen van uitspraken, na advies van de Geschillencommlssle bedoold in artikel 3D, In ga-

schillen waarbij het Fe is belrokken.

I De FR vargadert tenminsta twaamaal per jaar.
2. Jaarlijks, uitarlijk zes maanden na afloop van het kalenderjaar, wordt aan Jaarvergadering

gahouden, waarin ondar meer aan da orde komen:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artike/ 27. met het vers/ag van

de Kascommissie, bedoald in artikal 28;
b. voorziening in avantuele vacalures;
c. de benooming van de in artikel 28 ganoomda Kascommissia.

4. Voorts is hal FB verplicht op schriftelijk verzoek van 1enmmste ean zodanig aanlal KV-an als
bevoegd is tot hat uitbrengen van een tienda gadeeite der slemrn.,n een vargadering blJeen te reepen
op een tarmijn van nlet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg word! gegeven, kunnen de verzoekers zell
tot bijeenroeping overgaan door oproaping of bij advertentie in tenminste twea landellJke chrlste·
lijke dagbladen, een en ander zoveel mogelijk met inachtnaming van het bepaalde in artlkel 12.



adr_n van de KV-en volgens hel Iedenregisler. bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping
bedraagl I8nminste !Wee munden. onvermlnderd hel bepaalde in artikel 11 lid 4 en anikel 25 lid 2.
In spoedeisende gevallen, ter beOOrdeling van hel FB. bedraagt de lermijn van oproepjng tenminste

.." rnaand.

2. Het FB stell de agenda op; zlj beval aile Ie behandelen ptJnl8n. OnderwBlpIln die niel op de agenda
stun. worden niel in de FA behandeld. Beslisslngen daarover kunnen niel worden genomen.
Voorslellen, toelichlingen en adviezen mel betrekking tol elk punt van de agenda worden legelijl<.
mel de definitieve agenda aan de KV-en en PKA-en toegezonden. De hoofdzaken worden summier in
het oflici6le orgon van de Federatie vermeld.

3. Op voorstel van het FB kan In een spoedeisend geval een niel op de agenda vermeld onderwerp
tijdens de vergadering aan de agenda worden toegevoegd en behandeld, indien de vergadering tot
behandeting besluit met r- derden of meer van de uitgebrachte geldige slemmen.

4. Elke KV en PKA is bevoegd hel FB schriftelijk onder opgaaf van radenen Ie verzoeken een onderwerp
op de agenda van de eerstvolgende FR-vergadering Ie plaalsen.
Besluit het FB niel aan hel verzoek Ie voldoen, dan doet hel durvan mededeling bij de toezending
van de agenda en plaalst op de agenda het voorslel het onderwerp nlet aan de agenda toe Ie voegen.
Bij verwerping van dit voorstel met twee derden of meer van de ui!gebrachte geldige Slemmen
wordt het voorslel alsnco aan de agenda loegevoegd.
Ontvangt hel FB hel verzoek Ie laal om hierover bit de loezendlng van de agenda mededellng Ie
doen. dan doet het deze mededellng ter vergaderlng en bestlst bij de opslelling van de agenda voor
de volgende FR-vergadering over het verzoek.

5. Een vergadering. waarvan de agenda niel geheel kon worden afgewerkt, kan na schorsing op een
andere dag worden voongezel. De oproeping voor deze voongezetle vergadering geschiedt op een
termijn van tenminste tien dagen.

8. De FR kan op voorstel van de voorzitler bes/uilen de (verdere) behandeling van een agendapunl Ie
verdagen tot een volgende vergadering.

1. De FR kan slechts geldlge besluiten nemen, indien bij de opening van de vergadering blijkens de
presentielijsl het quorum aanwezig is, te weten een aantal KV·en dal tezamen lenminste de heill
van hel in tolaal aan aIle KV -en toekomende aanlal stemmen kan uitbrengen.

2. Indien een half uur na het in de oproeping genoemde tijdstip van aanvang van de vergadering het
quorum niel aanwezig is, slell de voorzitter vast, dat de vergadering niet kan worden gehouden. In
dat gaval wordt len spoedigste opnieuw een vergadering bijeengeroepen op een termijn van
tenminste tlen dagen, waarin ongeachl hel aantal aanwezige KV·en geldige besluiten kunnen worden
genomen.

3. Een mel inachtneming van hel bepaalde in lid 1 geopende vergadertng kan geldige bes/uiten nemen
oak aI is het quorum nlel meer aanwezig.

4. Wordt een vergadering geschorsl en op een andere door de vergadering c.q. het FB bepaalde dag
voortg8zel, dan geldt voor deze voongezette vergadering het in de voorgaande leden bepaalde.

1. Voorzover de statulen of de wel nlel anders bepalen. worden aile besluiten van de FR genomen mel
volstrekte meerderheid van de uilgebrachle geldige slemmen.

3. Indi." de slemmen staken over een voorstel, nlet rakende de verkiezlng van personen. dan is het
verworpen.



4. Het fer vergadering uitgesproken oordeel van de voorziller, dal door de vergadering &en beslu,I is
genomen' ie besllssend. Hellellde geldl voor de inhoud van Hn genomen besluit, voorzover geslemd
werd over een niet sehrilteliJk vaslgelegd voorstel.

5. Wordt eehler onmiddellijk na het uitspreken van het in het vierde lid bedoeld oordeel de jvistheid
daarvan belWist, dan vindt ean nievwe stemming plaals, wanneer de meerderheid der vergadering
01, indien de oorspronkelijke stemming niel schriltelijk 01 hoofdelijk geschiedde, een stemgereeh-
tigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechfsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.

6. Onverminderd het bepaalde in lid 7 en lid 9 geschieden slemmingen over personen schriftelijk, over
zaken met het opsteken van stemkaarten, tenzij de voorzitter schriltelijke slemming over een zaak
gewenst acht 01 de FR voor &en bepaalde zaak anders beslist.
Schriltelijke stemming geschiedt mel ongetekende geslolen stembrieljes. Bij stemmingen over per-
sonen hebben zoveel slemmingen plaats als personen aan Ie wijzen zijn, tenzij de vergaderlng
anders bepaalt.

7. Wanneer niemand bij de eerste slemming de volslrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stem-
men heelt verkregen, wordl 101een tweede stemming overgegaan, waarbij de keuze wordt beperkl
tot de lWea personen, die bij de eersle stemming de meesle stemmen op zich hebben verenigd.
Indien bij de tweede slemming lWee personen een gelijk aanlal slemmen hebben verkregen, dan
beslist hef lot.
Indien bij de eerste slemming twee of mear personen ean gelijk aanlal slemmen hebben verkregen,
dan wordt zo nodig door een of meer lussenslemmingen beslist wie van hen bij de tweede slemmlng
in aanmerking komi, waarbij degene die bij een lussenslemming de meeste slemmen op zich heell
verenigd, in aanmerking komI voor de lWeade slemming (de herslemming).
Indlen bij de lussenstemming de stemmen staken. beslist terstond hel lot.

8. De stemmen worden opgenomen door een slembureau, bestaande vit drie afgevaardigden. niel beho·
r••nde lot llenzelfde kiesverll",ging Zil worden door de voorzitter aangewllzen Person ••n ov••, wi"
de stemming pht"'lavlnd1, kUnrlafl QtJttn detftl Viln hot IIlt1mbuuhlu ullm ••kctn.

9. Indlen geen der KV-en slemming verlangl, wordt een voorslel geachl Ie zijn aangenomen. Elln ver
tegenwoordiger van een KV kan op zi]n verzoek aantekening in de notulen verkrijgen, dal hij het niel
eans is mel het genomen bestuit.

1 t Hoofdelijke stemming vindl stechls plaals, indien de FR daartoe besluit. Oit besluil wordl zonder
voorafgaande discussie genomen. Een vertegenwoordlger van ean KV kan op zijn verzoek aanleke·
ning in de notulen verkrijgen, dal hij hel niet eens is met dit zonder discussie genomen bestuit.

Hel FB bestaat uit ean door de FR Ie bepalen aantal van tenminste negen leden. Zij worden door de FR
gekozen en benoemd voor een lermijn van vier ja,en en zi]n OIl hvn allreden terstond he'k'esbaar
Zij dienen lid Ie zijn van een KV.

2. Het FB-Iidmaatschap is onverenigbaar mel:
a. hoge politieke funeties en in het bijzonde, minisler, staatsseeretaris. lid van de Eersle of

Tweede Kamer der Slaten-Generaal, lid van het Europese Parlemenl of van de Europese
Commissie, lid van de Raad van State, Commissaris der Koningin, lid van Gedeputeerde Slalen;

b. hel Iidmaatschap van het FC;
c. de functie van bezoldigde medewerker van een Kamerfractle of de Eurofractie,
d. de hoedanigheid van werknemer in dienst van de Federatie of van ean van de mel haar

verbonden stiehtingen;
e. de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een KV in de FA.



3. Het FB-Ildmaatschap eindlgt:
a. door periodiek 01 vrijwillig altreden;
b. door overliJden;
c. doordat het FB-Ild ophoudt lid te zljn van een KV;
d. door ondercuratelestelling;
e. dOOf onl8lag dOOf de FA. eventueel vooralgegaan door een be.luit tot schorsing;
I. dOOf aanvaarding van een functie 01 hoedanigheid ala becloeld in lid 2.

4. Van de kandidatuur voor het FB-lidmaatschap zijn uitgesloten;
a. de echtgeno(o)t(e) van een FB·lid;
b. bIoed- 01 aanv_anten van een FB-lid. lot de tweede graad ingesloten;
c. aanverwanteo van de echtgeno(o)t(e) van een FB-lid, tol de tweede graad ingesloten.

5. Een voorstel aan de FA 101onlslag van een FB-lid overeenkomslig het onder lid 3, sub e bepaalde.
kan ~h18 worden 98daan door een zodanig aantal KV-en ala bevoegd is 101hel uilbrengen van een
tiende gedeelle van hel aanlal stemmen in de FA. Oak het FB is bevoegd een voorstel tot onlslag van
88n bestuurslid in Ie dienen.
De FR beslist over zulke voorstellen slechls na kennisneming van een terzake uilgebracht schrifte·
lijk rapport van de Geschillencommissie. als bedoeld in artlkel 30.
Hel belrelfende bestuul'8lid wordt in de vergadering van de FA In de gelegenheid gesteld zich Ie
verdedigen.

2. Indien het aanlal bealuursleden beneden hel door de FR bepaalde aanlal, becloeld in hel vorige arti·
kel. is gedaald. blijlt hel FB bevoegd. Hel is echler verplichl de voorzlening in de bestaande vacatu·
res op de agenda van de eerstvolgende FR·vergadering Ie zetten.

3. TOl hel besturen, becloeld in lid 1. behoort in het bijzonder:
1. Het voorbereiden van de vergaderingen en van de besluitvorming van de FA en van het FC. het

vas18lellen van de agenda en hel samenroepen van de FR en van het FC.
2. Het nemen van initiatieven, het voorbareiden van nieuwe projecten en het ontwerpen van een

op uitvoering daarvan gerichl beleid.
3. Het bevorderen en in goede banen leiden van de principiele en acluele vOOrlichling binnen de

Federalie.
4. Het opSlelien van ontwerp-programs len behoeve van verkiezingen.
5. Hel beleggen van conlerenties ter behandeling van polilieke vraagstukken.
6. Het leiden en coOrdineren van propaganda en publiciteil in het algemeen en in verkiezingstijd in

het bijzonder. alamede het slimuieren van de ledenwerving dOOf de KV·en.
7. De delinilleve vaslslelling van de kandidatenlijalen voor de in de artikelen 24, 25 en 26

bedoelde verkiezingen.
8. He! organiseren van de campagnes voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer

der Staten·Generaal en van het Europese Par1ement. met inschakeling van de PKR·en.
9. Het jaariijks bij de FR indienen van een ontwerp-begroling voor het volgende jaar na overleg

mel het FC. al&made van een jaarverslag. waarin aandacht wordt geschonken aan de financia·
Ie, organisatorische. administralieve en andere aspecten van hel gevoerde besluur.

10, Hel uitvoeren van besluilen van de FA.
11. Hel nemen van beslissingen. behorende tOI de bevoegdheid van de FR. in spoedeisende gevalien,

alsmede in gevallen waarin de slatulen en hel huishoudelijk reglemenl niet voorzien, 88n en
ander met verantwoording in de eerstvolgende vergadering van de FA.

12. De zorg voor de naleving van de statulen en van hel huishoudelijk reglement.
13. Het beheer van de beziningen van de Federatie.
14. Het inwinnen van advies bij en het overleg met het FC.
15. Het indienen van voorstellen tot wijziging van statuten en huishoudelijk reglement. alsmede

van hel basisprogram.
16. Het vastsleliefl van da rechlspositia. benoemen, schorsan en ontslaan van personae I in diensl

nn de FlKlerlltle, dll IAll191. "a ov8tl.g rllel hel !'C:.
17. Hel Inalellen van commlsaiaa om hel FB in de ulloel.nlng van zljn taak bij Ie stun.
18. Hel regelmahg bespreken van het polltleke beleid van de RPF·Kamerfracties en van de

eventuele RPF·lractle in hel Europese Parlement.



19. Het plegen van overleg met politiek verwante parli]en en groeperingen onder meer omtrenl
eventuele samenwerking bij verkiezlngen, en, wanneer hel verkiezingen voor de Provinciale
Stalen belreft, met de PKR-en.

20. Het verlenen van toestemming als bedoeld in de arlikelen 8 lid 2 en 19 onder d. sub 8.
21. Het uiloefenen van toezicht op de door de FR ingestelde commissies en andere instellingen.

alsmade hel lenminsle eanmaal per Jaar door een of mear FB-leden bezoeken van elke PKR.
22. Hel loelaten van verenigingen lot het lidmaatschap van de Federalie, alsmede hel schorsen of

opzeggen van en hel ontzetten uil het lidmaalschap.
23. Het bevorderen van een goede communicatie met de KV·en, waarbij veel aandacht wordt

beslead aan informatieverstrekking en de instandhoudlng van ean dialoag.
24. Het kopen, vervreemden en bezwaren van reglstergollderen mel goedkeuring van hel FC.

4. Onverminderd hel bepaalde in punt 24 van het vorige lid wordt de Fllderatie in en builen rechle
vertegenwoordigd door lwee gezamenlijk handelende laden van het FB.

Voorzover nodig in afwijking van hel bepaalde In arllkel 14 geldt voor de verkiezlng van leden van hel FB
door de FR de volgende procedure:

1. Hel FB nOdigl bij de oproeping voor de vergaderlng waarin de verkiezing zal plaatsvinden de KV-en
uit kandidalen op te geven en vermeldl daarbij het aantal vacatures en de namen van de besluurs-
leden, die herkiesbaar zijn.

2. ledera KV kan binnen da door hel FB vast Ie stallen termljn lIChrlhelljk avanveel kandidalan slallan
als ar vacaluras zijn, mils de kandidaatstelling door lenmlnste !wee andere KV-en schriflelijk
wordl ondersleund. Hel FB kan evenveel kandldalen stellan als er vacatures zijn waarvoor hel
zitlande FB-Iid zich niet harkiesbaar heefl gesteld. Aileen personen, die daarin schriftelijk bewilligd
hebben, kunnan kandidaal worden gesleld.

3. De kandidalen worden in allabetische volgorde ap "n Slembiljet vermeld. Oaaruit dienl iedere
stemgerechligde evenveel kandldalen Ie kiezen als er vacalures zijn.

6. Zijn er niet meer kandidalen gastald dan er vacalures ta vervullan zijn. dan wordan deze geachl Ie
zijn gekozen.

7. Indien bij de aersle stemming nlet voar aile la varvullen vacalures ean kandidaal is gekozen. dan
volgl een tweede stemming uil de nag niel gekozan kandidalan.

8. Voar avenluele volgande slemmingen wordt het aantal kandidaten garaduceerd lot ten hoagsle Iwee-
maal hel aantal nag te vervullen vacalures door doorhaling op de slembiljeltan van da nag niel
gakozan kandldaten met da minsta stammen. Is het aanlal kandidatan geliJk aan of lager dan
Iweemaal het aantal nog Ie vervullen vacalures, dan wordt hel aanlal kandidalen per slemming
gereduceerd door doorhaling van de nog niat gekazan kandidaal met de minsle stemmen.

1. In iedere provincie fungeert onder de naam Provinciala Konlaklraad een provinciaal orgaan van de
Federalie, waarin de KV-en in de belrokken provincia in vergadering bijeenkomen, elk verteglln-
woordigd door ean of meer daartoe gemachligde personen.

2. Hel FC kan, waar nodig, een andere dan ean provinciale territoriale indeling maken.



a. I8n aanzien van de KV-.n:
1. Het loezicht houden op het goed lunctloneren van de KV-en door hel doen bezoeken van KV-

vergaderingen door (een) algevaardigde(n), alsmede door het moliveren en acliveren van de
KV-en.

2. Het beramen van wegen en middelen ler verbelering van ongewensle en onjuiste loestanden bij
de KV-en.

3. Het zonodig begeleiden van KV-en bij hel maken van verkiezingsalspraken met geestverwante
politieke parti]en 01 groeperingen.

•. Het vaslStellen van de uil de begroling voortvloeiende bijdrage per KV-Iid len behoeve van de
PKR.

5. Hat 'aiding gaven aan an hal .tlmuleren van da oprlchting van nieu_ KV·en.
6. Zonodlg met de KV-en acll •• voorberelden en vergaderlngen beleggen ter bevorderlng van hel

Onderlinge contacI van KV-leden, propaganda, Iedenwerving en schollng.

b. ten aanzien van hel FB:
1. Het loezenden van een begroling van de kosten van de provinclale 01 regionale aclivitelten en

beleill.
2. Het toezenden van een beleidsplan.
3. Het inlormeren van hel FB door loezending van 88n jaarverslag.
4. Hel onderhouden van conlact met het FB over RPF-aangelegenheden in de provincie.
5. Het doen van voorstellen aan het FB omlrenl zaken van landelljk, provinciaal en regionaal

belang.
6. Het verrichten van werkzaamheden op verzoek van hel FB.

c. ten aanzien van het Fe: het benoemen, schorsen en onlslaan van leden van hel Fe overeenkomslig
artikel 21.

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

alsmede het organiseren van aile overige aClivileilen voor deze verkiezing.
2. Het vaststellen van het provinciale verkiezingsprogram.
3. Het verlenen van medewerking aan activiteilen, nodig voor de verkiezing van leden van de

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

4. Hel aanwijZen van de provlnciale kandldaten op de kandldatenlljst voor de verkiezing van de
leden van de TWeede Kamer der Slalen-Generaal.

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

6. Het In overleg mel de gekozen vertegenwoordiger(s) in de Provinclale Stalen samenslellen van
een schaduwlraclie.

7. Het begeleiden van de Provincia Ie Stalen·fraclies en, desgevraagd, van gemeenleraads-
Iraclies.

8. Hel mel goedkeuring van hel FB nemen van besluiten lot gezamenlijke activileilen mel
verwanle polilieke partijen en groeperingen bij de verkiezing van leden van de Provinciale
Slalen.

e. algemeen:
1. Hel documenleren van gegevens en informalies, welke dienstig kunnen zijn voor hel voeren

va" IJlIlvlNtJ'lIl1JpOllII,," I" ''''IJ/(f'1I1o'I• .,tt" lln
2. Het gavan van laldlng aan het vormlng5_rk onder de Ieden van de aange510len KV·en en, in

overleg met de RPJO, onde, Jeugdleden In hel bljzonde,.



3. Hel In hun ressort organiseren van congressen en dergelljke voor RPJO-Ieden, In over leg mel
de RPJO.

,. Elke PKR deelt jaarlijks aan de KV-en in zijn ressort mae, welk bedrag zlj conform artikel 19 a.4
ter dekking van de kosten dlenen af Ie dragen.

2_ De FR kan, op voorstel van het FB, in bijzondere gevallen beslulten ten laste van de middelen van de
Federatie een bijdrage ler dekking van door de PKR gemaakte kosten Ie ver!enen_

3. De PKR-en bezilten geen rechtspersoonlljkheid; de Federalie Is aansprakelijk voor hun verbinla-
nissen_

Als permanant orgaan voor de ultoefening van de In artikel 22 genoemde laken en bevoegdheden
fungeert het FC, beslaande uit door de onderscheiden PKR-en lot FC-lid benoemde ladan van de
KV-en in hun ressort. Hal PKR-besluur nodlgl bij de oproaping voor de vargadaring waarin de var·
kiezing zal plaatsvinden de KV-an uit kandidaten op Ie geven en varmeldl daarblj hel aanlal vacalu·
res en de naman van de FC-Ieden die herkiesbaar zijn.
ledera KV kan binnen de door het PKR-bestuur vast te stallen termijn schrlftelijk avanveel kandida-
ten slellan als er vacatures zijn. Het PKR-bestuur kan evenveel kandldalen stellen als ar vacatures
ziln waarvoor het zittende FC-lId zich nlet herklesbaar heeft geslald Aileen personen die diliHin
schriftelijk bewilllgd habben kunnen kandidaat worden gesteld.

2. Het
a.

b.
c.
d.

FC-/idmaatschap is onverenigbaar met:
hoge politieke functles en In het bljzonder minister, staatssecretaris, lid van de Eersle of
Tweede Kamer der Staten-Generaal, lid van het Europese Parlement of van de Europese
Commissie, lid van de Raad van State, Commissarls der Koningin, lid van Gedeputaerda Sialan;
hel Iidmaatschap van hat FB;
de functie van bezoldigde medewerkervan aen Kamerfrache of de Eurofraclle;
de hoedanigheid van werknemer in dlenat van de Federatle 01 van eM van de mel haar
verbonden stichtingen;

3. Het aantal FC-Iaden dat ledere PKR naar rato van het aanlal KV-Ieden in zijn ressort kan benoemen
wordt geregeld '" het huishoudelijk reglement van de Federatie.

4. De voorzilter en secrelaris van het FB zijn levens voorzllter en secrelaris van hel FC. Hel FC sieil
de verdeling van de overige funclles vast.

5. De leden van het Fe worden benoemd voor lt8n peri ode van viar jaren. Zil Zljn bl! penodieka
aftreding tarslond herklesbaar.

6. Het
a.
b.
c
d.
e.
f.

FC-Iidmaalschap eindlg!;
door periodiek of vrijwillig aftreden;
door overlijden;
doordat het FC-lid ophoudt lid van aen KV I•• lljn;
door ondercuralelesleillng;
door ontslag door de PKR die hem benoemd heelt, evenlueel voorafgegaan door schoming.
door aanvaarding van een (unctie of hoedanigheid als bedoeld In lid 2.

7 Een besluit 101schorsing of ontslag van aen FC-Iid overeenkomstig het in lid 6 sub •• bepaalde, kan
slechts worden genomen door een PKR-vergadering op voorstel van drie KV-en of het PKR-besluur.
De PKR-vergadering beslist op zulk een voorstel slechts na kennisneming van een lerzake door de
Geschillencommissie bedoeld in artikel 30 uitgebracht schriltelijk rapport.



1. Indlen en zolang hel unlal FC-leden niet groter is dan de helf1 van hel aanlal dat voortYloeil uit de
toepaaSing van hel bepaalde in artikel 21 lid 3, worden de bev08gdheden van het FC uilge08fend door
de FR op de wijze voorzien in de artikelen 9 101en mel 14.

2. Heeft hel FB aan de PKR-en medegedeeld, dal hel besloten heeft op grond van het in lid 1 bepaalde
een onderwerp ler beslissing aan de FR Ie zullen voorleggen, dan wordl de beslissingsbev08gdheid

van de FR door een daama ler kennis van hel FB gebfachle ben08ming van een of meer FC-Ieden niel
aangelasl.

3. Onvermlnderd hel elders in deze slatuten bepaalde, heeft hel FC de volgende laken en bevoegdheden:
1. Hel vaslstellen van model-programs voor de verkiezing van leden van lagare vertegenwoor·

dlgende Iichamen.
2. Hel vaslSlellen c.q. goedkeuren van de statu ten en/of reglemenlen van die commissies, orga·

nen 01 andere inslellingen, len aanzien waarvan deze vaslstelling c.q. goedkeuring bij of krach·
tens de slalulen 01 het hulshoudelijk raglemenl van de Federalie niet aan de FR is voorbehou·
den.

3. Hel vaslslellen van modelreglemenlen, c.q. -slatuten ten behoeve van PKR·en en KV-en.
4. Het vaatstellen e.q. goedkeuren van beleldsplannen en begrollngen van de door de FR Ingeslelde

eommlssies en andere instellingen, voorzover de FR deze vastsleiling niel aan ziehze" heel!
voorbehouden.

5. Hel verkiezen en benoemen van de leden van de door de FR ingeslelde commissles of andere
Instellingan, voorzover njet bij de wel voorbehouden aan de FR en voorzover de FR nlel anders
beslist.

6. De beoordeling c.q. goedkeuring van de jaarverslagen van het FB en van de door de FR
jngeslelde commissies en andere inslellingen.

7. Hel voortopig vaststellen van de jaarrekening en de balans van de Federalie.
8. Het vaslstellen c.q. goedkeuren van de jaarrekeningen van commissies en andere instellingen,

voorzover deze 101)aarlijkse financiele verslaggeving gehouden zijn.
9. Hel informeren van de FR over de bevindingen blj hel uilvoeren van de laken, genoemd onder

6, 7 en 8, alsmede her opstellen en geven van advlezen, die uil die bevindingen voortvloeien.
10. Het goedkeuren van overeenkomslen tol kopen, vervreemden en bezwaren van register-

goederen.
1 1. Het gaven van adviezen aan het FB.
12. Hel doen van uitspraken in geschillen, na advies van de Geschillencommissie, bedoeld In artikel

30.
13. Hel evenlueel benoemen van een eommissie ad hoc ter advisering over een geschil lussen hel

Curalorium van de Marnix van St. Aldegonde Stichting en hel FB over het al of niel bezwaar-
lijk zijn van openbaarmaking van een door het Curalonum beoogde publikalie en het doen van
een uitspraak in zulk een geschi!.

, 4. Het instellen van eommlssies am het FC in de uiloelening van Zijn laak bij te staan.
, 5. Hel behandelen van andere huishoudeiljke en organisatorische zaken, die door de voorzitler ter

lalel worden gebfachl.
16. Hel !Weemaa! per jaar aan de FR zenden van een verslag van de werkzaamheden en een

overziGht van de behandelde zaken.
, 7. Hel benoemen van leden van het Curatorium van de Marnix van SI. Aldegonde Stichting.

ala voorzien In de slatulen van die sllchling. alsmede hel wijzigen van genoemde statuten.

Hel FC kan bij hUlshoudelijk reglement nadere regelen stellen omlrent de tenuitv08rlegging van het
bepaalde in dil hootdslUk.

DE MNDIDAATSTELLING yOOR DE YERKIEZING YAN LEDEN VAN
DE STATEN-GENERAAL EN YAN HET EUROpESE PARLEMENT



1. De kandidaalstelling voor de verkiezing van leden van de Eerste Kamer der Slalen·Generaal ge·
schiedt door de besturen van de PKR·en en een kiescollege, bestaande uit de leden van de RPF
tracties van de Provinciale Slaten en de via een RPF-kandidalenlijst gekozen laden van gecomb,-
neerde tracties van de Provinclale Staten.

2. Nadere regelen omtrenl de lotstandkomlng van de kandidatenlijsl worden in hel huishoud91iJk
reglement van de Federalie gesteld.

Ter uitvoering van zijn in artikel 16 lid 3 onder 6 tot en met 8 omschreven laken ten aanzien van de
deelneming van de Federalie aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Slalen-Generaal, doet
het FB tijdig voorstellen aan de FR loekomen inzake het daartoe Ie voeren beleid, waaronder de
eventuele samenwerking met verwante partijen.

2. Ten behoeve van de samenstelling van de kandidatenlijsten roepl hel FB de FR bljeen mel
inachlneming van een oproepingslermijn van lenminsle drie maanden. In het geval van vervroegde
verkiezingen bedraagt de oproepingstermijn lenminste vijt weken.

3. Nadere regelen omlrenl de samenstelling van de kandidatenlijsten worden gesleld In het huishoude-
lijk reglemenl van de Federalie.

1. Ten behoove van de verkiezing van de leden van hel Europese Parlement slell het FB de KV-en l'Idlg
in de gelegenheid de aandachl Ie vesrigen op door hen geschikl geachte kandidalen. Vervolgens Slell
het FB uil de voorgedragen kandidaten die In hun kandldaalslelling hebben bewilligd e9n alfabHlIsch9
groslijsl op, waaraan het FB een ot meer kandldaten kan toevoogen.

2. Deze groslijsr legt hel FB voor aan de FR ter vaslsteiling van de kandidatenlijst. Het FB kan de
groslijst vergezeld doen gaan van een stemadvies omtrenl de te kiezen lijsttrekker en de volgorde
van de overige kandidalen.

3. lowel over de opstelling van de groslijst als over het evenluele slemadvies raadp/eegt hel FB
levoren de RPF-tracties van de Eersle en Tweede Kamer der Stalen-Generaal, de eventuele
RPF·tractie van het Europese Parlemenl en de Vereniging van RPF·bestuurders.

4. De FR kiest eerst de lijsttrekker blj atzonderlijke stemming en bij volslrekle meerderh,"d van
slemmen en kiesl daarna de overige kandidalen en bepaall hun volgorde.

2. Het FB is verplichl van de vermogensloesland van de Federalie zodanige aanlekeningen Ie houden.
dat daaruil te allen lijde haar rechten en verplichlingen kunnen worden gekend.

3. Het FB brengl op een vergadering van de FR binnen zes maanden na atloop van het boekJaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de FR, zijn jaarverslag uil en dOel, onder overlegging
van een balans en een staal van baten en laslen vergezeld van een accounlantsverslag en een daar·
bij behorende accountantsverklaring, rekening en veranlWoording over zijn in hel atgelopen boek-
jaar gevoerde besluur. De Kascommissie, bedoeld in artikel 28, onderzoekl de rekening en verant



4. Hel FB biedt daaraan voorafgaand lijdig de in lid 3 bedoelde 81ukken ter voorlopige vasts telling aan
helFC aan.

1. Hel onderzoek van de rekening en veranlWoording. bedoeld in anikel 27. geschiedt door een
Kascommissie, bestaande uil drie \eden. die jaartijks door de FA worden benoemd uit de leden van
de KV-en. Zij mogen geen lid zijn van hel FB of van hel FC.

1. Het redigeren van &en eigen orgaan van de Federalie geschiedt door &en Aedactiecommissie waarvan
de !eden. waaronder &en hoofdredacteur. op voorstel van het FB, worden benoemd door de FA.

1. De FA benoeml op voorslel van het FB uit de leden van de KV-en een Geschillencommissie bestaande
uit vijt !eden. Voor elk lid van de commissie wordt een plaatsvervanger benoemd, die optreedl bij
llfwlfll(jllqltJ o( olll.f8ntonl. Viin h81 Dcllrokk81\ lid

2. leder jaar treedt &en lid en &en plaatsvervanger af volgens een door het FB op Ie maken rooster. De
aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

3. De Geschillencommissie onderzoekl de geschillen die haar overeenkomstig deze staluten worden
voorgeiegd, loetsl deze aan de toepasselijke staluten en reglemenlen en brengl daarover schnfle-
Iijk advies uit aan het FC. ot. wanneer het FC bij een geschil betrokken is. aan de FA.

4. De geschillen kunnen belretten:
a. de tosfating van een vereniging als KV;
b. de schorsing en opzegging van hel Federatie-Iidmaatschap van een KV en de ontzetting uit dll

Iidmaatschap;
c. de weigering van goedkeuring van wijziging van statuten en reglementen van een KV door hel

FB;
d. handelingen en besluiten van de FR, het FB. het FC. de PKR-en en de KV-en.

5. De FR. hel FB, hel FC. PKA-en en KV-en kunnen geschillen onder elkaar. die niet in der mlnne konden
worden geschikl, aan de Geschillencommlssle voorleggen, mils zij naar het oordeel van de commis-
aie een redelijk belang bij een beslissing over hel voorgelegde geschil hebben.

8. Utden van &en KV kunnen geschillen met hun KV omlrenl besluilen van het besluur 01 van de leden-
vergadering van hun KV. welke niel In der minne konden worden geschikl. aan de Geschillencommis-
sie voorleggen. milS zij naar hel oordeel van de commiaaie &en redelijk belang bij een beslissing
OY9f het voorgelegde geschil hebben en mits de slatuten van hun KV in een dergelljke berosps-
procedure voorzien.



De FR benoeml op voorslel van hel FB uil de leden van de !<V-en een Reglemenlel1Commissie, die de
organen, KV·en, commissies en andere inslellingen van de Federalie van juridisch advies dient.

Hel Fe benoeml 99n Taelalingscommissle, belast mel hel conlroleren van ver209ken am loelaling als lid
van de Federalie en de daarbij overgelegde slukken, alsmede loelsing van grondslag en doel, zoals in de
overgelegde slalulen van de ver20ekende verenlging vermeld, aan slalulen en huishoudelljk reg'ement
van de Federalie. Zij rapporteert schriftelijk aan het FB.

De FR kan bij huishoudelljk reglemenl nadere regelen omtrent hel in deze slaluten bepaalde vastslellen.
Bepalingen uil dil huishoudelijk reglemenl, die in slrijd zijn mel de wet, ook waar die geen dwingend
rechl beval, 0' met deze slalulen, zijn njellg.

Behoudens hel bepaalde in hel volgende artike' kunnen deze slaluten op voorslel van een KV of hel FB
door de FR gewijzigd worden bij meerderheid van slemmen.
In beide gevallen dienen de voorslellen 101 wijziging door hel FB tenminsle lWee maanden voor de
desbelreffende FR·vergadering aan de KV-en Ie worden toegezonden.

De artikelen 3 en 4 en dil anikel kunnen alleen gewijzigd worden wanneer lenminste driekwart van de op
een FR·vergadering uitgebrachle slemmen zich daarvoor uilspreekt, welk voorstel tot wijziging
lenminsle lwee maanden levoren ler kennis van de KV-en maet worden gebrachl.

Een voorslel 101 onlbinding kan alleen worden aangenomen, wannaer lenminsle driekwart van de op een
FR·vergadering uilgebrachle Slemmen zich daarvoor uilspreekl, welk voorslel lenminste Iwee maanden
levoren ler kennis van de KV-en mael worden gebrachl. De FR benaeml een vereffenaar en bepaall de
beslemming van een eventueel balig saldo.

In gevallen waann deze slatulen en hel hUishoudelijk reglemenl niel voorzien bestisl hel FB, behoudens
zijn veranlwoordelijkheid jegens de FA.

Aldus vaslgesleld krachtens besluil van de
Federalieraadsvergadering van 21 november 1987,

laalslelijk gewljzigd krachlens besluil van de
Federalieraadsvergadering van 20 mei 1989
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Dit reglement verstaat onder:
a. de Federalie of APF: de Aeformatorische Polltleke Federatie;
b. de Federalleraad of FR: de algemene vergadering;
c. kiesvereniging of KV: een vereniging als bedaeld In artlkel 5 van de staluten, die als lid van de

Federatle is toagelaten;
d. het Federatlebestuur of FB: het bestuur;
e. de PKR: de Provinciale Kontaktraad;
f. het Fe: hel Federalieconvent;
g. de APJO: de Aeformatorische Politleke Jongeren Organisatie.

1. Een verzoek om laelaling van een polltleke verenlglng al. lid van de Federalie dienl door hel SlalU-
lair bevoegde orgaan van de vereniging schrlttelijk Ie worden gedaan aan het FB, onder overlegging
van:
a. een opgave van de namen en adreesen van tenminste tien laden van de vereniging, die wonen

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

hun funclie.;
c. de door de algemene vergadering vastgestelde statuten;
d. een verklaring dat de algemene vergaderlng heeft besloten taelatlng als lid te verzasken, dat de

statuten van de Federatie haar voldaende bekend zljn en dat zij akkoord gaat met de geldende
contributieregeling van de Federatie.

2. Een verzoek om toelating zal in beginsel ook worden ingewilligd indien het een zelfstandige, reeds
langere tijd bestaande politieke vereniging betrett, die b1ijkens haar statuten:

een grondslag en doel heeft, nlet strljdlg met en In de geest van grondslag en doel van de
Federatie;
bepalingen omtrenl het Iidmaatschap van de vereniging hanteert, die handhaving van haar
grondslag en doel beagen.

3. Hel arbeidslerrein van een KV dienl bij voorkeur binnen de grenzen van een burgertijke gemeenle te
zijn gelegan.

4. Hel FB deelt zijn beslissing mee aan de belrokken vereniging en aan de eerstvolgende FA-
vergadering.

1. Hel FB reik! aan de KV-en ten behoeve van hun vertegenwoordlgers toegangsbewijzen voor de
FA-vergaderlngen uil.

2. Degenen die narnens de RPF zllting hebben in de Eerste of de Tweede Karner der Staten-Genera ai, in
het Europese Partement of in de Slaten van een provincie, alsmede bezoldigde medewerkers van de
Kamerfracties en de Eurofractle kunnen op uilnodlging van het FB als gasl de vergadering bijwonen.

3. KV-Ieden kunnen via hun KV het FB uiterlljk twee waken v66r een FA-vergadering schriftelijk en
gemotiveerd verzoeken de vergadering al. gasten te mogen bijwonen. Bij inwilliging van hun
verzoek ontvangen zij een taegangsbewija.



4. Het FB kan andara personen dan in de voorgaande laden bedoeld tot hat als gasten bijwonen van een
(deel van een) vergadaring uitnodigan of loelaten, tenzij de FR anders besHst, an al dan niat da rais-
en verblijtkostan van deza person an uit da Federatiekas vergoedan. Daza personan ontvangan aan
toegangsbewlJs.

1. Aan de ••••rste discussieronde over anig agendapunt nemen slachts de op da presentielijst varmelde
verteganwoordlgars van KV-an del'll, die de tot de aanvang van da vargadaring gereadllggande spre-
kerslijst mat betrekking tot dat agendapunt hebben getekend, onvarmindard hat bepaalde in lid 2.

2. Namens een KV kan ook een KV-lid, dat geen vertegenwoordiger is, als woordvoerder zonder slem·
r&Cht aan de beraadslaging deelnamen, milS:
a. hiJ op de presentielijsl staat vermeld als schriftelijk daartoe gemachtigde woordvoerder van

zijn KV;
b. op de sprekerslijst is vermeld over welk(e) onderwerp(an) hij het woord zal voeren;
c. de voorzitter van de FR hierop voor de vergadering door een vertegenwoordiger van de

betrokken KV IS geattendeard;
d. de vertegenwoordiger nlet spreekl over de onderwerpen waarover de woordvoerder spreekl.
Als woordvoerder kunnen niet worden aangewezen de personen genoemd in artikel 9, zesde lid van
de statuten.

3. Niemand voert het woord dan na het van de voorzitter te hebben verl<regen.
De voorzitter kan het woord varlenen aan personen, die uit hoofde van hun luncrie in de Federarie
of als gaslen door het FB zi]n uitgenodigd de vergadering bij te wonen.
Indian een voorstel door een PKR is ingadiend, haelt deze het rechl zijn voorslel door ••••n vertegen-
woordiger I" doen verdedigan en aan de discuaaie daarover deel te nemen, doch londer atemrecht.
fndien het een zaak belrelt, die aile PKR-en aangaat worden aile PKR-en in de gelegenheid gesteld om
door hun vertegenwoordigers aan de doscussie deel Ie nemen, eveneens londer stemrechl. Hel
bepaalde in lid 1 ia van overeenkomstige toepassing.
De voorzittar verleent het woord in aan door ham te bepalen volgorda.

4. Niemand voert meer dan tweemaal hat woord over dezelfde aangelegenheid, tenzij op voorstel van
de voorzitter met toeslemming van de vergadering.

5. Wanneer een voorstel in ondardelen of artikelen ia gesplilst, worden zo nodlg eerst algemene
beschouwingen gahouden, waarna desgewenst ovar iadar ondardeal of artikal afzonderlijk in een
door de voorziller te bepalen volgorde wordt beraadslaagd en besloten. Tenslolle wordt len aanzien
van hat voorstel in zijn geheel zonder nadere beraadslaging een beslissing genomen.

6. Wanneer de beraadslagingen hem daartoe aanleiding geven, is de voorziller bevoegd tussanvoor-
stallen an/of compromisvoorstallen tarzaka ta doan, al dan niat na schorsing van de vargadering.

7. De laden van hel FB en personan, die op verzoek van het FB in verband met de behandeling van enig
agendapunt een vargadenng van de FR bijwonen, habben daarin een adviserende stem.

8. Wanneer de voorziller van oordeel is, dat een onderwerp voldoenda is loegalicht an besproken,
sluil hij de beraadslag,ng, tenzlj de vergadering anders beslisl. Daarna voigt stamming.

9. AJvorens lot slemming over te gaan, kan de FR besluiten aan de KV-en gelagenheid te biedan lot
het afleggan van stamvarl<laringan.

10. De voorzrnar kondlgl hat onderwarp van een te houden stamming dUidalijk aan. Ingedianda amende-
mentan komen In stamming v66r hel voorslal, waarop zij betrekking hebben.
Zijn er tan aanzien van eenzelfda voorslel mear amendementen ingadiand, dan komI hat amendemanl
met de versla strekklng hel aerst in stamming. Bij gaschil hierovar bestist de vergadering. Is aen
voorstal in ondardelen of in artikelen verdeeld, dan komt bij da stemming ovar alk onderdaal of
artikel even&ens het amandement mal de verste strekking hel earsl in stamming.



aangewezen vertegenwoordlgera. die niet behoAln tot Hnzelfde KV. Personen over wie de alemmlng
plaals vindt kunnen geen dee' van het stembureau unmaken.

,. Amendementen op voorstellen tot vaststeillng, c.q. wijziging van de statuten, het huishoudelijk
reglement, het basisprogram, verkiezlngsprograms, alsmede amendementen op rapporten van door
de FR ingestelde commlssie., dlenen zo tljdlg schrlftelljk blj het FB te worden Ingediend. dat zij
Uiter1ijk vier waken voor de FR-vergaderlng waar de voarstellen zullen worden behandeld. door het
FB aan aUe KV·en kunnen worden loegezonden.
Zij komen slechts in de FR-vergaderlng In behandellng, Indlen zij voor de aanvang van de
vergadering door tenmlnste vljl In de vergaderlng vertegenwoordlgde KV-en schrlflelljk worden
ondersteund. Het FB regelt hoe deze ondersteuning dient te blijken.
Amendementen voorgestald 01 overgenomen door het FB 01 door de commissie die het desbetrel-
lende voorstel 01 rapport heelt voorbereid komen zander ondersteunlng in behandeling.

2. Tijdens de beraadslaging over de in lid t bedoelde voarstellen en amendementen in de daar bedoelde
vergadering, kunnen slechls amendementen worden ingediend, die tek.tuele wijziging beogen.
InhoudeUjk nieuwe amendementen zljn dan nlet meer toegestaan, tenzi] zlj voorkoming van strijd
mer de wet of de statu ten beagen of de vergaderlng op voorstel van de voorzltter anders beslis\.

3. Hel FB kan het bepaalde in de leden 1 en 2 van 100000lng verklaren op andeAl dan de daar bedoelde
voorstellen of buiten toepassing laten met betrekklng tot een voorstel als aldaar bedoeld dal van
eenvoudige aard is. een en ander onder goedkeuring door de betrokken FR-vergadering.

4. Tijdens de beraadalaging over voorstellen, waarvan de behandellng niet overeenkomstlg lid 1 is
voorbereid, kan iedere KV schriltelijk amendementen bij de voorzilter indienen. Deze komen
slechts in behandeling. indien blijkt dat tenminste vijl in de vergadering vertegenwoordigde KV-en
het amendement steunen.

1. Een voorstel van orde kan mondellng of achriftelijk door een KV worden gedaan. Hel komI alleen in
behandeling, indien b1ijkt, dat tenminsta vijl in de vergaderlng vertegenwoordigde KV-en het voor-
stel steunen.

2. De voorzilter beslist 01 het voorslel inderdaad een voorsle' van orde is. Een voorstel van orde komI
terstond in behandeling.

Andere voorstellen dan in de beide voorgaande artikelen bedoeld kunnen tijdens 88n FR-vergadering
uilsluitend aChrlfteliJk en ondertekend bl] de voorzltter worden ingediend. mils zlj betrekking hebben op
een onderwerp, dat op de agenda ataat, en blljken. medeondertekening door lenminste vi]f andere in de
vergaclering vertegenwoordigde KV-en worden ondersteund.

2. Indien lemand zich beledigende 01 onbehoorlijke uitdrukkingen veroorloolt, afwijkt van de zaak in
behandeling, een spreker herhaaldelijk in de rede valt, dan wel op andere wijze de orde verstoort,
wordl hij door de voorzilter tot de orde geroepen. Geeft hij daaraan geen gevolg, dan kan de voor-
ziller hem het woord ontnemen, waarna hi] aan de beraadslaging over de zaak in behandeling niet
meer mag deelnemen.

3. lemand die herhaaldelljk de ord. ver.loort. kan de aan_zigheid in de vergad.rlng worden ontzegd,
zulks op voorstel van de voorziller, waarop door de FR zonder beraadslaging lerstond word!



lleslist. Bij aanneming van dil voorslel moel de llelrokkene de vergadering onmiddellijk verlaten. Bij
weigerachtigheid doel de voorziner hem verwijderen.

1. De (tweede) secrelaris van het FB draagl zorg voor de notulering van de vergadering van de FR. Hij
kan zich onder zijn veranrwoordelijkheid doen bijstaan door aen lid van een KV.

2. De nOlulen worden uiterlijk met de definitieve agenda voor de eerslVolgende vergadering van de FR
aan de KV-en toegezonden. In het officiale orgaan van de Federatie wordt zo spoedig mogeliJk een
journalistiek verslag van de FR-vergadenng opgenomen.

Het FB is bevoegd in bijzondere gevallen te zi]ner beoordeling aan KV-en uitslel van contributie-
belaling te verlenen.

2. Het FB zendt halfjaarlijks aan de KV-en een rapport over:
de voortgang van de activiteilen, waartoe de FR beslool;
de voorlgang van de werkzaamheden van de door de FR Ingeslelde commissies mel een
verwachte werkingsduur van langer dan een Jaar.

3. V66r een maart van elk jaar zendt het FB aan aile leden, alsmade aan de PKR-en een slaal loe,
waarin de namen. adressen en telefoonnummers worden vermeld van:
a. de laden van hel FB, mal vermelding van funclies en data van aftreding;
b. de secretarissen en/of contactpersonen van de commissies, organan en andere instellingen van

de FederafJe;
c. die luncfJonarissen, wier werkzaamheden het nuttig of gewenst maken, dat Zl] bij de KV-en

bekend zijn;
d. de voorziners, secretarissen en penningmeesters van de PKR-en;
e. de secretarissen van de KV-en, met vermelding van de PKR waaronder de KV-en ressorteren;
f. de contactpersonen van de RPJO in de PKR en de plaatselijke longeren-afdelingen, tezamen mel

de laden van de landelijke werkgroep;
aen en ander naar de toestand op &en januari van het lopende jaar.
Gedurende het jaar maakt het FB periodiek wijZigingen van deze gegevens bekend.

1. Het FB WI]Stull zijn midden een tweede voorziner, een secretaris en ean penningmeaster aan. Het
kan Ult Zlln midden voor de secretaris en de penningmeaster een vervanger aanwiJZen en de overige
bestuurs!uncfJ8Sverdelen. Een llestuurslid kan meer dan een functie bekleden.

2. De voomfler leidt de vergaderingen van hel FB en van het dagelijks besluur en haeft ook verder de
dagelijkse leiding van aile FederafJezaken. Hij tekent lezamen met de secretaris zoveel mogelijk de
stukken

3 De secretaris voert de correspondentie en houdt de notulen van de vergaderingen van het FB. Hil
draagr zorg VDDrde ladenadministratie en her archie!.

4. De penningmaesler beheert de geldrlllddelen van de FederafJe. Hij draagt zorg voor hel beleggen van
de gelden op aen door hat FB te bepalen wljze.
Hi] IS verpllcht te allen tijde inzage Ie geven van kas en boeken van de Federalie aan het FB en
medewerkIOg Ie verlenen aan de Kascommissie en de accountanl, bedoeld in artikel 10, lid 2 onder
13 van de statuten



,. Het FB vargadart zo dlkwljll da werkzumheden dlt nur hel oordHl van de voorzillar noodzakallJk
maken. De voorziller Is voons verplleht een vergaderlng van hel FB bijeen Ie roepen op verzoek
van lenminsle drie leden, _Ike vergadering binnen !wee weken na onlYangsl van hel verzoek
wordl gehouden.

2. De oproeping ler vergaderinggeschiedt,behoudena In spoedelll8ndegevallen en In gevallenbedoeld in
lid 1, tweede volzin, op een lermiln van tenmlnsle Un week. De oproeping gesehiedt schriftelijk en
is vergezeld van de agenda. De voorzitter is verpilchl op verzoek van lenminsle drie leden 88n door
hen verlangd onderwerp op de agenda Ie piaalll8n.

3. Het FB kan in spoedeisende gevallen of _gens onvoorzien8 omslandlgheden ook lelefonisch
vergaderen. De lermijn voor de oproeping bedraagt in dal geval lenminsle drie dagen.

4. Hel FB kan ook sehrlftelijk besluilen namen, mlts mel algemene slemmen bij gelijkluidende door aile
besluursleden ondertekende ver1klaringen.

5. Hel FB kan slechts geldige besluiten nemen, Indien tenminste de helfl van de in functie zijnde
besluursleden ler vergadering aanwezig is. Is dit quorum niet bereikt. dan kunnen ongeaehl hel
aanlal aanwezige leden geldlge beslulten worden genomen In 88n mel een tussenpoosvan tenmlnste
6 dagen gehoudentweede vergadering.
Deze bepaling is van overeenkomslige toepassing op lelefonische vergaderingen met dien verslande
dat de termljn van zes dagen wordt ver1korttot drie dagen.

6. Hel bepaalde In artikel 14, de leden 1 101en mel 5, van de statuten is van overeenkomstigetoepas·
sing. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken als regel mondeiing.

7. Bij huishoudelijk raglement kunnan nadere ragels worden gegeven over de vergaderingenvan en de
besluitvorming door het FB.

1. Het periodleke aftreden van FB·leden vlndl plaata op de jaarvergadering van de FR volgens een
rooster, dal door hel FB wordt vastgesleld en aan de FR medegedeeld. Hel lid, dat in een tussen-
tijdse vaealure is gekozen. treedt af op het t1jdSlip_arop zljn voorganger had moeten aftreden.

2. De periodleke verkiezlng van FB·leden gesehiedt evenaens op de jaarvergadering van de FA.
Voorziening in tussentijds opengevallen plaatsen geschiedt eveneens op de jaarvergadering, tenzij
eerdere voorziening nodig wordt geaehl.

3. Wanneer lussen twee personen. die tegelijkertijd zijn gekozen, een in artikel 15 lid 4 van de
statuten verboden belrekking beslaal, baslisl zo nodig hel 101.
Kandidaten dienen aan het FB mededeling te doen van bestaande in genoemd artikel bedoelde
belrekkingen mel zittende FB-Iedenen mel andere kandldalen.

4. Kandidalendienen op verzoek van he' FB mededeling Ie doen van (naven)funet'e•• die zij bekledanof
overwegen te aanvaardan.

5. ledere kandldaatstelling is vergezeld van de volgeode gegevens omtrenl de kandidaat:
a. volledige naam, adres, leeftijd en beroep;
b. een globale aanduidingvan het t1jdslipwaarop de kandidaat lid van een KV is geworden;
e. de door de kandidaat bekiede lunettes in de RPF (KV. _rkgroepen, commissies,en dergelijke);
d. de ker1kelijkegezindte;
e. een opgave van evenluele overige kwalileiten op grond waarvan het FB of de KV de kandidaat

aanbeveell.

Ii IllIt 18 ~AIl till KV 1111 "tl aMI he! fll Ilifl! IOllllllllltlllll ilOOtlfll ililllllllvillilllliln Ii! I1fllln (Jim rill ij>:hflflllillMIl
opgave van de kwall'eiten en de gagevene van de kandidaal ala bedoeld In het vorlge lid, noch
tildens de Ie houden vergadering voordat de verkiezing heeft plaalsgehad opmerkingen ten voordele
of len nadele van een kandidaal Ie maken.



7. De utlslag van de verltiezing en de verdeling van de lunelles worden in het officiAle orgaan van de
Federalle bekend gemaakl.

1. Het FB is bevoegd onder zijn veranlwoordelijkheid bepaalde taken ler voorbereiding 01 aldoening
op Ie dragen aan een college van dagelijks besluur, samengesleld uit de voorziller, de tweede
voorziller, de secrelaris, de tweede secrelaris en de penningmeester. Oil college doet aan het FB
regelmatig verslag van hetgeen namens het FB werd verrichl.

2. Het dagelijks bestuur vergaderl zo dikwijls de werkzaamheden dil naar het oordeel van de voorzit·
ter noodzakelijk maken 01 tenminste lwee andere leden dit verlangen.

3. De termijn van oproeping bedraagt 99n week; vergaderingen waar aile leden aanwezig zijn kunnen
zonder lermijn worden gehouden. Voor besluitvorming geldl een quorum van drie leden.
Bij slaking van stemmen heelt de voorzitler een beslissende slem.

Voor de benoemlng van FC-Ieden geldt de volgende verdeelsleutel:
een PKR met minder dan 251 leden benoemt 1 FC-Iid;
een PKR met 251 lot 750 leden benoemt 2 FC-Ieden;
een PKR met 751 tol 1500 leden benoemt 3 FC·leden;
een PKR met me'" dan 1500 laden benoemt 4 FC-Ieden.

Wanlltlt:H huf ~h.•nl •.11Ilu1un bOVUrl d •.J dttrtiu sliiol. {ion I hnt fn ••~n do rn Qgn voorR101 101 harliAning VOl/1

deze sleutel

De FC-vergaderingen wonden, zo dikwijls de werkzaamheden dil naar het oordeel van de voorzilter
nOodzakellJk maken, namens het FB door de voorzitler bijeen geroepen. De voorzitter is voorts
verplicht een vergadering bijeen te roepen op verzoek van len minsle drie leden, welke vergadering
binnen vier weken na ontvangSI van het verzoek wordl gehouden.

2. De opr09ping ter vergadering geschiedt, behalve in spoedeisende gevallen en in de gevallen bedoeld
in lid 1, tweede volzin, 01 lid 3, lweede volzin, op een lermijn van ten minste 99n week. De
oproeping gesch.edt schriftelijk en is vergezeld van de agenda. De voorzilter is verplichl op
verz09k van ten mlnsle drie leden een door hen verlangd onderwerp op de agenda te plaatsen.

3. Hel FC kan slechts geldige besluiten nemen, indien ten minsle de helft van de in lunctie zijnde leden
ter vergadering aanwezig is. Is dit quorum niet bereikl, dan kunnen ongeacht het aantal aanwezige
laden geldige beslullen worden genomen in een mel een tussenpoos van ten minsle zeB dagen
gehouden volgende vergadering.

4. Oak builen vergade"ng kan het FC besluiten nemen, mlts met algemene stemmen bij geliJkluidende
door ieder der FC-Iaden ondertekende schriltelijke verklaringen.

5. Aile besluiten worden door het FC genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen. Blanco stemmen worden geacht nlet te zijn uitgebrachl. Indien de stemmen staken over
99n voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen. Stemmingen over
personan geschieden schnftelijk, over zaken als regel mondeling

7. De voorziller van hel Fe kan leden van 99n KV op schrifteliJk verzoek toegang verlenen tot (een deel
van) een vergadering.



DE KANDIPAAISTElLlNG YOOR De VEBKIEZING VAN lEpEN VAN
DE KAMEBS PER STATEN·GENEBAAl

,. De kandidaatstelling komt tot sland door samenwerklng van het FB, de besturen van de PKR-en en
een kiescollege bestaande uil:
a. de leden van de RPF·fracties van de Provlnclale Slaten;
b. de via een RPF-kandidatenlijst gekozen laden van gecombineerde fracties van de Provinciale

Staten.
Ais voorzilter van het kiescollege fungeert de voorzUter van het FB of diens plaatsvervanger; hij
heeft een advlserende slem.

2. Uiterlijk negen maanden voor de wettelijke dag van de kandidaatstelling nodlgt het FB de besturen
van de Provinclale Kontaklraden en de laden van het kieecollege uit ieder ten hoogste vijf leden van
een KV schriftelljk blJ het Fe voor te dragen ala kandldaat.
De voordrachlen dienen uiter1ijk acht maanden voor de dag van de kandldaatstelling door het FB te
zijn onlYangen.

3. De voordrachten gaan vergezeld van een korte beschrjjvlng van functles en kwalileiten van de
kandidalen, alsmede van de mededeling, dat de kandidaten zich jegens de indiener bereid hebben
verklaard de door de FR vastgestelde bewilligingsverklaring te ondertekenan.

4. Na onlYangst van de voordrachten zendt het Fa ten spoedigste bedoelde bewilligingsverklaringen
aan de kandidaten ler ondertekening en terugzending voor een door het FB vast te slellen dag.

5. Het FB stell een alfabetische groslijst samen uil de namen van aile voorgedragen kandidaten,
desgewenst aangevuld met de namen van kandidaten die hel Fa geschikt acht.

6. Het FB zendt de gr06lijst met een in algemene zln getormuleerd en gemotlveerd stemadvies. gehoord
de Tweede Kamerfractie van de BPF, uilertljk zevan munden voar de dag van de kandidaalstelling
aan de Ieden van hel klescollege en roept een ulterllJk zea maanden voor bedoelde dag te houden
vergadering van hel kleacollege bijeen.
Bij de groslijsl worden gevoegd de gegevens, die door de indleners van de voordrachten zijn
verstrekt. alsmede de ondertekende bewilligingsverklaringen.
Afschriflen van de groslljat worden ter kennianaming gezonden aan de besluren van de PKR-en en
aan de RPF-fractle van de I_de Kamer.

7. In de in lid 6 bedoelde vergadering sIell hel kiescollege de kandidatenlijst vast. leder tar vergade-
ring aanwezig lid van het kiescollege heefl daarbij Un alem.

8. Alvorena tot stemming over te gasn, beraada'aagl het kleacollege over iedere kandldaal op de
groslljst in informatieve zin. Indien een lid van het klescollege tevens kandidaal is. vindt de
beraadslaging over zijn persoon buiten zijn aanwezigheld plaats.

9. De kandidatenlijst wordt samengesteld uit tenminsle driemaal zoveel namen als de RPF-fractia van
de Earsle Kamer leden bevat, doch niel mindar dan tlen.

10. De namen van de kandidaten en hun rangorde worden, te beginnen mel de lijstaanvoerder. per
plaats atzonderlijk bepaald door schriftelijke stemming en bij volstrekte meerderhaid van stemmen.

11. Indlen bij de eersle stemming geen der kandldalen de volslrekle meerderheid behaall. wordt een

IWlllldli gilimmino !1ilhtllJdllfl Or/hull ook dllifblj lIil" dlr kil"dlgitin Oil VgllllrllMflitmll@rllllfhllld, !1~n
vall voor de derde slemming en voor evenlueel volgeode Ilemmingen lelkena de kandidaat die hel
geringsle aantal stemmen heeft verkregen af, totdal een kandldaal de volstrekte meerderheid heetl
behaald.



12. Indien twee ot meer kandidalen hel geringste aantal stemmen hebben behaald, wordt door tussen-
stemming bepaald welke van deze kandidaten alvall. Staken bij deze lussenstemming de stemmen.
dan va It de jOngsle kandidaal in jaren al.

13. Staken de stemmen bij verkiezing uit twee kandidalen ten tweede male, dan wordt de oudste kandi-
daat in jaren gekozen verklaard.

14. In de aldus vaslgesfelde kandidalenlijsl is het FB bevoegd wijzigingen aan te mengen op verzoek
van de desbetreffende kandidaat. mits met inslemming van aile daarbij betrokken kandidalen. Van
zulk een wljziging doet het FB onverwijld madadeling aan de leden van hel kiescollege met een
daartoe strekkende toeliehting.

1 5. Indien het FB zieh niet kan vinden in de door het kiescollege vastgestelde kandidatenlijsf. dan wordt
in een gezamenlijke vergadering van FB en kieseollege de kandidatenlijst detinitief vaslgesteld, in
welke vergaderrng iadere aanwezige 99n stem heef!. De leden 8 tot en met 14 zijn van overean-
komstige loepassing.

16. Hel kieseollege kan het FB maehtigen een lijstverbinding aan te gaan met door het kiescollege
bepaalde partijen en/of lijslen

17. De RPF-slalenfraefies en de RPF-sfalenleden, bedoeld in lid 1 onder b. zijn belasl met de liJdige
inlevering van de liJsten en verpliehlen zieh een gemaehligde als bedoeld in lid 19 aan te wijzen en
deze ler kennls van het FB Ie brengen.
Het FB houdf foezleh!. dat de lijsten tiJdig worden ingediend en verzorgl zeit de eventuele lijstver-
bindingen.

18. Hoewel de staten laden een eigen verantwoordelijkheid hebben, zullen zij een stemadvies van het FB
om te stemmen op een andere dan een RPF-lijst dat ten doel heelt een optimaal resullaat voor de
RPF en de mel de RPF verbonden lijsten te behalen, opvolgen overeenkomstig de door hen onder-
t ••k••nd •• o..williginiJ.v ••,ld"rlno

19. De statenleden zorgen er voor. daf hun slem wordt uitgebraeht. evenluael door een ander slatenlid
daartoe te maehtigen.
Hel FB houdt toezieht. dat de statenladen ot hun gemaehtigden Iijdig voor de stemming voor de
ieden van de Eersle Kamer ter plekke zijn.

20. Uitsluilend het FB is gerechtigd lerzake van de kandidaatstelling en verkiezing van de leden van de
Eerste Kamer pubheatles en persberiehlen te doen uitgaan.

21. Indien door wetswiJziging of in geval van onlbinding van de Eerste Kamer de termijnen genoemd in
de laden 2 tot en met 6 niel In aeht kunnen worden genomen. roept het FB met speed hel kieseollege
biJeen voor het vaslslellen van een noodprocedure.

1. Het FB is belast met de organisalie van al helgeen vereist is voor de deelneming door de Faderalie
aan de verkiezlngen van de laden van de Tweede Kamer der Slaten-Generaai. Het FB doet ten aanzien
van het daartoe te voeren beleid, waaronder de eventuele samenwerking met verwante politiake
panijen en groeperingen. tijdig voorstellen aan de FA.

2_ Ten behoeve van de samenstelling van de kandidatenlijsten roept het FB de FR bijeen met inacht-
neming van een oproepingstermijn van tenminste drie maanden.

3_ De KV-en kunnen uiterlijk twee maanden voor de FR-vergadering schriflelijk kandidaten en kandi-
daten voor het lijsnrekkerschap aanbevelen bij het FB. mits deze lid zijn van een KV. De aanbeve-
tingen dienan van een beknopte toeliehting te ziJn voorzien. Elke KV kan niel maer kandidalen
aanbevelen dan er plaalsen zijn op het landelijk gedealle van de kandidatenlijst, bedoeld in lid 11

4_ Hal FB onderzoekt of de aanbevolen kandidaten in de kandidaatstelling en/of in de kandidaatstelling
voor het IiJsllrekkersehap bewilligen. Deze bewilliging dient tenminste zes weken voor de FR-
vergadering door het FB ontvangen Ie zljn. Bewilliging gesehiedt door ondertekening van een door



5. Het FB stell een groslijst op, waarop de kandidaten die door tenminste drie KV-en zijn aanbevolen en
die t1Jdig in hun kandidaalsteillng, c.q. in hun kandidaatatelllng voor het lijsttrekkerschap hebben
bewilligd alzonderlijk allabetisch zijn gerangschikt. Het FB kan een kandidaat-lijsttrekker en andere
kandidalen aan deze lijst toevoegen, mits ook zij daarin bewilligd hebben.

6. Het FB kan een stemadvies, vergezeld van een algemene motlvering, 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 stem-
advles mondeting loelichten. Het FB is gehouden zoveel als in zijn vermogen is inlichtingen aan de
vergadering te verslrekken.

6. De FR klest eersl de IiJsttrekker, blj afzonderlijke stemming en bij volstrekte meerderheid van
stemmen, uit de kandidaten die in de kandidatuur voor hel Iijsttrekkerschap hebben bewilligd.
Daarna worden voor de volgende vier plaatsen op de kandidatenlijsten uit aile kandidaten op de
groslijst, uitgenomen de gekozen Iljsltrekker, kandidaten gekozen, eveneens bij alzonderlijk
slemmingen en bij volstrekte meerderheid van stemmen.

9. Voor de rangorde van de overlge kandldaten op de kandldatenlljaten wordt vervolgena &en punten·
stelsel loegepast, waarbij hel asntal punten, door een kandldaat verkregen, wordl bepaald door &en
opklimmende reeks, Ie beginnen bij de laalste naam op het stembiljet. De aldus verkregen punten
worden per kandidaat gelotaliseerd. De uitkomst van de totaaltelling bepaslt de rangorde op de
kandidatenlijst.

10. De FR kan het FB machtigen in bijzondere omstandlgheden de aldus verkregen volgorde op het lande-
lijk gedeelle van de kandldatenlilsten bedoeld In de aerste alinea van lid 12 Ie wijzigen, mits de
hierbij betrokken kandidaten ziln gehoord en deze tot de wijziglng hun loestemming hebben gageven.
Ingeval de FR beslult tol hel samenvoegen 01 ineenechulven van kandidatenlijslen wegens samen-
_rking met verwante polltleke partijen 01 groeperingen, la het FB gemachtigd lerzake het nodige Ie
verrichlen.
Indien namen van kandldaten blj de aamenvoeglng of Ineenechulvlng moeten worden algevoerd,
geschiedt deze afveering van onder aI, tenzij in bijzondere gevallen en in overleg met de daarbij
betrokken kandidaten anders kan worden besllst.

11. Tenzij de FR in incidentele gevallen anders bepaalt, zullen de kandidatenlijslen voorzoveel betrelt
de eersle twintig kandidalen, in aile kamerkleskringen gelijkluidend zijn (hel landelijk gedeelte).
De PKR·en ziln bevoegd door middel van door hen georganisaerde verkiezingen in hun ressort
regionale kandidatenlijsten samen te stellen waarop ten hoogste tien kandldaten voorkotnen, en bij
hel FB in Ie dienen, dal deze lijsten toevoegt aan de onderscheiden olficiile regionale kandidaten·
lijsten.
Indien een PKR geen gebruik maakt van deze bevoegdheid, vult het FB de kandidatenlijst voor de
desbetrelfende kamerkieskring aan met inachtneming van de in lid 9 bedoelde rangorde.

12. Wanneer wagens overlijden, bedanken of andere oorzaken het landelijk gedeelte van de kandidaten·
lijst 01 een door hel FB op grond van lid 11 laalste allnea opgestelde IIjst onvolledig wordt, is het
FB bevoegd tot aanvulling met inachtneming van de in lid 9 bed08lde rangorde.
De bevoegdheid tOI aanvulling komI ook toe asn de besturen van de PKR·en voor wat belrelt het
door hen vastgestelde deel van de kandidatenlljst.

13. In geval van vervroegde verkiezingen kan het FB voorzover dat naar zijn oordeel nodig is in verband
met de datum van inlevering van de kandidatenlijsten bij het hooldstembureau alwijken van het
bepaalde in de leden 2, 3, 4 en 6, in dier voege da!:
a. de oproeping voor de FR-vergadering tenminste vii' weken tevoren wordt verzonden;
b. de KV-en gedurende tenminste twaall dagen na verzending van de oproeping kandidalen kunnen

aanbevelen;
c. de termijn van schriftelijke bewilliging in de kandldaalslelling tenminste achl dagen bedraagt.

18 reken.n vana' d. onlvangll viln hat d•• bettaflend. ve'l~k vlln he. Fe:
d. de groslijst en het atemadviea lenminate zeven dagen voor de FR-vergadering aan de KV·en

worden t08gezonden.



1. De FA kan besluilen tot het vestigen van een Federatiebureau. He! FB bepaall de plaats van vestiging
en het aantal medewerkers. Hel Federatiebureau verricht de door of namens hel FB opgedragen
werkzaamheden.

3. De jaarwedden en de rechtspositieregelingen van de medewerkers worden na overleg met de
beJanghebbenden door het FB vastgesleld.

1. Hel FB doel onder zijn veranlwoordeliJkhe,d zoveel mogelijk maandelijks een nummer van het
officiele orgaan van de Federatie, genaamd "Nieuw Nederland" verschijnen.

2. AI helgeen hel officiele orgaan betrett word! geregeld bij een afzonderlijk door het Fe vas I Ie
stellen reglement.

Schenk,ngen, erfstellingen of legalen zullen niel worden aanvaard wanneer daaraan voorwaarden zijn
verbonden, slrijdig met de grondslag of bezwaarliJk voor de verwerkelijking van hel doel van de
Federatie. Erfstellingen worden alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.

In de gevallen waarin dit ragrement niet voorziet, bes/ist het FB, behoudens zijn veranlwoordelijkheid
jegens de FA.

Di! raglement kan op voors!el van een KV of het FB door de FA worden gewijzigd bij meerderheid van
slemmen.
De voors!ellen lot wijziging worden door het FB tenminste twee maanden v66r de desbetreffende
FA-vergaderrng aan de KV-en loegezonden.

Aldus vastgesleld krachtens besluil van
de Federatieraadsvergadering van 21 november 1987.
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