
De partij is genaamd: uPacifistisch S.cialistische
Partijll (P.S.P,), en is gevestigd te Amsterdam.
J6 partij wordt verder in de statuten en het huis-
houdelijk reglement aangeduid als: de partij.

De partij staat een pacifistisch-socialistische
poli tiek voar,

cDe partij tracht het in art. 2 genoemde doel te b8-
reiken door:
1. het voeren van politieke actie;
2. het meedoen aan verkiezingen voor vertegenwoor-

digende lichamen;
3. het oprichten en in stand houden van afdelingen;
4. hat houden van congressen, propagandavergaderin-

gen, kampen en w6ekendconferenties;
5. het organiseren van cursussen, lezingen, scho-

ling en discussieavonden;
6. het uitgeven en verspreiden van periodieken en

voorlich tende organen;
7. samenwerking met andere Jaarvoor in aanmerking

komende verenigingen en organisaties, zowel na-
tionaal als internationaal;

8. het verlenen van morele en daadwerkelijke steun
aan economisch zwakkere en onderdrukte groepen;

9. aIle overige wettige middelen, die zij ten .ate
van de volksgemeenschap verantwoord acht.



Artikel 4
Laden kunnen Z1.Juallen, die instemmen-met het dael
en de beginseleu van de partij, mits zij de leeftijd
van 18 jaar hebben bereikt eE.._~eenlid zijn van enige

~ andere oliti~(; artij.
l.jwprden onderscheiden in ~~den van afdelingen, le-

d2n van g8~esten en ~~gem8n6 leden. Leden van gew8~-
ten zijn leden, in wier gemeente zich geen afdeling
bevindt, maar die binnen hat gebied van een gewest
wonen. Alg6mene IBden zijn leden, die in een pl~ats
wonen, waar geen afdelihg is, en die oak niet via een

ewest lid zijn.
1 en kan zich voor hat lidmaatschap aamnelden bij het
partijbestuur, sen gewestelijk bestuur-of een afde-

i lingsbestuur.
,~~\ llRet lidmaatschap Nordt verkrbgen door toelating door

~l [I sen van daze besturen.
,~~v~ Wordt de toelating geweigerd, dan is beroep ap Gen
~ hager bestuurscollege mogelijk; weigert het partij-

~~~, bestuur t~elating, dan kan hat aspirant-lid in beroep
·lv~".\1\~ gaan bij de partijraad.
\t~:,l v~ Artikel 5

Donateurs Z1.Jnniet leden van de partij, die de par~
tij periodiek steunen met eenminimumbedrag] dat bij
huishoudelijk reglembnt wordt vastgesteld.

Artikel 6
De leden betalen wekelijks, maandelijks] per kwartaal
of jaarlijks sen contributie volgens regels, nadar
vast te stollen in het huishoudelijk reglement.

!trtikel 7
Ret lidmaatschap vervalt:
1. na sclwiftelijke opzegging, gericht tot het afde-

lin~s-, hat gewestelijk of hat partijbestuur.
Wordt in de opzegging gesn datum genoemd, dan ein-
digt hat lidmaatschap op de dag van de ontvangst
ervan;

2. door overlijden;



3. door royeillent.door het partijbestuur:
a. indien zij zich schuldig maken aan wangedrag of

aan handelingen, 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 nakoillen.

Wijze van toelating, schorsing en royement wordt na-
dor geregeld bij huishoudelijk reglement.

1. Waar mogs1ijk worden, na over1eg met het geweste-
lijk bestuur en goedkeuring ~ or het partijbestuur.,
afdelingen opgericht.

2. Leden van afdelingen zijn automatisch1id van de
partij.

3. Het partijbEistuur beslist na advi6s van het bas-tuur
van het betreffende gewest omtrent:
a. de vaststelling van het gebied van iedere ~fde-

ling;
b. de aanwijzing van de afdeling, waarbij deledell

worden ingedeeld.
De afdelingen mogen geen ~igen rechtspersoonlijk-
heid bezi ttEm.

5. Indian een afdeling 8en eigen huishoudelijk regle-
ment maakt, moet dit tar goedkeuring aan het par-
tijbestuur worden voorgelegd.
Het ~rtijb6stuur kan %n afdding~.9JtQ:rs...Ein,..:r:J;s-
pGctievelijk ontbinden, behoudens beroep ~p de par-
tijraad.

7. 6iii.vang,taak en samenste1ling van de besturen van
de afde1ingen worden bij hUishoud61ijk reglement
geregeld.

8. Een afdeling kan alleen opgeheven worden krachtens
8en besluit van het partijbestuur.

(6.,
l/



Een afdeling is v~rplicht een gedeelte van de contri-
butie der leden aan het partijbostuur af te dragen,
terwijl het partijbestuur van zijn deel sen gede~te
afdraagt aan de geweston.
Bedrag en tijdstip van overdracht worden bij huishou-
delijk reglement geregeld.
De gelden en andere bezittingen, welke onder behesr
zijn van de afdelingen, moeten bij de opheffing van de
afdeling, alsmede indien naar het oordeGl van het par-
tijbestuur daartoe andere omstandigheden aanleiding
geven, aan het partijbestuur worden afgedragen.

1. lietpartijbestuur formeert, al drulniet op voorstel
van verschillende afdelingen, de gewesten.

2. Leden van gewesten zijn automatisch lid van de par-
tij.

3. liet partijbestuur beslist omtrent:
a. de vaststelling van het gebied van ieder gewest;
b. de aanwijzing van het gewGst, waarbij de leden

worden ingedeeld.
4. De gewesten mogen geen eigen rechtspersoonlijkheid

bezitten.
5. Indien oen gewest een eigen huishoudelijk reglement

maakt, moet dit ter goedkeuring aan het partijbe-
stuur worden voorgel egd.

6. liet partijbestuur kan een gewest schorsen, respec-
tievelijk ontbinden, behoudens beroep op de partij~
raa.d.

7. Omvang, ta,g,ken samen-stelling van de besturen van
de ge'lwsten worden bij huishoudelijk reglement ge-
regeld.

8. Een gewest kan alleon worden o~geheven kr~chtens
een besluit van het partijbestuur.



Het p3.rtijbestuur vertegonwoordigt de partij, treedt
op n3.mens de algemcme vsr adering en de pa.rtij~
voert e oar e algcmene verg3.derlng en e partijra~d
genomen besluiten uit, neemt beslissingen, voor welke
het tegenover de algemone vergadering en de p3.rtijraad
~ntwoo~lijLisJ- en verricht----;;O-O-itsalles-;--wat-
volgens doze statuten tot zijn taak behoort of daaron-
del' is begl'epen.

1. Het partijbestuul' wordt gekozen door de algemene
vergad8ring.

2. Het partijbestuur bestaat uit een bij huishoudelijk
reglem~l1t ts bepalen a3llta1 leden.

3. De wijze van verkiezil1g wordt bij huishoudelijk ro-
glement geregeld.

1. Hot dagelijks bGstuur, bssts.3.ndeuit cen 3.'1ntalbij
huishoudelijk reglemont to bepalen ledon van r£< t
partijbestuur, verteg0nwoor digt namens het pa;dij-
bestuur de partij in en buiten rechte, heeft.het
behser ov·erde eigendommen van de partij ,behandel t
de loponde z'1ken en hsd't deb8voegdheid afzonder:-lijk te vel'&aderen. _.__._.._ ,..,. .

2. De-l;e~a:mingenen de vvcrkzaamheden van de leden van
het d':1gelijksbestuur 'Norden bij huishoudelijk 1'6-
glemt..ntbepaa1d.

3. Zakslijke oV8rosnkomstcn van de partij met derden
kunnen slechts worden a~ngegaan, indien zij, n'1
m'1chtiging door het partijbestuur, de ondertekening
bevatten van ten minste 2 leden van het dagelijks .
bestuur, waaronder di8 van de voar zitter of diens
plaatsvGrvanger.

4. In- en verkoop van onroerendG goederon, het n8IIlSrt
i van geld op hypotheek en transacties, hiermede in

betekenis gelijkstaqnde, kunnen door het partijbe-
stuur al188n met machtiging van e8n a1gemene ~~rga-
doring of in spoedeisende gevallen met machtiging
van de partijraad verricht worden.



5. Politieke Qvereenkamsten m~t een juridisch aspect
kunnen door het partijbestuur alleen met een mach-
tiging van een a1gemenc vergadering of de partij-
raad ges10ten worden.

VaGr de contrale der financien wordt door de ~lg8mene
vergadering een kascontrolecommissie, bestaande uit 3
leden, bij voork6ur wonende in de i'Voonpl"l.3,tsVan de
penningme~ster, gekozen.

De laden van de partijraad worden gekozen ieels door
de ~lgem8ne vergad0ring, deals door de gewestelijke
~rvergaderingen, deels door de laden in de provln-
C i.6 S, W.3.1rg.aan.-4-evvest be s t '1,a,~, r GsP • u i t de g94 ilJileIl-;
lijk6 partijled0n, uit der~den der gew6stelijke afde-
lingen en uit de leden in de provim;-i;Lzond~r-gew-6st.
De p:utijniad is in de tijd tussende alg~B8ne ver-g~
deringen de hoogste instantie in de partij. Taakom-
schrijving en samenstelling worden n"l.dGrbij huishoude-
lijk reglement geregeld.

Bij hUishoudelijk reglement wordt geregeld:
1. de kandida~tst611ing van leden voor partijcolleges;
2. de zittingsp",riode v~n' leden van p"l.rtijcolleges;
3. de vervulling v~~ tussentijdse vacatures.

1. ~e a1gemene verg"l.deringis de hoogste instantie in
de partij.

2.. J"l.arlijkshoudt de partij 88'..:1 '11gemene vcrg'1dering,
w3g,rin het p"l.rtijbGstuurde verslagen en de finan-



eisle stukken over het ~fgelopen verenlglngsjaar,
respectievelijk boekj~ar en de begroting doet behan-
delan.
Tavans worden de voorstellen behandeld, welke door
het partijbestuur, afdelingen en leden zijn inge-
diend, en worden de partijcollBgcs gevormd, zoals in
het huishoudblijk reglemunt is bepaald.

3. De algel11t;nevergad8ring wordt sameng8st.e,ld811 b-ij-
eengeroepsn volgens bij hui~houdelijk regleQGut om-
schreven regals.

4~ De laiding van de algeillbnevergadering b~rust bij
de algt;mc~n voorzitter,wanneer deze afwezig is bij
de vicevoorzitter of,indien beide af«ezig zijn,bij
een door en uit het pa~tijbestuur te benoemen
r laatsvervanger •

Artikel 1-9
Buitengewone algeillonevergqderingen worden gehoudcn
volgens in het huishoudelijk regloment te stellen re-
g81s.

De inkomstsn der partij )estaan uit:
1. contributies;
2. donatiss;
3. andsr6 )at6n.

De partij g8eft een regelmatig verschijnend orgaan uit
of doet dit uitgevt;n, een en ander bij huishaudelijk
reglement te regelen.

XIII Duur v8rbnigingsj3-:'uen boekjaar
Artike1 22

De partij is aangeg3-an voor de tijd van 29 jaren en 6
maanden, te rskbnbn van de dag van oprichting, zijnde
26 j'1-nu.;:.ri 1957



In hat jaar 1988 zal door de algemene vergadering wor-
den besllst over de voortzet ting van departij •.

Artikel 23
Ret yerem.g~ngsjaar en hGt boekjaarbeginnen. op 1 ja-
nuari en ei.ndigen op 3;1 decamber.

XIV RUishoudelijk reglemcnt
.Artikel 24

Aan de statuten is een hu;i.shoudE-lijkregler:wnt toege-
voegd, dat geen bepalingenbev<1.t, strijdig met de sta-
tutein. Ret huishoudelijk reglemeIl,t wordtvastgssteld
en gew:ljzigd door de algemene vergadering of in hau
opdr1.cht door de partijra.3.d.
In di t hUishoudelijk reglem€ut 'kunnen nader6 bbpalin-
gon worden opgenomen voor de uitvoering van dazG sta-
tut~n erikunnen voarts onderwerpen vorden gsrageld~
wa~rin bij deze statuten nist is voorzien.

Artikel 25
In gevallen, vva'1rindaze statuten en l!.ethuishoude-
lijk reglement niet voorzien, baslist hat partijbe-
stuur, onder verantwoording a~ de algemene vergade-
ring.
Een uitzondering hierop vorman beleidskwasties, waar-
OV8r het partijbestuur g86n C!enstemmig oordeal hSl;ft
en wa'1rbij d8 minderheid inschakoling van de partlJ-
raad. n.odzakelijk acht. In dat:geval beslis.t de par-
tijra8.d, onder nadere verantwoording aJ.n de algemene
vergadering.

Tot ontbinding van de partij of samengaan met andere
partijen kan slechts-i,rdrde:hoVerg-ega3.ri,Tridie:iihij
een'3.1gemeen referendum, W3.'3.rtoeeen algemene verga-
daring liet besluit heeft genomen, ten minste 2/3 van
het 3.J.ntaluitgebr3.chte geldige stemmen zich voor de



ontbinding of een samengaan uitspreekt •
.A.rtikel27

Het besluit tot ontbinding moet bevatten:
1. de benoeming van een commissie tot liquidatie van

de partijj
2. de aanwijzing van de wijze, wa~rop over het eventu-

ele bezit zal worden beschikt, dan wel de ~anwij-
zing van de middelen tot dekking van het eventuele
tekort;

Artike128
Wijiigingen in de statuten kunnen worJen aangebracht,
indien een desbetreffend voorstel op de algemene ver- .
gadering ten minste 2/3 van het a3ntai uitgebrachte

~.
geldige stemmen verwerft. Een voorstel tot wijziging
van de statuten kan sleclits worden behandeld als het
op de agenda voorkomt.

Artikel 29
Elk lid wordt geacht de statuten te kennen.

Artikel 30 .

Deze statuten treden in werking onmiddellijk na vast-
stelling door de algemene vergadering.

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 18 februari .
1964 nr. 95.

Mij bekend,
De Minister van Justitie,
Namens de Minister:
Het hoofd der Hoofdafdeling
Privaatrecht,
Th. v. Sasse v. Ysselt.



Artikel 1
1. Eet 1idmaatschap van de partij wordt verkregen door'

toela.ting door het b'estuur van de afdeling wa":l.rtoe
de woonp13.a.tsvan het adspir'1ntlid behoort.
Indien in die woonplaa.ts geen afdeling bestaat, dan
beslist het gewestbestuur over de toelating.
Ontbreekt ook jit, dan beslist het partijbestuur.

2. W ol':dtde toela ting geweigerd, dan is heroep op een
hager bestuurscollege mogelijk. Weigert het partij-
bestuur toelating, dan kan het adspirantlid in be-
roep gaan bij de partijraad.'
Uiterlijk 4 maanden na het aantekenen van het be-
roep dient door het desbetreffehde college een uit-
spraak te worden gedaan.
Deze beraepsmogelijkheden dienen aan een adspirant-
lid dat door een bestuurniet wordt taegelaten, to
worden meegedeeld.

Artikel 2-
1. AIle leden hebben het recht afdelings-, gewestelij-

ke en algemene vergaderingen bij te wonen.
Afdelingsleden hebben stemrecht in de ledenvergade-
ringen van hun ifde1ing; in de gewestelijke en al-
gemene vergad~ingen worden zij vertegenwoordigd
door de in de afdelingsvergadering gekozen afge-
vaardigden.

~. Alle leden hebben het recht candidaten t8 stellen
voar partijraad, partijbestu~ redactie van het
partijblad, radio- en televisiecommissie, geweste-

, lijk en afdelingsbestuur en vertegenwoordigende Ii-
i chamen, alsmede vaor .§fv?ardiging naar de algemene

I

I en gewe-st-e-Hjke Yergaa:erJ.ng<m-.----------
Zij bepalen bij referendum de definitieve volgorde
van de namen op de candid~t8nlijsten vaar vertegen-

t., wQordigende lichamen.



3. Ieder lid kan candidaat gesteld worden voor alle
bovengenoemde functies. Voor zover dit het lidmaat-
schap van vertegenwoordigende lichamen betreft
dienen zij te voldoen aan de door de wet gestelde
eisen.
Le en, ~e candidaat gesteld worden vaar een un ~

( ie in,_yoor ofnamens de partij moeten b~r.:.eidzijn

f

aan,n.eJopartijbestuur of een door .fl.jlj;·.,_IL<?l'_tLibestuur
a':;:;ge'iV§zeninsta.ntie deSgeVra3.~d volledige inlIch-

'.."tingen betreffende hun poliLieifeovorr8.cre ..n...8.-.n-..8..nd..e-...
"re gegevens die voor de candidaatstelling van be~
'Ian zi on t

4. an ieder lid wordt door of namens het partij")e-
stuur een lidmaatschapskaart verstrekt, waarop de
datum van ingang van het lidmaatschap is vermeld.

5. Leden ontvangen gratis het partijblad, met uitzon-
dering van die gezinsleden die sen lagere contribu~
tie betalen.

6. Leden zijn verplicht naar vermogende beginselen
van de partij te propageren, tijdig hun financiele
verplichtingen na te komen en zich te houden aan
de regels van het huishoude1ijk reg1ement.

Artikel 3

1. Leden die een contributie-achterstand hebben van
maer dan 6 maanden en ook na een persoonlijk afge-
geven of aangetekend verzonden aanmaning ,van het
afdelingsbestuur weigeren deze contributieschuld
te voldoen, kunnen door de afdelingsvergadering als
lid worden afgeschreven. ----.-. ",-~-....-

2. Tenminste 6 weken' V65r het afdelingsbestuur een
daartoe strekkend voorste1 mag indienen moet hot
betrokken lid daarvan per aangetekend schrijven op
de hoogte worden gebracht. Het voorstel kan alleen
worden a~ngenomen als het schriftelijk a3n de 1e-
den is meogedeeld.

Artikel 4
1. Leden kunnen tor schorsing worden voorgedragen bij

het partijbestuur, door een afdelingsvergadering



of door 2 leden van hat partijbestuur:
a. wannber zij zich schuldig maken aan handelingen

in strijd met de grondslagen of belangen van de
partij;

b. wannber zij zich niet houden aan de verplichtin-
gen, geregeld in statuten en reglemeni.

2. Het afdelingsbestuur brengt het verzoek tot schor-
sing en de redenen die daartoe hebben geleid ten
spoedigste en in ieder geval binnen 2 weken per
aangutekend schrijven tel'kennis van hot partij-
b~stuur en stelt het desbetreffende lid hiervan,
evenoens per a~ngetekend schrijven, op de hoogte.

3. Het J)artijbestuur baslist of de schorsing zal wor- >

den uitgevoard of afgewezen. Alvorensde schorsing
wordt uitgevoerddient het desbetreffende lid gele-
genheid te krijgen door het partijbestuur of een
door het partijbestuur aangew8zen commissie gehoord
te worden. Met de behandeling moet binnen 1 maand
worden begonnen.

4. Gedurende de schorsing verliest hat lid alle rech-
ten van hat lidmaatschap, doch behoudt de daaraan
verbonde~ verplichtingen.

5. Als hat partijbestuur binnen 4 maanden geen redenen
ziet tot opheffing van de schorsing wordt hat lid
geroyeerd.

6. Mededeling van royem8nt geschiedt per aangetekend
schrijven, wa~bij hat lid wordt gewGzen op de moge-
lijkheid van beroep bij de partijr3ad.

7. De partijra~d moet sen beroep in zijn eerstvolgende
vergadering behandelen.



Artikel 5
1. Een aantal leden kan met goedkeuring van het par-

tijbestuur een afdeling vormen.
Ret gebied van een afdel:ingomvat een of meer tot
een provlncl8 behorende gems8nten.

2. Een afdeling dient bij oprichting te bestaan uit
tenminste 7 leden.

3. Een afdeling wordt opgeheven a1s het ledental is
gedas.ld tot 5. De overblijvende leden worden ing€-
schreven als geweste1ijke of algemene leden of bij
een andere afdeling ingedeeld.

4. In aIle anderE! gevallen waarin wordt 'Terzocht am
opheffing of s,amenvoeging van afdelingen bes list
het dage1ijks bestuur van de partij in overleg met

~h~t gewestbestuur.

1. Eenafdeling wordt geleid door sen bestuur, voor de
tijd van 2 jaar gekozen door de afde1ings~ergade-
ring. De1eden treden af volgens een door het be-
stuU:r !opgemaakt rooster en zijn terstond herkies-
.a3.r. . .

2. Het bestuur neemt het initiatief tot het houden van
afdelingsbijeenkomsten en voert de bes1uiten uit
van de afdelingsvergaderingen, voert propaganda- en
andere actics op eigen initiatief of op verzoek van
gewest- of partijbestuur en organis8ert vergaderin-
gen, scholings- en andere bijeenkomsten.

3. Tenminste eenmaa1 per jaar legt het bestuur, door
middel van een schriftelijk verslag aan de jaarver-
gadering, verantwoording af van zijn beleid.

ll.rtikel7
1. Een afdelingsbestuur bestaat uit tenminst€ 3 en ten

hoogste 9 leden; dit a'3.ntalwordt vastgesteld door
de afdelingsvergadering.

2. Hiervan worden in functie gekozen een voorzitter,
secretaris, penningmeester en eventueel propagan-



dist, die sarnen een dagelijks bestuur kunnen vorman.
V'13orts d§.sgeweust een j ongerensecretaris en een -
tweede secretaris of ledenadrninistrateur en naar be-
hoefte andere functionarissen.

3. Voor de in functie gekozen b6stuursleden geldt de
volgende taakomschrijving:
a. De voorzittcr.he8ft de algemene leiding. Hij

stelt in overleg met de overige bestuursleden
plannen op en leidt de bestuurs- en ledenvergade-
ringen en andere bijeonkomsten.

b. De secretaris vOE;rt de c orresp ondentie m6t he t
partijbestuur en gewestbestuur, de leden en ande-
re organen en per$onen;
hij houdt een register bij wa.arin alle door het
partijbestuur gewenste gegevGns betreffende de
leden worden vermeld;
hij zendt, volgens de door of.namens het partij-
bestuur gegeven richtlijnen, periodiek aIle me-
dedelingen betreffende lede:nmutaties alsmede ge-
vraagde verslagen en inlichtingen aan partijbe-
stuur en gewestbestuur;
hij brengt mededelingen van deze besturen die '
voorde leden van belang zijn en mededelingen van
het afdelingsbestuur, zo spoedig mogelijk te h~n-
ner kennis; " " .
hijii verantwoordelijk ~oor hei bijhouden v~n
de notulen van de afdelingsverg3deringen en voar
hat afdelingsarchief;
hij m:3.3.kthet j33rverslag voor de jaarvergadering
van de ~fdeling.

c. De penningmeester int de C ontributies en donatieq;
hij is verantwoordelijk voor hat beh~er en de ver-
rekcning met hot partijbcstuur van alle gelden,
goederen en andere wa~rden die hij ten behoeve
van de partij ontvangt;
hij legt eens per kwartaal een financieel over-
zicht aan het afdelingsbestuur over enaan de
jaarvergadering een jaa~verslag en begroting;
hij zendt aan het partijbestuur afschriften hier~
van alsmede andere gevraagde gegeven~;



hij is verplicht t~ allentijde. aan de kascon-
trolecommissie inzage te geven in 'de bbaken,kas
en kasstukken.

d. De prop~gandist geeft leiding aan alle propagan-
dawerkzaamheden;
hij onderhoudt het contact met algemeen en ge-
w6stelijk propagandist;
hij maakt een schriftelijk jaarverslag voor de
j.s.uvergadering.

e De jongerensecretaris stimuleert en coordineert
activiteiten die arop gericht zijn de jongere
leden bij 4et partijwerk t6 betrekken;
hij onderhoudt de betrekkingen met jongerenorga-
nisaties;
hij onderhoudt het contact met de gewestelijke
en a.lgemeen jongerense~retaris.

f. De tweede secretaris en/of ledenadministrateur
kunnen in overleg met de secretaris bepaalde
delen van diens tas.k overnemen.

l~ Door dE> afdelingsjas.rvGrgadering wordt ani de 2 jaar
een k.ascontrolecommissie gekoz&n, bestaande ui t
tenm~nste 2 leden. Deze commissie brengt een jaar-
verslag uit over hat administratieve en financiele
b~heer van de penningmeester.

2. De leden van de commissie zijn terstond herkies-
ba3.r met dien verstande dat bij elke verkiezing
tenminste 1 lid aftreedt.

Artikel 9
1. VGrgaderingen van het afdelingsbestuur worden uit-

geschreven en voorbereid door het dage1ijks be-
stuur. Zij kunnen worden bijgewoond door 18den van
de gemeente:r$ci1d.s.U:e.8£.tieen door genodigden, die in
deze vergaderingen geen stemrecht hebben •.

2. Elk lid van het 3.fdelingsbestuur en elk lid van de
g§meente~~a~~f~~~~i~he~ft hat recht eenbestuurs-
vergadering ~3.n te vragen bij het dagelijks be~
stuur. Birmen 2 weken n3. ontvangst·van dit verzoek



moet hieraan worden voldaan.
Artikel 10

1. Tenminste 3 maa1 per j"t:lrwordt door het a.fdelings-
bestuur een ledenvergadering uitgeschreven en ver-
der te1kens wanneer het bestuur het nodig oordeelt.

2. In het eerste kwarta~l van het kalenderjaar vindt
de jaarvergadering plaats. Hier worden behandeld:
het beleid van het bestuur, de schriftelijk uitge-
braahte verslagen van functionarissen, gemeente~
raadsfractie en kascontrolecommissie, de begroting
en voorstellen van bestuur en 1eden.
om de 2 jaar worden leden voor het afdelingsbestuur
en de kascontralecommissie gekozen.
In deze vergadering worden tevens de stukken be-
sproken en de afgev~rdigden gekozen voor de gewes-
telijke jaarvergsdering •.

3. Ter voorbareiding van de algemena vergadering die-
nen tenminste 2 vergaderingen te worden gehouden.
Voordien kunnen de afde1ingen reeds na de eerste
mededelin6sn van het partijbestuur over de algemene
vergadering voorstellen indienen en candidaten noe~
men voar partijbestuur, partijraad, redactie, radio-
en te16visiecdmmissie en kascont--rolecommissie.

4. De eerste vergadering wordt gehouden na ontvangst
van de voorlopige agenda en bijbehorcnde stukken~
Hierop kunnen amendementen, tegenvoorstellen en te-'
gencandidaten worden ingediend.
Tevens worden de afgevBardigd~n gekozen.

5r! In de tweede vergadering worden de definitieve
" stukken voor de algemene vergadering besproken, waar-

\

1 bij tevens wordt vastgesteld of de afgevaardigden
een vrij of - en zo ja, voor welke punten -een ge-
bonden mandaat krijgen.

6. Recht van toegang tot de afdelingsvergaderingen heb-
ben, beha;lve de leden van de afdeling, vertegen-
woordigers van andere partijorganen en genodigden.
Zij hebben in de vergadering geen stemrecht. Met
toestemming van de vergadering kan hun het woord
worden verleend.



17
lirtike1 11

"1. Bet afdE;lingsbE;stuur is verplicht eon extra 1eden-
vergaderins"uit te schrijven wanne&r daartoe 86n "
schriftelijk verzoek, onder opgave van to behande-
len punten, vvordt ingediend door tenminste 10% der
laden, mot ean "minimum van 2 leden. Voorafde1in-
gen met mGor dan 300 18den kan met ean maximum van
30 worden volstaan. .
DazG vergadering dient binnen 3 weken na ontvangst
van het verzoek ta worden gehouden.

2. IndiE;n het afde1ingsbestuur weigert dezG vergade-
ring to houden kunnen de aanvragers zich wenden
tot hat gewestbestuur.
Tenzij het gewestbestuur op voorste1 van het af-
delingsbestuur anders beslist, wordt de vergade-
ring gehouJen ten hoogste 3 weken na de aanvrage.

3. Weigert het gewestbestuur de vergadering te hou-
den, dan kunnen de aanvragers zich wenden tot het
partijbestuur. .
Tenzij 1it op voorstel van het gewestbestuur an-
dars besl ist, Viordt de vergadering gehouden ten.
hoogste 4 weken na de aanvrage.

4. Beroep op de beslissing van het partijbestuur is
mogelijk bij de partijraad.

ll.rtikel12
1. Voor ledenvergaceringen, met uitzondering van ex~

tra- of spoedvergaderingen, zendt hot afdelings-
bestuur tenminste 4 weken van te voren aan de 1e-
den sen ult~d:rging met--v8rmelding van datum en
pl~ats en te behandelen punt en. "

2. Voor dE- jaarvergadering word.en dau bijgevoegd
de schriftelijke verslagen, begroting, voorstel-.
len:en - wanneer verkiezing van bestuursleden
moet plaatsvinden - candida ten, alsmede de agenda
voor de gevvestelijke jaarvergadering.
De leden worden uitgenodigd even80ns yoorstollen
en candida ten en eventu6e1 amendementen in te
dienen.
Uiterlijk 1 week voor de vergadering ontvangen de



leden de definitieve agenda met alle ingediende c~n1
didaten, voorstellen en amendementen.

3. De uitnodiging voor een vergadering ter voorberei-
ding van de algemene vergadering dient vergezeld te
gaan van hetzij de congresstukken, hotzij van een
mededeling ap welke wijze de leden in het bezit
daarvan kunnen kom8n.

4. Van aIle m8dedelingen, progr&~ba's en verslagen
zendt het afdolingsbestuur een exoTD.plaaraan hot ge-
wostbestuur on-tWG6 aan het partijbbstuur.

~\
~~~~'~ "en afdeling he.ft :::i::~h~3een eigen reglement van

'. \IJ-' ordc to maken, d3.t tor goedkeuring aan het partijbe-
~~ stuur moet worden voorgelegd •• 2. ~ctiviteiten van do afdeling dienon beporkt to blij-

V6n tot hst gebied van de afdeling, tenzij het par-
tijbestuur anders beslist.

3. Toest~mming van het partijbestuur moet worden ge-
~ vraagd voar:

a. samenwerking met aneere organisaties;
~b. uitgavG en verspreiding van propagandageschriften

~ buiten de ledenkring;
c. hot '3.angaanvan overeenkomsten van hUllI:..en ver-

huur van onroerende goederen voor een tormijn van
meer clan48 uur;

d. het a~gaan van verplichtingen voor het inrichten
van een huis, vasta kampeerpl3.g,ts of soortgelijke
inrichting;

6. het aangaan van geldleningon, ongeacht voar welk
doel.

4. De gcldmid.d.elenvaneen·afcl6.ling bestaan uit:
a. hot d~~l van de contributie-opbrcngst dat ovor-

blijft na do afdracht aan hot partijbestuur;
b. donati~s en andere baten.

5. AIle archiefstukken, ledenregisters, financi~le bo-
scheiden enz. zijn eigendom van de partij en kunnen
to allen tijde door het partijbestuur of door dit
bestuur gemachtigden worden opgevraagd.

Artikel 14



L A.ls een afdelingsbestuur zijn financiele of.···organi-
satorische verplichtingen, na een aanmaning gericht
tot het volledige bestuur, gedurende 3 maanden niet
nakomt of op andere wijze het belang v~n de partij .
schaadt, is het partijb8stuur bevoegd de leden van
die afdeling op de hoogte te brengen en zo nodig,
als geen oplossing wordt gGvonden, het bestuur of
leden van het bestuur van hun functie te ontheffen.

2. Houdt 8en hele afdeling zich niet aan de beginse-
len v~ de partij of aan de verplichtingen, gere-
geld in statuten en hUishoudelijk reglement, dan
kan het partijbestuur overgaan tot schorsing van
de afdeling. Tijdens e8n periode van schorsing ont-
vangt de afdeling geen stukken en haeft ze geen
stemrecht.
Indien binnen 4 maanden na de schor sing geen op-
lossing wordt gevonden, kan het partijbestuur de
afdeling opheffen.

3. De afdelingsvergadering heeft recht van beroop te-
gen de genoemde maatregolen bij de partijraad.

4. Het instellen van beroep geeft geen ontheffing van
de verplichting besluiten van het partijbestuur uit
te voeren.



1. Het partijbestuur formeert gewesten. ijet gabied van
eon gewest omvateen of roGer tot een provincie beho-
rende statenkieskringen.

2. Tot een gewest behoren ue afdelingen die zich bevin-
den binnen de grenzen van deze stat6nkieskringen en
de geweste1ijke leden di8 in dit gebied wonen.

Artikel 16
1. Een gewest wordt geleid door een bestuur, voor de

tijd van 2 jaar gekozen door de gewestelijke jaar-
vergadering. De leden trcden af volgens een door het
bestuur opgcmaakt rooster en zijn terstond herkies-
baar.

2. Het bGstuur voert de besluiten uit van de gewestvar-
gaderingen en zorgt voor:
a. hetstimuleren van een actief'partijleven in de

afdelingen van hat gewastj
b. het bevorderen van onJerlinge sa~enwerking van de

afdelingen;
c. hot onderhouden van contacten met afJelingen en

verspreid wonende laden;
d. hat geven van adviezen aan hat partijbestuur be-

treffende zaken in hot gewostelijk gebi8d en het
uitvoeren van bepaalde taken in opdracht van het
partijbes tuu.r;

e. hat organis8ren van gew8stelijke of regionale
bijeenkomsten, in hat bijzonder wanneer de afde-
lingen hiertoe zelf niet in staat zijnj

f. hat vocren van Gen zodanig beleid dat in hot ge-
hole gewE:stelijke gGbied de begins61en V'3l1 de
partij worden verbreidr waartoe onder ~Ger be-
hoart hot stimuleren van de oprichting van afde-
lingen en, waar dit niet mogelijk is, ~an werkgroe-
pen of aorr6Spondeptschalroen als contactpunt voar
de leden in een bep~alde streek en als centrum
voor de propagandavoering aldaar.

3. Tenminste eenmaal per jaar legt hot gewE:stbestuur,



door midiel van eGn schriftelijk vorslag a'1n de
jaarvergadering vorantwoording af van zijn beleid.

Artikel 17
1. Een gewestbwstuur bestaat uit tenminste 5 en ten

hoogste 9 leden; dit a~ntal wordt vastgesteld door
de gewestvergadering.

2. Hiervan worden in functie gekozen de voorzitter,
secretaris, penningmeester en propagandist, die
samen het dagelijks bestuur vormen. Voorts kunnen
in functie gekozen worden een jongerensecretaris
en een tweeds secretaris en/of ledenadministrateur
en naar behoefte andere functionarissen.

3. Voar de in functie gekozen bestuursleden geldt de
volgende taakomschrijving:
a. de vaorzitter heeft de algemene leiding, stelt

in overleg met de ovarige bestuursl€den plannen
op en leidt de bestuurs- en gewGstelijke verga-
deringen en andere bijeenkomstan;

b. de s6cretaris vObrt de correspondentie met hat
partijbestuur, de afdelingen en and8re organen
en p ers onen ;
hij houdt een register bij waarin aIle door het
partijbestuur.gewenste gegevens betreffende de
gew6stelijke leden worden vermeld;
hij zendt, volgens de door of namens hat partij-
bestuur gegeven richtlijnen, periodiek aIle me-
dedelingen betreffende ledenmutaties alsmeda
gevra~gde verslagen en inlichtingen a~n het par-
tijb8stuur;
hij verzendt de uitnodigingen met bijbehorende
stukken voar de gewestvergaderingen a~ de af-
delingen, leden van de statenfractie en eventu-
ele genodigden;
hij is verantwoordEilijk voor het bijhouden van
de notulen van de gewestvergaderingen en voor
het archief;
hij ma~kt het ja~rverslag voor de gewestelijke
jaarvergadering;

c. de penningmeester beheert de financien van hat



gewest;
hij legt eensper kiiarta3.1een financieel over-
zicht aan het gew6stbestuur voor en aan de ge-
westelijke jaaxvergadering Gen jaarverslag en
begroting;
hij zendt aan het partijbestuur afschriftw v:m
deze stukken alsmede and6~e gevraagde gegevens;
hij is verplicht te allen tijde aan de geweste-·
lijke kascontrolecommissie inzage te geven in
de boaken, kas en kasstukken;

d. de propagandist organis8ert in overleg Det de
algemeen propagandist de propaganda in het ge-
west;
hij stimulecrt de prop~ganda in de afdelingen en
onderhoudt da~rtoe nauwe contacten met de afde-
lingppropagandisten;
hij hG~ft zitting in de propagandaraad;
hij maakt Gen schriftelijk jaarverslag voor de
j'3.J.rvergadering;

e. dE; jongGr(;usecretaris stimul" 6rt en co'ordint:srt1 de activiteiton die srop gericht zijn de jongere
I leden bij het wcrk van de partij' te betrekken;ih~j o~derhoudt de betrekking8n met jongerenorga-
°

1
nJ.satJ.os;

'hij onderhoudt het contact ID8t de algomene en .
afdelingsjongerbnsccretarissenj .

f. de tweede sGcretaris en/of ledenadministrateur
kunnen in overleg met de secretaris bepaalde de-
len van dians taak overnGmen.

1. Door de gGwestelijke j'3.arvergaclbringV{ord.tOQ. de 2
jaEl.reon k"l.sC ontro10conm.issie gakozon, .besta.9nde
uit tenminsto 2 leden. Doze cOBmissio brengt elk
jaar verslag uit over hot administratieve en finan-
ciele beh~Gr va.n de penningm8ostor.

2.. De leden van de commissio zijn horkiesbad,r mt dien
verstande dat bij olke verkiezing tenminste 1 lid
aftroedt.
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Artikel 19

1. Vergaderingen van het gewestbestuur worden uitge~
schreven en voorbereid door het dagelijks bestuur.
Zij kunnen worden bijgewoond door leden van de
Provinciale Statenfractie en door genodigden, die
in deze vergaderingen geen stemrecht hebben.

2. Elk lid van het gewestbestuur en elk lid van de
statenfractie heaft hat recht een bestuursverga-
daring aan te vragen bij het dagelijks bestuur.
Binnen 2 weken ns ontvangst van dit verzoek moet
hiera~n worden voldaan.

1. Tenminste twe&ma3.1 per j3.3.rwordt door het gewest-
b;;tuur een gew6stelijke vergadaring uitgeschreven
'en verder telkens wannesr hst bestuur dit nodig
oorde8lt.

2. BinLende eerste 4 ma~nden van hat kalendarj3.sr
vindt de j"3.arvergaderingplaats. Hier worden b€-
handeld: hot beloid van het bestuur, de schrifte-
lijk uitgebrachte verslagen van functionarissen,
statenfractie en kascontrolecomnissie, de begro-
ting en voorstellen van bestuur en afdelingen.

, de twee j~3.r worden leden voor hot 6w8stbe-
stuur en e on ro ecoillnissiegekozen.

3. In-de tweede gewestvergadering, die uit6rlijk een
ffi'3.'3.ndvoor de algenen6 v8rgaclering wordt, gljhouden;
vvordt eon gezarnenlijk verslag ui tgebr,icht door de.
leden die door het gewest in de partij~~.OL_~_ge~en
~iJn. om de 2 ja'1r worden leden--en-re-sorveledenvan
de partijr~3.d gekozen.

4. R6Cht van toegang tot de vergaderingen hobben al16
leden die binnen het gewest wonen, vertegenwoor-
digers van andere partij-organen en genodigden.

5. Aan de beraadslagingen kunnen dFeln6men:
~a. de afg6vaardigden van de afdelingen;
~ b. de g6w6stelijke leden;r-- c. hot gew8stbestuur;

d. leden van partijraad, partijbestuur, statenfra.c-
tie en anderen, voor zover hun door de voorzit¥ .



tar het woord wordt verlcend.
6. Aan de stemmingen kunnen deelnemen de laden genoem~

in 5a, b en c.

1. De data van de gewestvergaderingen worden tenminste
3 maanden van tevoren bekend gem~~kt.

2. Tenminste 6 weken voer de verg'1.deringverzendt het
bestuur de uitnodigingen met vermelding van pla~ts
en' tijd, voorlopige agenda.' _

3. Voor de jaarvergadering worden da~r bijgevaegd de
verslagen, begroting, voorstellen en - wannesr ver-
kiezing :van bestuux.sled -.rLI:l.Oetpl3.3.tsvinden - c3.ndi-
daten.
De afdelingen worden uitgenodigd evenGBns yoorstel~
len en/of amendementbn en candidaten in te dienen.
Gewestelijke leden kunnen voorstGllen indienvn in
de ledenvergadering van de afdeling die hun daartoe
door het gewBstbestuur wordt aangewezen. .
Uiterlijk 2 weken 'voor de vergaJ.ering mOEd,en de de-
finitieve agenda met aIls ingediende voorstellen,
anrendementen en candidaten in het bczit van aIle be-
trokkenen zijn.

4. Yeer de tW8ude gewestvergadering ~orden aan de voor-
lo~ige agenda toegevoogd het gezamenlijke verslag
van de dO'or het gew6st gekozen partijra3.dsleden en
- wanneer verkiozing van de partijrJ.ad moet pla9.ts-'
vinden - candida ten.51 Aile mededelingen en stukken V::l.U het gewGstbestuur
worden gezonden aan de leden van de st~tenfractie
en de leden van de partijraad die door het gewest
zijn gekozen.
HGt partijbestuur ontvangt 2 8xemplaren en de afde-'
lingen tenminste' zoveel als nodig zijn vear bet be-
§t~~ren van stukken voor vergaderingen bovendien
zoveel als' de afdeling afgevaardigden telt.
De afd&lingen dien",n in de gt18genheid gesteld te
worden meerdere stukken aan te vragen.

Artikel 22
1. Een gewest hetsft hat recht een eigen reglement van



orde ts ~aken, dat ter goedkeuring aan hat ~artij-
bestuur moet worden voorgelegd.

2. ActivitGiten van het gewest dienen beperkt tewor-
den tot het gebied van hot gew8st, tenzij het par-
tijbestuur anders beslist.

3. Toestemming van het partijbestuur moet worden ge-
vras.gd voor:

1 a. samenwerking met andere organisatiesj
b. uitgave en verspreiding van propagandageschrif-

. ten buiten de ledenkringj
c. hat aangaan van overeenkomsten van huur en ver-

huur van onroerende goederen voor sen tormijn
van meer dan 48 uur;

d. het aangaan van verpliChtingen voor het inrich-
ten van sen hUis, vasto kampeerplaats of soort-
gelijke inrichting;

e. het a~ngaan van geldleningen, ongeacht voor walk
doel.

4. De geldmiddelen van een gewest bestaan uit:
a. het deel van de contributiegelden d~t door de

algemeen ~enningmeester aan het gewest wordt af-
gedragen;

b. dona ties en andere baten.
5. Aile archiefstukken, ledenregisters, financiele be-

scheiden enz. zijn eigendom van de partij en kunnen
te allen tijde door het partijbestuur of door dit
bestuur gemachtigden worden opgevraagd.

Artikel 23
1. Als een gewbstbestuur mogelijke financi81e verplich-

tingen jegens de algemene kas van de partij, na een
aanmaning gericht tot het volledige bestuur, gedu-
rende 3 maanden niet nakomt, kan h0t partijbestuur
de voor hat gewest bestemde contributie-afdraCht
inhouden.

2. Komt het bestuur zijn organisatorische verplichtin-
gen na ean aanmaning gedurende 3 maanden niet na,
dan is het paxtijbestuur bevoegd de afdelingen op
de hoogte te brengen en zo nodig het bestuur of be-
stuursleden van hun functie te ontheffen.

3. De gewestvergadering he6ft recht van beroep bij de



~artijr3ad tegen de genoemde maatregelen.
4. Het instellen van boroep geeft geen ontheffing van

de ve~livhting de besluiten van h~t partijbestuur·
uit te VOeren.



Artike1 24

1. De algemene leiding van de partij berust bij hat
partijbestuur d~t door de algemene vergadering
wordt gekozen voar de tijd van 2 iaar. De laden
treden af volgens een door dit bestuur opgemaakt
rooster enzijn terstond hbrkiesbaar.

2. Het p~tijbestuur V00rt ue-besluitcn uit van de al-
gemene vergadering en zorgt voor:
a. coordin~tie van de werkza~heden van aIle partij-

instanties;
b. naleving v~n statuten en reg1emont; .
c. hat voer8n van een zod~nig beleid dat de begin-

selan van de partij, zoals die zijn v~stgelegd
in beginselprogramma, politiek programma en ~n-
dere door de partij uitgegeven of uit to gaven
geschriftcn, worden verbrcid.

Het partijbestuur houdt toezicht op de s£hriftelij- _
ke llitgaven v~n afdelingen en gewestbn en regelt
alla zaken die niet aa.n andere partij-organen zijn
toegewezen.
H2t partijbestuu! stelt tezamen met de partijraad
de grosliJsten vast voor de verk16Z1n en vail de

ers en wee e amer.
Het partijbestuur is bevoegd m~atregelen te tref-
fen tegen laden of besturen die handelen in strijd
met de beginselan of belangen van de partij of hun
verplichtingen niet nakomen of hun bevoegdheden
overschrijden.
Wannoer deze gebruik maken van de Dogelijkheid tot
beroep, is het p~rtijbestuur verplicht zich ean de
uitspra~k van de partijraad te onderwerpen.

4. Het partijbestuur kan andere partijleden machtigen
am bepaalde taken uit to voeren.

5. Het d~gdijks bestuur is bevoegd tot hot nemen van
spoedeisende besiissingen, die ~an de cerstvolgende
vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

6. AIle archiofstukken, ledenregisters, financi61e
bescheiden euz. van het partijbestuur zijn eigen-
dam van de partij.
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Artikel 25

I~J

~o
2.

1. Het partijbestuur legt ja3Xlijks v~rantwoording af
over het gevo6rde beleid aan de algemene vorgadering.
Daartoe wordt eeri schriftelijk beleidsverslag uit-
gebracht met ~ls bijlagen afzonderlijke vorslagen
van een asntal partijbestuursleden. ~ deze versla-
gen wordt tevens verantwoording afgelegd over hot·
be~d in organen, wa~rin de verslaggever namens he~
partij"bestuur zit hng het-ft. _.-
Tuss6n Z algemene vergaderlngen in verschaft het
partijbestuur die inlichtingen aan de partijraad die
deze nodig heaft vaor een goede uitoefening van zijn
taak.
Daartoe brengt hat partijbestuur ieder kwartaal ver-
slag uit aan en onderhoudt het een regelmatig verga-
dercontact met de partijraad.

Artike1 26
1. Het partijbestuur best3..J.tuit 19 1eden. Tegelijk

met het partijbestuur worden tenminste-5 leden ge-
kozen als reserve VOQr de niet in functie gekozen
leden. Daze verVangen eventuee1 aftredende leden
tussen 2 alg6tnvne vergader'ingen.

2/ In functie worden gekozende algemeen voo~zitt6r,
vicevoorzi tter, secretarj.-s,penningme8&ter en pro-
pagand~st, politick secretaris, hoofdred~cteur en
voorzittor van de ra.dio- en telbvisiecommissie, die
s~en hat da&~lijk3 bestuur vorman.
Eveneens in~functie worden gekozcn de jongeren- en
de tweeds SGcretaris.

--nit en door hat partijbestuur wordt de voorzitter
van de la.ndelijk8 S&ctj r: loden vertliganwaordigcnde
i'iC:haWQliJ, aa:r.JgFweZftJ::L, terwijl oak aan andere pa:rt1}=
bestuursleden bepaalde takon kunnen worden opgedra-
gen.

3. Voor de in functie gekozen leden geldt de volgend-e
taakomschrijving:
a.• de algemeen voorzi ttel' he,dt de algemene leidi ng

van de partij;
hij leidt de algem6n~ vergaderingen en congres-



sen en ~e vergaderingen van partijbest~ur en da-
gelijks bestuur;

b. de ·vicevoorzitter vervangt de voorzitter b1j af-
w6zigheid en kan in onderling ovarleg bepa~de
taken van hem overnamen;

c. de algemeen secrataris voort, in ovarleg met de
overige laden van het partijbestuur, de corres-
pondentie;
hij zandt de uitnodigingen en stukken voor de al-
gamene vargaderingen en de vergaderingen van par-
tijbestuur en dagelijks bestuur tijdig aan de be-
trokkenen;
hij is verantwoordelijk voor de centrale leden-
administratie, de notulen van vergaderingen en
het archief van de partij;
hij is verplicht voor de algemene vergadering
een schriftelijk jaarverslag to maken;

d de politiek secretaris voert, in ovarleg met de
overige leden van hat partijbestuur, de corres-
pondantie met binnen- en buitenlandse partijan,
groaperingan en personen;

~

.hij onderhoudt het contact met andere partij-
i •. organon voor zover dit eon politiek karakter .
t draagt;

hij stimuleert en coordineert in ovarleg met de
overige laden van het partijbestuur, de werkzaam-
heden van de commissie van advies en het wet en-
schappelijk bureau;
hij bereidt politieke uitspraken van de partij
voor, tenzij het partijbestuur anders beslist;
van bolangrijke zaken doet hij mededeling aan de
partijraad;
hij maakt voor de algemene vergadering cen
schriftelijk ja~rverslag;

G. de a+gemsen p~~pingmeester voert het financ{ele
beleid en beh60r van de partij, eventueel bijge-
staan door een tweeds penningmeester;
hij legt ieder kwartaal een financieel overzicht
aan het partijbestuur over;
hij zorgt dat de stukken voor de algemene verga-
dering door hot pa~tijbestuur behandeld en door



de kascontrolecommissie gecontroleerd kunnen wor-
den;
hij maakt voor de algcmene vergadering een ha-
lan5, rekening en verantwoording en begroting;

f. de algemson propagandist leidt de propagandawerk-
za~mheden van de partij, eventueel bijgestaan
door 66n of maer propa.gandasecretarissen en/of
een pr C7l?agandabureau;
hij bepaalt op grand van verkiezingsuitslagen en
andere onderzoekingen op wio de propaganda ge-
richt zal worden;
4ij coordineert de propaganda van aIle partij-
organen;
hij geeft leiding aan do propagandavoering van
de afdelingen en gewesten;

(/
'hij is vOor zitter van de propaga.ndara.ad,tbestaan-
de ui t de gewestdijke pr opagandisten;
hij heeft· zithng in of onderhoudt nauw contact
met hGtlandelijk verkiezingsbureau, d~t de pro-
paganda voor de verkiez~ngen leidt;
hij maakt voor de algemene vergadering een
schriftelijk jaarverslag;

g. de hoofdredacteur van het partijblad leidt de
redactievergaderingen en heaft daarin bij sta-
king der stammen eeil doorslaggevende stem;

·\/'hijdraagt zorg voor een goede verstandhouding
tussen partijbestuur eil redactie door uitwisso-
ling van informatis;
hij maakt, mede namens de overige redactieleden,
een schriftelijk j~arv~rslag voor de algemcno
vergadering;

k. de voorzitter van de commissies voor radio en te-
levisie leidt de vergaderingen-Van dez6 cbmmis-
sies en hebft daarin bij staking der stemmen een
doorslaggevende stem;

I hij draagt zorg voor 60n g00de ver5tandhouding
'.tUls~en part~jbfestuut~ en commissies door uitwis-

S6 ~ng van ~n orma ~e;
hij maakt, mede namens de overige commissieleden,
een sohriftelijk jaarverslag voor de algenene
vergadering;



i. de jonger6nsecretaris .stimuleert en coordineert
1 activiteiten die erop gericht zijn jongere leden

I... bij het werk van de partij in te schakelen;
1 hij onderhoudt contacten met jongerenorganis3.ties
\ en zoekt naar wegen om de jongeren te bereiken;
\ hij geeft leiding aa.n de werkz"J.3.mhe;denva.n de
II jongerensecreta.rissen in afdelingen en gewesten;

hij maa.kt een schriftelijk jaarverslag voor deI algemene vergadering;
~, de tweede s8cretaris neemt in onderling ovarleg

bepaalde taken over van de algemeen secretaris.
Artike1 27

1.,De leden V'3.nhet partijbestuur kunnen tuss en 2 al-
jgemene vergaderingen in van hun functie ontheven .
Jworden. Hiertoe dienan 3 of meet afdelingen die te-

l··zamen tenminste lq% van de leden omvatten, een ver~
_ • zosk te richten aan de partijraad~ die hierover in

.zijn e8rstvolgende ver gadering beslis t.
2. Treden tussentijds partijbestuursleden af, dan wor-

den ze verva en door de gekozen reser - ~ waar-
bij de volgorde van het o.p.enda...-s1.-emmental ~ls!! ..

3. Tree ussent~J seen in functie gekozen lid af,
clan wordt eerst ge~racht sen vervanger te vinden on-'
der de andere partijbestuursleden. Als dit resultaat
heeft, kan het aftredende lid desgewenst zonder
functie zitting blijven houden in het partijbestuur.
Is 8en oplossing in deze zin niet mogelijk, dan
treedt de functionaris af als partijbestuurslid en
wordt in de eerstvolgende vergadering van de_par-
tiira)d, al dan niet op voordracht van het partij-
bestuur,,'een nieuwe functlonaris benoemd. Deze ver-
gadering dient uiterlijk 6 weken na ontvangst van
hat verzoek te worden gehouden.

1. Ret partijbestuur vergadert tenminste 12 maal per
jaar. Extra verga.deringen kunnen worden a'1ngevraagd
door tenminste 2 leden van h~t dagelijks bestuur of
door 4 andere p'3.rtijb~stuursledenl onder opg'3.vevan



r3.

de te behandelen punten. A~n dit verzoek moet binnen
3 weken worden voldaan.
Vergaderingen vanhet partijbestuur kunnen worden
bijgewoond door leden van de kamerfr~cties en geno-
digden, die desgevraagd het woord kunnen voeren,
doch geen stemrecht habben.
Het dagelijks bestuur vergadert tenminste sens per
maand en v&rder zo vaa.k &en del' laden dit noodz'3.ke-
lijk acht.
Het kan bepaa.lde za.ken tel' afhandeling aJ·n snke-Ie
van zijn laden opdragen.

Artikel 29
1. Het partijbestuur kan bij incidentels kWesties en

acties adviesen vragen of ~en beslissing overlaten
a~n de partijraa.d.

2. In procedurekw6sties waarin het reglem8nt niet
voorziet en wa.arover het partijbvstuur geon eenstem-
mig oordccl heaft kan, als minstens een derGe deel
van de aanwezige leden dit wenst, een beslissing aan
de partijra'3.dworden overgelaten.



1. Tussen 2 a1gemene vergaderingen in is de partijraad
de hoogste instantie in de partij.

2. pe partijra>d ziet er au toe dat het partijbestuur
de door de algemene vergadering genomen besluiteil
uitvoert;
Cie partijraad voert door de algemene vergad~ring
geg~v8n opdrachten uit;

(
de partijraad onderwerpt regelmatig het politieke
beleid van partijbestuur en kamerfracties aan een
beschouwingj
de partijraad neemt beslissingen omtrent het beleid
bij die tussentijdse incidentels kW6sties en acties
waarover partijbestuur en/of partijraadsbestuur een

_besU;ssing wenselijk achtenj '_~_c . o~,.,_"

de partijrald n6Em t beslis singen in llrocedurekwes-
ties waarin statuten en huishoudelijk reglement
niet voorzien en waarover het partijbestuur geen
eenstemmig oordeel hecft, indien minstens een der-
de van de aanwezige laden van het partijbestuur
inschakeling van de partijraad noodzakeli 'kacht;

, r lJraac... amen mElt het partijbeS'tU.Ur---
de gros1ijsten op voor de verkiezingen van de
Eerste en Tweede Kamer;
de partijraad benoemt, wanneer bij aftreden van
een in functie g&kozen partijbestuurslid geen op-
lossing gevonden vvordt binnen het partijbE:stuur,
een nieuwe functionaris;

• De partijraad heaft het rechteen buitengewone al-
gamone vergad~ring bijeen te roepen, ondbr opgav6
van de te behandelen punten. Het besluit hiertoe
mo~t met een 2/3 meerderheid worden aangen~men,
terwijl tenminste 2/3 van de leden van de partij~
raad aanwezig moet zijn.

4. De partijraad treedt op als eon raad van beroep
voor de in dit reglement genoemde gevallen. .
Beroepskw6sties moeten steeds in de e6rstvolg~nde
vergadering worden bbhandeld.
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Artike1 31
1-

~

De leden van de partijraad worden gekozen voor de
tijd van 4 jaar, met djen versta~de dat elke 2 jaar
de h81ft van de 1eden aftreedt. Deze leden zijn '
terstond herkiesbaar.
In tussentijdse vacatures wordt voorzien door de
benoeming ven de gekozen reserve1eden.
Vacatures kunnen ontstaan doordat een lid van de
partijraad
a. bedankt als lid Vffi1 de partijj
b. schriftelijk bedankt als lid van de partijraad;
c. vertrekt naar het bUiten1and;
d. verhuist buiten het gewest dat hem heeft gekoz8n;
e. door de partijraa.d, op voorstel van het bestuur,

van zijn functio wordt ontheven op grond van het
feit dat hij gedurende 2 jaar min~8r dan de h81ft
van de vergaderirigen heuft bijgewoond zonder op-
gave ven ge1digb redenen.

Artikel 32
1. De partijraad telt maximaal 48 leden. Hiervan wordt

1/4 doe1 gekozen door de algemene vergadering en
3/4 deel door do geza:w.enlijkogeill0stelijkevcrgade-
ringen, met dien verstande dat elk gewest tenminste
1 lid kiest.

2. Het aantal leden dat door elk gewbst wordt gEkozen
wor'dt vastgesteld op grond van de ledenag,ntallen
aJ,nhet ei,nd van het kwartaal, voorafgaande aan de
'verkiezing. Deze a3.ntallen worden do or het partijbe-
stuur vastgesteld.

3. ffindienin eon provincia geen gewest bestaat wordt
de verkiezing door het }artijbestuur per roferenduo
gereg61d.

4. De partijr3.ad kiest uit zijn midden een bestuur,
bcstaande uit voorzitter, vicevoorzitter, secreta-
ris en tweede s8cretaris.
a. de voorzitter leidt de vergaderingen van de par-

tijraad en het bestuur;
b. de vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij af-

w8zigheid;



c. de secrbtaris voert de correspondentie, maakt
het jaarverslag veor de algemene vergadering,
verzendt de uitnodigingen en andere stukken en
is verantwoordelijk veer de netulen van de ver-
gaderingen;

d. de tweede secretaris kan in onderling overleg
bepaalde taken van de secretaris overnemen.

1. De partijra~d Yergadert tenminste 4 ma~l per jaar
en verder als hat bestuur dit nodig acht of op
verzoek van h8t partijbestuur.

2 Recht van toegang tot de vorgaderingen hebben de
leden van de partijraad, van h~t partijbestuur en
de kamerfracties en eventuele genodigden.
Daze kunnen allen aan de beraadslagingen deelne-
men, stemrecht hebben alleen de laden van de par-
tijraac, met elk 1 stem.

3. Een extra vergadering van de partijraad kan, onder
opgave van de te behandelen punten, worden aange-
vra3.gd door
a. 2Q% van de leden van de partijraad;
b. ~ of maer leden van het partijbestuur;
c. het partijbestuur bij procedurekw8sties;
d. tenminste lq% van de leden ener kamerfractie.
Aan een dergelijk v~rzoek moet door het bestuur
binnen 4 weken worden voldaan.

~

Voar hat vaststellen van de groslijsten voar de
verkiezingen van Eerste en Tweede Kamer vergade-

..ren partijra1.d en partijbestuur gezamenlijk. In
een gecombineerde vergadering hebben alle leden
1 stem.

(
1. De data voor de vergaderingen van de partijra~J

Worden zoveel mogelijk voor een geheel jaar tege-
lijk vastgesteld.

2. Tenminste 6 weken voor de vergadering zendt de se-
cretaris een vaorlopige agenda, met vermelding van
de datum, aan aIle tot deelname gerechtigden, als-



mede d~ notulen van de laatstgehouden v6rgade~ing.
Uiterlijk Z waken voor de ve1"gadering ontvangen de
genodigden de definitievG agenda met vermelding van
pla~ts entijd en bijbehoren~e stukken;
Bij s90edeisende vergaderingen verv~lt de verplich-
ting tot hat zenJ.6n van een voorlopige agenda·



VI Algemene Vergadering
Artikel 35

1. De algemene vergadering vertegenwoordigt aIle le-
den en is als zodanig de hoogste instantie in de
partij. .

2. De algemene vergadering heeft als taak:
a. het beoordelen van hot beleid over het afge10pen

j~ar, a~n de hand van de verslagen van het par-
tijbestuur, met als bij1agen de vers1agen van
een aantal in functie gekozen laden die apart
beoordeeld kunnen worden;
de kamerfractiesj
de re~actie van het partijblad;
de radio- en de televisiecommissiej
de landelijke sectie vertegenwoordigende licha-
men;
de partijraad;
de kascontrolecommissioj

b. hct geven van richtlijnen voor hat door het
partijbestuur te voeren beleid;

c. hat nsmen van bes1uiten op voorstel van het
partijbestuur, een of mear afdelingen of van
een da~rtoe door een vorige algeillenevergade-
ring aangewezen instantiej

d. het vaststellen van de begroting;
e. vaststelling en/of wijziging van statuten en/of

huishoudelijk reglementj
f. vaststelling en/of wijziging van politieke,

verkiezings- en beginselprogramma's, resoluties
en andere politieke stukken;

g. elke 2 jaar en zo nodig tussentijds verkiezing
van partijbestuurs±6den, wa~rvan een aantal in
functie, reserve partijbestuursleden,
de r8dactieva..n hetpartijb19.d,
leden van de radio- en de televisiecommissie,

/ lL4-~~~:§I~_~Y?.~:~~··i~de~van de partijra:td,
'. de ka s C ommis s i e ; _ .-...-..-'---.---~--~----..--

, andere instanties die door de vergadering wen-
selijk worden geacht.
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3. De algemene vergadering kan bepaatde zak~n te~..af-

handeling a~n de partijraad opdragen.
Artikel 36

1. Tenminste ee~~a~l per jaar wordt een algemene ver-
gadering gehouden.
De partijraad beslist, op voorstel van het partij~
bestuur, of de volgende algemene vergadering een po-
litiek of huishoudelijk karakter zal hebben.
Recht van toegang hebben aIle laden van de Qartij~
mIts Zlj zich binnen de door het partijbestuur va t-
ges e e er e even, alsmede door het
p l.J estuur genodigdell:.. .

4. Aan de beraadslagingen kunnen deelnemen.:.
a. afg&va~rdigden van de afdelingen;
b. algemene en gewestelijke leden;
c. laden van het partijbestuux;
d. laden van de kamerfracties;
b. leden van de partijraad;
f. vertegenwoordigers van de adviescornJ::.issies,voor

zover het onderwerpen betreft die verband houden
met het werk van de betrokken commissie;

g. anderen, voor zover hun door de voorzitter het
woard wordt verleend.

Aan de stemmingen kunnen deelnemen
a. afgev3.ardigden van de afd.elingen, die tezamen

zoveel stemmen uitbrengen als de afdeling laden
";'telt;

,~. de algemene en gewestelijke leden die 01k 1 stem
uitbrengen.

1. De datum van de algemene vergadering wordt door het
partijbestuur tenminste 6 maanden vantavaren ba-
kend gema3.kt.
Hierbij wordt tevens meegedeeld dat voorstellen en
- indien bestuursverkiezing plaatsvindt - candida-
ten ingediend kunnen worden.

2.Uiterlijk 4 maanden voor de algemene vergadering
zendt hat partijbestuur a.anafdelingen en gewesten



een uitnodiging waaraan worden toegevoegd de voor-
lorige agenda, voorstellen en candidaten, ingudiend
door partijbestuur en afdelingen, alsmede hat be-
lcidsverslag van het partijbestuur met als bijlagen
de verslagen van algemeen en politiek secretaris,
propagandist, penningmeester, hoofdredact6ur, voor-
zitters van radio- en televisiecommissie en lande-.
lijke sectie. Voorts de verslagen van de kamerfrac-
tie, de partijraad en de kascontrolecownissie, sen
staat van lasten en baten en een balans over hot
afgelopen ja::1r.
As.n de af:lelint;Gnwordt verzo:cht amend.eJI.onten0];) de
voorstellen in to dicnGn binnen een door het par-
tijbestuur to noemen termijn.
Algemene en gew8stelijke leden kunnen voorstellen
indlenen in de ledenvcrgadering van de afdeling
die hun daartoe door het pertijbestuur of gewest-
bestuur wordt aangewezen en kunnon door deze verga-
dering als afgevaardig~e worden gekozen.

3. Uiterlijk 6 weken voor d.e algemene vergadering wor-
den verzonden de definitieve agenda en candidaten-
lijst, de begroting en de ing8dien~e ~mendementen,
eventueel voorzien van preadviezen van het partij-
bestuur of de partijra~d.

4. De afdelingen ontvangen van aIle stukken zoveel als
het maximum a~ntal afgev~ardigden van de afdeling
bedr3.agt, vbrms8rclerd [,letGen aanta.l 'Voor de'be-
stuursleden. In onderling overleg kan van dbze
aantallen worden afgeweken.

5. Algsmcne en gewestelijke ledan die de stukken wen-
SGn te ontvangen kunnen dezb ~anvragen bij het par-
tijbestuur.

6. Voorstellen van een actueel karakter, zoals bv_
resoluties, dienen uiterlijk aan hot begln van de

~vergadering te worden uitgereikt.
Van stukken die niet tenminste 2 weken voor de ver-
gadering aan de afdelingen zijn gezondenz kan wor-
den a1ngenomen dat ze niet door de afdelin"sver a-
~erlng zijn besproken. In ua geval wordt bij stem-
mlng hlerover aan elke afgevaardigde 1 stem toege-



De discussies over deyeTslagen en het be1eidvan
het ~artijbestuur worden ge1eid door een ~artij1id
dat door de partijraad aartoe is ~~ngewezen.
Wijzigingen in de volgorde van d6 agenda mogen door
de voorzitter in Qverleg met het partijb8stuur wor-
den aangebracht.

3. Nieuw£ punten kunnen ter vorga~ering slechts aan de
a.genda worden toegevoGgd. met tenminste 2/3 der ge1-
dig8 stemrnen, wag,rbij iec.cre afgev:13.rdigde1 stem
hecft •



VIr BuitenR6wone Algemene Vergadering
Artike1 3~

1. Een buitengewone algemene vergacering wordt uitge-
schreven door het partijbestuur, hetzij 0:;;; eigen
initiatief, hetzij op voorste1 van de partijra3d.
In hut laatste geval 8te~t de i.pa:rUjraad,inover-
leg wet het partijbestuur, de agenda vast en moet
de vergadering uiterlijk 7 weken na ontvangst van
het voorstel worden gehouden.

2. Uiterlijk 5 weken voor de vergadering ontvangen de
afdelingen een uitnodiging en de agenda, met mede-
deling van de datum waarop amendementen ontvangen
moeten zijn.

3. Uiterlijk 1 week voor de vergadering zendt het par-
tijbestuur aIle amendementen die tenminste 2 weken .
voor de vergadering ontvangen zijn, aan de afde1in-

. gen.
4~.~.Een bUitengewone a.lgell1ene.vergadering kan met ten- .minste 90% van de geldige stenrnen besluiten nieuwe

IJunten aan dE> agenda toe te voegen. ledere afge- . .
vaardigde heaft daarbij 1 stem.



VIII Stemrecht en afv~~?:~~ging
Art.ikel 40

1.' In de afdelingsverga.dering heeft ieder lid 1 stem.
In de gew6stelijke en algemene vergaderingen he~ft
ieder algemeen en gewestelijk lid 1 stem. In deze
vergaderingen wo~den de stemmen van de gezamsnlijke
leden van een afdeling uitgebracht door afgevaardig-
den die voor 1 maal gekozen worden door en verplicht
zijn verslag uit te brengsn aan de afdelingsvergade-
ring.

1\
2. Hst a3ntal stemmen van een afdeling is gelijk aan het

a3.ntal leden volgens deopg"g,ve die 3 maandon voar de
betreffende vergadering"-"door-EeC'i)artTj15estuur is
verstrekt.

if·.. 3. Di t stemmena.antal wordt verdeeLl over de afgevaar<J,ig-
/' d;n, waarbij een eventueel minderheidsstanc1punt in_

,I, de ster:ui1enverhoudingtot uitdrllkJdug dj 6]1t. t e ~Qmen,'.-J.'/'4. De afgevaardigden hebben sen vrij of gebonden manda~t
~ valgens de beslissing van de afdelingsvergadering.

5. Aile leden, met.uitzondering van de leden van hot
partijbestuur en dekamerfracties, kunnen gekozen
worden als afgevaardigde van dE:afdeling dag,rt08 zij
behoran.

6. Het aantal afgevaardigden bedr~agt voar sen afdeling
met(20 leden hoogstens 2

(~ 50" II 3
"",\90 'I " 4

I\.,,,~140 u It 5
,'. 200" " 6
,.270 II " 7 enz.

Het verschil tU5 sen d6 ledentallen w3.arloor recht op
een afgevaardigde meer wordt verkegen, worlt steeds
10 gr oter.



IX Ca~did~atstelling voor partijcolleges
Artike141

1. Candidaten kunnen worden gesteld
a. voor·afdelin~sbestuur, kascontrolecomnissie en

afvaardiging naar een gewestelijke en algemene
vergadering door bestuur en leden van de af-
deling;

b. voor gewestbestuur, gewestelijke kascommissie en
de door het gewest te ·kiezen leden van de partij-
raa,d door gewestbestuur en de ledenvergaLl6ringen
van de afd.e1ingen in hot betreffende gew8st;

C'lvoo.r.:vartijbestuur en ander..e door d6 algembnevergaQering te kiezen basturen, organen en ~~-
sonen door partijbestuur en afd61ingsv~rgade-
rGg~. ~.

2. Gew6stelijke leden kunnen candidaten indienen in
deledEmv8rgadering van de afdeling die hun daar-
toe door hot gewGstbestuur is aangewezen.

3. Van aIle gestelde candidaten mOiSt een schriftelijke
bereidverklaring meegezonden wo~den.



1. Stemming over personen geschiedt altijd schrifte-
lijk met gesloten en ongetekende briefjes.
Bij stemming voor een bepaalde functie is de can-
didaat gekozen die meer dan de helft van het aan-
tal geldig uitgebrachte stemmen verkregen heeft.
Als geen der candidaten deze meerderheid beha~lt,
vindt herstemming plaats.
Behaalt ook bij deze stemming geen der candidaten
de vereiste meerderheid, dan geldt de uitslag van
een herstemming tussen de 2 candidaten met het .
hoagste aantal stemmen.
Staken de stemmen, dan beslist het lot.

2. Bij het kiezen van een groe~ van 2 of meer leden
voar een college mag ieder stembriefj0 hoogstens
zovesl namen bevattun als er plaatsen zijn te be-
zetten.
Gekozen zijn de candidaten die de meeste stemmen
hebben behaald, mits dit tenminste de helft van
het aantal geldig uitgebrachte stemmen is.
Bij staking der stammen vindt herstemming plaats
tussen de betrokken candidaten volgens dezelfde
procedure.
Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.

3. Reserveleden worden niat tegelijk met het te kiezen
colluge gekozen.
De candidaten voor het college die niet gekozen
zijn, kunnen terstond candid3.at gesteld worden als
reservelid, mits zij zich daartoe baraid verklaren.

4. Een groep reserveleden wordt op dezelfde wijze ge-
kozen als een groep van 2 of meer leden.
Bij opvolging door reserveleden geldt de volgorde
van het behaalde stem~ena~ntal.

5. Over zaken kan ook mondeling worden gestemd.
Een voorstel is aangenomen bij gewone meerderheid
van stammen; bij staking der stemmen is het verwor-
pen. Blanco stemmen zijn ongeldig.

6. Afgevaardigden brengen zov661 stammen uit als hun
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door (de afdGlingsvergadel'ing zijn toegevv6zen.

7() Bij moties van orde en bij de beh~ndeling van stuk-
ken die niet door de afdelingsvergadering besproken

~ kunn6n zijn, hoeft iedere afgevaardigde 1 stem.



1. Leden van afdelings-, gewest- en partijbestuur wor-
den 'gekozen voor 2 jaar. Zij treden af vo1gens 8en
door hat betreffende bestuur opgemaakt rooster en
zijn terstond herkiesbaar.

2. Leden van redactie, radio- en televisiecommissie
worden vaar 2 jaar gekozen en zijn terstond her-
kiesb3.ar.

3. Leden van de partijraad worden gekozen voor 4 jaar,
met dien verstande dat elke 2 jaar de helft dar le-
den aftreedt. De aftredende leden zijn terstond her-
kiesbaar.

4. Leden van kascantrolecommissies worden gekozen voar
2 jaar en zijn terstond herkiesbau met dien ver-
stands dat bij elke verkiezing tenminsta 1 lid door
een nieuw lid vervangen wordt.

5. Afgevaardigden worden voar 1 maal gekozen.



Artike1 44
1. De partij geeft voor leden en abonnees regelmatig

een b1ad uit ter verbreiding van de beginselen der
partij.

2. Formaat, omvang, datum van verschijning en abonne-
mentsprijs worden vastgeste1d door het partijbestuur.
De uitgave wordt verzorgd door d0 stichting Uitge-
verij.

3. Hst abonneillsntvoor de 1eden is bij de contributie
inbegrepen; gczinsloden zonder inkomen die sen spe-
ciale contributie betalen, ontvangen het blad niet.
Donateurs die tenminste f 1.-- per jaar meer beta-
Ian dan de abonneillentsprijs, ontvangen het blad,
indian zij daar prijs op stellen, gratis. Dit abon-
nement wordt dan bekostigd door het bestuur dat de
donatie ontvangt.

1. Het partijblad wordt geredigeerd door een redactie,
besta~nde uit 5 tot 7 leden, die wordt gekozen
door de algemene vergadering voor de tijd van 2
jaar. De leden zijn terstond herkiesbaar.

2. De redactie is voor haar beleid verantwoording
schuldig aan de a1gemene vergadering, waartoe een
schriftelijk jaarverslag worit uitgebracht, en
tussentijds aan het partijbestuur.

3. De hOQfdredacteur wordt in functie gekozen en is
1id va;he t-dag81ijks"--b-e"stuur •
Hij ond-e-rhoudhet co"ii"tact tussen redactie en par-
tijb~stuur, leidt de vergadoringen der rGdactie en
heeft bij staking der stemmen een doorslaggevende
stem.
Hij is verantwoordelijk voor hGt ja~rverslag.

4. De r5dactie is bevoegd esn reglemcnt van orde op te
stollen, dat door het ~artijb6stuur m05t worden
gOE:dgekeurd.

5/1 De ri3dactie .is verplicht artike1en en bericht en va.n
of in o~dracht van het 2artijbbstuur onverkort en

~ met voorrang op te nomen.



6. Ingez ondGn doch niet geplaatste artikelen dienen OIL

verzoek a,an de schrijver teru,g6ezo nden t-e--war'tterr'';



XIII Radio en televisie
Artikel 46

1. De radio- en telavisie-uitzendingen van de partij
w~rden verzorgd door een Fadiocommissie en 60n te-
levisiecommissie, elk besta~nd6 uit 4 leden, ge-
kozen door de algeIDene verg~dering voor de tijd
van 2 jaar. De leden zijn terstond herkiesbaar.

2 De commissiGs zijn voor hun beleid verantwoording

\

• schuldig aan de algemene vergadering, waartoe een
schriftelijk jaarverslag wordt uitgebracht, en
tussentijds 3.'3.nhet :p~b8st.1lI1r.3 ...)156 commiss1es hebben- een gemeGrlsc a~pe ijke vo or-

. zitter, dio in functie wordt gekozen en lid is
. van het dagelijks bestuur. _---
...Hij onderhoudt het contact tussbn cofuril:fssiesen
.partijbestuur, leidt de vergaderingen dar cornmissies

en heeft bij staking der stemmen een doorslaggeven-
de stem. Hij is verantwoordelijk voor hat j~arver-
slag.

4. De commissies zijn bevoegd een reglement van orde
op te stellen, dat door hat partijbestuur moet wor-
den goedgekeurd.

5./Het partijbestuur hBeft het recht aan bepaalde!zendingen voorrang te verlenen; de hiervoor te
( gan Jrocadure kan geregeld worden in het in 4
"noemde reglement van ords.
6. De begrotingen van de commissies :noet8n door het

partijbestuur worden goedgekeurd.
Elk kwarta~l wordt aan de algemeen penningmeester
rekening en verantwoording afgelegd van het finan-
cieel b81eid.
De commissi~s zijn verplicht te allen tijde de kas-
controlecommissie inzage te geven in de boeken.

uit-
vol- .
ge-



XlV Wetenschappelijk Bureau en adviescommissi8s
Artikel 47

1. Ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek be-
schikt de partij over een wetenschap~e1ijk bureau,
benoemd .door het partijbestuur.

2. Het wet~nschappelijk bureau kiest uit zijn midden
eGn bestuur en is bevoegd Gen reglement van orde op
te stellen dat door hat ~artijb6stuur mo~t worden
goedg0keurd.

3. Het wetenscha~pelijk bureau kan eigen inkomen ver-
werven. De begrotingen Baeten door het partijbe-
stuur worden goedgekeurd.
Elk kwart~al wordt aan de algemeen ~enllingmeester
rekening en verantwoording afgelegd van het finan-
cieel beleid.
Het bureau is verplicht te allen tijde de kascontro-
lecommissie inzage te geven in de boeken.

Artikel 48
1. De partij beschikt over een aantal commissies van

deskundigen, die op verzoek of op eigen initiatief
adviezen uitbrengen aan partijcolleges en vertegen-
woordigers in openbare lichamen.

2. Hat partijbestuur stelt a~ntal en aard van de com-
missies vast en banoent de leden.



XV Candidaatstellin,e: voor openbare lichamen
Artikel 49

1. De partij nE"emt deel aan aIle verkiszingen voer
Eerste en Tweede Kamer en Provinciale Staten, tenzij
de algemena vergadering of, als dat niet mogolijk is
,delJarti'jraad "0p vobrst1l1 van het partijbestuur an-
ders beslist.
Over deelname aan gemeenteraadsverkiezingen beslis-
sen de afdelingsvergaderingen, op voorstel van de
afdelingsbesturen of de leden, behoudens goedkeuring
van het partijbestuur.21iDe partij werkt op eigen initiatief slechts dan sa-
men met andere partijen of groepen, als daartoe van

~ tevoren machtiging van de algemene vergadering is
verkregen.
Als door andere :partijen of groepen op samenwerking
wordt a~ngedrongen op een tijdstip dat geen algamena
vergadering meer kan worden gehouden, beslist de par-
tijraad op voorstel V:::l.ll he:t partijbestuur.----.,.----

3. C~ndidaten voor openbare lichamen dienen lid te zijn
van de partij en te voldoen aan de door de wet ge-
stelde aisen.
Zij woeten beraid zijn aan hat partijbestuur of een
door dit bestuur aangew8zen instantie desgevraagd
aIle inlichtingen dia voor de candidaatstelling van
belang zijn te verstrekken.

4. Candid~tGn voor de Eerste en Tweede K~er kunnen
worden gesteld door partijbestuur en afdelingen,
voar de Provincials Staten door gewestoestuur en af-
delingen en voor gemsenteraden door de leden van de
af~elingen in de betreffende gemeenten.

Ita 5. Elke candidaatstelling dient vergGzeld te gaan van
.,/f UI een mativering.

6. Leden die reeds zitting hebben in een openbaar li-
cha~ kunnen opnieuw candidaat gesteld worden.

Artikel 50
h. Candidaatstelling voor de Tweede Kamer.
1. Uiterlijk 26 weken voor de officiale datum der can-



52
didaatstelling nodigt het partijbestuur de afdelin-
gen ui t tot hstvobtdragen van candfdaten IJe'C de me-
dedeling dat 'van €lIke voordr,cht een noti vering moet
worden geg8ven. -

.~ HIerbij vermeldt het partijbestuur de sluitin2sdatum
. .- ., 0

van de termijn van indiening en de datum van de te
honden zitting van de in .5genoemdetelcommissie(s).
Uiterlijk 20 weken voor de dag der candldaatsteIling
dienen a.Ile voordrachten door het partijbestuur ont-
vangen te zijn.

2. Het partijbestuur beslist of kieskringen zullen wor-
den gecombin66rd en benot;mt een cow::lissiedie tot
taak heeft het o:pmakGn van een ontwerp-groslijst.
Doze commissie bestaat uit 5 leden die zelf niet op
de op te stellen candidatenlijst wensen voor te ko-
men, of hoogstblis op een plaats waar verkiezing is
uitgesloten, en dia in meerderheid geen deel uitma-
ken van het ~artijbestuur en/of de partijraad.
Onmiddellijk na sluiting van de termijn van indie-
ning verzoekt het partijbestuur aan elke voorgestel-
de candidaat binnen 2 wekon Gen schriftelijke be-
reidverklaring en een recent uittreksel uit het be-
volkingsregister aangetekend aan het partijbestuur
te zenden.

3. Na ontvangst hiervan stelt de in 2 genoemJe commis-
sie, met inachtneming van de besluiten van het par-
tijbestuur ten aanzien van coobinatie van kieskrin-
gen en eventu6el genooen besluit8n omtrent samenwer-
king met andere ~artijen of grocp8n, een of maer ont-
werp-groslijsten op, die worden inge~iend voor en be-
sproken in een gezamenlijke vergad~ring van partij-
bestuur en partijraad.
~ een ontwerp-groslijst kunnen alleen namen voorko-
men van candidaten diG aan het in 2 vermel~e ver-
zoek habben voldaan.

~

Als voor een lijst geen of te weinig candidaten zijn
gest61d, maakt de cOffi@issi&toch ean ontwerp-gros-
lijst op met dien verstande dat slechts reeds genoem-

,_de candidaten kunnen worden opgenomen.
4. TeThilinste9 w6ken voor de dag der candidaatstelling



vergaderen Dartijbestuur en partijraad samen onder
leiding van de algemeen voorzitter.

\\

.Als d~ze zelf candidaat is gesteld en voor komt op
sen plaats waar verkiezing niet is uitgesloten,
vervangt de vicevoorzitter. ~
Komt oak daze om dezelfde reden niet in aanmerking,
dan wordt van tevoren door hat dagelijks bestuur
sen voorzitter aangewezen.
De voorzitter wordt geassisteerd door de algemeen
s6cretaris en de secretaris van de commissie.

5. De vergaiering s~elt een of meer groslijsten vast
a:~ de hand van dGontwerp-en~-- ---
Aan ~-ireking en verkiezing van de candidaten
per lijst nomen niet' deel degenen die voorkomen op
of ~oor sen wijzigingsvoorstel gesteld worden voor
de plaatsen gelijk aan het aantal zetels, verkregen
bij de vorigs verkiezing, vermenigvuldigd met 2 en
verme~rderd met 1.
De behandeling van de lijst(en) vindt nummersgewijs
plaats aan de hand van wijzigingsvoorstellon, die
betrekkinghebben op een plaats en-schr~fteliJk
kum'l.""B11-worden~ngE,dt6"!I'd'""·bl-Sde voorzi ttar van de
vergadering tot het tijdstip van bespreking van de
betreffende ~laats.
De vergadering behandelt een wijzigingsvoorstel als
di t door tGl'lllinste3 leden worclt ondersteund.
Wannesr door een wijzigingsvoorsteleen door de com-
missie voorgestelde candidsat wordt vervangen door
sen 5ndere, schuift de eerstgenoGude sen plaats op
met behoud van hetzelfde nUffiill6r,geordencl 1116teen
letter. Eerstna: sfloop van de besprekingenen stem-
mingen vinc2.tcie definitieve nummering pl3.ats:'--
De vergadering benoemt per groep van gelijkluic:en-
de I~Jsten een telcommissie, waarin geen leden zit-
ting mogen hebbtn c~e op de-lijsten voorkomen.
De le~en van deZ0 commissies vormen hat kiesbureau,
waarvan, de v?or zitter door de verga.dering wordt
aangewezen.
Namens de gecombineerde vergad~ring brengt het par-
tijbestuur aan de eerstvolgende' algem~ne vergade-
ring verslag uit ovar de gang van zaken.



8. Onmiddellijk na ~eze vergadering zendt het kiesbu-
reau een referendumbiljet?~n ieder lid, wo~enne
in Je"betrtffende kieskring ~f g~oep van kieskringen.
Dit biljet bevat de namen v"~ Je candid~ten in volg-
orde van voorkeur van de gecombineerde vergadering~
Het biljet is ter nummering gelinieerd en illostde
handtekening van de voorzitter van h~t ki8sbureau
bevatten; verdar mogen op het biljet uitsluitend
technische aanwijzingen wor~en gegeven.
Het is toegestaan het biljet eenma~l in te ruilen,
het 86rste wordt J.a.nd.oor hat kiesbureau ongeL,ig
gema.1kt.
Ingezonden r~ferenlumbiljetten zijn slechts geldig
als in de da.yrvoor ~~ngegeven kolom achter aIle na-
men nieuw8 nummers geplaatst zijn, dan wel de gehe-
Ie lijst voor accoord. verklaard is. Iedare verbete-
ring en andere handelwijz8 maken het biljet ongel-
dig.

7. AIle geldige referendumbiIjetten die 5 wek6n voor
de candidaatstel1ing door het kiesbureau zijn ont~
vangen, wor~en r li ·st opgeteld in een voor aIle
laden van do partij t06fankC lJ e Zl lng van de in
5 genoemde telcommissie s).

)

BI3 de .t8l1ing krlJg.t ledere voo~g6stelde candidaat
een alntal punten, gelijk aan de reciproke of omge-
keerde wa~rde van de hem o~ de ontvangen referen-
dumbilJetten gegeven cijfers.
De definitieve volgorde is dib van de dalen~e pun-
tentallen. Bij gelijke puntentallen b6s1ist het lot
over de volgorde.
Zijn er m~er candidat€n dan op de in te dien0n lijst
worden toegelaten, clan worden de overtollige namen
onderaan geschrapt.

8. De aldus vastgesteld€ definitieve candidatenlijsten
worden door een of IDeer Joor het partijbestuur ge-
macht1gden op de Jag van de candida~tstelling in-
geleverd.

g. In geval van tussentijdse vcrkiezingen tengevolge
van ontbinding van de ~«eede Kamer worden de perio-
den als voIgt bekort: 26 en 20 worden 5 en 4 weken,
9 wordt 3w~ken, 5 wordt 2 weken.
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B. Candidaatstelling voor de Eerste Kamer.
1. Uiterlijk 26 woken voar d~ officiele datum van de

candidaatstelling nodigt het partijbestuur de af-
delingen uit tot het voordra.gen van candidaten,
met de mededeling dat van ,elke vaordracht een moti-
vering moet worden gegeven.
Hierbij vermeldt hat partijbestuur de sluitingsda-
turn van de termijn van indiening en de datum van de
te houden zitting van de in5 geno&TIde telcommis-
8ie(s).
Uiterlijk 20 weken voar de dag der candidaatstel-
ling dienen aIle vQordrachten door hot partijbe-
stuur ontvangen te zijn.

2. Het partijbestuur beslist of, en zo ja in welke
provincies afwijkende lijsten zullen wor~en inge-
diend.
Indien spoedbeslissingen nodig zijn inzake afspra-
ken met and~re partijen, beslist het partijbestuux,
zo mogelijk na overleg met de partijraad.
Het partijbestuur benoemt ~en commissie •••enz.
Artikel verder gelijkluidend als iOA, met dian ver-
stande, dat in lid B "een of I:l6erdoor het partij-
be8tuur gemachtigdenU wordt verv-9.ngen door: II de la-
den die namens de partij zitting hebben in de Pro-
vinciale Staten".

Artikel 51
Candida.3.tstelling voor de Provinciale Staten.
1. Uiterlijk 26 waken voor de officiele datum uer can-

dida3.tstelling nodigen de gewestbesturen de afde-
lingen uit tot hat voordragan'van candidaten, met
de mededeling dat van elke voordracht een motive-
ring DObt wOfu~n gegeve~.
Hiergij vermeldt net gewestbestuur de sluitingsda-
tum van de te~ijn van indiening en de zittingsda-
tun vall de in 5 genoemde telcommissie.
Uiterlijk,20 waken voar de dag der candidaatstel-
ling dienen aIle vQordrachten door het gewestbe-
stuur ontvangen te zijn.



2. Het gewestbestuur beno&mt een commissie die tottaak
heeft het opmaken van sen ontwerp-groslijst.Deze
commissie besta~t uit 5 leden die zelf niet op de .oP
te stellen candidatenlijst wensen voar te kamen, of
hoogstens ap Ben plaats wa~r verkiezing is uitgeslo-
ten, en die zo mogelijk in illeerderheid geen deel uit-
maken van het gewestb6stuur.
Onmiddellijk na sluiting van de t6rmijn van indiening
verzoekt het gewestbestuur aan elke voorgbstelde can-
didaat binnen 2 waken een schriftelijke bereidver-
klaring en een recent uittreksel uit het bevDlkings-
register a~ngetekend aan het gewestbestuur te zen-
den.

3. Na ontvangst hiervan stelt de in 2 genoemde commis-
sie een ontwerp-groslijst OJ.) die wordt ing6~iend
voor en besproken in sen gewestelijke vergadering.
Bij het opmaken van het groslijstontwer~ en de de-
finitieve graslijst hebben het partijbestuur en het
bestuur van de regionale sectie wa~ronder hat ge-
west ressorteerto8n adviserende stem.
Op een ontwerp-groslijst kunnen alleen candidaten
voorkomen die ,3,'3.n'hetin 2. vermelde verzoek hebben
voldaan.

4. Tenminste 9 w&ken voar de dag der candidaatstelling
vindt de genoemde gewestv6rga~ering plalts onder
leiding van de gewestvoorzitter.
Als deze zelf candida.~t is gest&ld en voar komt op
een pl~ats waar verkiezing niet is uitgesloten, ver-
vangt de vicevoorzitter.
Komt aok deze om dezelfd& reden niet in aa,nmerking,
dan wordt van tevoren door het gew6stbestuur Gen
voorzitter a3.ngew6zen.
De voorzitter wordt geassistecrd door de gew6st-
secretaris en de secretaris van de commissie.

5. De g6westvergadering stelt de groslijst vast aan de
hand van het antwerp.
Aan de b63preking en verkiez~ng van de.~an~idaten
nemen niet deel degenen die voor komen o:p, of door
een wijzigingsvoorstel gesteld worden voor de :plaate
sen gelijk aan hat aantal zetels, verkregen bij de



vorige verkiezing, vermenigvuldigd mst 2 en vermeer-
derd met 1-
De behandeling van de lijst vindt nummersgewijs
plaats aan de hand va.n wijzigingsvoorstellen, die
betrekking hebben op een pla~ts en schriftelijk kun-
nsn worden ingediend bij de voorzitter van de ver-
gadering tot het tijdstip. vanbespreking van de be-
treffende plaats.
De verga~ering behandelt een wijzigingsvoDrstel als
dit door tenminste 3 leden wortt ondersteund.
Wanneer door een wijzigingsvoorstel een door de COffi-
missie genoemc8 candidaat wDrdt vervangen doar een
ander, schuift de eerstgenoemde een.plaats op met
behoud van hetzelfde nummer, geordend met een let-
ter. Eerst na afloop van de besprekingefien stem-
mingen vindt de definitieve numnering plaats.
De vergadering benoemt een telcocrmissie die tevens
optresdt als kiesbureau en waarvan de voorzitter
door de vergadering wordt aangewezen.
In .d6ze commissie mogen g6en leden zitting hebben
die op de lij st voorkomon.

6. Onmiddellijk na de vergadering zendt hat kiesbureau
sen referendumbiljet a:1n ieder lid, wonende in dE>
betreffende provincie.
Dit biljet bevat de namen van de candidaten in
volgorde van voorkeur van de gew6stvergaJering.
Het is ter nummering gelinieerd en moet de handte-
kening van de voorzitter van het kiesbureau bevat-
ten; verder mogen ophet biljet uitsluit6nd tech-
nische aanwijzingan woraen gegeven.
Het is toegestaan hot biljet eenm~al in te rUilen,
het e&rste wordt d3.n door het kiesbureau ongeldig
gem3.3.kt.
Ingezonden referendumbiljetten zijn slechts geldig
als in de d~3.rvoor a~ng8geven kolom achter aIle na~
men nieuwe nummers geplaatst zijn, dan wel de gehe-
Ie lijst voor accoord vGrkla.ard is. Iadere verbete-
ring en andere handelwijzG maken het biljet ongel-
dig.' .

7. AIle, geldigo referendumbilj etten die' 5 waken voar
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de dag van candida~tstelling door het kiesbureau
zijn ontvangen, wordenopgeteld in sen voor aIle le-
den toegankelijke zitting van de in 5 genoemde tel-
commissie.
Bij de.tsllingkrijgt ieJ.ere voorgesteille c3.ndida.:1t
een aantal punt en, gelijk aan de reciproke of omge-
kuerde waarde van de hem OJ;> de ontvangen referendum-
biljetten 6egeven cijfers.
De definitiev€ volgorde is die van de dalende pun-
tentallen. Bij gelijke :puntentallen beslist het lot
over de volgorde.
Zijn er m8er candidaten dan op de in t~ dienan
lijst worden toegelaten, dan worC1.ende overtollige
namen geschrapt.

8. De aldus vastgestelda definitieve candidatenlijst
i'Vordtdoor eon of mtlsr door hat gewestbes tuur gemach-
tigden op de dag van de candidaatstelling ingeleverd.

Artikel 52
Candidaatstelling.voor de gemeenteraad.
illllUiim~lijk26 weken voor de dag der candidaatste~~'

ling nodigt het afdelingsbestuur d~ leden uittot
hat voordragenvan c~didaten voor de raden van de
gemeenten in het afdelings~ebied,met de mededeling
dat van elks voordracht tlenmotivering moet worden
gf;3gaven.
Hierbij vermeldt het bestuur de sluitingsdatum van
de ternijn ven indiening en de datum van de ts houden
zitting van de in 5 genoemde telcoQffiissie.
Uiterlijk 20 waken VOar de dag der candidaatstelling
diGnen aIle voordrachten door het afdelingsbestuur
ontvangen te zijn.

2. Het afdelingsbestuur benoemt een commissie die tot
taak h6eft hat opmaken van e~n of maer ontwerp-gros-
lijst(en). Daze commissio besta~t uit tenminste 3
leden die zelf nietoJ? de op te stellen ca.ndidaten-
lijsten wensen voor te komen, of hoogstens ap een
plaats waar verkiezing is uitgesloten en die zo mo-
gelijk in meerderheid geen deel uitmaken van bet af-
delingsbestuur.



3. Onmidcellijk na sluiting van de termijn van indie-
ning verzoekt het afdelingsbestuur aan elke voorge-
steldecandidaat binnen 2 weken een schriftelijke
bereidverklaring en een recent uittrek:sel uit het
bevolkingsregister a'1ngetekend aan het afdelings-
bestuur te zenden of persoonlijk te overhandigen.
NEt ontvangst hiervan steH de in 2 genoemde c ommis-
sie de ontwerp-groslij st( en) op die worden inge-
diend voor en besprok:en in een ledenvergadering.
Bij het opmaken van de groslijst-ontwer~en en de
definitieve groslijsten habben het gewestbestuur
en het bestuur van de regionale sectie wa:lronder
de afdeling ressorteert een adviserende stem.
Op sen ontwar~-groslijst kunnen alleen candidaten
voorkomen die aan hat bovengenoemde verzoek hebben
vold'3.an.

4. Tenrninste 9 we ken voor de dag der candida~tstel-
ling vindt de genoemde ledenvergadering flaats
onder lsiding van de afdelingsvoorzitter.
Als daZe zelf candidaat is gesteld en voor komt
or een ~laats waar ve~kiezing niet is uitgesloten,
vervangt de vicevoorzitter.
Komtook: daze om dezelfde redan niet in aanmerking,
dan wordt van tevoren door het afdelingsbestuur een
voorzitter aangewezen.
De vQorzitter wordt geassisteerd door de afdelings-
secretaris en de secretaris van de commissie.

5. De afdelingsvergadering stelt de groslijsten op
aan de hand van de ontwerpen.
Aan de bes:preking en verkiezing van de candidaten
nemen niet deel degenen die voorkomen op, of door
een wijzigingsvoorstel gesteld worden voor de
pl'3.atsengelijk aan het a,3.ntalzotels ,verkregen
bij de vorige verkiezing, vermeni::svuldigd met 2 en
vermeerderd m~tll.
De behandeling van de lijst vindt nummersgewijs
])laa;tsaan de hand van wijzigingsvoorstellen, die
betrekking hebben op ddn ~laats en schriftelijk
kunnenworden ingediend bij de voorzitter van de
vergadering tot het tijdstip van besDreking van de
betreffende plaats.



De vergadering behandelt een wijzigingsvoorstel als
dit door tenminstc 3 laden wordt ondersteund.
Wanneer door ean wijzigingsvQorstel sen door de com-
missie genoemde candid3~t wordt vervangen door een
ander, schuift de eerstgenoemde een ~laats o~ met
behoud van h0tzelfde nummer, geordend met een let-
t6r. Eerst na a.floor va.n de.bes;.rekingenen stemmin-
gen vindt de definitieve nummering plaats.
De.verg~dering benoemt een telcommissie die tevens
optreedt als kiesburG8.u en wa~rvan de. voorzitter
door de vergadering wordt 3angew6zen~
In deZe commissib roogen geen leden zitting habben
die o~ de lijst voorkomen.

6. Onmiddellijk na de vergadaring zendt het kiesbureau
een referendumbiljet a.~n ~ed6r lid, wonende in de
desbetreffende gemeE.nte.
Dit biljet bevat de namen van de candidaten in volg~
orde van voorkeur van de ledenvergadering.
Het is te~.nummering gelinisord en moet de h~ndte-
kening van de voorzitter van hat kiesbureau bevat-
ten; verder mogen o~ het biljet uitsluitend techni-
sche a~nwijzingen wor~en gegeven ..
Het is toegestaan het biljet eenmaal in te ruilen,
het eerste worJt dan door het kiasbureau ongeldig
gema.lkt.
Ingezonden refcrendumbiljettan zijn sluchts geldig
als in de d~~rvoor aangegeven kolom achter aIle
namen nieuwe nummers ge~la.atst zijn, dan wel de ge-.
hele lijst voor accoord verkl~~rd is. IeJere verbe-
tering en andere handelwijze makon het biljet ongel-
dig.

7. AIle geldige referen1umbiljetten die 5 waken voor
de dag .van candida~tstelling door hetkiesbureau
zijn ontva.n3en, worden or:geteld in een voor aIle le-
den toegankelijke zitting van de ,~n 5 genoemde tel-
comm.issiG.
Bij dE? telling krijgt iedere voorgestelde candidaat
een aantalpunten, gelijk a~n de recifroke of om-
gekeGrde wa~rde van de hem op de ontv~ngen referen-
dumbiljetten gegeven cijfers.



De definitieve volgorde is die van de dalende ~un-
tentallen. Bij gelijke ~untentallen beslist hat
lot over de volgorde.
Zijn er meGr candidaten dan op de in te dienen
lijst worden toegelaten, dan worden de overtollige
namen geschrapt.

8. De aldus vastgestelde definitieve candidatenlijst
.wordt door een of meer door het afdelingsbestuur ge-

machtigden o~ de dag van de candidaatstelling inge-
leverd.



XV Laden van openbare lichamen
Artikel 53

1. AIle leden die namens de ~artij zitting hebben in
de Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten,
streek-, gemeente- en wijkraden en/of bestuurscolle-
ges van gemeente, provincie of rijk, zijn ver~licht
jaarlijks verantwoording af te leggen van hun beleid
door middel van sdhriftelijke jaarverslagen aan res-
pectievelijk algemene vergadering, gewestelijke en
afdelingsjaarvergadering.
Wanneer in sen dezer colleges meer leden zitting
hebben, brengt deze fractie een gez~TIenlijk verslag
uit.

2. AIle bovengenoe~de vertegenwoordigers zijn verplieht
lid van de seetie leden vertegenwoordigende lichamen.

Artikel 54
1. Het contact tussen en de scholing van de vertegen-

woordigers invertegenw" lichEl.menwordt behartigd door
de ~qndelijke sectie leden o~enbare 1ichamen.

2. De sectie is voor haar beleid verantwoording schul-
dig aan de algemene vergadering, waartoe een sChrif-
telijk jaarverslag war dt ui tgebracht, en tuss entij ds

-.,aan het partijbestuur.
~3JD_e voorzitter van de seetie wordt aangewezen uit en
~ door hat ~artijbestu~.HIJ onderhoudt het contact tussen seetie en ~artij-

bestuur en leidt de vergaderingen van sectie en see-
tiebestuur.
Hij is verantwoordelijk voer het jaarverslag.

4. De everige bestuursleden Norden gekozen uit en door
de sectieleden.

5. De sectie is bevoegd een reglement van orde op te
stellen dat door hat ~artijbestuur moet worden-goed-
gekeurd.

6. De sectie kan zich naar behoefte splitsen in een
aantal regionale 86cties.
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Artikel.55
1. De inkomsten die vertegenwoordigers wegens of door

hull.vertegenwoordigende functie ontvangen, kurillen
worden onderscheiden in:
a. vergoeding voor onkosten, reiskosten en loon-

derving;
b. presentiegeld;
c. schadeloosstelling of salaris.

2. a. Vertegenwoordigers die uit hoofde.van hun vertegen-
woordigende functie presentiegeld ontvangen, zijn
een contritutie verschuldigd, die zo mogelijk een
half jaar voor de verkiezing van het desbetreffende
vertegenwoordigende lichaam door hetpartijbestuur
wordt vastgesteld, na ingewonnen advies van de
Sectie Vertegenwoordigende Lichamen.

-b. Vertegenwoordigers die een schade100sstelling of
salRris ontvangep, dragen daarvan aan de partij
2CJfo af. Extra. uitkeringen die op grond van een
bijzondere positie binnen de normale functie worden
ontvangen, worden in hun geheel afgedragen, tenzij
die bijzondere positie gepaard gaat met aantoonbare
extra uitgaven.

3. Een gezamenlijke vergadering van het partijbestuur en
de vertegenwoordigers van het desbetreffende vertegen-
woordigende lichaam is bevoegd am in, naar hun Dordeel,
bijzondere persoonlijke omstandigheden van een of meer
vertegenwoordigers af te wijken van de in 2a en 2b ge-
noemde percentages.

4. De in 2 genoemde contributies en afdrachten worden ge-
stort in de daartoe door het partijbestuur aangewezen
kas.

5~1Deze contributies en afdrachten dienen bij voorkeur te
worden besteed voor de Sectie Vertegenwoordigende
Lichamen, het Wetenschappelijk Eureau en voor speciale,
niet onder de lopende uitgaven van de partij vallende
doeleinden.



64
XVII Combinatie van fUncties

Artikel 56
1. Ben lid kan niet tegelijkertijd ~ervu11en:

a. functies in besturen op verschillendriiveau:
afdelings-, gewest- en partijbestuur;

b. vertegenwoordigende functies op verschillend ni-
veau: gemeenteraad, Provinciale staten, Eerste
en Tweede Kamer;

c. een bestuurs- en een vertegenwoordigende functie
opgelijk niveau: afdelingsbestuur en gemeente-
raad; gewestbestuur en Provinciale staten; par-
tijbestuur en Eerste of Tweede Kamer;

d. lidmaatschap van partijbestuur en partijraad.
2. Dispensatie van deze bepalingen kan worden yerleend:

a. op afdelings- en gewestelijk niveau door resp.
de afdelings- en gewestvergadering, onder goed-
keuring van het partijbestuur, met de mogelijk-
heid van beroep op de partijraad.

b. op landelijk niveau door de algemene vergadering.



1. De inkomsten van de partij bestaan uit:
a. contributies van de laden;
b. donaties en gift en;
c. bijd.ra.genva.n de 1eden vanopenbare

1ichamen. De hoogte hiervan is afzonderlijk ge-
regeld in het desbetreffende hoofdstuk.

2. De afdelingen en gewesten en a1le ~artij-organon
die een eigen financieel beheer voeren zijn hier-
van'verantwoording schuldig a~n de algemeen ~6nning-
meester.

1. De contributie voar de partij wordt ieJere 2 jaar
01' voorstel van het partijbestuur door de algemGne
vergaJering vastgesteld. Bij dit voorste1 moet een

~

mi,niDUI:lContributie worden g,enoemd. Aparte bedragen
moet~n worden vastgesteld voar minder draagkrachti-
gen en voor gezinsleden zonder eigen inkomen.

2. Contributiebetaling gaat in OJ! de eerste dag van
de maand volgend 0; die waarin men lid wordt en
is verschuldigd tot het eind van de maand waarin
het lidmaatschap wordt o~gezegd.

3. De contributie wordt eeind door de penningmeester
van de afdeling of van het g~west waartoe het lid
behoort.

4. De bijdragen van donatours worden geind door de
penningmeesters van de afdelingen en gewesten of
de landelijke penningmeester en bedragen minimaal
J 5,-- per jaar.

1. Van het door een afdeling fer kwartaa1 te ontvangen
bedrag aan contributie draagt het ~fdelingsbestuur
binnen 10 dagen na afloop van het kwartaa1 7~ af
aan het partijbestuur.
De af~eling is verantwoordelijk voor de contribu-
tiebetaling door haar leden.



2. Van het van de afdelingen ~er kwartaal ontv~ngen be-
drag draagt het ~artijb6stuur lq% af a~n de gewest-
besturen na9-r verhouding van de ledentallen :per ge-
west.
Van h~t van de gewestelijke laden ontvangen bedrag
draagt het ~artijbGstuur 4q% af aan de gewestbestu-
ren.

1. Door de algemene vergadering wordt iedere 2 jaar
sen kascontrolecommissie gekozen, bestaande uit 3
leden. Deze is bevoegd te allen tijde de boeken,
kasstukken en kas van de algemeen penningne?ster en
de lJenningmeesters van aIle landelijke organen te
controleren.

2. De kascontrolecommissie brengt jaarlijks aan de al-
gemene vergadering een schriftelijk verslag uit over
het administratiev6 en financiele beh8sr van de al-
gemeen fenningmeester.

3. De leden van de commissie zijn terstond herkiesbaar
met dien v6rstande dat bij ie~ere verkiezing tenmin-
ste 1 iid aftreedt en wordt vervangen.



Artikel ~l
1. De partij h8eft een partijbureau dat werkz9.3JIlheden·

verricht voar het p3.rtijbestuur. Met goedkeuring
van het dagelijks bestuur kan het bureau eveneans
werkz9.aoheden verriehten voor andere functionaris-
S8n of organen in de ~artij.

2. Hat bureau staat onder leiding van een of ~e6r
d1.artoe a9.ngestelde ptirsoneelsleden. De verant-
woordelijkheid voor het verrichte werk berust bij
de functionaris in wiens opdracht het werk is ver-'
richt.

3. Het d~gelijks bestuur heaft de verantwoordelij~leid
voar hBt ~ersoneelsbeleid en stelt in ovarleg met'
de desbetreffende personeelsleden de lonen en ar-,
beidsvoorwa~rden vast.



1. In gev~llen waarin het huishoudelijk reglement niet
voorziet, beslist het partijbestuur onder ver~nt-
woording a~n de p~rtijraad.
Bij ontbreken van een tweederde o8erderheid in het
partijbestuur beslist.de p~rtijraad.
In ~rocedurekwesties beslist de partijraad bij ge-
brek aan eenstemmigheid in het partijbestuur, als
tenminste sen derde van dit bestuur dat wenst.

2. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen
worden aangebracht door de algemene vergadering of
in opdracht van dezG door de partijraad. .

3. Elk lid van de partij wordt geacht hat huishoudelijk
reg1ement te kennen.

Dit reglement - zoals het is vastgeste1d door de alge-
mene vergadering op 2 en 3 oktober 1964 en door de
partijraad op 28 november 1964 - treedt in werking op
1 januari 1965.
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INHOUD
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