


I NAAM EN ZETEL

De partij is genaamd "Pacifistisch Socialistische Partij"
(PSP) en is gevestigd te Amsterdam.
De partij wordt verder in de statuten en het huishoudelijk
reglement aangeduid als: de partij.

De partij tracht het in art. 2 genoemde doel te bereiken
door:
1. het voeren van politi eke aktie;
2. het meedoen aan verkiezingen voor vertegenwoordigende

lichamen:
3. het oprichten en in stand houden van afdelingen;
4. het houden van congressen, propagandavergaderingen,

kampen en weekendconferenties;
5. het organiseren van CUl"SUssen,lezingen, scholing en

discussieavonden;
6. het uitgeven en verspreiden van periodieken en voorlich-

tende organen;
7. samenwerking met andere daarvoor in aanmerking ko-

mende verenigingen en organisaties, zowel nationaal als
internationaal;
het verlenen van morele en daadwerkelijke steun aan
economisch zwakkere en onderdrukte groepen;

9. alle overige wettige middelen, die zij ten bate van de
volksgemeenschap verantwoord acht.



Leden kunnen zijn allen, die instemmen met het doel en de
beginselen van de partij, mits zij de leeftijd van 16 jaar
hebben bereikt en geen lid zijn van enige andere politieke
partij.
Zij worden onderscheiden in leden van afdelingen,
en algemene leden. Algemene leden zijn leden, die niet
tot een afdeling behoren.
Men kan zich voor het lidmaatschap aanmelden bij het par-
tijbestuur, een gewestelijk bestuur of een afdelingsbestuur.
Ret lidmaatschap wordt verkregen door toelating door een
van deze besturen.
Wordt de toelating geweigerd, dan is beroep op een hoger
bestuurscollege mogelijk; weigert het partijbestuur toela-
ting, dan kan het aspirant-lid in beroep gaan bij de partij-
raad.

Donateurs zijn niet-leden van de partij, die de partij
periodiek steunen met een minimumbedrag, dat bij
huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

De leden betalen een contributie volgens regels, nader
vast te stellen in het hUishoudelijk reglement.

Ret lidmaatschap vervalt:
1. na schriftelijke opzegging, gericht tot het afdelings-,

of het partijbestuur.
Wordt in de opzegging geen datum genoemd, dan
eindigt het lidmaatschap op de dag van de ontvangst
ervan;



2. door overlijden;
3. door royement 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 ver-
plichtingen jegens de partij niet of niet behoorlijk
nakomen.

Wijze van toelating, schorsing en royement wordt nader
geregeld bij hUishoudelijk reglement.

1. Waar mogelijk worden, na overleg met het geweste-
lijk bestuur en goedkeuring door het partijbestuur, af-
delingen opgericht.

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

3. Het partijbestuur beslist na advies van het bestuur
van het desbetreffende gewest omtrent:
a. de vaststelling van het gebied van iedere afdeling;
b. de aanwijzing van de afdeling, waarbij de leden

worden ingedeeld.
4. De afdelingen mogen geen eigen rechtspersoonlijk-

heid bezitten.
5. Indien een afdeling een eigen huishoudelijk reglement

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

6. Het partijbestuur kan een afdeling schorsen, respec-
tievelijk ontbinden, behoudens beroep op de partij-
raad.

7. Omvang, taak en samenstelling van de besturen van
de afdelingen worden bij huishoudelijk reglement ge-
regeld.

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



De afdelingen ontvangen een bij HR te bepalen deel der
contributies.
De gelden en andere bezittingen, welke onder beheer
zijn van de afdelingen, moeten bij de opheffing van de
afdeling, alsmede indien naar het oordeel van het par-
tijbestuur daartoe andere omstandigheden aanleiding
geven, aan het partij bestuur worden afgedragen.

1. Ret partijbestuur formeert, al dan niet op voorstel
van verschillende afdelingen, de gewesten.

2. Ret partijbestuur beslist omtrent:
a. de vaststelling van het gebied van ieder gewest;
b. de aanwijzing van het gewest, waarbij de leden

worden ingedeeld.
3. De gewesten mogen geen eigen rechtspersoonlijkheid

bezitten.
4. Indien een gewest een eigen huishoudelijk reglement

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

5. Ret partijbestuur kan een gewest schorsen, respec-
tievelijk ontbinden, behoudens beroep op de partij-
raad.

6. Omvang, taak en samenstelling van de besturen van
de gewesten worden bij huishoudelijk reglement ge-
regeld.

7. Een gewest kan alleen worden opgeheven krachtens
een besluit van het partijbestuur.

8. De gewesten ontvangen een bij HR te bepalen deel der
contributies.



Het partijbestuur vertegenwoordigt de partij, treedt op
namens de algemene vergadering en de partijraad,
voert de door de algemene vergadering en de partijraad
genomen besluiten uit, neemt beslissingen, voor
welke het tegenover de algemene vergadering en de par-
tijraad verantwoordelijk is, en verricht voorts alles,
wat volgens deze statuten tot zijn taak behoort of daar-
onder is begrepen.

1. Het partijbestuur wordt gekozen door de algemene
vergadering.

2. Het partijbestuur bestaat uit een bij huishoudelijk
reglement te bepalen aantalleden.

3. De wijze van verkiezing wordt bij huishoudelijk reg-
lement geregeld.

1. Het dagelijks bestuur, bestaande uit een aantal bij
huishoudelijk reglement te bepalen leden van het par-
tijbestuur, vertegenwoordigt namens het partijbe-
stuur de partij in en buiten rechte, heeft het beheer
over de eigendommen van de partij, behandelt de
lopende zaken en heeft de bevoegdheid afzonderlijk te
vergaderen.

2. De benamingen en de werkzaamheden van de leden
reglement bepaald.

3. Zakelijkl' overeenkomsten van de partij met derden
kunnen slechts worden aangegaan, indien zij, na
machtiging door het partijbestuur, de ondertekening
bevatten van ten minste 2 leden van het dageIijks
bestuur, waaronder die van de voorzitter of diens
plaatsvervanger.

4. In- en verkoop van onroerende goederen, het nemen
van geld op hypotheek en transacties, hiermede in



betekenis gelijkstaande, kunnen door het partijbe-
stuur alleen met machtiging van een algemene ver-
gadering of in spoedeisende gevallen met machtiging
van de partijraad verricht worden.

5. Politi eke overeenkomsten met een juridisch aspect
kunnen door het partijbestuur alleen met een machti-
ging van een algemene vergadering of de partijraad
gesloten worden.

Voor de controle der financmn wordt door de algemene
vergadering een kascontrolecommissie gekozen.

De partijraad geldt als de vertegenwoordiging van de
partij in de tijd tussen de algemene vergaderingen en
wordt gevormd uit de besturen van de gewesten.

lXKANDIDAATSTELLINGEN EN VERKIE-
Z INGEN
ARTIKEL 17

Bij huishoudelijk reglement wordt geregeld:
1. de kandidaatstelling van leden voor partijkolleges;
2. de zittingsperiode van leden van partijkolleges;
3. de vervulling van tussentijdse vakatures.



1. De algemene vergadering is de hoogste instantie in
de partij.

2. De partij houdt tenminste eens per twee jaar een
algemene vergadering waarin het partijbestuur
verantwoording aflegt over het in de verslagperiode
gevoerde beleid.

3. De algemene vergadering wordt samengesteld en bij-
eengeroepen volgens hUishoudelijk reglement om-
schreven regels.

4. De leiding van de algemene vergadering berust bij
de :a!gerneen voorzitter, wanneer deze afwezig is bij
deovicevoorzitter of, indien beide afwezig zijn, bij
een door en uit het partijbestuur te benoemen plaats-
vervanger.

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
volgens in het huishoudelijk reglement te stellen regels.

De inkomsten der partij bestaan uit:
1. contributies
2. donaties;
3. andere baten.

De partij geeft een regelmatig verschijnend orgaan uit
of doet dit uitgeven, een en ander bij huishoudelijk reg-
lement te regelen.



Xln DUUR VERENIGINGSJ AAR EN BOEK-
JAAR

ARTIKEL 22

De partij is aangegaan voor de tijd van 29 jaren en 6
maanden, te rekenen van de dag van oprichting, zijnde
26 januari 1957.
In het jaar 1986 zal door de algemene vergadering wor-
den beslist over de voortzetting van de partij.

Het verenigingsjaar en het boekjaar beginnen op 1 janua·
ri en eindigen op 31 december.

XIV HUISHOUDELIJK REGLEMENT
ARTIKEL 24

In de statuten is een huishoudelijk reglement toegezegd,
dat geen bepalingen bevat, strijdig met de statuten. Het
huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd
door de algemene vergadering of in haar opdracht door
de partijraad.
In dit huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen
worden opgenomen voor de uitvoering van deze statu-
ten en kunnen voorts ontwerpen worden geregeld, waar-
in bij deze statuten niet is voorzien.

In gevallen, waarin deze statuten en het huishoudelijk
reglement niet voorzien, beslist het partijbestuur, onder
verantwoording aan de algemene vergadering. -
Een uitzondering hierop vormen beleidskwesties, waaro-
ver het partijbestuur geen eenstemmig oordeel heeft en
waarbij de minderheid inschakeling van de partijraad nood
zakelijk acht. In dat geval beslist de partijraad, onder
nadere verantwoording aan de algemene vergadering.



Tot ontbinding van de partij of samengaan met andere par-
tijen kan slechts worden overgegaan, indien bij een alge-
meen referendum, waartoe een algemene vergadering het
besluit heeft genomen, tenminste 2/3 van het aantal uitge-
brachte geldige stemmen zich voor de ontbinding of een
samengaan uitspreekt.

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

partij;
2. de aanwijzing van de wijze, waarop over het eventuele

bezit zal worden beschikt, dan wel de aanwijzing van
de middelen tot dekking van het eventuele tekort.

Wijzigingen in de statuten kunnen worden aangebracht,
indien een desbetreffend voorstel op de algemene verga-
dering tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen verwerft. Een voorstel tot wijziging van de sta-
tuten kan slechts worden behandeld als het op de agenda
voorkomt.

Deze statuten treden in werking onmiddellijk na vaststel-
ling door de algemene vergadering.
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['liUISHOUDELIJK REGLEMENTI

I LEDEN

1. Het lidmaatschap van de partij wordt verkregen door
toelating door het bestuur van de afdeling waartoe de
woonplaats van het adspirantlid behoort.

2. Wordt de bedoeling geweigerd, dan is beroep op een
hoger bestuurscollege mogelijk. Weigert het partijbe-
stuur toelating, dan kan het adspirantlid in beroep
gaan bij de partijraad.
Uiterlijk 4 maanden na het aantekenen van het beroep
dient door het desbetreffende college een uitspraak te
worden gedaan.
Deze beroepsmogelijkheden dienen aan een adspirant-
lid dat door een bestuur niet wordt toegelaten, te
worden meegedeeld.

1. Alle leden hebben het recht afdelings-, gewestelijke
en algemene vergaderingen bij te wonen.
Mdelingsleden hebben stemrecht in de ledenvergade-
ringen van hun afdeling; in de gewestelijke en algeme-
ne vergadering gekozen afgevaardigden. .

2. Leden hebben het recht kandidaten te stellen voor het
afdelingsbestuur en de afdelingskascommissie, de kan-
didatenlijst voor de gemeenteraad en voor de afvaar-
diging naar gewestelijke en algemene vergadering. Zij
kunnen Ieden voordragen voor kandidaatstelling door
de afdelingsvergadering voor gewestbestuur en pro-
vinciale statenlijst, partijraad, partijbestuur, redaktie,
radio- en televisiecommissie, landelijke kascontrole-
commissie en de lijsten voor de Eerste en Tweede
Kamer. Zij bepalen bij referendum de definitieve volg-
orde van de namen op de kandidatenlijsten voor verte-
genwoordigende lichamen.



3. Ieder lid kan candidaat gesteld worden voor aIle boven-
genoemde funkties. Voor zover dit het lidmaatschap
van vertegenwoordigende lichamen betreft dienen zij te
voldoen aan de door de wet gestelde eisen.
Leden, die candidaat gesteld worden voor een functie
in, voor of namens de partij moeten bereid zijn aan
het partijbestuur of een door partijbestuur aangewezen
instantie desgevraagd volledige inlichtingen betreffen-
de politieke verleden en andere gegevens die voor de
candidaatstelling van belang zijn, te verstrekken.

4. Aan ieder lid wordt door of namens het partijbestuur
een lidmaatschapskaart verstrekt, waarop de datum
van ingang van het lidmaatschap is vermeld.

5. Leden ontvangen gratis het partijblad, met uitzonde-
ring van die gezinsleden die een lagere contributie be-
talen.

6. Leden zijn verplicht naar vermogen de beginselen van
de partij te propageren, tijdig hun financHHeverplich-
tingen na te komen en zich te houden aan de regels van
het huishoudelijk reglement.

1. Leden die een contributie-achterstand hebben van
meer dan 6 maanden en ook na een persoonlijk afge-
geven of aangetekend verzonden aanmaning weigeren
deze contributieschuld te voldoen, kunnen door de af-
delingsvergadering op voorstel van of in overleg met
de landelijke penningmeester als lid worden afgeschre.
ven.

2. Tenminste 6 weken voor het afdelingsbestuur een
daartoe strekkend voorstel mag indienen moet het be-
trokken lid daarvan per aangetekend schrijven op
hoogte worden gebracht. Het voorstel kan alleen wor-
den aangenomen als het schriftelijk aan de leden is
meegedeeld.



1. Leden kunnen ter schorsing worden voorgedragen bij
het partijbestuur, door een afdelingsvergadering of
door 2 leden van het partijbestuur:
a. wanneer zij zich schuldig maken aan handelingen

in strijd met de grondslagen of belangen van de par-
tij;

b. wanneer zij zich niet houden aan de verplichtingen,
geregeld in statuten en reglement.

2. Het afdelingsbestuur brengt het verzoek tot schorsing
en de redenen die daartoe hebben geleid ten spoedigste
en in ieder geval binnen 2 weken per aangetekend
schrijven ter kennis van het partijbestuur en stelt het
desbetreffende lid hiervan, eveneens per aangetekend
schrijven, op de hoogte.

3. Het partijbestuur beslist of de schorsing zal worden
uitgevoerd of afgewezen. Alvorens de schorsing wordt
uitgevoerd dient het desbetreffende lid gelegenheid te
krijgen <!Q9!Jl~t..Qartlibe~tuurof eel! door het partijbe-
stuur ~ang~:;tw_ezencommisSIegehOord te wor.5!.en.-
Met de behandeling moet binnen 1 maand worden begon-
nen.

4. Gedurende de schorsing verliest het lid alle rechten
van het lidmaatschap, doch behoudt de daaraan verbon-
den verplichtingen.

5. Als het partijbestuur binnen 4 maanden geen redenen
ziet tot opheffing van de schorsing wordt het lid geroy-
eerd.

6. Mededeling van royement geschiedt per aangetekend
schrijven, waarbij het lid wordt gewezen op de moge-
lijkheid van beroep bij de partijraad. ~.~~

7. De Partijraad moet een beroep in zijn eerstvolgende
vergadering behandelen.



1. AIle leden binnen Nederland behoren tot een afdeling.
Het partijbestuur stelt, in overleg met afdelings- en ge-
westbesturen, de afdelingsgebieden vast.

2. Nieuwe afdelingen kunnen gevormd worden door afsplit-
sing van bestaande in overleg tussen afdelings- en ge-
westbestuur en met goedkeuring van het partijbestuur.
Een afdeling dient bij oprichting te bestaan uit minstens
15 leden. In bijzondere gevallen kan het partijbestuur
hiervan ontheffing verlenen.

3. D.aalt het aantalleden van een afdeling beneden 15, dan
dient overleg plaats te vinden tussen afdelings- en ge-
westbestuur over de te nemen maatregelen.

4. Dit overleg dient eveneens plaats te vinden wanneer een
afdeling geen voltallig bestuur kan vormen of wanneer
andere moeilijkheden hiertoe aanleiding geven.

5. Het partijbestuur beslist over samenvoeging of herinde-
ling van afdelingen uitsluitend na overleg met de betrok-
ken afdelingen. Een voorstel hiertoe kan gedaan worden
door hetzij afdelings-, gewest- of partijbestuur.

6. Stijgt het aantalleden tot boven 200 van een afdeling, dan
dient de afdeling gesplitst te worden. In bijzondere geval":
len kan het partijbestuur hiervan ontheffing verlenen.

7. Afdelingen kunnen desgewenst, na overleg met het gewest-
bestuur en met goedkeuring van het partijbestuur een fe-
deratief verb and aangaan en bevoegdheden geheel of ge-
deeltelijk delegeren aan een federatiebestuur.
Meer afdelingen binnen een gemeente vormen altijd een
federatie. Zij stellen een federatiereglement op dat aan
het PE ter goedkeuring wordt voorgelegd.

1. Een afdeling wordt geleid door een bestuur, voor de tijd
van 2 jaar gekozen door de afdelingsvergadering. De leden
treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster
en zijn terstond herkiesbaar.



2. Ret bestuur neemt het initiatief tot het houden van afde-
lingsbijeenkomsten en voert de besluiten uit van de af-
delingsvergaderingen, voert propaganda- en andere acties
op eigen initiatief of op verzoek van gewest- of partijbe-
stuur en organiseert vergaderingen, scholings- en andere
bij eenkomsten.
Bet bestuur onderhoudt het contact met de voor de partij
zitting hebbende gemeenteraadsleden en vormt zo mogelijk
een adviescommissie voor het gemeenteraadswerk.

4. Tenminste eenmaal per jaar legt het bestuur, door middel
van een schriftelijk verslag aan de jaarvergadering, ver-
antwoording af van zijn beleid.

1. Een afdelingsbestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoog-
ste 9 leden; dit aantal wordt vastgesteld door de afdelings-
vergadering.

2. Hiervan worden in functie gekozen een voorzitter, secre-
taris, penningmeester en eventueel propagandist, die sa-
men een dagelijks bestuur kunnen vormen.
Voorts desgewenst een jongerensecretaris en een tweede
secretaris of ledenadministrateur en naar behoefte ande-
re functionarissen.

3. Voor de in functie gekozen bestuursleden geldt de volgen-
de taalomschrijving:
a. De voorzitter heeft de algemene leiding. Hij stelt in

overleg met de overige bestuursleden plannen op en
leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen en andere
bijeenkomsten.

b. De secretaris voert de correspondentie met het partij-
bestuur en gewestbestuur, de leden en andere organen
en personen;
hij houdt een register bij waarin alle door het partij-
bestuur gewenste gegevens betreffende de leden worden
vermeld~
hij zendt, volgens de door of namens het partijbestuur
gegeven richtlijnen, periodiek alle mededelingen be-
treffende ledenmutaties alsmede gevraagde verslagen
en inlichtingen aan partijbestuur en gewestbestuur;



hij brengt mededelingen van deze besturen die voor de
leden van belang zijn en mededelingen van het afdelings
bestuur, zo spoedig mogelijk te hunner kennis;
hij is verantwoordelijk voor het bijhouden van de notu-
len van de afdelingsvergaderingen en voor het afdelings
archief;
hij maakt het jaarverslag voor de jaarvergadering van
de afdeling.

c. De penningmeester beheert de financien van de afdeling
hij legt eens per kwartaal een financieel overzicht aan
het afdelingsbestuur over en aan de jaarvergadering
een jaarverslag en begroting; hij zendt aan het partij-
bestuur afschr iften hiervan alsmede andere gevraagde
gegevens;
hij is verplicht te allen tijde aan de kascontrolecommis
sie inzage te geven in de boeken, kas en kasstukken.

d. De propagandist geeft leiding aan alIe propagandawerk-
zaamheden;
hij onderhoudt het contact met algemeen en geweste-
lijk propagandist;
hij maakt een schriftelijk jaarverslag voor de jaarver-
gadering.

e. De jongerensecretaris stimuleert en coordineert acti-
viteiten die erop gericht zijn de jongere leden bij het
partijwerk te betrekken;
hij onderhoudt de betrekkingen met jongerenorganisa-
ties;
hij onderhoudt het contact met de gewestelijke en alge-
meen jongerensecretaris.

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

1. Door de afdelingsjaarvergadering wordt om de 2 jaar een
kascontrolecommissie gekozen, bestaande uit tenminste
2 leden. Deze commissie brengt een jaarverslag uit over
het administratieve en financiele beheer van de penning-
meester.



2. De leden van de (kas)commissie zijn terstond herkiesbaar
met dien verstande dat bij elke verkiezing tenminste een
lid vervangen wordt.

1. Vergaderingen van het afdelingsbestuur worden uitge-
schreven en voorbereid door het dagelijks bestuur. Zij
kunnen worden bijgewoond door leden van de gemeente-
raadsfractie en door genodigden, die in deze vergaderin-
gen geen stemrecht hebben.

2. Elk lid van het afdelingsbestuur en elk lid van de gemeen-
teraadsfractie heeft het recht een bestuursvergadering
aan te vragen bij het dagelijks bestuur.
Binnen 2 weken na ontvangst van dit verzoek moet hieraan
worden voldaan.

1. Tenminste 3 maal per jaar wordt doorhet afdelingsbe-
stuur een ledenvergadering uitgeschreven en verder tel-
kens wanneer het bestuur het nodig oordeelt. Voor wijzi-
gingen in de volgorde van de agenda van een vergadering
en toevoeging van nieuwe punten is de instemming van 2/3
van de aanwezige leden vereist.

2. In het eerste kwartaal van het kalenderjaar vindt de jaar-
vergadering plaats. Hier worden behandeld: het beleid van
het bestuur, de schriftelijk uitgebrachte verslagen van
functionarissen, gemeenteraadsfractie en kascontrole-
commissie, de begroting en voorstellen van bestuur en le-
den.
am de 2 jaar worden leden voor het afdelingsbestuur
en de kascontrolecommissie gekozen.
In deze vergadering worden tevens de stukken besproken
en de afgevaardigden gekozen voor de gewestelijke jaar-
vergadering en kandidaten gesteld voor het gewestbestuur
en de door de gewestelijke vergadering te kiezen leden VaIl
de partijraad.



3. Ter voorbereiding van de algemene vergadering dienen
tenminste 2 vergaderingen te worden gehouden. Voordien
kunnen de afdelingen reeds na de eerste mededelingen
van het partijbestuur over de algemene vergadering voor-
stellen indienen en candidaten noemen voor openvallende
plaatsen in door de AV gekozen lichamen.

4. Deeerste vergadering wordt gehouden na ontvangst van
de voorlopige agenda en bijbehorende stukken. Hierop
kunnen amendementen, tegenvoorstellen en tegencandida-
ten worden ingediend.
Tevens worden de afgevaardigden gekozen.

5. In de tweede vergadering worden de definitieve stukken
voor de algemene vergadering besproken, waarbij tevens
wordt vastgesteld of de afgevaardigden een vrij of - en zo
ja, voor welke punten - een gebonden mandaat krijgen.

6. Mgevaardigden dienen te worden voorzien van geloofs-
brieven waaruit blijkt dat zij spreken namens de afde-
lingsvergadering. Als de stukken niet in een afdelingsver-
gadering zijn besproken, hebben de afgevaardigden geen
stemrecht in de gewestelijke en algemene vergadering.

7. Recht van toegang tot de afdelingsvergaderingen hebben,
behalve de leden van de afdeling, vertegenwoordigers van
andere partijorganen en genodigden. Zij hebben in de ver-
gadering geen stemrecht. Met toestemming van de verga-
dering kan hun het woord worden verleend.

1. Het afdelingsbestuur is verplicht een extra ledenvergade-
ring uit te schrijven wanneer daartoe een schriftelijk ver-
zoek, onder opgave van te behandelen punten, wordt inge-
diend door tenminste 10%der leden, met een minimum
van 2 leden. Voor afdelingen met meer dan 300 leden kan
met een maximum van 30 worden volstaan.
Deze vergadering dient binnen 3 weken na ontvangst van
het verzoek te worden gehouden.

2. Indien het afdelingsbestuur weigert deze vergadering te
houden kunnen de aanvragers zich wenden tot het gewest-
bestuur.



Tenzij het gewestbestuur op voorstel van het afdelingsbe-
stuur anders beslist, wordt de vergadering gehouden ten
hoogste 3 weken na de aanvrage.

3. Weigert het gewestbestuur de vergadering te houden, dan
kunnen de aanvragers zich wenden tot het partijbestuur.
Tenzij dit op voorstel van het gewestbestuur anders be-
sUst, wordt de vergadering gehouden ten hoogste 4 weken
na de aanvrage.

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

1. Voor ledenvergaderingen, met uitzondering van extra- of
spoedvergaderingen, zendt het afdelingsbestuur tenminste
4 weken van tevoren aan de leden een uitnodiging met
vermelding van datum en plaats en te behandelen punten.

2. Voor de jaarvergadering worden daar bijgevoegd de
schriftelijke verslagen, begroting, voorstellen en - wan-
neer verkiezing van bestuursleden moet plaatsvinden -
kfu'1didaten,alsmede de agenda voor de gewestelijke jaar-
vergadering.
De leden worden uitgenodigd eveneens voorstellen en
kandidaten en eventueel amendementen in te dienen.
Uiterlijk 1week voor de vergadering ontvangen de leden
de definitieve agenda met aHe ingediende kandidaten, voor
stellen en amendementen.

3. De uitnodiging voor een vergadering dient vergezeld te
gaan van hetzij de congresstukken, hetzij van een mede-
deling op welke wijze de leden in het bezit daarvan kunnen
komen.

4. Van alle mededelingen, programma's en verslagen zendt
he t afdelingsbestuur een exemplaar aan het gewestbestuur
en twee aan het partijbestuur.

1. Een afdeling heeft het recht een eigen reglement van orde
te maken, dat ter goedkeuring aan het partijbestuur moet
worden voorgelegd.



2. Aktiviteiten van de afdeling dienen beperkt te blijven tot
. het gebied van de afdeling, tenzij het partijbestuur anders

beslist.
3. Toestemming van het partijbestuur moet worden gevraagd

voor:
a. samenwerking met andere organisaties;
b. het uitgeven van verklaringen en verstrekken van mede-

delingen aan de pers;
c. uitgave en verspreiding van propagandageschriften bui-

ten de ledenkring;
d. het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur

van onroerende goederen voor een termijn van meer
dan 48 uur;

e. het aangaan van verplichtingen voor het inrichten van
een huis, vaste kampeerplaats of soortgelijke inrich-
ting;

f. het aangaan van geldleningen, ongeacht voor welk doe!.
4. De geldmiddelen van een afdeling bestaan uit:

a. het deel van de contributi~-opbrengst dat verblijft
na de afdracht aan het partijbestuur;

b. donaties en anderebaten.
5. Ane archiefstukken, ledenregisters, financHHe beschei-

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

1. Ale een afdelingsbestuur zijn orgamsatorische verplich-
tingen, na een aanmaning gericht tot het volledige bestuur
gedurende 3 maanden niet nakomt of op andere wijze het
belang van de partij schaadt, is het partijbestuur bevoegd
de leden van de afdeling en het gewestbestuur op de hoogte
te brengen en zo nodig het bestuur of leden van het be-
stuur van hun functie te ontheffen. In dat geval wordt
door het gewest- of partijbestuur een ledenvergadering uit
geschreven teneinde een nieuw bestuur te vormen. Als
dit niet lukt kan door het partijbestuur in overleg met het
gewestbestuur een tijdelijke maatregel worden getroffen.
Ontheffing van bestuursleden uit hun funktie kan ook ge-
schieden op een met redenen omkleed verzoek van de af-



delingsvergadering of het gewestbestuur.
2. Houdt een hele afdeling zich niet aan de beginselen van de

partij of aan de verplichtingen, geregeld in statuten of huiE
houdelijk reglement, dan kan het partijbestuur de voor de
afdeling bestemde contributieafdracht inhouden of over-
gaan tot schorsing van de afdeling. Tijdens de schor sing
ontvangt de afdeling geen contributieafdracht en stukken
en heeft ze geen stemrecht.

3. De afdelingsvergadering heeft recht van beroep tegen de
genoemde maatregelen bij de partijraad.

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

1. De afdelingen zijn ingedeeld in gewesten, die bestaan uit
een of meer statenkieskringen. Het partijbestuur stelt, in
overleg met de gewestbesturen de gebieden van de gewes-
ten vast.

1. Een gewest wordt geleid door een bestuur, voor de tijd
van 2 jaar gekozen door de gewestelijke jaarvergadering.
De leden treden af volgens een door het bestuur opge-
maakt rooster en zijn terstond herkiesbaar.

2. Het bestuur voert de besluiten uit van de gewestvergade-
ring en zorgt voor:
a. het stimuleren van een actief partijleven in de afdelin-

gen van het gewest;
b. het bevorderen van onderlinge samenwerking van de af-

delingen;
c. het oplossen van geschillen binnen de afdelingen of af-

delingsbesturen in overleg met het partijbestuul'.
d. het geven van adviezen aan het partijbestuur betreffen-

de zaken in het gewestelijk gebied en het uitvoeren van
bepaalde taken in opdracht van het partijbestuur;

e. het organiseren van gewestelijke of regionale bijeen-
komsten, in het bijzonder wanneer de afdelingen hier-
toe zelf niet in staat zijn;



f. het voeren van een zodanig beleid dat in het gehele
gewestelijke gebied de beginselen van de partij worden
verbreid.

3. Tenminste eenmaal per jaar legt het gewestbestuur, door
middel van een schriftelijk verslag aan de jaarvergadering
verantwoording af zijn beleid.

1. Een gewestbestuur bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste
9 leden; dit aantal wordt vastgesteld door de gewestverga-
dering.

2. Hiervan worden in functie gekozen de voorzitter, secreta-
ris, penningmeester en propagandist, die samen het dage-
lijks bestuur vormen. Voorts kunnen in functie gekozen
worden een jongerensecretaris en een tweede secretaris
en/of ledenadministrateur en naar behoefte andere functio-
narissen.

3. Voor de in functie gekozen bestuursleden geldt de volgende
taakomschri,iving:
a. de voorzitter heeft de algemene leiding, stelt in over-

leg met de overige bestuursleden plannen op en leidt de
bestuurs- en gewestelijke vergaderingen en andere bij-
eenkomsten;

b. de secretaris voert de correspondentie met het partij-
bestuur, de afdelingen en andere organen en personen;
hij zendt gevraagde verslagen en inlichtingen aan het
partijbestuur;
hij verzendt de uitnodigingen met bijbehorende stukken
voor de gewestvergaderingen aan de afdelingen, leden
van de statenfractie en eventuele genodigden;
hij is verantwoordelijk voor het bijhouden van de notu-
len van de gewestvergaderingen en voor het archief;
hij maakt het jaarverslag voor de gewestelijke jaar ver·
gadering;

c. de penningmeester beheert de financien van het gewest;
hij legt eens per kwartaal een financieel overzicht aan
het gewestbestuur voor en aan de gewestelijke jaarver-
gadering een jaarverslag en begroting;
hij zendt aan het partijbestuur afschriften van deze
stukken alsmede andere gevraagde gegevens;



hij is verplicht te allen tijde aan de gewestelijke kas-
controlecommissie inzage te geven in de boeken, kas
en kasstukken;

d. de propagandist organiseert in overleg met de algeme-
ne propagandist de propaganda in het gewest;
hij stimuleert de propaganda in de afdelingen en
onderhoudt daartoe nauwe contacten met de afdelings-
propagandisten;
hij heeft zitting in de propagandaraad, het contactor-
gaan van de gewestelijke en landelijke propagandisten;
hij maakt een schriftelijk jaarverslag voor de jaarver-
gadering;

e. de jongerensecretaris stimuleert en coordineert de
activiteiten die erop gericht zijn de jongere leden bij
het werk van de partij te betrekken;
hij onderhoudt de betrekkingen met jongerenorganisa-
ties;
hij onderhoudt het contact met de algemene en afdelings
jongerensecretarissen;

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

1. Door de gewestelijke jaarvergadering wtrdt om de 2 jaar
een kascontrolecommissie gekozen, bestaande uit tenmin-
ste 2 leden. Deze commissie brengt elk jaar verslag uit
over het administratieve en financH31ebeheer van de pen-
ningmeester.

2. De leden van de (kas)commissie zijn terstond herkies-
baar met dien verstande dat bij elke verkiezing tenminste
een lid wordt vervangen.

1. Vergaderingen van het gewestbestuur worden uitgeschre-
ven en voorbereid door het dagelijks bestuur. Zij kunnen
worden bijgewoond door leden van de Provinciale Staten-
fractie en door genodigden, die in deze vergaderingen
geen stemrecht hebben.



2. Elk lid van het gewestbestuuren elk lid van de statenfrac-
tie heeft het recht een bestuursvergadering aan te vragen
bij het dagelijks bestuur.
Binnen 2 weken na ontvangst van dit verzoek moet hier-
aan worden voldaan.

1. Tenminste twee maal per' jaar wordt door het gewestbe-
stuur een gewestelijke vergadering uitgeschreven en ver-
der telkens wanneer het bestuur het nodig oordeelt. Voor
wijzigingen in de volgorde van de agenda van een vergade-
ring en toevoeging van nieuwe punten is de instemming
van 2/3 van de aanwezige afgevaardigden vereist.

2. De gewestelijke vergadering wordt gevormd door de
afgevaardigden, gekozen door de afdelingen, met inacht-
neming van de artikelen omtrent afvaardiging en stem-
recht.

3. Binnen de eerste 4 maanden van het kalenderj aar vindt de
jaarvergader ing pIaat s . Hier worden behandeld het beleid
van het bestuur aan de hand van een schriftelijk uitge-
bracht beleidsverslag; de schriftelijke verslagen van
functionarissen, statenfractie en kascontrolecommissie;
de begroting en voorstellen van bestuur en afdelingen.
Voorts worden leden gekozen voor de openvallende plaat-
sen in het gewestbestuur en de kascommissie.

4. In de tweede gewestvergadering, die uiterlijk een maand
voor de algemene vergadering wordt gehouden, wordt een
gezamenlijk verslag uitgebracht en verantwoording afge-
legd door de leden die door het gewest in de partijraad
gekozen zijn. Om de 2 jaar worden leden en reserveleden
van de partijraad gekozen.

5. Recht van toegang tot de vergaderingen hebben alle leden
die binnen het gewest wonen, vertegenwoordigers van an-
dere partij-organen en genodigden.

6. Aan de beraadslagingen kunnen deelnemen:
a. de afgevaardigden van de afdelingen;
b. de leden van het gewestbestuur;
c. de leden van partijraad, partijbestuur, statenfractie

en anderen, voor zover hun door de voorzitter het
woord wordt verleend.



1. De data van de gewestvergaderingen worden tenminste 3
maanden van tevoren bekend gemaakt.

2. Tenminste 6 weken voor de vergadering verzendt het be-
stuur de uitnodigingen met vermelding van plaats, tijd en
voorlopige agenda.

3. Voor de jaarvergadering worden daar bijgevoegd de ver-
slagen, begroting, voorstellen en - wanneer verkiez ing
van bestuursleden moet plaatsvinden - kandidaten.
De afdelingen worden uitgenodigd eveneens voorstellen en
of amendementen en kandidaten in te dienen.
Uiterlijk 2 weken voor de vergadering moeten de definitie-
ve agenda met aIle ingediende voorstellen, amendementen
en kandidaten in het bezit van aIle betrokkenen zijn.

4. Voor de tweede gewestvergadering worden aan de voorlo-
pige agenda toegevoegd het gezamenlijk verslag van de
door het gewest gekozen partijraadsleden en - wanneer
verkiezing van de partijraad moet plaatsvinden - kandida-
ten.

5. AIle mededelingen en stukken van het gewestbestuur wor-
den gezonden aan de leden van de statenfractie en de le-
den van de partijraad die door het gewest zijn gekozen.
Het partijbestuur ontvangt 2 exemplaren en de afdelingen
tenminste zoveel als nodig zijn voor het bestuur; van
stukken voor vergaderingen bovendien zoveel als de af-
deling afgevaardigden telt.
De afdelingen dienen in de gelegenheid gesteld te worden
meerdere stukken aan te vragen.

1. Een gewest heeft het recht een eigen reglement van orde
te maken, dat ter goedkeuring aan het partijbestuur moet
worden voorgelegd.

2. Aktiviteiten van het gewest dienen beperkt te worden tot
het gebied van het gewest, tenzij het partijbestuur anders
beslist.



3. Toestemming van het partijbestuur moet worden gevraagd
voor:
a. samenwerking met andere organisaties;
b. het uitgeven van verklaringen en verstrekken van me-

dedelingen aan de pers;
c. uitgave en verspreiding va...'lpropagandageschrUten bui-

ten de ledenkring;
d. het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur

van onroerende goederen voor een termijn van meer
dan 48 uur;

e. het aangaan van verplichtingen voor het inrichten van
een huis, vaste kampeerplaats of soortgelijke inrich-
ting;

f. het aangaan van geldleningen, ongeacht voor weIk doel.
4. De geldmiddelen van een gewest bestaan uit:

a. het deel van de contributie dat door de algemeen pen-
ningmeester aan het gewest wordt afgedragen;

b. donaties en andere baten.
5. AIle archiefstukken, ledenregisters, financiele beschei-

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

1. Als een gewestbestuur zijn verplichtingen, na een aanma-
ning gericht tot het volledige bestuur, gedurende 3 maan-
den niet nakomt of op andere wijze het belang van de par-
tij schaadt, is het partijbestuur bevoegd de voor het ge-
west bestemde contributieafdracht in te houden en het
bestuur of leden van het bestuur van hun functie te onthef-
fen.
Het partijbestuur brengt de afdelingen hiervan op de hoog-
te en schrrijft een gewestelijke vergadering uit teneinde
eennieuw bestuur te vormen. Als dit niet lukt kan het
partijbestuur tijdelijke maatregelen treffen.
Ontheffing van bestuursleden uit hun functie kan ook ge-
schieden op grond van een met redenen omkleed verzoek
van een of meer afdelingen.

2. De gewestvergadering heeft recht van beroep bij de par-
tijraad tegen de genoemde maatregelen.



3. Het instellen van beroep geeft geen ontheffing van de ver-
plichting de besluiten van het partijbestuur uit te voeren.

1. De algemene leiding van de partij berust bij het partijbe-
stuur dat door de algemene vergadering wordt gekozen
voor de tijd van 2 jaar. De leden treden af volgens een
door dit bestuur opgemaakt rooster en zijn terstond her-
kiesbaar.

2. Het partijbestuur voert de besluiten uit van de algemene
vergadering en zorg voor:
a. coordinatie van de werkzaamheden van alle partij-in-

stanties;
b. naleving van statuten en reglement;
c. het voeren van een zodanig beleid dat de beginselen

van de partij, zoals die zijn vastgelegd in beginselpro-
gramma, politiek programma en andere door de partij
uitgegeven of uit te geven geschriften, worden ver-
breid.

Het partijbestuur houdt toezicht op de schriftelijke uitga-
ven Vailafdelingen en gewesten en regelt aIle zaken die
niet aan andere partij-organen zijn toegewezen.
Het partijbestuur stelt tezamen met de partijraad de gros-
Hjsten vast voor de verkiezingen van de Eerste en Tweed€
Kamer.
Het Partijbestuur is bevoegd maatregelen te treffen tegen'l
leden of besturen die handelen in strijd met de beginselen I
of belangen van de partij of hun verplichtingen niet nako- I
men of hun bevoegdheden overschrijden. !

Wanneer deze gebruik maken van de mogelijkheid tot be-
roep, is het partijbestuur verplicht zich aan de uitspraak
van de partijraad te onderwerpen.
Het partijbestuur kan andere partij leden machtigen om
bepaalde taken uit te voeren.
Het dagelijks bestuur isbevoegd tot het nemen van spoed-
eisende beslissingen, die aan de eerstvolgende vergade-
ringen ter bekrachtiging worden voorgelegd.



6. AHe archiefstukken, ledenregisters, financiele beschei-
den enz. van het partijbestuur zijn eigendom van de par-
tij.

1. Het partijbestuur legt jaarlijks verantwoording af over het
gevoerde beleid aan de algemene vergadering. Daartoe
wordt een schriftelijk beleidsverslag uitgebracht met als
bijlagen afzonderlijke verslagen van een aantal partijbe-
·stuursleden. In deze verslagen wordt tevens verantwoor-
ding afgelegd over het beleid in organen, waarin de ver-
slaggever namens het partijbestuur zitting heeft.

2. Tussen 2 algemene vergaderingen in verschaft het partij-
bestuur die inlichtingen aan de partijraad die deze nodig
heeft voor een goede uitoefening van zijn taak.
Daartoe brengt het partijbestuur ieder kwartaal verslag
uit aan en onderhoudt het een regelmatig vergadercontact
met de partijraad.

1. Het partijbestuur bestaat uit 19 leden. Tegelijk met het
partijbestuur worden tenminste 5 leden gekozen als reser-
ve voor de niet in functie gekozen leden. Deze vervangen
eventueel aftredende leden tussen 2 algemene vergaderin-
gen.

2. In functie worden gekozen de algemeen voorzitter, vice-
voorzitter, secretaris, penningmeester en propagandist,
politiek secretaris, hoofdredacteur en voorzitter van de
radio- en televisiecommissie, die samen het dagelijks
bestuur vormen.
Eveneens in functie worden gekozen de jongeren- en de
tweede secretaris.
Uit en door het partijbestuur wordt de voorzitter van de
landelijke sectie leden vertegenwoordigende lichamen
aangewezen, terwijl ook aan andere partijbestuursleden
bepaalde taken kunnen worden opgedragen.



3. Voor de in functie gekozen leden geldt de volgende taakom-
schrijving:
a. de algemeen voorzitter heeft de algemene leiding van

de partij;
hij leidt de algemene vergaderingen en congressen en
de vergaderingen van partijbestuur en dagelijks be-
stuur;

b. de vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezig-
heid en kan in onderling overleg bepaalde taken van
hem overnemen;

c. de algemeen secretaris voert, in overleg met de overi-
ge leden van het partijbestuur, de correspondentie;
hij zendt de uitnodigingen en stukken voor de algemene
vergaderingen en de vergaderingen van partijbestuur
en dagelijks bestuur tijdig aan de betrokkenen;
hij is verantwoordelijk voor de centrale ledenadmini-
stratie, de notulen van vergaderingen en het archief
van de partij;
hij is verplicht voor de algemene vergadering een
schriftelijk jaarverslag te maken;

d. de politiek secretaris voert, in overleg met de overige
leden van het partijbestuur, de correspondentie met
binnen- en buitenlandse partijen, groeperingen en per-
sonen;
hij onderhoudt het contact met andere partijorganen
v<IOrzover dit een politiek karakter draagt;
hij stimuleert en coordineert in overleg met de overi-
ge leden van het partijbestuur, de werkzaamheden
van de commissies van advies en het wetenschappelijk
bureau;
hij bereidt de politieke uitspraken van de partij voor,
tenzij het partijbestuur anders beslist;
van belangrijke zaken doet hij mededeling aan de par-
tijraad;
hij maakt voor de algemene vergadering een schrifte-
lijk jaarverslag;

e. de algemeen penningmeester voert het financiEHe
beleid en beheer van de partij, eventueel bijgestaan
door een tweede penningmeester;
hij legt ieder kwartaal een financieel overzicht aan het
partijbestuur over;



hij zorgt dat de stukken voor de algemene vergadering
door het partijbestuur behandeld en door de kascontro-
lecommissie gecontroleerd kunnen worden;
hij maakt voor de algemene vergadering een balans,
rekening en verantwoording en begroting;

f. de algemeen propagandist leidt de propagandawerkzaam
heden van de partij, eventueel bijgestaan door een of
meer propagandasecretarissen en/of een propaganda-
bureau;
hij bepaalt op grond van verkiezingsuitslagen en ande-
re onderzoekingen op wie de propaganda gericht zal
worden~
hij coordineert de propaganda van alle partijorganen;
hij geeft leiding aan de propagandavoering van de afde-
lingen en gewesten;
hij is voorzitter van de propagandaraad, bestaande uit
de gew.~st~lijkepropagandisten;
hij heeft zitting in of onderhoudt nauw contact met het
landelijk verkiezingsbureau, dat de propaganda voor
de verkiezingen leidt;
hij maakt voor de algemene vergadering een schrifte-
lijk jaarverslag;

g. de hoofdredakteur van het partijblad leidt de redaktie-
vergaderingen en heeft daarin bij staking der stemm en
een doorslaggevende stem;
hij draagt zorg voor een goede verstandhouding tussen
partijbestuur en redaktie door uitwisseling van infor-
matie;
hij maakt, mede namens de overige redaktieleden, een
schriftelijk jaarverslag voor de algemene vergadering;

h. de voorzitter van de commissies voor radio en televi-
sie leidt de vergaderingen van deze commissies en .
heeft daarin bij staking der stemmen een doorslagge-
vende stem;
hij draagt zorg voor een goede verstandhouding tussen
partijbestuur en commissies door uitwisseling van in-
formatie;
hij maakt, mede namens de overige commissieleden,
een schriftelijk jaarverslag voor de algemene vergade-
ring;



i. de jongerensecretaris stimuleert en coordineert activi-
teiten die erop gericht zijn jongere leden bij het werk
van de partij in te schakelen;
hij onderhoudt contacten met jongerenorganisaties en
zoekt naar wegen om de jongeren te bereiken; hij
geeft leiding aan de werkzaamheden van de jongeren-
secretarissen in afdelingen en gewesten;
hij maakt een schriftelijk jaarverslag voor de algeme-
ne vergadering;

j. de tweede secretaris neemt in onderling overleg be-
paalde taken over van de algemeen secretaris.

1. De leden van het partijbestuur kunnen in de tijd
tussen 2 algemene vergaderingen van hun functie ont-
heven worden. Hiertoe dienen 3 of meer afdelingen die
tezamen tenminste 10%van de leden omvatten, een
verzoek te richten aan de partijraad, die hierover
in zijn eerstvolgende vergadering besUst.

2. Treden tussentijds partijbestuursleden ai, dan worden
ze vervangen door de gekozen reserveleden, waarbij
de volgorde van het aflopende stemmental geldt.

3. Treedt tussentijds een in functie gekozen lid ai, dan
wordt eerst getracht een vervanger te vinden onder
de andere partijbestuursleden. Als dit resultaat heeft,
kan het aftredende lid desgewenst zonder functie zitting
blijven houden in het partijbestuur. Is een oplossing in
deze zin niet mogelijk, dan treedt de funktionaris ai
als partijbestuurslid en wordt in de eerstvolgende ver-
gadering van de partijraad, al dan niet op voordracht
van het partijbestuur, een nieuwe functionaris be-
noemd. Deze vergadering dient uiterlijk 6 weken na
ontvangst van het verzoek te worden gehouden.



1. Het partijbestuur vergadert tenminste 12 maal per jaar.
Extra vergaderingen kunnen worden aangevraagd door
tenmtnste 2 leden van het dagelijks bestuur of door 4 ande·
re partijbestuursleden, onder opgave van de te behande-
len punten. Aan dit verzoek moet binnen 3 weken worden
voldaan.

2. Vergaderingen van het partijbestuur kUiulenworden bij-
gewoond door leden van de kamerfracties en genodigden,
die desgevraagd het woord kunnen voeren, doch geen
stemrecht hebben.

3. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste eens per
maand en verder zo vaak een der leden dit noodzakelijk
acht.
Het kan bepaalde zaken ter afhandeling aan enkele van zijI
leden opdragen.

1. Het partijbestuur kan bij incidentele kwesties en acties
adviezen vragen of een beslissing overlaten aan de partij-
raad.

2. In procedurekwesties waarin het reglement niet voorziet
en waarover het partijbestuur geen eenstemmig oordeel
heeft kan, als minstens een derde deel van de aanwezige
leden dit wenst, een beslissing aan de partijraad worden
overgelaten.



1. In de tijd tussen de algemene vergaderingen is de partij-
raad de hoogste instantie in de partij.

2. De partijraad ziet er op toe dat het partijbestuur de door
de algemene vergadering genomen besluiten uitvoert;
de partijraad voert door de algemene vergadering gegeveIJ
opdrachten uit;
de partijraad onderwerpt regelmatig het politi eke beleid
van partijbestuur en kamerfracties aan een beschouwing;
de partijraad neemt beslissingen omtrent het beleid bij
die tussentijdse incidentele kwesties en acties waarover
partijbestuur en/of partijraadsbestuur een beslissing
wenselijk achten;
de partijraad neemt beslissingen in procedurekwesties
waarin statuten en hUishoudelijk reglement niet voorzien
en waarover het partijbestuur geen eenstemmig oordeel
heeft, indien minstens een derde van de aanwezige leden
van het partijbestuur inschakeling van de partijraad nood-
zakelijk acht;
de partijraad stelt tezamen met het partijbestuur de gros-
lijsten op voor de verkiezingen van de Eerste en Tweede
Kamer;
de partijraad benoemt, wanneer hij aftreden van een in
functie gekozen partijbestuurslid geen oplossing gevonden
wordt binnen het partijbestuur, een nieuwe functionaris;

3. De partijraad heeft het recht een buitengewone algemene
vergadering bijeen te roepen, onder opgave van de te
behandelen punten. Ret besluit hiertoe moet met een 2/3
meerderheid worden aangenomen, terwijl tenminste 2/3
van de leden van de partijraad aanwezig moet zijn.

4. De partijraad treedt op als een raad van beroep voor de
in dit reglement genoemde gevallen.
Beroepskwesties moeten steeds in de eerstvolgende
vergadering worden behandeld.

5. De leden van de partijraad hebben een controlerende en
activerende taak in het gewest. Zij hebben toegang tot alle
gewestelijke en afdelingsvergaderingen.



1. De partijraad telt maximaal 48 leden die worden gekozen
door de gewestelijke vergaderingen. Ieder gewest heeft
recht op twee zetels; de overblijvende zetels worden toe-
gewezen op basis van de ledenaantallen van de gewesten.

2. De leden van de partijraad worden gekozen voor de tijd
van twee jaar. In tussentijdse vacatures wordt voorzien
via de gewesten door middel van de gekozen reserveleden
in volgorde van stemmental.

1. De partijraad kiest uit zijn midden een bestuur, bestaan-
de uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en tweede
see retaris.

a. de voorzitter leidt de vergaderingen van de partijraad en
het bestuur;

b. de vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid;
c. de secretaris voert de correspondentie, maakt het jaar-

verslag voor de algemene vergadering, verzendt de uitno-
digingen en andere stukken en is verantwoordelijk voor de
notulen van de vergaderingen;

d. de tweede secretaris kan in onderling overleg bepaalde ta-
ken van de secretaris overnemen.

1. De partijraad vergadert tenminste 4 maal per jaar en ver-
der als het bestuur dit nodig acht of op verzoek van het
partijbestuur.

2. Recht van toegang tot de vergaderingen hebben de leden
van de partijraad, van het partijbestuur en de kamerfrac-
ties en eventuele genodigden.
Deze kunnen alleen aan de beraadslagingen deelnemen,
stemrecht hebben alleen de leden van de partijraad, met
elk 1 stem.

3. Een extra vergadering van de partijraad kan, onder opga-
ve van de te behandelen punten, worden aangevraagd
door:



a. 20%van de leden van de partijraad;
b. 5 of meer leden van het partijbestuur;
c. het partijbestuur bij procedurekwesties;
d. tenminste 10%van de leden ener kamerfractie.
Aan een dergelijk verzoek moet door het bestuur binnen
4 weken worden voldaan.

't. Voor het vaststeIlen van de groslijsten voor de verkiezin-
gen van Eerste en Tweede Kamer vergaderen partijraad
en partijbestuur gezameJ,llijk. In een gecombineerde ver-
gadering hebben aIle leden 1 stem.

1. De data voor de vergaderingen van de partijraad worden
zoveel mogelijk voor een geheel jaar tegelijk vastgesteld.

2. Tenminste 6 weken voor de vergadering zendt de secreta-
ris een voorlopige agenda, met vermelding van de datum,
aan alle tot deelname gerechtigden, alsmede de notulen
van de laatstgehouden vergadering.
Uiterlijk 2 weken voor de vergadering ontvangen de geno-
digden de definitieve agenda met vermelding van plaats en
tijd en bijbehorende stukken.
Bij spoedeisende vergaderingen vervalt de verplichting
tot het zendenvan een voorlopige agenda.

. "

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

2. De algemene vergadering heeft als taak:
a. het beoordelen van het beleid over het afgelopen jaar

aan de hand van schriftelijke verslagen, van het par-
tijbestuur, dat als bijlagen bij zijn algemeen beleids-
verslag verslagen van afzonderlijke functionarissen
kan voegen;
de kamerfracties;
de redactie van het partijblad;
de radio- en de televisiecommissie;
de landelijke sectie vertegenwoordigende lichamen;
de partijraad;



de kascontrolecommissie;
b. Het geven van richtlijnen voor het door het partijbe-

stuur, een of meer afdelingen of van een daartoe door
een vorige algemene vergadering aangewezen instan-
tie;

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

delijk reglement;
f. vaststelling en/ of wijziging van politieke, ver~ezings-

en beginselprogramma's, resoluties en andere politie-
ke stukken;

g. verkiezing van partijbestuursleden in de plaats van de-
genen die volgens het opgestelde rooster aftreden;
reserve partijbestuursleden;
de redactie van het partijblad;
leden van de radio- en de televisiecommissie;
1/4 deel van de leden van de partijraad;
de kascommisie;
andere instanties die door de vergadering wenselijk
worden geacht.

3. De algemene vergadering kan bepaalde zaken ter afuande-
ling aan de partijraad opdragen.

1. Tenminste eenmaal per twee jaar worden in de algemene
vergadering de verslagen en het beleid van het partijbe-
stuur en andere organen behandeld.
Tussentijds kunnen algemene vergaderingen over politie-
ke onderwerpen worden gehouden.

2. De partijraad beslist, op voorstel van het partijbestuur,
of de volgende algemene vergadering een politiek of huis-
houdelijk karakter zal hebben.

3. Recht van toegang hebben aIle leden van de partij, mits
zij zich binnen de door het partijbestuur vastgestelde
termijn hebben opgegeven, alsmede door het partijbe-
stuur genodigden.

4. Aan de beraadslagingen kunnen deelnemen:
a. afgevaardigden van de afdelingen;
b. algemene leden;



c. leden van het partijbestuur;
d. leden van de kamerfracties;
e. leden van de partijraad;
f. vertegenwoordigers van de adviescommissies, voor

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

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

5. Aan de stemmingen kunnen deelnemen:
a. afgevaardigden van de afdelingen, die tezamen zoveel

stemmen uitbrengen als de afdeling leden telt;
b. de algemene leden die elk 1 stem uitbrengen.

1. De datum van de algemene vergadering wordt door het
partijbestuur tenminste 6 maanden van tevoren bekend
gemaakt.
Hierbij wordt tevens meegedeeld dat voorstellen en - in-
dien bestuursverkiezing plaatsvindt - kandidaten inge-
diend kunnen worden.

2. Uiterlijk 4 maanden voor de algemene vergadering zendt
het partijbestuur aan afdelingen en gewesten een uitnodi-
ging waaraan worden toegevoegd de voorlopige agenda,
voorstellen en kandidaten, ingediend door partijbestuur
en afdelingen, alsmede het beleidsverslag van het partij-
bestuur met als bijlagen de verslagen van algemeen en
politiek secretaris, propagandist, penningmeester, hoofd·
redakteur, voorzitters van radio- en televisiecommissie
en landelijke sectie. Voorts de verslagen van de kamer-
fractie, de partijraad en de kascontrolecommissie, een
staat van lasten en baten en een balans over het afgelopen
jaar.
Aan de afdelingen wordt verzocht amendementen op de
voorstellen in te dienen binnen een door het partijbestuur
te noemen termijn.

3. Uiterlijk 6 weken voor de algemene vergadering worden
verzonden de definitieve agenda en kandidatenlijst, de be-
groting en de ingediende amendementen, eventueel voor-
zien van preadviezen van het partijbestuur of de partij-
raad.



4. De afdelingen ontvangen van aIle stukken zoveel als het
maximum aantal afgevaardigden van de afdeling be-
draagt, vermeerderd met een aantal voor de bestuursIe-
den. In onderling overleg kan van deze aantallen worden
afgeweken.

5. Algemene Ieden die de stukken wensen te ontvangen kun-
nen deze aanvragen bij het partijbestuur.

6. Voorstellen van een actueel karakter, zoals b. v. resolu-
ties, dienen uiterlijk aan het begin van de vergadering te
worden uitgereikt.
Van stukken die niet tenminste 2 weken voor de vergade-
ring aan de afdelingen zijn gezonden, kan worden aange-
nomen dat ze niet door de afdelingsvergadering zijn be-
sproken.

1. De diskussies over de verslagen en het beleid van het par
tijbestuur worden geleid door een partijlid dat door de
partijraad daartoe is aangewezen.

2. Wijzigingen in de volgorde van de agende mogen door de
voorzitter in overleg met het partijbestuur worden aan-
gebracht.

3. Nieuwe punten kunnen ter vergadering slechts aan de a-
genda worden toegevoegd met tenminste 2/3 der geldige
stemmen, waarbij iedere afgevaardigde 1 stem heeft.

VII BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADE-
RING

ARTIKEL 39

1. Een buitengewone algemene vergadering kan met tenmin-
ste 90%van de geldige stemmen besluiten nieuwe punten
aan de agenda toe te voegen. Iedere afgevaardigde heeft
daarbij 1 stem.



VTIISTEMRECHT EN AFVAARDIGING
ARTIKEL 40

1. In de afdelingsvergadering heeft ieder lid 1 stem. In de
gewestelijke en algemene vergaderingen worden de stem-
men uitgebracht door afgevaardigden, die voor een maal
gekozen worden door, en verplicht zijn verslag uit te
brengen aan de afdelingsvergadering. In de afvaardiging
dient een eventueel minderheidsstandpunt tot uitdrukking
te komen.

2. Afgevaardigden hebben slechts dan stemrecht als zi j in
het bezit zijn van een machtiging (geloofsbrief) van de af-
deling en een verklaring dat de afdeling de stukken heeft
besproken. Zij hebben een vrij of gebonden mandaat
volgens de beslissing van de afdelingsvergadering. (oude
40.4 vervalt).

3. Ret aantal stemmen van een afdeling is gelijk aan net
aantalleden volgens de laatste kwartaalopgave.

4. Dit stemmenaantal wordt verdeeld over de afgevaardig-
den, waarbij een eventueel minderheidsstandpunt in de
stemmenverhouding tot uitdrukking dient te komen.

5. Bij stemming over punten die ter vergadering aan de
orde worden gesteld en over stukken die niet meer in
de afdelingen konden worden besproken heeft elke afge-
vaardigde een stem.

6. Alle leden kunnen worden gekozen als afgevaardigde van
de afdeling waartoe zij behoren, tenzij zij deel uitmaken
van een orgaan dat in de desbetreffende vergadering ver-
antwoording aflegt.

7. Ret aantal afgevaardigden bedraagt voor een afdeling tot
en met 20 leden hoogstens 2
II 50 II II 3
II 90" II 4
II 140 II II 5
II 200 II II 6
II 270 II II 7 enz.

Het verschil tussen de ledentallen waardoor recht op een
afgevaardigde meer wordt verkregen, wordt steeds 10 gra-
ter.



8. Mdelingen die samenwerken in federatief verband en!of
gezamenlijk de stukken voor een gewestelijke of algeme-
ne vergadering behandelen, kunnen een gezamenlijke
afvaardiging sturen die dan het totale stemmental van
deze afdelingen uitbrengt. Hiervan dient binnen de door
het partijbestuur te stellen termijn mededeling te wor-
den gedaan.

X CANDIDAATSTELLING VOOR PARTIJCOL-
LEGES

ARTIKEL 41

1. Candidaten kunnen worden gesteld:
a. voor afdelingsbestuur, kascontrolecommissie en af-

vaardiging naar een gewestelijke en algemene verga-
dering door bestuur en leden van de afdeUng;

b. voor gewestbestuur, gewestelijke kascommissie en
door het gewest te kiezen leden van de partijraad
door gewestbestuur en de ledemergadertngen van-de
afdelingen in het betreffende gewest;

c. voor partijbestuur en andere door de algemene verga-
dering te kiezen besturen, organen en personen door
partijbestuur en afdelingsvergaderingen.

2. Van alle gestelde kandidaten moet een schrifteUjke be-
reidverklaring meegezonden worden.

1. Stemming over personen geschiedt altijd schrift elijk
met gesloten en ongetekende briefjes.
Bij stemming voor een bepaalde funktie is de kandidaat
gekozen die meer dan de helft van het aantal geldig uitge-
brachte stemm en verkregen heeft.
Als geen der kandidaten deze meerderheid behaalt, vindt
herstemming plaats.
Behaalt ook bij deze stemming geen der kandidaten de
vereiste meerderheid, dan geldt de uitslag van een her-



stemming tussen de twee kandidaten met het hoogste
aantal stemmen.
Staken de stemmen, dan beslist het lot.

2. Bij het kiezen van een groep van 2 of meer leden voor
een kollege mag ieder stembriefje hoogstens zoveel
namen bevatten als er plaatsen zijn te bezetten.
Gekozen zijn de kandidaten die de meeste stemmen heb-
ben behaald, mits dit tenminste de helft van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen is.
Blj staking der stemmen vindt herstemming plaats
tussen de betrokken kandidaten volgens dezelfde procedu-
re. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.

3. Reserveleden worden niet tegelijk met het te kiezen kol-
lege gekozen.
De kandidaten voor het kollege die niet gekozen zijn,
kunnen terstond kandidaat gesteld worden als reservelid,
mits zij zich daartoe bereid verklaren.

4. Een groep reserveleden wordt op dezelfde wijze gekozen
als een groep van 2 of meer leden.
Bij opvolging door reserveleden geldt de volgorde van
het behaalde stemmenaantal.

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

6. Afgevaardigden brengen zoveel stemmen uit als hun
door de afdelingsvergaderingen zijn toegewezen.

7. Bij moties van orde en bij de behandeling van stukken
die niet door de afdelingsvergadering besproken kunnen
zijn, heeft iedere afgevaardigde 1 stem.



XI ZITTINGSDUUR VAN DE LEDEN VAN PARTIJKOLLE-
GES

ARTIKEL 43

1. Leden van afdelings-, gewest- en partijbestuur worden
gekozen voor 2 jaar. Zij treden af volgens een door het
betreffende bestuur opgemaakt rooster en zijn terstond
herkiesbaar .

2. Leden van redaktie, radio- en televisiekommissie worden
voor 2 jaar gekozen en zijn terstond herkiesbaar.

3. Leden van de partijraad worden gekozen voor 4 jaar,
met dien verstande dat elke 2 jaar de helft der leden af-
treedt. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

4. Leden van kascontrolecommissies worden gekozen
voor 2 jaar en zijn terstond herkiesbaar met dien ver-
standedat bij elke verkiezing tenminste 1 lid door een
nieuw lid vervangeri wordt~

5. Afgevaardigden worden voor 1 maal gekozen.

1. De partij geeft voor leden en abonnees regelmatig een
blad uit ter verbreiding van de beginselen der partij.

2. De uitgave wordt verzorgd door een daartoe opgerichte
stichting.

3. Het abonnement voor de leden is bij de contributie inbe-
grepen; gezinsleden zonder inkomen die een speciale
contributie betalen, ontvangen het blad niet.
Donateurs die tenminste f 1, - per jaar meer betalen
dan de abonnementsprijs, ontvangen het blad, indien zij
daar prijs op stell en, gratis. Dit abonnement wordt dan
bekostigd door het bestuur dat de donatie ontvangt.

1. Het partijblad wordt geredigeerd door een redaktie, be-
staande uit 5 tot 7 leden, die wordt gekozen door de alge-
mene vergadering voor de tijd van 2 jaar. De leden zijn
terstond herkiesbaar.



2. De redaktie is voor haar beleid verantwoording schuldig
aan de algemene vergadering, waartoe een schriftelijk
jaarverslag wordt uitgebracht, en tussentijds aan het
partijbestuur.

3. De hoofdredakteur wordt in funktie gekozen en is lid van
het dagelijks bestuur.
Hij onderhoudt het kontakt tussen redaktie en partijbe-

stuur, leidt de vergaderingen der redaktie en heeft bij sta-
king der stemm en een doorslaggevende stem.
Hij is verantwoordelijk voor het jaarverslag.

4. De redaktie is bevoegd een reglement van orde op te stel-
len, dat door het partijbestuur moet worden goedgekeurd.

5. De redaktie is verplicht artikelen en berichten van of in
opdracht van het partijbestuur onverkort en met voorrang
op te nemen.

6. Ingezondendoch niet geplaatste artikelen dienen op ver-
zoek aan de schrijver teruggezonden te worden.

1. De radio- en televisie-uitzendingen van de partij worden
verzorgd door een radiocommissie en een ielevisiecom-
.niissle~· elk bestaande lilt 4 ·leden, gekozen door de a1ge-
mene vergadering voor de tijd van 2 jaar. De leden zijn
terstond herkiesbaar.

2. De commissies zijn voor hun beleid verantwoording
schuldig aan de algemene vergadering, waartoe een
schriftelijk jaarverslag wordt uitgebracht, en tussen-
tijds aan het partijbestuur.

3. De commissies hebben een gemeenschappelijke voorzit-
ter, die in funktie wordt gekozen en lid is van het dage-
lijks bestuur.
Hij onderhoudt het kontakt tussen commissies en partij-
bestuur, leidt de vergaderingen der commissies en
heeft bij staking der stemmen een doorslaggevende stem.
Hij is verantwoordelijk voor het jaarverslag.

4. De commissies zijn bevoegd een reglement van orde op
te stellen, dat door het partijbestuur moet worden goed-
gekeurd.



5. Het partijbestuur heeft het recht aan bepaalde uitzendin-
gen voorrang te verlenen; de hiervoor te volgen procedu-
re kan geregeld worden in het in 4 genoemde reglement
van orde.

6. De begrotingen van de commissies moeten door het par-
tijbestuur worden goedgekeurd.
Elk kwartaal wordt aan de algemeen penningmeester
rekening en verantwoording afgelegd van het financieel
beleid.
De commissies zijn verplicht te allen tijde de kascontro-
lecommissie inzage te geven in de boeken.

XIV WETENSCRAPPELIJK BUREAU EN ADVIESCOMMIS-
SIES

ARTIKEL 47

1. Ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek be-
schikt de partij over een wetenschappelijk bureau, be-
noemd door het partijbestuur.

2. Ret wetenschappelijk bureau kiest uit zijn midden een
bestuur en is bevoegd een reglement van orde op te stel-
len dat door het partijbestuur moet worden goedgekeurd.

3. Ret wetenschappelijk bureau kan eigen inkomen verwer-
Yen. De begrotingen moeten door het partijbestuur wor-
den goedgekeurd.
Elk kwartaal wordt aan de algemeen penningmeester
rekening en verantwoording afgelegd van het financieel
beleid.
Ret bureau is verplicht te allen tijde de kascontrolecom-
missie inzage te geven in de boeken.

1. De partij beschikt over een aantal commissies van des-
kundigen, die op verzoek of op eigen initiatief adviezen
uitbrengen aan partijkolleges en vertegenwoordigers in
openbare lichamen.

2. Ret partijbestuur stelt aantal en aard van de commissies
vast en benoemt de leden.
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XVKANDIDAATSTELLINGVOORVERTEGENWOORDIGEN-
---------------DE LICHAMEN

1. De partij neemt deel aan aIle verkiezingen voor Eerste
en Tweede Kamer en Provinciale Staten, tenzij de alge-
mene vergadering - of, als dat niet mogelijk is, de par-
tijraad - op voorstel van het part ijbestuur anders be-
sHst.
Over deelname aan gemeenteraadsverkiezingen beslis-
sen de afdelingsvergaderingen, op voorstel van de afde-
lingsbesturen of de leden, behoudens goedkeuring van het
partijbestuur.

2. De partij werkt op eigen initiatief slechts dan samen 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 aangedrongen op een tijdstip dat geen algemene
vergadering meer kan worden gehouden, beslist de par-
bjraad op voorstel van het partijbestuur.

3. Kandidaten voor openbare lichamen dienen lid te zijn
van de partij en te voldoen aan de door de wet gestelde
eisen.
Zij moeten bereid zijn aan het partijbestuur of een door
dit bestuur aangewezen instantie desgevraagd aIle inlich-
tingen die voor de kandidaatstelling van belang zijn te
verstrekken.

4. Kandidaten voor de Eerste en Tweede Kamer kunnen
worden gesteld door partijbestuur en afdelingen, voor
de Provinciale Staten door gewestbestuur en afdelingen
en voor gemeenteraden door de leden van de afdelingen
in de betreffende gemeenten.

5. Elke kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een
motivering .

6. Leden die reeds zitting hebben in een openbaar lichaam
kunnen opnieuw kandidaat gesteld worden.



1. Uiterlijk 26 weken voor de offici~le datum van de kandi-
daatstelling nodigt het partijbestuur de afdelingen uit tot
het voordragen van kandidaten. Aangegeven moet worden
of de kandidaat wordt voorgedragen wegens a. zijn ge-
schiktheid voor de funktie, of b. zijn regionale of c.
zijn landelijke bekendheid. In het geval a. dient de voor-
dracht vergezeld te gaan van een duidelijke motivering
Het partijbestuur vermeldt de sluitingsdatum van de ter-
mijn van indiening en de datum van de te houden zitting
van de in lid 4 genoemde telcommissie.
Uiterlijk 20 weken voor de dag der kandidaatstelling
dienen aIle voordrachten, met vermelding van het aan-
tal leden dat de afdelingsvergadering bezocht en het aan-
tal stemmen dat elke kandidaat in deze vergadering be-
haalde, ontvangen zijn.
Omniddellijk na sluiting van de termijn van indiening ver-
zoekt het partijbestuur aan elke voorgestelde kandidaat
binnen twee weken een schriftelijke bereidverklaring
en een recent uittreksel uit het bevolkingsregister aange-
tekend aan het partijbestuur te zenden.

2. Door het PB wordt onmiddellijk na de sluitingsdatum
een voorlopige,· in alfabetische volgorde gestelde, gros-
lijst van de verkiesbare kandidaten naar de afdeling ge-
zonden. Op de afdelingsledenvergaderingen wordt over
de gestelde kandidaten gestemd. Het partijbestuur
schrijft een algemene vergadering uit waar de afgevaar-
digden van de afdelingen de definitieve groslijst samen-
stellen.

3. Onmiddellijk na deze vergadering wordt een referendum-
formulier gezonden aan aIle leden. Dit formulier bevat
een aantal namen gelijk aan vier maal het aantal zitting-
hebbende leden, vermeerderd met vier, in de door de
vergadering vastgestelde volgorde. Het biljet moet de
handtekening bevatten van een door het partijbestuur aan-
gewezen lid.



Het is toegestaan het biljet eenmaal in te ruilenp het
eerste wordt dan ongeldig gemaakt. Ingezonden referen-
dumbiljetten zijn geldig als deg~wenste volgorde op on-
dubbelzinnige wijze is aangegeven, dan wel de gehele
lijst voor akkoord is verklaard. Elke andere handelwijze
maakt het biljet ongeldig.

4. AIle geldige referendumbiljetten die 5 weken voor de dag
der kandidaatstelling zijn ontvangen, worden opgeteld
in een voor de leden van de partij toegankelijke zitting
van een door het partijbestuur benoemde telcommissie.
Bij de telling krijgt iedere voorgestelde kandidaat een
aantal punten, gelijk aan de som van de omgekeerde
waarden van de hem toegewezen plaatsnummers.
De definitieve volgorde is die van de dalende puntental-
len. Bij gelijke puntentallen beslist het lot over de volg-
orde.

5. Van deze per referendum vastgestelde kandidatenlijst
wordt de helft van de namen, eveneens in de volgorde
van dalende puntentallen, ingevuld op even z~)Veleplaat-
sen van de in te dienen kandidatenlijsten; de overige na-
men op de daarna volgende oneven plaatsen.

6. De namen voor de open gelaten plaatsen worden opgege-
yen door de gewestbesturen.
Deze bepalen de volgorde in overleg met de afdelingen
in de desbetreffende kieskringen en na ingewonnen ad-
vies van de regionale secties. Voor deze plaatsen kun-
nen de namen gebruikt worden van de kandidaten met
plaatselijke, regionale of landelijke bekendheid, waarbij
ook degenen die voorgedragen waren, maar niet in
aanmerking kwamen voor het referendum.
De gewestbesturen leveren de namen voor de kieskringen
in hun gewest 3 weken voor de dag der kandidaatstelling
in bij het partijbestuur.

7. De definitieve kandidatenlijsten worden ingeleverd door
de leden die daartoe door het partijbestuur zijn gemach-
tigd. In geval van tussentijdse verkiezingen tengevolge
van ontbinding van de Tweede Kamer worden de perio-
den van 26, 20, 9 en 5 weken bekort tot 5, 4, 3 en 2
weken, 3 weken wordt 1 week.



B. Kandidaatstelling voor de Eerste Kamer

1. Uiterlijk 26 weken voor de officmle datwn der kandidaats
telling nodigt het partijbestuur de afdelingen uit tot
het voordragen van kandidaten, met een dUidelijke moti-
vering.
Het partijbestuur vermeldt de sluitingsdatum van de ter-
mijn van indiening en de datum van de te houden zitting
van de telcommissie.
Uiterlijk 20 weken voor de dag der kandidaatsteIling
dienen aIle voordrachten, met vermelding van het aantal
leden dat de afdelingsvergadel'ing bezocht en het aantal
stemm en dat elke kandidaat in deze vergadering behaalde
ontvangen te zijn.
Onmiddellijk na sluiting van de termijn van indiening
verzoekt het partijbestuur aan elke voorgestelde kandi-
daat binnen 2 weken een schriftelijke bereidverklaring
en een recent uittreksel uit het bevolkingsregister te
zenden.

2. Door het partijbestuur wordt onmiddeIlijk na.de sluitings:
datum een voorlopige, in alfabetische volgorde gesteide
groslijst van de verkiesbare kandidaten naar de afdelin-
gen gezonden.
Op de afdelingsledenvergadering wordt over de gestelde
kandidaten gestemd.
Het partijbestuur schrijft een algemene vergadering uit
waar de afgevaardigden van de afdelingen de definitieve
groslijst samensteIlen".

3. Onmiddellijk na deze vergadering wordt een referendum-
formulier gezonden aan aIle partijleden, dat de namen
van de kandidaten bevat in de door de vergadering aange-
brachte volgorde. Het biljet moet de handtekening bevat-
ten van een door het partijbestuur aangewezen lid,als-
mede de termijn binnen welke het biljet moet worden in-
gezonden. Het is toegestaan het biljet eenmaal in te
ruilen, het eerste wordt dan ongeldig gemaakt. Ingezon-
den referendumbiljetten zijn geidig als de gewenste
volgorde ondubbelzinnig is aangegeven, dan wel de gehe-
Ie lijst voor akkoord is verklaard. Elke andere handel-
wijze maakt het biljet ongeldig.



4. Alle geldige referendumbiljetten die 5 weken voor de
dag der kandidaatBtelling zijn ontvangen, worden opge-
steld in een voor de leden van de partij toegankelijke
zitting van een door het partijbestuur benoemde telcom-
missie.
Bij de telling krijgt iedere voorgestelde kandidaat een
aantal punten gelijk aan de som van de omgekeerde
waarden van de hem toegewezen plaatsnummers.
De definitieve volgorde is die van de dalende puntental-
len. Bij gelijke puntentallen beslist het lot over de volg-
orde. Zijn er meer kandidaten dan op de in te dienen
Hjst worden toegelaten, dan worden de overtollige namen
onderaan geschrapt.

5. De definitieve kandidatenlijsten worden ingeleverd door
de leden die namens de partij zitting hebben in de Provin-
ciale Staten. Deze leden brengen hun stem uit op num-
mer een van de ingediende lijst, tenzij het partijbestuur
anders beslist. Indien statenleden van de lijst menen te
moeten afwijken, kan dat alleen krachtens een besluit
van PB en PR, of indien de resterende tijd korter is
dan een week, van het DB van het PB.
Ingeval van tussentijdse verkiezingen tengevolge van
ontbinding van de Eerste Kamer worden de perioden van
26, 20, 9 en 5 weken bekort tot 5, 4, 3 en 2 weken, 3
weken wordt 1 week.



1. Uiterlijk 26 weken voor de offici~le datum der kandidaat-
stelling nodigen de gewestbesturen de afdelingen uit tot
het voordragen van kandidaten, met de mededeling dat
van elke voordracht een motivering moet worden gege-
Yen.
Hierbij vermeldt het gewestbestuur de sluitingsdatum
van de in 5 genoemde telcommissie.
Uiterlijk 26 weken voor de dag der kandidaatstelling
dienen aIle voordrachten door het gewestbestuur ontvan-
gen te zijn. Onmiddellijk na sluiting van de termijn van
indiening verzoekt het gewestbestuur aan elke voorge-
stelde kandidaat binnen 2 weken een schriftelijke bereid·
verklaring en een recent uittreksel uit het bevolkingsre-
gister aangetekend aan het gewestbestuur·· te zenden.

2. Door het gewestbestuur wordt omniddellijk na de slui-
tingsdatum een voor lopige, in alfabetische volgorde ge-
stelde groslijst naar de afdelingen gezonden.
Op de afdelingsledenvergadering wordt over de gestelde
kandidaten gestemd.
Het gewestbestuur schrijft een gewestelijke vergadering
uit waar de aigevaardigden van de afdelingen de definitie-
ve groslijst samenstellen.

3. Onmiddellijk na de vergadering zendt het kiesbureau een
referendumbiljet aan ieder lid, wonende in de betreffen-
de provincie.
Dit biljet bevat de namen van de kandidaten in volgorde
van voorkeur van de gewestvergadering. Het is ter
nummering gelinieerd en moet de handtekening van de
voorzitter van het kiesbureau bevatten; verder mogen
op het biljet uitsluitend technische aanwijzingen worden
gegeven.
Het is toegestaan het biljet eenmaal in te ruilen, het
eerste wordt dan door het kiesbureau ongeldig gemaakt.
Ingezonden referendumbiljetten zijn slechts geldig als
in de daarvoor aangegeven kolom achter aIle namen
nieuwe nummers geplaatst zijn, dan wel de gehele lijst
voor akkoord verklaard is. Iedere verbetering en andere
handelwijze maken het biljet ongeldig.



4. AHe geldige referendumbiljetten die 5 weken voor de dag
van kandidaatstelling door het kiesbureau zijn ontvangen,
worden opgeteld in een voor aIle leden toegankelijke
zitting van de in 5 genoemde telcommissie.
Bij de telling krijgt iedere voorgestelde kandidaat een
aantal punten, gelijk aan de reciproke of omgekeerde
waarde van de hem op de ontvangen referendwnbiljetten
gegeven cijfers.
De definitieve volgorde is'die van de dalende puntentallen
Bij gelijke puntentallen beslist het lot over de volgorde.
Zijn er meer kandidaten dan op de in te dienen lijst
worden toegelaten, dan worden de overtollige namen ge-
schrapt.
De aldus vastgestelde definitieve kandidatenlijst· wordt
door een of meer d~r het gewestbestuur gemachtigden
op de dag van de kandirlaatstelling ingeleverd.

D. Kandidaatstelling voor de gemeenteraad.

1. Uiterlijk 26 weken voor de dag der kandidaatstelling
nodigt het afdelingsbestuur de leden uit tot het voordra-
gen van kandidaten voor de raden van de gemeenten in
het afdelingsgebied met de mededeling dat van elke voor-
dracht een motive ring moet worden gegeven.
Hierbij vermeldt het bestuur de sluitingsdatum van de
termijn van indiening en de datum van de te houden zit-
ting van de in 5 genoemde telcommissie.
Uiterlijk 20 weken voor de dag der kandidaatstelling
dienen aHe voordrachten door het afdelingsbestuur ont-
vangen te zijn. Onmiddellijk na sluiting van de termijn
van indiening verzoekt het afdelingsbestuur aan elke
voorgestelde kandidaat binnen 2 weken een schriftelijke
bereidverklaring en een recentuittreksel uit het bevol-
kings register aangetekend aan het afdelingsbestuur te
zenden of persoonlijk te overhandigen.

2. Door het afdelingsbestuur wordt onmiddellijk na de
sluitingsdatum een voorlopige, in alfabetische volgorde
gestelde, groslijst aan de leden gezonden. Het bestuur
schrijft een vergadering uit waar de leden de definitieve



groslijst vaststelIen.
De vergadering benoemt een telcommissie die tevens
optreedt als kiesbureau en waarvan de voorzitter door de
vergadering wordt aangewezen.
In deze commissie mogen geen leden zitting hebben die
op de lijst voorko:men.

3. Omniddellijk na de vergadering zendt het kiesbureau
een referendumlijst aan ieder lid, wonende in de desbe-
treffende gemeente.
Dit biljet bevat de namen van de kandidaten in volgorde
van voorkeur van de ledenvergadering.
Het is ter nummering gelinieerd en moet de handtekening
van de voorzitter van het kiesbureau bevatten; verder
mogen op het biljet uitsluitend teclmische aanwijzingen
worden gegeven.
Het is toegestaan het biljet eemnaal in te rUilen, het
eerste wordt dan door het kiesbureau ongeldig gemaakt.
Ingezonden referendumbiljetten zijn slechts geldig als in
de daarvoor aangegeven kolom achter aHe namen nieuwe
nummers geplaatst zijn, dan wel de gehele lijst voor
accoord verklaard is. ledere verbetering en andere han-
delwijze maken het biljet ongeldig.

4. AlIe geldige referendumbiljetten die 5 weken voor de dag
van kandidaatsteIling door het kiesbureau zijn ontvangen,
worden opgeteld in een voor alIe leden toegankelijke zit-
ting van de in 5 genoemde telcommissie.
Bij de telling krijgt iedere voorgestelde kandidaat een
aantal punten, gelijk aan de reciproke of omgekeerde
waarde van de hem op de ontvangen referendumbiljetten
gegeven cijfers.
De definitieve volgorde is die van de dalende punten-
taIlen. Bij gelijke puntentaIlen beslist het lot over de
volgorde. Zijn er meer kandidaten dan op de in te dienen
lijst worden toegelaten, dan worden de overtollige na-
men geschrapt.

5. De aldus vastge'Stelde definitieve kandidatenlijst wordt
door een of meer door het afdelingsbestuur gemachtig-
den op de dag van de kandidaatstelling ingeleverd.



XVI LEDEN VAN VERTEGENWOORDIGENDE
LICHAMEN

ARTIKEL 53

1. AIle leden die namens de partij zitting hebben in de
Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten, toevoegen:
territoriale openbare lichamen, gemeente- en wijkra-
den en/of bestuurskolleges van deze organen zijn ver-
plicht jaarlijks verantwoording af te leggen van hun be-
1eid door middel van schriftelijke jaarverslagen aan
respektievelijk algemene vergadering, gewestelijke en
afdelings jaarvergadering.
Wanneer in een college meer dan een lid zitting heeft
brengt deze fraktie een gezamenlijk verslag uit.

2. AIle bovengenoemde vertegenwoordigers zijn verplicht
lid van de Landelijke Organisatie van leden van de PSP
in Vertegenwoordigende Lichamen (verder te noemen
LOVL).

1. Ret kontakt tussen en de scholing van de vertegenwoor-
digers in openbare lichamen wordt behartigd door de
LOVL.

2. De LOVL is voor haar beleid verantwoording schuldig
aan de algemene vergadering (waartoe een schriftelijk
jaarverslag wordt uitgebracht), en tussentijds aan het
partijbestuur.

3. De voorzitter van de LOVLwordt aangewezen uit en
door het partijbestuur.
Rij onderhoudt het contact tussen LOVL en partijbestuur
en leidt de vergaderingen van sectie en sectiebestuur.
Rij is verantwoordelijk voor het jaarverslag.

4. De overige bestuursleden worden gekozen uit en door
de leden.

5. De LOVL is bevoegd een reglement van orde op te ste1-
len dat door het partijbestuur moet worden goedgekeurd.

6. De LOVLkan zich naar behoefte splitsen in een aanta1
regionale secties.



1. De inkomsten die vertegenwoordigers wegens of door
hun vertegenwoordigende funcit ontvangen, kunnen wor-
den onderscheiden in:
a. vergoeding voor onkosten, reiskosten en loonderving;
b. presentiegeld;
c. schadeloosstelling of salaris.

2. a. Vertegenwoordigers die uit hoofde van hun vertegen-
woordigende functie presentiegeld ontvangen, zijn
een contributie verschuldigd, die zo mogelijk een

half jaar voor de verkiezing van het desbetreffende
vertegenwoordigende lichaam door het partijbestuur
wordt vastgesteld, na ingewonnen advies van de Sec-
tie Vertegenwoordigende Lichamen.

b. Vertegenwoordigers die een schadeloosstelling of
salaris ontvangen, dragen daarvan aan de partij 20%
af. Extra uitkeringen die op grond van een bijzondere
positie binnen de normale functie wordt ontvangen,
worden in hun geheel afgedragen, tenzij die bijzonde-
re positie gepaard gaat met aantoonbare extra uitga-
van.

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

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

5. Deze contributies en afdrachten dienen bij voorkeur
te worden besteed voor de Sectie Vertegenwoordigende
Lichamen, het Wetenschappelijk Bureau en voor specia-
le, niet onder de lopende uitgaven van de partij vallende
doeleinden.



1. Een lid kan niet tegelijkertijd vervullen:
a. functies in besturen op verschillend niveau:

afdelings-, gewest- en partijbestuur;
b. vertegenwoordigende functies op verschillend niveau:

gemeenteraad, Provinciale Staten, Eerste en Tweede
Kamer;

c. een bestuurs- en een vertegenwoordigende functie
op gelijk niveau: afdelingsbestuur en gemeenteraad;
gewestbestuur en Provinciale Staten; partijbestuur en
Eerste of Tweede Kamer;

d. lidmaatsehap van partijbestuur en partijraad.
2. Dispensatie van deze bepalingen kan worden verleend:

a. op afdelings- en gewestelijk niveau door resp. de
afdelings- en gewestvergadering, onder goedkeuring
van het partijbestuur, met de mogelijkheid van be-
roep op de partijraad.

b. op landelijk niveau door de algemene vergadering.

1. De inkomsten van de partij bestaan uit:
a. eontributies van de leden
b. donaties en giften
c. bijdragen van de leden van openbare Hehamen. De

hoogte hiervan is afzonderlijk geregeld in het desbe-
treffende hoofdstuk.

2. De afdelingen en gewesten en aIle partijorganen die een
eigen financieel beheer voeren, zijn hiervan verantwoor-
ding schuldig aan de algemeen penningmeester.



1. De contributie voor de partij wordt door de algemene
vergadering vastgesteld. Een minimum contributie moet
worden genoemd. Aparte bedragen moeten worden vast-
gesteld voor minder draagkrachtigen en voor gezinsle-
den zonder eigen inkomen. Tevens moet het bedrag
worden genoemd dat de afdelingen moeten afdragen
voor ieder ledenabonnement.

2. De contributiebetaling gaat in op de eerste dag van de
maand waarin men lid wordt en is bij vooruitbetaling
verschuldigd, tot en met het einde van de maand waarin
het lidmaatschap wordt beeindigd.

3. De bijdragen van donateurs worden getnd door of namens
de penningmeester van afdeling of partijbestuur en bedra
gen minimaal f .5,- per jaar.

1. Van de door het partijbestuur ontvangen contributie
worden door of namens de algemene penningmeester
de ledenabonnementen op het partijblad betaald.

2. Van het resterende bedrag ontvangen de afdelingen 40%
en de gewesten 9%(toelichting: 9%= 15%van 60%).

1. Door de algemene vergadering wordt iedere twee jaar
een kascontrolecommissie gekozen, bestaande uit drie
leden. Deze is bevoegd te allen tijde de boeken, kasstuk-
ken en kas van de algemeen penningmeester en de pen-
ningmeesters van alle landelijke organen te controleren.

2. De kascontrolecommissie brengt jaarlijks aan de alge-
mene vergadering een schriftelijk verslag uit over het
administratieve en financiele beheer van de algemeen
penningmeester.

3. De leden van de commissie zijn terstond herkiesbaar
met dien verstande dat bij iedere verkiezing tenminste
Mn lid aftreedt en wordt vervangen.



1. De partij heeft een partijbureau dat werkzaamheden ver-
richt voor het partijbestuur. Met goedkeuring van het
dagelijks bestuur kan het bureau eveneens werkzaamhe-
den verrichten voor andere functionarissen of organen
in de partij.

2. Het bureau staat onder leiding van een of meer daartoe
aangestelde personeelsleden. De verantwoordelijkheid
voor het verrichte werk berust bij de functionaris in
wiens opdracht het werk is verricht.

3. Het dagelijks bestuur heeft de verantwoordelijkheid
voor het personeelsbeleid en stelt in overleg met de
desbetreffende personeelsleden de lonen en arbeidsvoor-
waarden vast.

1. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet
voorziet, beslist het partijbestuur onder verantwoor-
ding aan de partijraad.
Blj ontbreken van een tweederde meerderheid in het
partijbestuur beslist de partijraad.
In procedurekwesties beslist de partijraad bij gebrek
aan eenstemmigheid in het partijbestuur, als tenminste
een derde van dit bestuur dat wenst.

2. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnenwor-
den aangebracht door de algemene vergaderingof in
opdracht van deze door de partijraad.

3. Elk lid van de partij wordt geacht het huishoudelijk reg-
lement te kennen.
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