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Statuten

Artikel 1.
De partij is genaamd: "Pacifistisch Socialistische Partir (P.S.P.)
en is gevestigd te Amsterdam.
De partij wordt verder in de Statuten en het Huishoudelijk Regie·
ment aangeduid aIs "de partir.

Artikel 2.
De partij staat een pacifistisch socialistische politiek voor.

Artikel 3.
De partij tracht het in artikel 2 genoemde doeI te bereiken door:
a. het voeren van politieke aktie;
b. het meedoen aan verkiezingen voor vertegenwoordigende
lichamen;
c. het oprichten en in stand houden van afdelingen;
d. het houden van kongressen, propagandavergaderingen, kam-
pen en weekend-konferenties;
e. het organiseren van kursussen, Iezingen, schoIing, diskussie-
avonden;
f. het uitgeven en verspreiden van periodieken en voorlichtende
organen;
g. samenwerking met andere, daarvoor in aanmerking komende
verenigingen en organisaties, zoweI nationaaI aIs internationaaI;
h. het verIenen van moreIe en daadwerkelijke steun aan ekono-
misch zwakkere en onderdrukte groepen;
i. aIle middelen die zij ten bate van de voIksgemeenschap ver-
antwoord acht.

Artikel 4.
Leden kunnen zijn allen, die instemmen met het doe! en de begin-
selen van de partij, mits zij de Ieeftijd van 18 jaar hebben bereikt
en geen lid zijn van enige andere politieke partij.
Zij worden onderscheiden in leden van afdelingen, Ieden van ge-
westen en aIgemene Ieden. Leden van gewesten zijn Ieden in wier
gemeente zich geen afdeling bevindt maar die binnen het gebied van
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een gewest wonen. AIgemene leden zijn leden, die in een plaats
wonen waar geen afdeling is en die oak niet via een gewest lid

Artikel 5.
Donateurs zijn niet leden van de partij, die de partij periodiek
steunen met een minimum bedrag, dat bij Huishoudelijk Reglement
wordt vastgesteId.

Artikel 6.
De leden betalen wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks
een kontributie volgens regels, nader vast te stellen in het Huis-
houdelijk Reglement.

Het lidmaatschap vervalt:
a. na schrifteIijke opzegging, gericht tot het afdelings-, het ge-
westelijk- of het partijbestuur;
b. door overlijden;
c. door royement.

Artikel 8.
Wijze van toelating, schorsing en royement wordt geregeld bij
Huishoudelijk Reglement.

Artikel 9.
a. Waar mogelijk worden, na overleg met het gewestelijk be-
stuur en goedkeuring door het partijbestuur, afdelingen opgericht;
b. leden van afdelingen zijn automatisch lid van de partij;
c. het partijbestuur beslist, na advies van het bestuur van het
betreffende gewest:
Ie. omtrent de vaststeIling van het gebied van iedere afdeIing;
2e. omtrent de aanwijzing van de afdeIing, waarbij de leden wor-
den ingedeeld;
d. de afdelingen mogen geen eigen rechtspersoonlijkheid bezitten;
e. indien een afdeIing een eigen Huishoudelijk Reglement maakt,
moet dit ter goedkeuring aan het partijbestuur worden yoorgeIegd;
f. het partijbestuur kan een afdeling schorsen, respektievelijk
ontbinden, behoudens beroep op de partijraad;
g. omvang, taak en samenstelling van de besturen van de afde-
lingen worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld;
h, een afdeling kan alleen opgeheven worden krachtens een be-
sluit van het partijbestuur.

Artikel 10.
Een afdeling is verplicht een gedeelte van de kontributie der Ieden
aan het partijbestuur af te dragen, terwijl het partijbestuur van zijn
deel een gedeelte afdraagt aan de gewesten.
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Bedrag en tijdstip van overdracht worden bij Huishoudelijk RegIe-
ment geregeld.
De gelden en andere bezittingen, welke onder beheer zijn van de
afdelingen, moeten bij de opheffing van de afdeling, alsmede in-
dien naar het oordeel van het partijbestuur daartoe andere om-
standigheden aanleiding geven, aan het partijbestuur worden af-
gedragen.

Artikel 11.
a. Het partijbestuur formeert, al dan niet op voorstel van ver-
schillende afdelingen, de gewesten;
b. leden van gewesten zijn automatisch lid van de partij;
c. het partijbestuur beslist:
Ie. omtrent de vaststelling van het gebied van ieder gewest;
2e. omtrent de aanwijzing van het gewest, waarbij de Ieden
worden ingedeeld;
d. de gewesten mogen geen eigen rechtspersoonlijkheid bezitten;
e. indien een gewest een eigen Huishoudelijk Reglement maakt,
moet dit ter goedkeuring aan het partijbestuur worden voorgelegd;
f. het partijbestuur kan een gewest schorsen, respektievelijk ont-
binden, behoudens beroep op de partijraad;
g. omvang, taak en samenstelling van de besturen van de gewes-
ten worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld;
h. een gewest kan alleen worden opgeheven krachtens een besluit
van het partijbestuur.

Artikel 12.
Het partijbestuur vertegenwoordigt de partij, treedt op namens de
Algemene Vergadering en de partijraad, voert de door de Alge-
mene Vergadering en de partijraad genomen besluiten uit, neemt
beslissingen, voor welke het tegenover de Algemene Vergadering
en de partijraad verantwoordelijk is en verricht voorts alles, wat
volgens deze Statuten tot zijn taak behoort of daaronder is be-
grepen.

Artikel 13.
a. het partijbestuur wordt gekozen door de Algemene Vergade-
ring;
b. het partijbestuur bestaat uit een bij Huishoudelijk Regiement
te bepalen aantal Ieden;
c. de wijze van verkiezing wordt bij Huishoudelijk Regiement
geregeld.

Artikel 14.
a. Het dagelijks bestuur, bestaande uit een aantal bij Huishoude-
lijk Regiement te bepalen leden van het partijbestuur, vertegen-
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woordigt namens het partijbestuur de partij in en buiten rechten,
heeft het beheer over de eigendommen van de partij, behandelt de
lopende zaken en heeft de bevoegdheid afzonderlijk te vergaderen;
b. de benamingen en de werkzaamheden van de leden van het!
dagelijks bestuur worden bij Huishoudelijk Reglement bepaald:
c. zakelijke overeenkomsten van de partij met derden kunnen
slechts worden aangegaan indien zij, na machtiging door het partij~
bestuur, de ondertekening bevatten van tenminste twee leden van
het dagelijks bestuur, waaronder die van de voorzitter of diens
plaatsvervanger;
d. in~ en verkoop van onroerende goederen, het nemen yen geld
op hypotheek en transakties, hiermede in betekenis gelijkstaande,
kunnen door het partijbestuur alleen met machtiging van een Alge-
mene Vergadering of in spoedeisende gevallen met machtiging
van de partijraad, verricht worden;
e. politieke overeenkomsten met een juridisch aspekt kunnen
door het partijbestuur alleen met een machtiging van een Algemene
Vergadering of de partijraad gesloten worden.

Artikel 15.
Voor de kontrole der financien wordt een kaskontrolekommissie,
bestaande uit drie leden, bij voorkeur wonende in de woonplaats
van de penningmeester, gekozen.

Artikel 16.
De partijraad is in de tijd tussen de Algemene Vergaderingen de
hoogste instantie in de partij. Taakomschrijving en samenstelling
worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld.

Kandidaatstellingen en verkiezingen

Artikel 17.
Bij Huishoudelijk Reglement wordt geregeld:
a. de kandidaatstelling van leden voor partijkolleges:
b. de zittingsperiode van leden van partijkolleges;
c. de vervulling van tussentijdse vakatures.

Aigemene vergadering

Artikel 18.
a. De Algemene Vergadering is de hoogste instantie in de partij;
b. jaarlijks houdt de partij een Algemene Vergadering, waarin het
partijbestuur de verslagen en de financieIe stukken over het afge-
lopen verenigingsjaar respektievelijk boekjaar en de begroting doet
behandelen;
tevens worden de voorstellen behandeld, welke door het partijbe~
stuur, afdelingen en leden zijn ingediend en worden de partijkoI~



leges gevormd, zoals in het Huishoudelijk Reglement is bepaald;
c. de Algemene Vergadering wordt samengesteld en bijeengeroe~
pen volgens bij Huishoudelijk Reglement omschreven regels;
d. de leiding van de Algemene Vergadering berust bij de alge~
mene voorzitter; wanneer deze afwezig is bij de vice-voorzittetr, of,
indien beiden afwezig zijn, bij een door en uit het partijbestuur te
benoemen plaatsvervanger.

Artikel 19.
Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden volgens
in het Huishoudelijk Reglement te stellen regels.

Artikel 20.
De inkomsten der partij bestaan uit:
Ie. kontributies;
2e. donaties;
3e. andere baten.

Artikel 21.
De partij geeft een regelmatig verschijnend orgaan uit of doet dit
uitgeven. Een en ander bij Huishoudelijk Reglement te regelen.

Duur verenigingsjaar en boekjaar

Artikel 22.
De partij is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 6 maanden, te
rekenen van de dag van oprichting, zijnde 26 januari 1957.
In het jaar 1986 zal door de Algemene Vergadering worden be-
slist over de voortzetting van de partij.

Artikel 23.
Het veremgmgsjaar en het boekjaar beginnen op 1 januari en
eindigen op 31 december.

Huishoudelijk ReglelJlent
Artikel 24.

Aan de Statuten is een Huishoudelijk Reglement toegevoegd, dat
geen bepalingen bevat, strijdig met de Statuten. In dit Huishoude~
lijk Reglement kunnen nadere bepalingen worden opgenomen voor
de uitvoering van deze Statuten en kunnen voorts onderwerpen
worden geregeld, waarin bij deze Statuten niet is voorzien.

Artikel 25.
In gevallen, waarin deze Statuten en het Huishoudelijk Reglement
niet voorzien, beslist het partijbestuur, onder verantwoording aan



de Algemene Vergadering. Een uitzondering hierop vormen be-
leidskwesties, waarover het partijbestuur geen eenstemmig oordeel
heeft, en waarbij de minderheid inschakeling van de partijraad
noodzakelijk acht. In dat geval beslist de partijraad, onder nadere
verantwoording aan de Algemene Vergadering.

Artikel 26.
Tot ontbinding van de partij, of samengaan met andere partijen
kan slechts worden overgegaan, indien bij een algemeen referen-
dum, waartoe een Algemene Vergadering het besluit heeft geno-
men, ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen zich voor de ontbinding of een samengaan uitspreekt.

Artikel 27.
Het besluit tot ontbinding moet bevatten:
a. de benoeming van een kommissie tot likwidatie van de partij;
b. de aanwijzing van de wijze waarop over het eventuele bezit
zal worden beschikt, dan wel de aanwijzing van de middelen tot
dekking van het eventuele tekort.

Artikel28.
Wijzigingen in de Statuten kunnen worden aangebracht. indien een
desbetref fend voorstel op de Algemene Vergadering ten minstc
tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen verwerft.
Een voorstel tot wijziging van de Statuten kan slechts worden be-
handeld als het op de agenda voorkomt.

Artikel29.
Elk lid wordt geacht de Statuten te kennen.

Artikel 30.
Deze Statuten treden in werking onmiddellijk na vaststelling door
de Algemene Vergadering.

Vastgesteld in de Algemene Vergadering van 15 en 16 april 1961
te Amsterdam.

P. A. Burggraaf, Algemeen voorzitter.

N. Snel-Warries, Algemeen secretaresse.



Huishoudelijk Reglement

Artikel 1.
Het lidmaatschap van de partij wordt verkregen door toelating
door het partijbestuur, een gewestelijk bestuur, of een afdelings~
bestuur.
W ordt de toelating geweigerd, dan is beroep op een hoger be~
stuurskollege mogelijk; weigert het partijbestuur toelating, dan kan
het adspirant~lid in beroep gaan bij de partijraad.

Artikel 2.
Alle leden hebben het recht de Algemene Vergadering bij te wo~
nen. Zij hebben het recht kandidaten te stellen voor partijraad.
partijbestuur, gewestelijk bestuur, afdelingsbestuur, algemene~. ge~
westelijke~ en afdelingskaskontrolekommissies, redaktie van het
partij~orgaan, radio- en T.V.-commissie, vertegenwoordigende
lichamen en voor afvaardiging naar de gewestelijke~ en algemene
vergaderingen. Zij bepalen bij referendum de definitieve volgorde
van de namen op de kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende
lichamen.
Aan ieder lid wordt door of vanwege het partijbestuur een lid~
maatschaps-kontributiekaart uitgereikt, waarop de datum van in-
gang van het lidmaatschap, het ledennummer e.d. worden vermeld.
Afdelingsleden hebben stemrecht op de ledenvergaderingen van
hun afdeling.
Leden zijn verplicht:
a. de beginselen van de partij naar vermogen te propageren;
b. tijdig aan financie1e en organisatorische verplichtingen te vol~
doen.

Artikel 3.
Leden kunnen door de afdelingsvergadering ter schorsing worden
voorgedragen aan het partijbestuur:
a. indien zij zich schuldig maken aan wangedrag of aan hande~
lingen in strijd met de grondslagen of de belangen van de partij;
b. ingeval zij hun geldelijke of organisatorische verplichtingen
jegens de partij niet of niet behoorlijk nakomen.
Het afdelingsbestuur brengt het voorstel tot schorsing en de rede~
nen die daartoe geleid hebben ten spoedigste, in ieder geval bin-
nen een termijn van 14 dagen, per aangetekend schrijven, ter ken-
nis van het partijbestuur en van het betreffende lid. Het partijbe-
stuur beslist of de schorsing zal worden uitgevoerd of afgewezen.



Met de behandeling moet binnen een termijn van 3 maanden be-
gonnen worden. Uit deze behandeling kan een royement van het
lid voortvloeien.

Artikel 4.
Het in artikel 3 gestelde kan alleen worden volvoerd, nadat het
betreffende lid door de betrokken instanties is gehoord, of daartoe
althans in de gelegenheid is gesteld.
Het door het partijbestuur geschorste of geroyeerde lid heeft
recht van beroep bij de partijraad.
Gedurende de schorsing verliest het lid alle rechten van het lid~
maatschap, doch behoudt de daaraan verbonden verplichtingen.

Artikel 5.
Een aantal leden kan, behoudens goedkeuring door het partijbe~
stuur, een afdeling vormen. Het gebied van een afdeling omvat
een of meer tot een provincie behorende gemeenten. Een afdeling
dient bij oprichting te bestaan uit ten minste zeven leden. Hij
wordt opgeheven, indien het ledental daalt beneden vijf. De over~
blijvende leden worden bij het partijbestuur ingeschreven als ge~
westelijke of algemene leden.

Artikel 6.
Het bestuur van een afdeling bestaat uit ten minste dde en ten
hoogste negen leden. Dit aantal wordt door de afdelingsvergade~
ring vastgesteld. Het bestuur wordt door de afdelingsvergadering
gekozen met inachtneming van de artikelen 44, 45 en 56.

Artikel 7.
Het afdelingsbestuur bestaat uit: voorzitter, sekretaris, penning-
meester en overige door de afdeling nodig geachte leden.
Voorzitter, sekret~ris en penningmeester vormen het dagelijks be-
stuur en worden, evenals eventueel de propagandist, in funktie
gekozen.

Artikel 8.
a. De voorzitter heeft de algemene leiding.
b. de sekretaris voert de korrespondentie met het partijbestuur,
het gewestelijk bestuur, de leden en andere personen en lichamen.
Hij houdt een register bij, waarin alle door het partijbestuur ge-
wenste gegevens betreffende de leden nauwkeurig worden ver~
meld. Hij brengt de gevraagde verslagen uit aan het partijbestuur
en zendt ten minste een maal per maand alle ledenmutaties aan
het partijbestuur en aan het betrokken gewestelijk bestuur. Hij is
verantwoordelijk voor het bijhouden van de notulen.
c. de penningmeester int en beheert de gelden: hij is tevens v~r-
antwoordelijk voor het financiele beheer en de verrekening met het



partijbestuur van alle gelden, goederen en andere waarden, die
hij ten behoeve van de partij ontvangt. Hij is verplicht eens per
kwartaal en financiee1 overzicht aan het afdelingsbestuur over te
leggen. Hij zendt hiervan een afschrift aan het partijbestuur,
Hij is verplicht te allen tijde aan de kaskontrolekommissie, bedoeld
in artike1 la, inzage te geven van de boeken, kas en kasstukken;
d, het bestuur leidt de afdeling onder verantwoording aan de
ledenvergadering, voert propaganda~akties en stimuleert akties in
zijn gebied op eigen initiatief of op verzoek van het partijbestuur.
Het afdelingsbestuur stimuleert het houden van scholings~ of an~
dere bijeenkomsten,

Artikel 9.

Vergaderingen van het afdelingsbestuur worden door het dagelijks
bestuur belegd, Een lid van het afdelingsbestuur heeft het recht
een vergadering aan te vragen bij het dagelijks bestuur onder
opgave van het (de) te behandelen punt (en), aan welk verzoek
gevolg moet worden gegeven binnen twee weken na ontvangst
van de aanvrage.

Artikel 10,

In iedere afdeling wordt een kaskontrolekommissie samengeste1d,
bestaande uit minimaal twee personen, Deze kommissie wordt door
de afdelings-jaarvergadering gekozen en brengt ieder jaar verslag
uit aan de in artikel II genoemde jaarvergadering, omtrent het
administratieve en financiele beheer van de penningmeester.

Artileel 11,

Jaarlijks wordt tenminste vijf weken voor de Algemene Vergade-
ring een jaarvergadering gehouden, waarin door sekretaris, pen~
ningmeester en gemeenteraadsfraktie een schriftelijk jaarverslag
wordt uitgebracht, de begroting vastgesteld, het bestuur en de
kaskontrolekommissie gekozen, alsmede de afgevaardigden voor
de geweste1ijkevergadering en hun plaatsvervangers. Verder wor-
den om de twee jaar kandidaten voor het partijbestuur en de
partijraad gekozen. Tevens brengt de kaskontrolekommissie op
deze vergadering verslag uit. Tenminste tweemaal per jaar wordt
door het afdelingsbestuur een afdelingsvergadering uitgeschreven
en verder telkens wanneer het afdelingsbestuur dit nodig oordeelt,
of indien dit door dertig, of tenminste tien pro cent van de leden
schriftelijk bij het bestuur wordt aangevraagd, onder opgave van
het (de) te behandelen punt(en), Tenzij het partijbestuur, op
voorstel van het betrokken afdelingsbestuur, de aanvragers ge-
hoord, anders beslist, wordt deze vergadering gehouden ten hoog~
ste drie maanden na de aanvrage.



Artikel 12.
De afdelingen zenden van hun programma's en mededelingenbladen
twee eksemplaren aan het partijbestuur en een eksemplaar aan het
gewestelijk bestuur van het gewest, waartoe de afdeling behoort.

Artikel 13.
Indien een afdeling zijn financiele verplichtingen jegens de alge-
mene kas van de partij, na een aanmaning, gericht tot het volledige
afdelingsbestuur, gedurende drie maanden niet nakomt, kan de
toezending van de stukken en bladen aan de leden worden ge-
staakt, in afwachting van nadere door het partijbestuur te nemen
maatregelen, die eventueel kunnen inhouden, dat een aantal leden
van de betrokken afdeling het stemrecht wordt ontzegd. Het afde-
lingsbestuur heeft hiertegen recht van beroep bij de partijraad.

Artikel 14.
a. Voor elke samenwerking met andere organisaties heeft de
afdeling toestemming van het partijbestuur nodig. In principe geldt
dit ook voor de uitgave van propaganda- en andere geschriften.
In spoedeisende gevallen heeft het afdelingsbestuur het recht zon-
der toestemming propaganda- en andere geschriften uit te geven.
Het geeft hiervan echter kennis aan het partijbestuur, zo mogelijk
voor de verspreiding;
b. aIle overeenkomsten van huur en verhuur van onroerende
goederen, een tijdsduur van 48 uur te boven gaande, behoeven de
goedkeuring van het partijbestuur; ditzelfde geldt voor het aan-
gaan van verplichtingen voor het inrichten en eksploiteren van
een huis, van een vaste kampeerplaats of soortgelijke inrichtingen
en het aangaan van geldleningen, ongeacht voor welk doel;
c. elke aktiviteit van de afdeling dient tot het gebied van de af-
deling beperkt te blijven, tenzij het partijbestuur anders beslist.

Artikel 15.
Het partijbestuur formeert gewesten.
Het gebied van een gewest omvat een of meer tot een provincie
behorende Statenkieskringen.
Tot een gewest behoren de afdelingen die zich bevinden binnen
de grenzen van deze Statenkieskringen, benevens de gewestelijke
leden, die binnen dit gebied wonen.

Artikel 16.
Het gewest wordt bestuurd door het gewestelijk bestuur, bestaande
uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. Het bestuur wordt
gekozen door de gewestelijke vergadering, nader omschreven in
artikel 21, met inachtneming van de artikelen 44, 45 en 56.
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Voorzitter. sekretaris en penningmeester vormen het dagelijks be~
stuur en worden. evenals eventueel de propagandist. in funktie
gekozen.

Artikel 17.
a. De voorzitter heeft de algemene leiding;
b. de sekretaris voert de korrespondentie met het partijbestuur.
de afdelingen en andere personen en lichamen. brengt het jaarver~
slag uit en de verdere door het partijbestuur gevraagde verslagen.
Hij is verantwoordelijk voor het bijhouden van de notulen;
c. de penningmeester beheert de financien van het gewest. Hij is
steeds verplicht aan de kaskontrolekommissie, bedoeld in artikel
19, inzage te geven in de boeken, kas en kasstukken van het ge~
west. Hij is verplicht per kwartaal een financieel overzicht aan
het gewestelijk bestuur over te leggen. Hij zendt hiervan een af~
schrift aan het partijbestuur;
d. de propagandist voert de gewestelijke propaganda en heeft
zitting in de landelijke propagandaraad;
e. tot de taak van het gewestelijk bestuur behoort:
Ie. het bevorderen van een aktief partijleven in de afdelingen;
2e. het bevorderen van een krachtige samenwerking van de af~
delingen onderling;
3e. het oprichten van afdelingen. waar dit mogelijk en gewenst
is. met inachtneming van de nodige voorzichtigheid en in overleg
met het partijbestuur;
"fe. het organiseren van bijeenkomsten, weekends en kursussen.
waartoe de afdelingen door gering ledental en/of financiele om~
standigheden niet in staat zijn;
5e. het onderhouden van kontakten met gewestelijke leden.

Artikel 18.
Vergaderingen van het gewestelijk bestuur worden belegd door het
dagelijks bestuur. Een lid van het gewestelijk bestuur kan een
vergadering aanvragen onder opgave van het (de) te behandelen
punt( en). aan welk verzoek binnen drie weken na ontvangst moet
worden voldaan.
Een vijfde deel van het aantal afdelingsbesturen in een gewest.
met een minimum van twee, kan bij het gewestelijk bestuur een
gewestelijke vergadering aanvragen, onder opgave van het (de)
te behandelen punt (en) .
Deze vergadering wordt binnen drie weken na aanvraag gehouden.

Artikel 19.
Door de gewestelijke vergadering wordt een kaskontrolekommissie
van minimaal dtie leden gekozen, welke op de jaarvergadering



verslag uitbrengt omtrent het financiele en administratieve beheer
van de penningmeester.

Artike120.
De geldmiddelen van de gewesten bestaan uit:
Ie. de in artikel 47 bepaalde kontributiegelden:
2e. subsidies;
3e. andere baten.

Artikel 21.
De gewestelijke vergadering wordt gevormd door de afgevaardig-
den uit de afdelingen van het gewest, gekozen overeenkomstig het
bepaalde in artikel 38. Hij komt minstens tweemaal per jaar met
het gewestelijk bestuur bijeen. Op een van deze vergaderingen, de
jaarvergadering, die tenminste een maand voor de Algemene Ver-
gadering wordt gehouden, brengt het gewestelijk bestuur verslag uit
over het gevoerde be1eid, en wordt de kaskontrolekommissie ge-
kozen. am de twee jaar worden bestuur en leden van de partij-
raad gekozen. De afgevaardigden brengen een aantal stemmen uit
overeenkomstig het bepaalde in artikel 39.
Alle Ieden die binnen het rayon van het gewest wonen, hebben
het recht de Hewestelijke vergadering bij te wonen. De voorzitter
heeft het recht om hun, met goedkeuring van de vergadering, het
woord te verlenen.

Artike122.
De gewesten zenden van hun programma's en mededelingenbladen
twee eksemplaren aan het partijbestuur en een eksemplaar aan de
afdelingen en de gewestelijke leden in het gewest.

Artikel 23.
Indien een gewest mogelijke financiele verplichtingen jegens de
algemene kas van de partij, na een aanmaning, gericht tot het vol-
ledige gewestelijke bestuur, gedurende drie maanden niet nakomt,
kan het partijbestuur de voor het gewest bestemde kontributie-
afdracht inhouden.

Artikel 24.
a. Voor elke samenwerking met andere organisaties heeft het
gewest de toestemming van het partijbestuur nodig. In principe
geldt dit ook voor de uitgave van propaganda- en andere geschrif-
ten. In spoedeisende gevallen heeft het gewest het recht zonder
toestemming propaganda- en andere geschriften uit te geven. Het
geeft hiervan echter onmiddellijk kennis aan het partijbestuur, zo
mogelijk voor de verspreiding.
b. aile overeenkomsten van huur en verhuur van onroerende
goederen, een tijdsduur van 48 uur te boven gaande, behoeven de



goedkeuring van het partijbestuur; ditzelfde ge1dt voor het aan-
gaan van verplichtingen voor het inrichten en eksploiteren van een
huis. van een vaste kampeerplaats of soortgelijke inrichtingen, en
het aangaan van geldleningen. ongeacht voor welk doe1;
c. elke aktiviteit van het gewest dient tot het gebied van het
gewest beperkt te blijven. tenzij het partijbestuur anders beslist.

Pa,.tijbestuu,.
Artikel 25.

a. Het partijbestuur hee£t de algemene leiding van de partij. Het
draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de algemene
vergadering en de partijraad. zorgt voor het in acht nemen van de
reglementen en rege1t alle zaken welke niet aan anderen zijn
overgelaten;
b. het partijbestuur is verantwoording schuldig aan de Algemene
Vergadering en tussen twee Algemene Vergaderingen aan de par-
tijraad;
c. van besluiten, door het partijbestuur genomen. staat beroep
open bij de partijraad. Het instellen van beroep ontheft niet van
de verplichting tot het uitvoeren van het besluit van het partijbe-
stuur;
d. het dagelijks bestuur is bevoegd tot het nemen van spoed-
eisende beslissingen. Dergelijke beslissingen worden aan de eerst-
volgende vergadering van het partijbestuur ter bekrachtiging voor-
gelegd;

Artikel 26.
Het partijbestuur wordt door de Algemene Vergadering geko-
zen voor de tijd van twee jaar. met inachtneming van de artikelen
44. 45 en 56. Alle leden van het partijbestuur zijn direct herkies-
baar. De max.imaleononderbroken zittingsduur is zes jaar.

Artikel 27.
Het partijbestuur bestaat uit minimaal 17 en maksimaal 19 leden.
Hiervan worden in funktie gekozen:
Ie. de algemene voorzitter; deze heeft de leiding in de partij.
leidt de algemene vergaderingen. de kongressen. de vergaderingen
van het partijocstuur en het dagelijks bestuur. a1smede die van de
sektie1eden van vertegenwoordigende lichamen;
2e. de algemene sekretaris; deze voert, in overleg met de overige
leden van het partijbestuur. de korrespondentie en zendt de uitno-
digingen met bijbehorende stukken voor de Algemene Vergaderin-
gen, de kongressen. de vergaderingen van het partijbestuur en da-
gelijks bestuur tijdig aan de betrokkenen. Hij is be1ast met de dage-
lijkse leiding van het partijbureau en verantwoordelijk voor de
centrale administratie. Van elke vergadering van het partijbestuur
maakt hij een kort verslag voor het orgaan. Hij verzorgt het ar-
chief van de partij.



3e. de politieke sekretaris; deze voert, in overleg met de overige
leden van het partijbestuur, de korrespondentie met binnen- en
buitenlandse politieke partijen, groeperingen en personen.
Hij onderhoudt het kontakt, voorzover dit een politiek karakter
draagt, met de redaktie van Bevrijding en Richtlijnen en de frak-
ties in de vertegenwoordigende lichamen.
Hij stimuleert en koordineert in opdracht van het partijbestuur de
werkzaamheden van de kommissies, die samen het wetenschappe-
lijk bureau vormen.
Hij bereidt de politieke uitspraken van de partij voor, tenzij het
partijbestuur anders beslist.
Van belangrijke politieke zaken doet hij mededeling aan de par-
tijraad;
1e. de algemene penningmeester; deze voert het financiele beheer
van de partij. Hij zorgt dat de rekening en verantwoording, als-
mede de ontwerp-begroting tijdig voor de Aigemene Verga dering
door het partijbestuur behandeld kunnen worden. Daarna stelt hij
rekening en verantwoording met bijbehorende bescheiden ter be-
schikking van de door de Algemene Vergadering benoemde kas-
kommissie. Hij zorgt ervoor, dat de stukken, bestemd voor de af-
delingen en afgevaardigden naar de Algemene Vergadering, tijdig
gereed zijn. Hij is verplicht een financieel overzicht per kwartaal
aan het partijbestuur over te leggen. Hij heeft het recht partijle-
den als medewerkers aan het partijbestuur voor te dragen;
5e. de algemene vice-voorzitter; deze vervangt de VQorzittter bij
ontstentenis of afwezigheid;
6e. de algemene tweede sekretaris; deze verzorgt de notulen van
de Algemene Vergadering, alsmede van de vergaderingen van
partijbestuur en dagelijks bestuur. Tevens kan hij - in onderling
overleg - met een aantal taken van de algemene sekretaris,
algemene penningmeester en algemene propagandist worden belast;
7e. de algemene propagandist; deze voert de propaganda van de
partij. Hij is voorzitter van de landelijke propagandaraad;
8e. de hoofdredakteur van het partij-orgaan; deze leidt de re-
daktievergaderingen en heeft daarin bij staking der stemmen een
doorslaggevende stem. Hij draagt zorg voor een goede verstand-
houding tussen partijbestuur en redaktie door het uitwisselen van
wederzijdse informatie.

De funktionarissen t/m 5 plus 7 en 8 vormen het dagelijks be-
stuur.

Artikel 28.
Ais tussentijds een van de leden van het dagelijks bestuur zijn taak
niet langer kan vervullen, treedt hij tevens af als lid van het par-
tijbestuur, tenzij een van de andere leden van het partijbestuur
bereid is zijn taak over te nemen. Is overname onmogelijk, dan



voorziet het partijbestuur tijdelijk in de vacature, behoudens goed-
keuring van de eerstvolgende partijraadsvergadering.

Artikel 29.
Aan de Algemene Vergadering worden schrifte1ijke jaarverslagen
uitgebracht door de algemene sekretaris, de politieke sekretaris, de
algemene penningmeester. de algemene propagandist en de hoofd-
redakteur.

Artikel 30.
Indien het partijbestuur aan een gewestelijk- of afde1ingsbestuur
te kennen geeft, dat dit zijn bevoegdheden overschrijdt, dan is dit
bestuur verplicht zich onmiddellijk naar het oordeel van het partij-
bestuur te gedragen. Het betrokken bestuur heeft recht van beroep
bij de partijraad.

Artikel 31.
De taken van de partijraad zijn de volgende:
a. hij houdt toezicht op de uitvoering van de door de Algemene
Vergadering gegeven opdrachten aan het partijbestuur;
b. hij neemt beslissingen omtrent het be1eid bij voorkomende tus-
sentijdse incidentele kwesties en akties, zowel door partijbestuur
als partijraad naar voren gebracht;
c. hij neemt een beslissing in procedurekwesties waarin Statu ten
en Huishoudelijk Reglement niet voorzien en waarover het partij-
bestuur geen eenstemmig oordee1 heeft.
Deze bepaling vindt geen toepassing in die gevallen, waarin de
minderheid van het partijbestuur inschakeling van de partijraad
niet noodzakelijk acht.
d. hij stelt tezamen met het partijbestuur de groslijsten voor de
verkiezingen van de Tweede Kamer en de Provincia Ie Staten vast.
e. hij is een raad van beroep tussen twee algemene vergaderingen,
echter zonder daarvoor ekstra bijeen te komen;
f. hij kan bij gewone meerderheid van stemmen het partijbestuur
verplichten een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roe-
pen.

Artikel 32.
De partijraad wordt deels door de gewestelijke jaarvergaderingen,
deels door de Algemene Vergadering gekozen voor de tijd van
twee jaar. De zittingsperiode valt samen met die van de leden van
het partijbestuur. Het bepaalde in de artike1en 44, 45 en 56 dient
in acht te worden genomen. Aftredende leden van de partijraad
zijn dienovereenkomstig een maal terstond herkiesbaar. In tussen-
tijdse vakatures wordt niet voorzien.



Artikel 33.
De partijraad wordt als voIgt samengeste1d:
a. voar elke 300 leden of gedeelte daarvan, die op 31 december
van het voorafgaande jaar zijn ingeschreven, wordt op de AIge-
mene Vergadering een lid gekozen;
b. op elke gewestelijke jaarvergadering wordt voor e1ke 100 le~
den of gedeelte daarvan. die in het gewest op 31 december van
het voorafgaande jaar zijn ingeschreven, een lid gekozen;
c. in provincies waar geen gewest bestaat wordt de verkiezing
door het partijbestuur per referendum gerege1d;
d. indien de partijraad. door groei van de partij, meer dan 50
leden telt, moeten de in de leden a. en b. genoemde verhoudingen
worden herzien, zodat het maximaal aantal leden van de partijraad
niet boven 50 komt.

Artikel 34 ..
De partijraad komt minstens tweemaal per jaar bijeen. Hij kiest
zelf een voorzitter, een sekretaris. een tweede voorzitter en een
tweede sekretaris.
De sekretaris of zijn plaatsvervanger maakt de notulen, die aan
aIle tot dee1name aan de vergadering gerechtigden worden toege~
zonden. Tevens maakt hij een kort verslag voor het orgaan en
een jaarverslag, dat 10 weken voor de A.V. gereed moet zijn en
op de gewestelijke jaarvergadering behande1d moet worden.
De partijraad moet bovendien bijeengeroepen worden op verzoek
van:
1. 20 % van de leden van de partijraad;
2. 5 leden van het partijbestuur;
3. het partijbestuur bij procedurekwesties, waarin Statuten en
Huishoudelijk Reglement niet voorzien, overeenkomstig artike1 3Ic.
Aan dit verzoek moet binnen 4:weken worden voldaan.
De leden van de partijraad hebben elk een stem.
De leden van het partijbestuur en van de Kamer~frakties hebben
recht van toegang tot de vergaderingen van de partijraad en heb~
ben daar een adviserende stem.

AlgellJene Ve,.gade,.;ng
Artikel 35.

a. De Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden;
b. toegang tot de Algemene Vergadering hebben:
Ie. aIle partijleden;
2e. andere personen. door het partijbestuur hiertoe uitgenodigd;
c. aan de beraadslagingen in de Algemene Vergadering kunnen
deelnemen:
Ie. de leden van het partijbestuur;
2e. de afgevaardigden van de afdelingen;

18



3e. bestuursleden van de gewesten, voorzover de onderwerpen
de gewesten betreffen;
'ie. algemene leden en gewestelijke leden;
5e. de partijraadsleden, voor zover het onderwerpen betreft die
de partijraad betreffen;
6e. andere personen, indien en voorzover deze daartoe door het
partijbestuur worden uitgenodigd.

Artikel 36.
a. UiterIijk negen weken voor de Algemene Vergadering worden
de afdelingen, de algemene leden en de gewestelijke leden door de
algemene sekretaris gekonvoceerd. Aan deze konvokatie worden
toegevoegd een voorlopige agenda met toelichtingen, voorstellen
van het partijbestuur en de door het partijbestuur gestelde kandi~
daten, benevens jaarversiagen van de aigemene sekretaris, poli~
tiek sekretaris, de algemene penningmeester. de hoofdredakteur
en de aigemene propagandist. Tevens worden een staat van baten
en Iasten, de balans en de begroting ingediend, aismede het jaar~
versiag van de partijraad;
b. uiterlijk drie weken voor de Aigemene Vergadering zendt het
partijbestuur aan de afdelingen, algemene Ieden en gewestelijke
Ieden de definitieve agenda, waarin ook alle voorstellen, tegen~
voorstellen en kandidaten enz., afkomstig van de afdelingen en
groepen van tenminste tien algemene en/of tien gewestelijke Ieden
zijn opgenomen, voorzover deze voorstellen tenminste vier weken
voor de Algemene Vergadering in het bezit van de algemene se~
kretaris zijn;
c. uiterlijk een week voor de Algemene Vergadering zendt het
partijbestuur alle, tenminste 12 dagen voor de Algemene Verga~
dering binnen gekomen, amendementen aan de afdelingen. geweste~
lijke~ en algemene leden.

Artike137.
De voorlopige agenda voor de Algemene Vergadering wordt in de
afdelingsvergadering behandeld.
Onder deze behandeling valt mede te verstaan:
1e. het indienen van voorstellen ter behandeling op de Aigemene
Vergadering;
2e. het indienen van amendementen op de voorstellen;
3e. het stellen van kandidaten voor partijbestuur, partijraad, re~
daktie, kaskontrolekommissie, radio~ en T.V.~kommissie.

Artikel 38.
De afdelingen kiezen in de afdelingsvergadering de afgevaardig~
den naar de Aigemene Vergadering en de Gewestelijke Vergade~
ring.



Het aantal afgevaardigden bedraagt hoogstens, voor een afdeling
tot en met 20 leden 2

50 3
90 4

" 140 5
" 200 6
" 270 7
" 350 8
" 440 9
" 540 10
" 650 11 enz. (de marge wordt steeds 10 groter).

De afgevaardigden hebben gebonden of vrij mandaat. dit ter be-
oordeling aan de afdelingsvergadering. Zij worden voorzien van
een geloofsbrief, waarin zijn verme1d de afdeling die zij vertegen-
woordigen en het aantaI stemmen dat zij namens deze afdeling
kunnen uitbrengen. De afgevaardigden dienen na de Algemene
Vergadering verantwoording af te leggen aan hun afdelingen
d.m.v. een verslag.
In de afvaardiging moet ook een minderheidsstandpunt tot uit-
drukking kunnen worden gebracht. Dit moet in overeenstemming
zijn met de aanhang van het minderheidsstandpunt in de ledenver-
gadering van de afdeling. Ieder lid en ieder bestuurslid, uitgezonderd
leden van het partijbestuur en leden van een der Kamers der Sta-
ten-Generaal, kan worden benoemd tot afgevaardigde van de af-
deling, waarvan hij dee1 uitmaakt.

Artikel 39.
Ieder algemeen- of gewestelijk lid heeft op de algemene vergade-
ring een stem. Namens de gezamenlijke leden van een afdeling
wordt het stemrecht op de algemene vergadering uitgeoefend door
de in artikel 38 genoemde afgevaardigden.
Het aantal stemmen van een afdeling is gelijk aan het aantal leden
op 31 december van het voorafgaande jaar. Dit aantal wordt door
de afdeling verdeeld over de afgevaardigden, zonodig rekening
houdend met het bepaalde in artike1 38, betreffende het minder-
heidsstandpunt. Bij moties van orde heeft iedere afgevaardigde
slechts een stem.

Artikel 40.
Uiterlijk vier weken voor de Algemene Vergadering bestaat er
voor groepen van minstens tien algemene en/of tien gewestelijke
leden gelegenheid voorstellen in te dienen en kandidaten te stellen.

Buitengewone Aigemene Verga de ring

Artikel 41.
Buitengewone Algemene Vergaderingen worden belegd door het
partijbestuur, of op eigen initiatief, of op voorstel van de partij-



gaderen partijbestuur en partijraad samen onder leiding van de
algemene voorzitter. Deze vergadering stelt dan met behulp van
de ontwerp-groslijsten voor eIke kieskring of kieskringengroep de
groslijst vast.
Hierbij worden aIleen de namen van hen, waarvan de verklarin-
gen, als genoemd in sub. c en sub. e, aanwezig zijn, gehandhaafd.
Voor de kieskring of kieskringgroep, waarvoor geen kandidaten
door de leden van de partij zijn gesteld, stelt de vergadering zelf
kandidaten voor en maakt de groslijsten. De vergadering kan op
eIke groslijst aanvuIlende kandidaten opnemen. Slechts zij, die al
op een van de in sub. d genoemde lijsten voorkomen, kunnen door
de vergadering worden voorgesteld voor andere lijsten. De verga-
dering benoemt een telkommissie, waarin geen leden mogen zitten,
die onderwerp zijn van het referendum;
g. onmiddeIlijk na deze vergadering zendt het partijbestuur aan
elk lid van de partij een referendum-biljet met de definitieve
groslijst van zijn kieskring of kieskringengroep. Op de groslijst
hebben de kandidaten nummers in volgorde van voorkeur. Zijn er
meer kandidaten dan op de in te dienen lijsten worden toegelaten,
dan worden deze in alfabetische volgorde opgenomen, aIle onder
hetzelfde nummer, dat 1 hoger is dan het hoogste van de lijst.
De leden van de partij wordt verzocht door verandering van num-
mering hun voorkeur aan het partijbestuur op te geven, of zich
met de voorgestelde volgorde akkoord te verklaren;
h. aIle geldige referendumbiljetten, die 4 weken voor de dag van
de kandidaatsteIling door het partijbestuur zijn ontvangen, worden
per kieskring of kieskringengroep opgeteld op een voor aIle leden
van de partij toegankelijke zitting van de in sub. f genoemde tel-
kommissie;
i. bij de telling krijgt iedere voorgestelde een aantal punten gelijk
aan de reciproke of omgekeerde waarde van de hem op de terug-
ontvangen referendum-biljetten gegeven cijfers.
De definitieve volgorde is die van de dalende puntenaantallen.
Bij gelijke puntenaantallen beslist het partijbestuur over de volg-
orde. Indien de aldus vastgestelde lijst meer namen bevat dan de
kieswet toelaat, worden de overtoIlige namen onderaan geschrapt;
j. de aldus vastgestelde definitieve kandidatenlijst wordt door een
door het partijbestuur aangewezen gemachtigde op de dag van
de kandidaatsteIIing ingediend;
k. ingeval van tussentijdse Kamerontbindingen, worden de ge-
noemde perioden van 12 en 10 weken (c) respektievelijk 5 en 4
weken.
6 weken wordt 3 weken (f) en 4 weken wordt 2 weken (h).

Gemeenteraadsverkiezingen
Artikel 43.

a. De afdelingsvergadering beslist, behoudens goedkeuring van het



partijbestuur, over deelname aan de verkiezingen in de binnen het
afdelingsgebied liggende gemeente (n). Voor gemeenten, die niet
tot een afdeling behoren, beslist het partijbestuur. Bij kombinatie
van lijsten met andere partijen wordt de beslissing hierover mede
door de partijraad genomen;
b. alleen Ieden van de partij kunnen worden voorgedragen ais
kandidaten op een lijst van de partij;
c. kandidaten voor de gemeenteraad worden door de Ieden van
de betrokken afdeling tenminste 10 weken voor de kandidaatstel-
ling aan het afdelingsbestuur voorgedragen, waarbij een schrifte-
lijke bereidverklaring van de kandidaten moet worden overgelegd.
Het afdelingsbestuur nodigt tot deze voordracht uit tenminste
twaalf weken voor de kandidaatstelling. Bij de uitnodiging ver-
meldt het afdelingsbestuur, dat men alleen personen wonende in
de eigen gemeente kan noemen en tevens datum en plaats van
bijeenkomen van de in sub f genoemde telkommissie;
d. onmiddellijk na sluiting van de inzendtermijn vergadert het
afdelingsbestuur en maakt per kieskring of kieskringengroep een
lijst, die in de door het afdelingsbestuur meest gewenste volgorde
de namen van de door de partijIeden in die kieskring (engroep)
voorgestelde personen bevat;
e. tegelijkertijd verzoekt het afdelingsbestuur per aangetekend
schrijven aan eike voorgesteide een uittreksel uit het geboortere-
gister per aangetekende brief aan het afdelingsbestuur te zenden;
f. minstens zes weken voor de kandidaatstelling belegt het afde-
lingsbestuur een afdelingsvergadering. Deze stelt uit de in sub d
genoemde lijst(en) de groslijst (en) vast. De afdelingsvergadering
heeft het recht aanvullende kandidaten, al dan niet op advies van
het afdelingsbestuur, op de kandidatenlijst(en) op te nemen. AI-
leen de namen van hen, die een schriftelijke verklaring ais ge-
noemd in sub. c en sub. e inzonden, worden gehandhaafd. Va or
de kieskring of kieskringengroep, waarvoor geen kandidaten door
de Ieden van de afdeling zijn voorgesteld, stelt de afdelingsverga-
dering zelf kandidaten, al of niet geadviseerd door het afdelings-
bestuur, en maakt de lijst(en) op. De vergadering benoemt een
telkommissie, waarin geen Ieden mogen zitten, die onderwerp zijn
van het referendum;
g. onmiddellijk na deze vergadering zendt het afdelingsbestuur
aan elk lid van de afdeling een referendumbiIjet met de defini-
tieve groslijst van zijn kieskring of kieskringengroep. Op de gros-
lijst hebben de kandidaten nummers in volgorde van voorkeur.
Zijn er meer kandidaten dan op de in te dienen lijsten worden toe-
gelaten, dan worden deze in alfabetische volgorde opgenomen,
alle onder hetzelfde nummer, dat 1 hoger ligt dan het hoogste van
de lijst. De leden van de afdeling wordt verzocht door verande-
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ring van nummering hun voorkeur aan het afdelingsbestuur op te
geven, of zich met de voorgestelde volgorde akkoord te verkla~
ren;
h. alle geldige re£erendumbiljetten, die 4 weken voor de dag van
de kandidaatstelling door het afdelingsbestuur zijn ontvangen,
worden per kieskring of kieskringengroep geteld op een voor alle
afdelingsleden toegankelijke zitting van de in sub. f genoemde
te1kommissie;
i. bij de telling krijgt iedere voorgeste1de een aantal punten, ge~
lijk aan de reciproke of omgekeerde waarde van de hem op de
terugontvangen referendumbiljetten gegeven cijfers. De definitieve
volgorde is die van de dalende puntenaantallen. Bij gelijke punten~
aantallen beslist het afdelingsbestuur over de volgorde. Indien de
aldus vastgestelde lijst meer namen bevat dan de kieswet toe1aat,
worden de overtollige namen onderaan geschrapt.

Kandidaatstellingen
Artikel 44.

a. Kandidaten voor de afdelingsbesturen kunnen worden gesteld
door het afdelingsbestuur en door de leden van de betreffende
afdeling, waarbij een schriftelijke bereidverklaring van de kandi~
daten moet worden overlegd;
b. kandidaten voor de gewestelijke besturen kunnen worden ge~
steld door het gewestelijk bestuur, door afdelingsbesturen en door
groepen van tenminste 5 gewestelijke leden, waarbij een bereid~
verklaring van de kandidaten moet worden overlegd;
c. kandidaten voor het partijbestuur, de partijraad, kaskontrole~
kommissie, redaktie alsmede radio~ en T.V.~kommissie. kunnen
worden gesteld door het partijbestuur. door afdelingen en door
groepen van tenminste tien gewestelijke en/of algemene leden.
waarbij een bereidverklaring van de kandidaten wordt overlegd.
een en ander in overeenstemming met artike1 40 van het Huishou~
delijk Reglement;
d. kandidaten voor afvaardiging naar de gewestelijke vergadering
en de Algemene Vergadering, alsmede kandidaten voor de partij-
raad. kunnen worden geste1d door het afdelingsbestuur en door
leden van de afdeling. waarbij rekening dient te worden gehouden
met het bepaalde in artike1 38 en 56 van dit reglement;
e. leden van de afdelingsbesturen. gewestelijke besturen. partijbe~
stuur. partijraad. kaskontrolekommissie. redaktie en radio~ en te1e~
visiekommissie worden voor de tijd van twee jaar gekozen. Zij zijn
terstond herkiesbaar. met een maksimum ononderbroken zittings~
periode van twee jaar voor de kaskontrolekommissie. van vier jaar
voor de partijraad en van zes jaar voor partijbestuur. gewestelijk
bestuur en afdelingsbestuur.
Afgevaardigden worden voor een keer gekozen.



Artikel 45.
Stemmingen over person en geschieden schriftelijk met gesloten en
ongetekende briefjes.
Bij stemmingen voor een bepaalde funktie geldt het volgende:
iedere kandidaat, die meer dan vijftig procent van het aantal uit~
gebrachte geldige stemmen op zich verenigt, is gekozen. Indien
een dergelijke meerderheid door geen der kandidaten wordt be~
haald, vindt herstemming plaats. Brengt ook deze stemming geen
meerderheid van stemmen, bedoeld als bovenvermeld, dan geldt
de uitslag van een herstemming tussen de twee kandidaten, die de
meeste stemmen op zich hadden verenigd. Staken de stemmen. dan
beslist het lot.
Bij het kiezen van een groep van 3 of meer leden van een koIIege
geldt het volgende:
Ieder stembriefje bevat hoogstens zoveel namen als het aanta1 te
vervuIIen plaatsen. Gekozen zijn zij, die de meeste stemmen heb~
ben behaald, althans voor zover zij minstens een vierde van het
aanta1 uitgebrachte geldige stemmen hebben behaald. Bij staking
van stemmen vindt herstemming plaats tussen de betrokken per~
sonen volgens dezelfde procedure. Staken de stemmen opnieuw,
dan beslist het lot.
Over zaken kan mondeling of met handopsteken worden ge~
stemd. Een voorste1 is aangenomen bij gewone meerderheid van
geIdige stemmen, bij staking van stemmen wordt het voorstel
verworpen. Blanco stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Bij
moties van orde heeft iedere afgevaardigde een stem.

Financien
Artikel 46.

a. De kontributie bedraagt naar keuze 12, 18 of 24 gulden per
jaar;
b. voor minder draagkrachtigen, waaronder te verstaan dege~
nen, die een klein pensioen of een geringe uitkering op grond
van een der sociale verzekeringswetten genieten, alsmede studen~
ten, die onvoldoende inkomsten hebben, en daarmee vergelijkbare
partijleden, bedraagt de kontributie zes gulden per jaar;
c. de kontributie voor gezins1eden, dat zijn het tweede, derde,
vierde enz. lid uit hetzelfde gezin dat geen eigen inkomen geniet.
bedraagt f 4,20 per lid per jaar;
d. de kontributie is verschuldigd tot het eind van het jaar, waar~
in het lidmaatschap wordt opgezegd;
e. de kontributie gaat in op de eerste dag van de maand volgend
op die waarin men lid wordt.

Artikel 47.
a. Van het door een afdeling per kwartaal werkelijk te ontvan~



gen bedrag aan kontributie draagt het afdelingsbestuur 70 % af
aan het partijbestuur. De afdeling is verantwoordelijk voor de
kbntributiebetaling door zijn leden;
b. van het door het partijbestuur per kwartaal ontvangen bedrag
draagt het partijbestuur 10% af aan de gewestelijke besturen, ter~
wijl het van de ontvangen kontributie van de gewestelijke leden
40% afdraagt aan de gewestelijke besturen.

Artikel 48.
De bijdragen van donateurs worden gei'nd door het afdelingsbe~
stuur, het gewestelijk bestuur of het partijbestuur en bedragen mi-
nimaal f 5,- per jaar.

Artike149.
De Algemene Vergadering kiest een kaskontrolekommissie, be~
staande uit drie leden, bij voorkeur wonende in de woonplaats van
de penningmeester. Deze is bevoegd te allen tijde de boeken,
kasstukken en kas van de algemene penningmeester te kontroleren.
De kaskontrolekommissie brengt op de eerst volgende Algemene
Vergadering verslag uit, in het bizonder van de stand van zaken
onmiddellijk voor de Algemene Vergadering, alsmede van het fi~
nanciele beleid van het partijbestuur.

Artike150.
De partij geeft regelmatig een orgaan uit, of doet een orgaan uit~
geven, dat geredigeerd wordt in de geest van de partij. Formaat,
omvang en data van verschijning worden door het partijbestuur
vastgesteld. De leden en donateurs ontvangen het orgaan gratis.
Gezinsleden, voorzover gebruikmakend van het bepaalde in artikel
46 sub c, ontvangen het orgaan niet. Ook niet~leden kunnen tegen
betaling van een door het partijbestuur te bepalen abonnements-
geld het orgaan ontvangen.

Artike151.
De redaktie bestaat uit vijf personen, gekozen door de Algemene
Vergadering. De hoofdredakteur is lid van het partijbestuur. Bij
staken van stemmen in de redaktievergadering is de stem van de
hoofdredakteur doorslaggevend.
Voor de inhoud van het orgaan is de redaktie verantwoording ver~
schuldigd aan de Algemene Vergadering en tussentijds aan het
partijbestuur. Artikelen en berichten, door of namens het partij~
bestuur geschreven, dienen onverkort te worden opgenomen en
hebben voorrang boven aIle andere kopij, mits tijdig verstrekt.
De uiterlijke datum voor inzenden van kopij wordt door de re~
daktie in het voorgaande nummer vermeld. Niet opgenomen artike~
len dient de redaktie op verzoek aan de schrijver terug te zenden.



Artikel52.
De Radio~ en T.V.~kommissie bestaat uit vijf personen, gekozen
door de Algemene Vergadering. De voorzitter van deze kom-
missie is een der leden van het Dagelijks Bestuur. Voor de inhoud
van de uitzendingen is de kommissie verantwoording verschuldigd
aan de Algemene Vergadering en tussentijds aan het partijbestuur.
Het partijbestuur hee£t het recht bepaalde uitzendingen voorrang
te verlenen, mits dit technisch mogelijk is.

Wetenschappelijk bureau
Artike153.

De partij beschikt over een wetenschappelijk bureau, bestaande
uit een aantal kommissies van deskundigen, benoemd door het
partijbestuur.

Artikel 54.
De Kamerfrakties brengen aan de Algemene Vergadering schrifte-
lijke jaarverslagen uit. De frakties van de Provinciale Staten en
van Gemeenteraden brengen schriftelijke jaarverslagen uit aan
respektievelijk gewestelijk bestuur en afdelingsbestuur.

Artikel 55.
Voar funktionarissen, die op grond van hun funktie een inkomen
genieten, geldt het volgende:
a. het is in strijd met de belangen van de partij als funktionaris-
sen een inkomen genieten, dat naar socialistische opvattingen on~
verantwoord hoog is. Kumulatie dient te worden vermeden;
b. voor aile onder dit artikel vallende partijfunktionarissen stelt
het partijbestuur de loonschalen vast;
c. vOlQrzover de funktionarissen leden zijn van de Eerste of
Tweede Kamer, Prov. Staten of Gemeenteraden, dienen zij lid te
zijn van de sektie leden vertegenwoordigende lichamen. Zij beta~
len daarvoor een verplichte kontributie naar draagkracht aan de
partij. De kontributie wordt van geval tot geval door het Partij-
bestuur vastgesteld.

Artikel 56.
1e. Een Kamerlid kan niet tevens lid zijn van de Provinciale
Staten, Gemeenteraad, partijbestuur, partijraad, gewestelijk bestuur
of afdelingsbestuur;
2e. een Provinciaal Statenlid kan niet tevens lid zijn van de
Kamer, of gewestelijk bestuur;



3e. een Gemeenteraadslid kan niet tevens lid zijn van de Kamer,
of afdelingsbestuur;
4e. een lid van het partijbestuur kan niet tevens Kamerlid zijn,
lid van de partijraad, van een gewestelijk~ of afdelingsbestuur of
van de redaktie, met uitzondering van de hoofdredakteur;
5e. een lid van een gewestelijk bestuur kan niet tevens Kamerlid
zijn. lid van de Provinciale Staten, lid van het partijbestuur, of het
afdelingsbestuur;
6e. een lid van een afdelingsbestuur kan niet tevens gemeente~
raadslid zijn, lid van het partijbestuur. lid van het gewestelijk be~
stuur of de Kamer;
7e. een lid van de redaktie kan geen lid van het partijbestuur
zijn. met uitzondering van de hoofdredakteur;
8e. een lid van de partijraad kan niet tevens lid zijn van de Ka~'
mer of het partijbestuur;
ge. betaalde funktionarissen van de partij kunnen geen andere
organisatorische of representatieve funkties binnen de partij be~
kleden;
lOe. In bijzondere gevallen kan het partijbestuur dispensatie ver~
lenen voor bovengenoemde punten.

Siotbepalingen
Artikel57.

In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, be~
slist het partijbestuur, onder verantwoording aan de partijraad.
Eij het ontbreken van een tweederde meerderheid in het partijbe~
stuur beslist de partijraad, behoudens in procedurekwesties,
waarbij - overeenkomstig art. 31c - de partijraad beslist bij
gebrek aan eenstemmigheid in het partijbestuur.

Artikel 58.
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reg1ement kunnen worden aan-
gebracht door de Algemene Vergadering, of door de partijraad in
opdracht van de A1gemene Vergadering.

Artikel 59.
Elk lid van de partij wordt geacht het Huishoudelijk Reg1ement
te kennen.

Artikel 60.
Dit Huishoudelijk Reglement treedt onmiddellijk in werking, na
vasts telling door de partijraad.

N a machtiging door de A1gemene Vergadering
vastgeste1d door de partijraad, april 1961.

L. ]. Bot, voorzitter.
P. van Vuure, sekretaris.




