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1.1 De Federatieraad vertegenwoordigt de aangesloten kiesverenigingen
en is het hoogst beslissend orgaan van de RPF.

1.2 De Federatieraad bepaalt het algemeen beleid van de Federatie.
1.3 In het bijzonder behoort tot de bevoegdheid van de Federatieraad:

a. De vaststelling of wijziging van de statuten en het huishoude-
lijk reglement;:

b. De vaststelling of wijziging van het basisprogram van de
Federatie;

c. De benoeming, de schorsing, en het ontslag van bestuursleden
van de Federatie;

d. De toelating en het royement van kiesverenigingen;
e. De benoeming van commissies als bedoeld in artikel 11 der

statuten;
f. De vaststelling en wijziging van de jaarlijkse begroting en

de vaststelling ~an de jaarstukken;
g. De vaststelling en wijziging van de jaarlijkse contributie;
h. De vaststelling van de kandidatenlijst voor de verkiezing van

leden van de Tweede Karner der Staten-Generaal en van het
Europese Parlement;

i. De vaststelling, op voorstel van het Federatiebestuur, van
procedures voor de samenwerking met andere politieke partijen
bij verkiezingen.

1.4 De Federatieraad wordt in beginsel tweemaal per jaar bijeen
geroepen voor het houden van gewone federatieraadsvergaderingen.
De eerste gewone vergadering wordt gehouden in het voorjaar, de
tweede vergadering in het najaar.

1.5 In de gewone najaarsvergadering komen en elk geval aan de orde:
a. De financiele verantwoording van de penningmeester over het

afgelopen jaar;
b. De begroting voor het komende kalenderjaar;
c. De vaststelling van de contributie voor het komende kalenderjaar;
d. De verkiezing van leden van het Federatiebestuur.

1.6 De vaststelling van de jaarstukken geschiedt slechts, indien deze
zijn voorzien van het rapport van een door de Federatieraad aan
te wijzen deskundige.

2· De vergaderingen van de Federatieraad
2.1 De vergadering van de Federatieraad staat onder de leiding van

de voorzitter van het Federatiebestuur, of bij diens afwezigheid,
onder die van de tweede voorzitter. Indien noch de voorzitter, noch
de tweede voorzitter aanwezig is, wijst de Federatieraad op voor-
stel van de overige leden van het bestuur een waarnemend voorzitter
aan.

2.2 De (tweede) secretaris van het Federatiebestuur draagt zorg voor
de notulering van de vergadering van de Federatieraad. Hij kan
zich daartoe onder zijn verantwoordel~kheid, doen bijstaan door
een lid van de RPF.

2.3 Het verslag wordt tijdig voor de eerstvolgende vergadering van de
Federatieraad aan de kiesverenigingen toegezonden. De hoofdpunten
van het verslag worden zo spoedig mogelijk na de vergadering in
het orgaan van de RPF vermeld.



2.4 De afgevaardigden van de kiesverenigingen dienen zich veer de
aanvang der vergadering op een door de secretaris van het Fede-
ratiebestuur te bepalen wijze te melden en daarbij een schriftelijke
volmacht, getekend door de voorzitter en de secretaris van de
vertegenwoordigde kiesvereniging, over te leggen.

2.5 Afgevaardigden van de kiesverenigingen worden geacht voor de
duur van de vergadering van de Federatieraad zonder last of rug-
gespraak besluiten te kunnen nemen en daartoe over het mandaat
van hun vereniging te beschikken.

2.6 Het Federatiebestuur is verplicht een vergadering van de Fede-
ratieraad bijeen te roepen conform artikel 5 der statuten, indien
hierom door tien van de bij de Federatie aangesloten kiesvereni-
gingen wordt verzocht.

2.7 De agenda van de vergadering van de Federatieraad wordt door het
bestuur opgemaakt. Zij bevat aIle te behandelen punten. De voor-
stellen, toelichtingen en adviezen met betrekking tot elk punt
worden aan de kiesverenigingen tegelijk met de agenda toegezonden.
De hoofdzaken worden summier in het officieel orgaan van de RPF
vermeld. De agenda vormt de grondslag voor de behandeling der
zaken.
Onderwerpen, die niet op de agenda zijn vermeld, worden niet
behandeld, behalve in spoedeisende gevallen, op voorstel van het
bestuur, indien ten minste tweederde van het aantal in de vergade-
ring uit te brengen stemmen met het voorstel tot behandeling
instemt.

2.8 Het bestuur zendt aan de kiesverenigingen een schriftelijke
oproep tot de vergadering, welke tevens de plaats, de datum en het
tijdstip, alsmede-de agenda vermeldt. Behoudens in gevallen als
bedoeld in artikel 2.6 worden deze oproep en de agenda ten
minste twee maanden veer de vergadering aan de kiesverenigingen
toegezonden. Deze termijn geldt niet voor eventuele aanvullingen
op de agenda, als bedoeld in artikel 2.9, en evenmin voor spoed-
eisende gevallen als bedoeld in artikel 2.7.

2.9 Elke aangesloten kiesvereniging is bevoegd wijziging en aanvul-
ling van.de agenda te verzoeken i een zodanig verzoek wordt
schriftelijk, onder opgaaf van redenen, ingediend bij het fede-
ratiebestuur, uiterlijk vier weken voor de te houden federatie-
raadsvergadering. Gelijke bevoegdheid komt toe aan leden, bedoeld
in artikel 6.1 •

2.10 De voorzitter opent de vergadering niet, voordat blijkens de
presentielijst meer dan de helft van het aantal bij de RPF aange~
sloten kiesverenigingen is vertegenwoordigd. Indien blijkens
de presentielijst een half uur na het tijdstip, waarop de opening
van de vergadering was vastgesteld, nog niet meer dan de helft
van het aantal kiesverenigingen is vertegenwoordigd, stelt de
voorzitter vast, dat wegens te geringe opkomst de vergadering
niet kan worden gehouden. Hij kan tevens de mededelingen van
orde doen die hij noodzakelijk acht. Hij bepaalt zo nodig datum
en tijdstip, waarop de vergadering, overeenkomstig artikel 10,
zesde alinea van de statuten wordt gehouden.

2.11 De voorzitter is belast met de handhaving van de orde.



2.12 Geen lid voert het woord dan na het van de v00rzitter te hebben
verkregen.
De voorzitter verleent het woord in de door hem te bepalen volg-
orde.

2.13 Geen lid voert meer dan tweemaal het woord over eenzelfde aangele-
genheid, onderdeel of artikel, tenzij op voorstel van de voorzit-
ter, met toestemming der vergadering.

2.14 Indien een lid zich beledigende of onbehoorlijke uitdrukkingen
veroorlooft, afwijkt van de zaak in behandeling, een spreker her-
haaldelijk interrumpeert dan wel anderszins de orde verstoort,
wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. 20 het lid
daaraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem het woord ontne-
men. In de vergadering waarin dit geschiedt, mag het lid, aan wie
het woord is ontnomen, aan de beraadslaging over de zaak in behande-
ling niet meer deelnemen. Maakt een lid zich bij herhaling schuldig
aan ordeverstoring als bedoeld in dit artikel, dan kan hem de toegang
tot de vergadering worden ontzegd, zulks op voorstel van de voor-
zitter, waarop door de Federatieraad zonder nadere beraadslaging
terstond wordt beslist. Bij aanneming van dit voorstel moet het
lid de vergadering onmiddelijk verlaten. Bij weigerachtigheid doet
de voorzitter hem verwijderen.

2.15 Ieder lid heeft het recht staande de vergadering een voorstel
( motie ) in te dienen. Dit voorstel dient de voorsteller schrifte-
lijk en ondertekend aan de voorzitter ter hand te stellen. Het
komt alleen in behandeling, indien het door ten minste vijf andere
leden, die daarvan door mede-ondertekening blijk geven, wordt
ondersteund.
Moties van orde kunnen, mits op voldoende wijze gesteund, onmid-
delijk in behandeling komen, en,behoeven niet schriftelijk te
worden ingediend ..De voorzitter beslist of inderdaad sprake is
van een zodanige motie.

2.16 Een voorsteltoC"wijziging van enig ander voorstel of onderdeel
daarvan ( amendement ) kan slechts worden gedaan vanaf het ogen-
blijk, dat laatstbedoe1d voorstel in behandeling is genomen,
totdat de beraads1aging daarover is ges10ten.

2.17 Wanneer een voorstel in ohderdelen of artikelen is gesplitst,
worden zo nodig eerst algemene beschouwingen gehouden, waarna
desgewenst over ieder der onderde1en of artikelen afzonderlijk
ineen door de voorzitter te bepalen volgorde wordt beraadslaagd
en besloten. Tenslotte wordt ten aanzien van het voorste1 in
zijn geheel zonder nadere beraadslaging een beslissing genomen.

2.18 Wanneer de voorzitter oordeelt, dat een onderwerp voldoende is
toegelicht en besproken, sluit hij de beraadslaging, tenzij de ver-
gadering anders beslist.
Op de beraadslaging voIgt stemming, tenzij door geen der 1eden
stemming wordt gevraagd, en behoudens het bepaalde in de vo1gen-
de a1inea ..
Na het sluiten van de beraadslaging en alvorens tot stemming
wordt overgegaan, heeft ieder lid het recht zijn uit te brengen
stem kort te motiveren.
Indien door geen der leden stemming wordtgevraagd, wordt het
voorste1 geacht te zijn aangenomen.



2.19 vragen ter behandeling bij het agenda-punt "Rondvraag" omtrent overi-
gens niet op de agenda vermelde aangelegenheden, moeten schriftelijk
en ondertekend ve6r een door de voorzitter ter vergadering te bepalen
tijdstip bij hem worden ingediend.
Zij dienen kort en duidelijk geformuleerd te zijn, en mogen voorzien
zijn van een korte toelichting.

2.20 Indien de voorzitter dan wel de andere leden van het federatiebestuur
zich onthouden van het geven van inlichtingen op vragen bedoeld als
in het vorig artikel, brengen zij de reden daarvan in hun antwoord
tot uitdrukking.

2.21 Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de vol-
strekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist.

2.22 De voorzitter kondigt een te houden stemming duidelijk aan.
Ingediende amendementen komen in stemming v6er het voorstel, waarop
zij zijn ingediend.
Zijn er meer amendementen ten aanzien van eenzelfde voorstel ingediend,
dan komt het amendement, dat de verste strekking heeft, het eerst in
stemming. Bij geschil hierover beslist de vergadering. Is een voorstel
in onderdelen of in artikelen verdeeld, dan wordt ten aanzien van elk
onderdeel of elk artikel dezelfde gedragslijn gevolgd als hierv6er is
aangegeven.
Een voorstel wordt geacht met volstrekte meerderheid van stemmen te
zijn aangenomen, wanneer het aantal stemmen van hen die zich veer het
voorstel hebben verklaard, groter is dan het aantal stemmen van hen
die zich tegen het voorstel hebben uitgesproken, zulks met in acht ne-
ming van het bepaalde in artikel 10 der statuten.

"Bij hoofde1ijke oproeping vindt de stemming plaats in de door de voor-
zitter te bepa1en vo1gorde. De voorzitter brengt het 1aatst zijn stem
uit.
In verband met het bepaa1de in artike1 10 der statuten zal in de rege1
aan de afgevaardigden der kiesverenigingen bij aanme1ding ter vergade-
ring een aanta1 stemkaarten worden uitgereikt overeenkomende met het
aanta1 stemmen dat de vertegenwoordigde kiesvereniging mag uitbrengen.
Stemmingen zul1en in de rege1 met behu1p van deze stemkaarten worden
gehouden. Op voorste1 van de voorzitter kan evenwe1 gestemd worden bij
zitten en opstaan, bij handopsteken of op andere wijze, tenzij een of
meer afgevaardigden daartegen bedenkingen heeft of hebben.
Indien een bes1uit zonder hoofde1ijke oproeping is genomen heeft iedere
afgevaardigde het recht om aantekening in het vers1ag te verkrijgen,
dat hij zich met het besluit-niet-heeft verenigd.

2.24 Stemmingen over personen geschieden met ges10ten en ongetekende brief-
jes. Er hebben zovee1 stemmingen p1aats a1s personen aan te wijzen zijn
tenzij de vergadering anders bepaa1t.
De stemmen worden opgenom~n door een stembureau, bestaande uit drie
afgevaardigden, niet behorende tot eenzelfde kiesvereniging. Zij worden
door de voorzitter aangewezen. Personen over wie de stemming p1aatsvind
kunnen geen dee1 van het stembureau uitmaken.

2.25 Wanneer niemand bij de eerste stemming de vo1strekte meerderheid der
uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt tot een tweede stem
ming overgegaan, waarbij de keuze wordt beperkt tot de twee personen,
die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
Indien bij de tweede stemming twee personen een ge1ijk aantal stemmen



hebben verkregen, dan beslist het lot.
Indien bij de eerste stemming twee of meer personen een gelijk aantal
stemmen hebben verkregen, dan wordt zo nodig door een of meer tussen-
stemmingen beslist wie van hen bij de tweede stemming in aanmerking
komt, waarbij degene die bij een tussenstemming de meeste stemmen op
zich heeft verenigd, in aanmerking komt voor de tweede stemming (de
herstemming) •
Indien bij de tussenstemming de stemmen staken beslist terstond het
lot.

2.26 Het bestuur heeft de bevoegdheid andere personen dan de afgevaardigden
tot bijwoning van de vergadering van de Federatieraad of tot een deel
van die vergadering toe te laten, en al dan niet de reis- en verblijf-
kosten dezer personen uit de Federatiekas te vergoeden.

3.1 Het federatiebestuur is binnen de kring van zijn bevoegdheden belast
met de dagelijkse leiding van de zaken der federatie, de voorbereiding
der vergaderingen van de Federatieraad en de uitvoering van de beslui-
ten van de Federatieraad.
Het is voor zijn beleid verantwoording schuldig aan de Federatieraad
en geeft aan deze raad terzake van zijn bestuur en beleid aIle gewenste
inlichtingen.

3.2 Het bestuur is belast met het opstellen van een ontwerp-basisprogram
van de Federatie, alsmede met de voorbereicUng van-wij zigingen of aan-
vullingen daarvan. Het bestuur is tevens belast met de opstelling van
het verkiezingsprogram voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer
en van het Europese Parlement. De ontwerpen van de hiervoorgenoemde
stukken worden aan de Federatieraad ter behandeling en vaststelling
aangeboden. Bet bestuur kan de voorbereiding van de ontwerpen opdragen
aan een commissie die op voorstel van het bestuur door de Federatieraad
wordt benoemd.

3.3 Het federatiebestuur is voorts belast met:
a. de indiening van een ontwerp-begroting bij de Federatieraad;
b. de indiening van kandidatenlijsten voor de verkiezing van leden van

de Tweede Kamer en van het Europese Parlement;
c. het plegen van overleg met verwante politieke partijen omtrent samen·

werking bij de verkiezingen als bedoeld sub b, en de verkiezingen
van Provinciale Staten, het laatste in overleg met de Provinciale
Kontaktraden;

d. het geven van principi~le en actuele voorlichting aan de aangesloten
kiesverenigingen;

e. het behartigen van voorlichting, propaganda en publiciteit omtrent
de Federatie;

f. het nemen van conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte,
en het verrichten van al wat nodig is ter voorkoming van verjaring
en verlies van rechten of bezit.

3.4 Het federatiebestuur is bevoegd, ter bevordering van de afdoening van
zaken die tot het terrein van het federatiebestuur behoren, onder zijn
verantwoordelijkheid commissies van advies en bijstand- ad hoc in te
stellen, waarvan alleen leden van de RPF deel uitmaken.
Van het instellen van zodanige commissies doet het federatiebestuur me-
dedeling in de eerstvolgende federatieraad. Leden van zodanige commissiE
zijn geheimhouding verschuldigd van al hetgeen hun in die hoedanigheid
ter kennis komt.



3.5 Het federatiebestuur is bevoegd onder ZlJn verantwoordelijkheid be-
paalde taken ter afdoening op te dragen aan een college van dagelijks
bestuur, sarnengesteld uit de voorzitter, de tweede voorzitter, de se-
cretaris, de tweede secretaris en de penningmeester. Dit college doet
aan het federatiebestuur verslag van hetgeen namens het federatiebe-
stuur werd verricht.

3.6 Het federatiebestuur is bevoegd in aangelegenheden, behorend tot het
terrein van de Federatieraad, voorzieningen te treffen en handelingen
te verrichten indien zulks geen uitstel gedoogt, met dien verstande
dat het bestuur verplicht is van een en ander verantwoording af te leg-
gen in de eerstkomende vergadering van de Federatieraad teneinde als-
nog de goedkeuring van die raad te verkrijgen.

3.7 Het federatiebestuur vergadert zo dikwijls de werkzaarnheden dit nood-
zakelijk maken. Het bestuur kan slechts besluiten die voor het bestuur
als geheel bindend zijn nemen indien tenrninste de helft van de in func-
tie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Indien dit niet
het geval is wordt met een tussenpoos van ten minste een week een twee-
de vergadering uitgeschreven waarin rech~eldige besluiten kunnen wor-
den genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Het bestuur kan desgewenst ook telefonisch vergaderen. Op een zodanige
vergadering is het in dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepas-
sing.

3.8 De voorzitter leidt de vergaderingen van het federatiebestuur, en heeft
ook verder de leiding van alle federatiezaken. Hij tekent tezamen met
de secretaris alle zijns inziens belangrijke stukken. Bij afwezigheid
van de voorzitter en/of van de secretaris zijn de tweede voorzitter en
de tweede secretaris bevoegd namens de Federatie stukken te ondertekener

3.9 De secretaris voert de correspondentie en houdt de notulen van de fede-
ratievergaderingen en de bestuursvergaderingen. Hij draagt zorg voor
de ledenadministratie en het archief. Deze werkzaarnheden kunnen met
goedkeuring van het bestuur over de eerste en tweede secretaris worden
verdeeld.

3.10 De penningmeester beheert de geldmiddelen van de federatie en maakt in
overleg met het bestuur een ontwerp-begroting Ope Hij draagt zorg voor
het beleggen der gelden op een door het bestuur te bepalen wijze.
Financiele verbintenissen kunnen door hem niet worden aangegaan zonder
toestemming van het bestuur. Hij is verplicht te allen tijde inzage te
geven van kas en boeken van de federatie aan het bestuur en rnedewerking
te verlenen aan de door de Federatieraad aan te wijzen deskundige die
de jaarrekening van de Federatie controleert.

3.11 Het federatiebestuur is bevoegd in bijzondere gevallen te zijner be-
oordeling aan kiesverenigingen uitstel van betaling te verlenen met
betrekking tot de aan de Federatie af te dragen contributie.

3.12 De leden van het bestuur treden af op de eerste dag van de maand, vol-
gende op de tweede gewone vergadering van de federatieraad in het jaar
van hun aftreding, volgens een rooster dat door het bestuur wordt op-
gernaakt en aan de Federatieraad wordt medegedeeld, met dien verstande
dat elk jaar voor zoveel mogelijk een vierde deel van het aantal be-
stuursleden aftreedt.



3.13 De verkiezing van bestuursleden geschiedt ieder jaar op de tweede ge-
wone vergadering van de Federatieraad.
Voorziening in tussentijds opengeva11en p1aatsen geschiedt eveneens
op de tweede gewone vergadering, tenzij eerdere voorziening noodzake-
1ijk wordt geacht.
Hij die in een tussentijdse vacature is verkozen, treedt af op het
tijdstip waarop degene in wiens p1aats hij is verkozen, had moeten af-
treden.

3.14 Een voorste1 aan de Federatieraad tot onts1ag van een bestuurs1id over-
eenkomstig artike1 8 der statu ten kan slechts worden gedaan door ten
minste tien aangesloten kiesverenigingen.

4.1 Het Federatiebestuur deelt tijdig aan de kiesverenigingen mede, in wel-
ke vacatures zal moeten worden voorzien. Het bestuur deelt tevens mede,
welke bestuursleden zich herkiesbaar hebben gesteld.

4.2 Elke kiesvereniging is bevoegd per vacature een kandidaat te stellen.
Het Federatiebestuur is eveneens bevoegd een kandidaat te stellen voor
iedere vacature, waarvan het zittende bestuurslid zich niet herkies-
baar heeft gesteld.

4.3 Kandidaten worden slechts gesteld indien zij schriftelijk tegenover de
kiesvereniging, die hen voorstelt dan wel tegenover het Federatiebe-
stuur hebben verklaard in de kandidatuur te bewilligen. Degenen die een
kandidaat stellen zijn voor de naleving van deze bepaling verantwoor-
delijk.

4.4 Bloedverwantschap of zwagerschap tot de tweede graad ingesloten mag
niet bestaan tussen de leden van het bestuur.

4.5 ledere kandidaatstelling is vergezeld van de volgende gegevens omtrent
de kandidaat:
- volledige naam, adres, leeftijd en beroep,

globale aanduiding van het tijdstip waarop de kandidaat lid van de
RPF is geworden,
door de kandidaat beklede functies in de RPF (kiesvereniging, werk-
groepen, ~aad van advies, commissies, e.d.),
kerkelijke gezindte,
opgave van de kwaliteiten op grond waarvan het het federatiebestuur
of de kiesvereniging de kandidaat aanbeveelt.

4.6 De kandidaatstelling moet schriftelijk worden ingediend bij de secreta-
ris-van de Federatie, uiterlijk vier weken voor de te houden vergade-
ring van de Federatieraad.

4.7 De secretaris zal de in artikel 4.5 genoemde gegevens aan de kiesver-
enigingen mededelen uiterlijk 14 dagen voor de te houden vergadering
van de Federatieraad.

4.8 Voor iedere vacature zullen de kandidaten in alfabetische volgorde
worden vermeld op stembiljetten, welke aan de wettige afgevaardigden
van de kiesverenigingen bij de aanvang der vergadering worden uitge-
reikt.



4.9a Het is aan de kiesverenigingen noch aan het federatiebestuur toege-
staan andere aanbevelingen te doen dan de schriftelijke opgave van
de kwaliteiten van de kandidaat als bedoeld in artikel 4.5, noch tij-
dens de te houden vergadering voordat de verkiezing heeft plaatsge-
had opmerkingen te maken die als aanbeveling kunnen worden uitgelegd.

4.9b Is voor de te vervullen vacature slechts een kandidaat gesteld, dan
wordt deze geacht verkozen te zijn.

4.10 De uitslag van de verkiezing wordt in het officieel orgaan bekend
gemaakt.

5.1 Alvorens een kiesvereniging zich kan presenteren als kiesvereniging,
aangesloten bij de RPF, dan wel zich rechtsgeldig kan doen vertegen-
woordigen in de vergadering van de Federatieraad, zal zij door de Fe-
deratieraad moeten zijn toegelaten tot de Federatie.
Daartoe dient de kiesvereniging uiterlijk zes weken voor de vergade-
ring van de Federatieraad de volgende bescheiden in het bezit te stel-
len van de secretaris van het Federatiebestuur:
a. Een nauwkeurige lijst, bevattende de namen van tenminste tien leden

in de zin van artikel 4 van de statuten, woonachtig binnen het res-
sort van de desbetreffende kiesvereniging.

b. Een opgave van de samenstelling en functieverdeling van het bestuur
van de kiesvereniging, dat tenminste uit drie personen moet bestaan,
die verkozen zijn op een ledenvergadering.

c. Een verklaring waaruit blijkt dat de statufen van de RPF genoeg-
zaam zijn besproken op een ledenvergadering van de kiesvereniging,
en ook anderszins bij de leden bekend mogen worden geacht.

d. Een door de ledenvergadering vastgesteld huishoudelijk reglement,
al dan niet aan de hand van het ontwerp huishoudelijk reglement
voor een Reformatorische Politieke (kies)vereniging (RPV) , waarin
aIle, eventueel van bedoeld ontwerp afwijkende bepalingen overzich-
telijk staan vermeld. .

e. Een verklaring waaruit blijkt, dat de betrokken kiesvereniging be-
kend is en accoord gaat met de contributie-regeling van het lopende
verenigingsjaar.

f. Een door het bestuur van de kiesvereniging getekend verzoek om aan-
sluiting bij de RPF.

5.2 Het Federatiebestuur benoemt een commissie, welke zich belast met het
onderzoek van de door de secretaris ontvangen bescheiden. Deze commissie
brengt een schriftelijk advies uit omtrent haar bevindingen aan het
Federatiebestuur.
Het Federatiebestuur doet aan de Federatieraad bij afzonderlijk agen-
dapunt een voorstel tot het al dan niet toelaten van de kiesvereniging
tot de Federatie.
Het advies van de commissie, belast met het onderzoek van de bescheiden,
de bescheiden zelve, en het voorstel van het Federatiebestuur liggen
voor de leden van de Federatieraad gedurende de gehele vergadering ter
inzage.



5.3 De cornmissie belast met het onderzoek der bescheiden toetst iedere
aanvrage van een kiesvereniging tot aansluiting bij de RPF aan de
statuten en het huishoudelijk reglement van de Federatie.

5.4 Een aanvrage tot aansluiting zal door de Federatieraad in beginsel
ook worden goedgekeurd indien het zelfstandige, reeds langere tijd
bestaande kiesverenigingen betreft, die:

een grondslag hebben, die enerzijds tenminste niet strijdig is met
en anderzijds in de geest is van het karakter, de grondslag en de
doelstellingen van de RPF,

- bepalingen omtrent het lidmaatschap in haar huishoudelijk reglement
of statuten hanteren die recht doen wedervaren aan het gestelde in
de artikelen 2 en 3 van de statuten van de RPF.

5.5 De secretaris van het Federatiebestuur maakt de inhoud van het besluit
van de Federatieraad omtrent de toelating van de kiesvereniging 'bin-
nen twee weken daarna schriftelijk bekend aan het bestuur van de kies-
verenigingdie om aansluiting heeft verzocht.

5.6 Onmiddellijk na het besluit tot toelating van een kiesvereniging kun-
nen de afgevaardigden van de nieuw aangesloten kiesvereniging deze
rechtsgeldig- ter vergadering vertegenwoordigen.

5.7 Het arbeidsterrein van een kiesvereniging dient bij voorkeur binnen
de grenzen van een burgerlijke gemeente te zijn gelegen.

5.8 De plaatselijke en gemeentelijke kiesverenigingen zijn binnen het ka-
der van het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement
van de RPF autonoom in het regelen van alle aangelegenheden, de plaat-
selijke en gemeentelijke politiek betreffende. Zij laten zich daarbij
leiden door de overweging dat de belangen van de RPF op landelijk en
provinciaal terrein daarbij tevenszoveel mogelijk moeten worden ge-
diend. Zij werken daartoe samen met andere bij de RPF aangesloten
kiesverenigingen in de provincie of in het gewest.

5.9 Samenwerking op politiek gebied, zowel bij de verkiezingen als bij de
realisering van gemeenschappelijke doelstellingen, met politiek ver-
wante organisaties, hetzij onder gemeenschappelijke naam, hetzij an-
derzins, behoeft voorafgaande toesternming van het Federatiebestuur.
Deze toestemming zal worden gegeven, tenzij het Federatiebestuur van
oordeel is dat de belangen van de RPF dreigen te worden geschaad.
In geval van geschil tussen het Federatiebestuur en de kiesvereniging
over het al dan niet verlenen van toestemming als hiervoor bedoeld,
staat de kiesvereniging beroep open op de Commissie van Geschillen en
Beroep, bedoeld in artikel 13.

5.10 De kiesverenigingen hebben tot taak mede te werken tot het bereiken
van het doel van de Federatie zoals dit is omschreven in de statuten
en nader zal zijn uitgewerkt in het basisprogram en in de verkiezings-
programma's.
Zij zijn gehouden de wettige besluiten van de Federatieraad, de Pro-
vinciale Kontaktraad en eventuele andere organen van de RPF te eer-
biedigen en zoveel in hun vermogen ligt uit te voeren, en hun finan-
ciele verplichtingen tegenover de Federatie en de overige organen van
de RPF na te komen.

5.11 Een aangesloten kiesvereniging wordt geacht zich te hebben losgemaakt
van het Federatieverband indien zij dit in een daartoe strekkend aan-
getekend schrijven van haar bestuur aan het Federatiebestuur kenbaar
maakt.



5.12 Een aanges10ten kiesvereniging kan op voorste1 van het Federatie-
bestuur worden geroyeerd door de Federatieraad indien:
- zij handelt in strijd met de statuten en het huishoudelijk re-

glement van de RPF.
- zij haar financiele verplichtingen jegens de Federatie weigert

na te komen.
- anderszins handelt in strijd met de belangen van de Federatie.
Alvorens een .zodanig voorstel voor te leggen aan de Federatieraad
zal het Federatiebestuur de zaak voorleggen aan de Commissie voor
Geschillen en Beroep.
De Commissie stelt de betrokken kiesvereniging in de gelegenheid
over de gerezen bezwaren te worden gehoord. De Commissie brengt haar
advies uit aan het Federatiebestuur. Een afschrift van het advies
wordt verstrekt aan de betrokken kiesvereniging. rndien het Federa-
tiebestuur royement nodig oordeelt doet het een daartoe strekkend
voorstel aan de Federatieraad. Het advies van de Commissie van Ge-
schillen en Beroep wordt daarbij overgelegd.

6.1 Individuele leden worden bij hun aanmelding geacht de statuten en
het huishoudelijk reglement van de Federatie te hebben onderschre-
yen. Zij dienen de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.

6.2 Het Federatiebestuur en de besturen van de Provinciale Kontaktraden
zullen bevorderen dat de in artikel 6.1 bedoelde leden zoveel moge-
lijk worden betrokken bij de activiteiten welke door de RPF worden
ondernomen.

6.3 rndividuele leden, welke zich hebben aangemeld als lid van de RPF,
doch die woonachtig zijn in een gemeente, waar geen bij de RPt aan-
gesloten kiesvereniging is gevestigd, en welke evenmin met hun goed-
vinden door de Provinciale Kontaktraad kunnen worden ingedeeld bij
een genabuurde kiesvereniging, hebben de hierna genoemde bevoegdheden:
a. Het vervullen van bestuursfuncties in de Provinciale Kontaktraad

van de provincie waarin zij wonen.
b. Het als lid deel uitmaken van:

- het Federatiebestuur;
- de Raad van Advies;
- Commissies, welke door de Federatieraad of het Federatiebestuur

worden ingesteld;
- de landelijke, regionale of provinciale Jongerenwerkgroepen.

c. Het in opdracht van de Provinciale Kontaktraad of het Federatie-
bestuur optreden als propagandist, publiciteitsmedewerker, of
contactpersoon.

d. Het doen van schriftelijke voorstellen aan het Federatiebestuur
en het bestuur van de Provinciale Kontaktraad van de provincie
waar zij wonen.

e. Het bijwonen van de vergadering van de Federatieraad en de Provin-
ciale Kontaktraad nadat de voorzitter van die raad daartoe desge-
vraagd toestemming zal hebben gegeven.

6.4 De namen van personen, die woonachtig zijn binnen het ressort van
een kiesvereniging, en die zich rechtstreeks bij de secretaris van
de RPF hebben aangemeld als lid, worden door de secretaris ter ken-
nis gebracht van het bestuur van die kiesvereniging. Het bestuur van
die kiesvereniging zal het lid verzoeken toe te treden als lid van
de plaatselijke vereniging. Weigert het betrokken lid zulks, dan is
het Federatiebestuur bevoegd in uitzonderlijke gevallen te zijner
beoordeling een zodanig lid als individueel lid te behandelen.



6.5 Het Federatiebestuur is bevoegd leden, die niet behoren tot enige
kiesvereniging te royeren, indien:
- zij de bepalingen van de statu ten en het huishoudelijk reglement

niet naleven;
na een en andermaal door de penningmeester daartoe te zijn aan-
gemaand hun financiele verplichtingen jegens de RPF niet nakomen;
anderszins handelen in strijd met de belangen van de RPF;
indien zij uit het gezichtsveld van de-RPF vertrekken zonder hun
adres aan de RPF mede te delen, en dit adres door het Federatie-
bestuur niet kan worden achterhaald.

7.1 Het Federatiebestuur bevordert de totstandkoming en het functioneren
van Provinciale Kontaktraden, samen te stellen uit afgevaardigden,
welke daartoe door de kiesverenigingen, gevestigd in het provinci-
ale ressort, zullen worden aangewezen.

7.2 De Provinciale Kontaktraad is belast met de volgende taken:
- Het toezichthouden op het goed functioneren van de kiesverenigingen;

Het leiding geven aan de oprichting van nieuwe kiesverenigingen in
de provincie;
Het bevorderen van de samenwerking tussen kiesverenigingen in een
ressort waar gewestelijke raden worden gevormd;
Het onderhouden van kontakt met het Federatiebestuur over aangele-
genheden de provincie betreffende;
Het opstellen van een ontwerp-provinciaal verkiezingsprogram, dat
door de kiesverenigingen in de provincie zal worden vastgesteld;
Het geven van leiding aan de deelneming van de RPF op provinciaal
niveau aan de verkiezing van leden van de Provinciale Staten en
Gewestraden, en het organiseren van de daartoe nodige activiteiten
in nauw overleg met het Federatiebestuur, zulks met het oog op e~
ventuele door de Federatieraad goedgekeurde regionale verkiezings-
afspraken met verwante politieke partijen en groeperingen.
Het kennisnemen van aIle gegevens en informatie, welke dienstig
kan zijn aan het voeren van provinciale en gewesteIijke politiek.
Het doen van voorstellen aan het Federatiebestuur omtrent aangele-
genheden van landelijk, provinciaal en regionaal belang;
Het geven van leiding aan het vormingswerk onder de leden van de
RPF, aan de jeugdige leden in het bijzonder;
Het onderhouden van contact met de Ieden van de RPF, die niet
woonachtig zijn in een gemeente waar een kiesvereniging is geves-
tigd;
Het met hun goedvinden indelen van deze leden bij een genabuurde
kiesvereniging;
Het organiseren van provinciale activiteiten ter bevordering van
het onderling contact tussen de leden van de RPF;
Het verlenen van medewerking aan activiteiten nodig voor de ver-
kiezing van leden voor de Tweede Karner der Staten-Generaal en het
Europese Parlement,' in nauw overleg met het Federatiebestuur, of
op verzoek van het Federatiebestuur.

7.3 De kosten van de Provinciale Kontaktraad worden omgeslagen over de
kiesverenigingen in de provincie op basis van het ledental dezer
kiesverenigingen. De Federatieraad kan, op voorstel van het Federa-
tiebestuur, besluiten in bijzondere gevallen ten laste van de mid-
delen der Federatie een bijdrage ter dekking van de door de Provin-
ciale Kontaktraden gemaakte Kosten te verlenen.



7.4 De aangelegenheden, de Provinciale Kontaktraad betreffende, worden
geregeld in een afzonderlijk reglement, dat door de kiesverenigingen
in de provincie wordt vastgesteld.

8 De kandidaatstelling voor de verkiezing van leden van de Tweede Ka-
mer en van het Europese Parlement.

8.1 Het Federatiebestuur is belast met de organisatie van al hetgeen
vereist is voor de deelname van de RPF aan de verkiezingen van leden
voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en voor het Europese Par-
lement. Het Federatiebestuur doet ten aanzien van het daartoe te
voeren beleid, waaronder de eventuele samenwerking met andere ver-
wante politieke partijen, tijdig voorstellen aan de Federatieraad.

8.2 Ten behoeve van de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de
verkiezingen bedoeld in artikel 8.1 belegt het bestuur een vergade-
ring van de Federatieraad, waarvan het bestuur de kiesverenigingen
ten minste drie maanden tevoren in kennis stelt. Hiervan wordt even-
eens mededeling gedaan in het officieel orgaan van de RPF.

8.3 De kiesverenigingen en de individuele leden bedoeld in artikel 6,
kunnen uiterlijk twee maanden v66r deze vergadering schriftelijk
kandidaten aanbevelen bij het Federatiebestuur. De kandidaten moeten
lid zijn van de RPF. De aanbeveling is van een beknopte toelichting
voorzien.

8.4 Het bestuur onderzoekt of de aanbevolen kandidaten in de kandidaat-
stelling bewilligen. Deze bewilliging dient ten minste zes weken
voor de vergadering van de Federatieraad te geschieden.

8.5 Het bestuur stelt naar aanleiding van de ontvangen aanbevelingen een
groslijst sa~en in alfabetische volgorde, van die kandidaten die
schriftelijk in hun kandidaatstelling hebben bewilligd. Deze gros-
lijst wordt tenminste drie weken v66r de vergadering van de Federa-
tieraad aan de kiesverenigingen toegezonden.
Het bestuur kan daarbij een gemotiveerd stemadvies geven omtrent de
rangorde der kandidaten.

8.6 Op de vergadering van de Federatieraad kunnen de kiesverenigingen en
het Federatiebestuur de door hen gedane aanbevelingen en het stemad-
vies mondeling nader toelichten. Het bestuur is gehouden over de ge-
stelde kandidaten zoveel als in zijn vermogen is inlichtingen te
verschaffen aan de vergadering.

8.7 De eerste kandidaat (de lijstaanvoerder) dient in een afzonderlijke
stemming met volstrekte meerderheid van stemmen te worden gekozen.

8.8 Voor de rangorde van de overige plaatsen op de kandidatenlijst wordt
vervolgens een puntenstelsel toegepast, waarbij het aantal punten,
door een kandidaat verkregen, wordt bepaald.door een opklimmende
reeks, te beginnen bij de laatste naam op het stembiljet. De aldus
verkregen punten worden per kandidaat getotaliseerd. De uitkomst van
de totaaltelling bepaalt de rangorde op de kandidatenlijst.

8.9 De vergadering kan het bestuur machtigen in bijzondere omstandighe-
den de aldus verkregen volgorde op de kandidatenlijst te wijzigen
mits de betrokken kandidaten zijn gehoord en deze aan de wijziging
hun toestemming hebben gegeven. Een zodanige bijzondere omstandig-
heid wordt in elk geval aanwezig geacht indien samenwerking met an-



dere politieke partijen en groeperingen leidt tot samenvoeging of
ineenschuiving van lijsten.

8.10 De Federatieraad bepaalt op voorstel van het bestuur en met inacht-
neming van de wettelijke bepalingen terzake, het aantal personen
dat op de officiele kandidatenlijst zal voorkomen.

8.11 Mocht wegens bedanken, overlijden of om andere redenen de kandida-
tenlijst onvolledig worden zodat zij minder namen bevat dan op de
officiele kandidatenlijst overeenkomstig artikel 8.10 moeten voor-
komen, dan is het bestuur bevoegd de lijst aan te vullen met in-
achtneming van het bepaalde in artikel 8.8.

8.12 De namen van de kandidaten die op de officiele kandidatenlijst zijn
geplaatst alsmede de volgorde waarin die namen daarop voorkomen,
worden in het officieel orgaan van de RPF bekend gemaakt.

9.1 Het Federatiebestuur stelt een Raad van Advies in. De Raad van Ad-
vies heeft tot taak het adviseren van het Federatiebestuur op de
verschillende terreinen van de Regeringspolitiek. De Raad van Ad-
vies is samengesteld uit zoveel verschillende secties als het Fe-
deratiebestuur nodig oordeelt.
De samenstelling, taak en werkwijze van de Raad van Advies wordt
geregeld bij een afzonderlijk, door de Federatieraad goed te keu-
ren reglement.

10.1 Het Federatiebestuur doet onder zijn verantwoordelijkheid zoveel
mogelijk maandelijks een nummer van het officieel orgaan van de
RPF, genaamd "Nieuw Nederland", verschijnen.

10.2 De Federatieraad beslist op voorstel van het federatiebestuur over
de benoeming en het ontslag van de leden van de redactie van
"Nieuw Nederland".

10.3 Al hetgeen het officieel orgaan betreft wordt geregeld bij een af-
zonderlijk. door de Federatieraad goed te keuren reglement.

11.1 Het Federatiebestuur draagt zorg voor de oprichting en instandhou-
ding van een documentatiecentrum, waar actuele en historische in-
formatie wordt verzameld ten behoeve van de Federatie en de aange-
sloten kiesverenigingen.

11.2 De instandhouding en het beheer alsmede de andere aangelegenheden
betreffende het documentatiecentrum worden geregeld bij afzonder-
lijk, door de Federatieraad goed te keuren reglement.

12.1 Indien de Federatieraad besluit tot het vestigen van een bureau
van de Federatie, bepaalt de Federatieraad op voorstel van het be-
stuur de plaats van vestiging en stelt hij tevens het aantal mede-
werkers, dat aan het bureau verbonden zal zijn, vast.

12.2 Aan het hoofd van het bureau staat een Direkteur, die wordt bijge-
staan door een of meer medewerkers, in de rang en met de titel door
het bestuur te bepalen.



12.3 De direkteur wordt door de Federatieraad, de overige medewerkers
door het bestuur benoemd, geschorst en onts1agen.

12.4 De jaarwedden en de rechtspositie-rege1ingen van de direkteur en
de overige medewerkers worden na met be1anghebbenden gep1eegd 0-
ver1eg, door het bestuur vastgeste1d.

I2.5 Het Federatiebureau behartigt onder toezicht en verantwoorde1ijk-
heid van het bestuur de in artike1 3 der statuten genoemde be1angen.

12.6 Het bestuur ste1t een instruktie voor de direkteur vast. De direk-
teur woont de vergaderingen van de Federatieraad bij.

13.1 De Federatieraad benoemt op voorste1 van het bestuur uit de 1eden
van de RPF een Commissie van Geschi11en en Beroep, bestaande uit
vijf personen. Voor elk lid van de Commissie wordt tevens een
p1aatsvervanger benoemd, die optreedt bij afwezigheid of ontsten-
tenis van een lid der Commissie. De 1eden treden te1kens om de
vier jaar af, en zijn niet terstond herkiesbaar.

13.2 Het Federatiebestuur ste1t een rooster van aftreding vast met dien
verstande, dat e1ke twee jaar aftreding p1aatsheeft van zo na mo-
ge1ijk de he1ft der 1eden en der p1aatsvervangers.

13.3 De Commissie heeft tot taak de zaken, die overeenkomstig het bepaa1-
de in dit reg1ement aan haar ter behande1ing worden voorge1egd, te
onderzoeken en daaromtrent advies uit te brengen.

13.4 Leden en kiesverenigingen zijn bevoegd geschi11en, welke niet in
der minne konden worden geschikt, aan de Commissie voor Geschi11en
en Beroep voor te 1eggen, door tussenkomst van het Federatiebestuur.

13.5 Het bestuur.1egt het geschi1 binnen een maand na ontvangst voor aan
de Commissie. De Commissie bes1ist binnen drie maanden na ontvangst
der stukken. In bijzondere geva11en kan deze termijn met twee maan-
den worden ver1engd.
De Commissie dee1t haar bes1issing mede aan het Federatiebestuur.
Het bestuur doet de bes1issing aan de betrokken partijen toekomen.
Het Federatiebestuur heeft tot taak het nodige te verrichten tot uit-
voering van de bes1issing. Indien het bestuur meent dat de bes1is-
sing niet behoort te worden uitgevoerd dee1t het bestuur dit aan de
Commissie en aan de Federatieraad mede met verme1ding van de motieven.
De Federatieraad geeft a1s hoogste orgaan de nodige beve1en.

13.6 Reis- en verb1ijfkosten gemaakt door de 1eden van de Commissie bij
de uitoefening van hun functie, worden uit de kas van de Federatie
vergoed.

14.1 Schenkingen, erfste11ingen of 1egaten zu11en niet worden aanvaard
wanneer daaraan voorwaarden zijn verbonden, strijdig met de grond-
slag of bezwaar1ijk voor de verwerke1ijking van het doe1 van de Fe-
deratie. Erfste11ingen worden a11een onder het voorrecht van boedel-
beschrijving aanvaard.

14.2 In de geva11en waarin dit reg1ement niet voorziet, bes1ist het Fede-
ratiebestuur behoudens zijn verantwoorde1ijkheid aan de Federatie-
raad.



14.3 Op wijzigingen van dit huishoudelijk reglement is het bepaalde
in artikel 14 der statuten van overeenkomstige toepassing.


