


lG\il ~,
.j I· ._'

DOCUMENTATIECENTRUM
NEDERLANDSE POLITIEKE

PARTIJEN

STATUTEN
&

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
PSP



~~'0"~~..:.rx.~' ~vv~\vv \ -,\,,;.,;;;.<_,V

x..~~\)- ?o') .
0'0~ •..,0'0«., ~,p ..:.?-\..\)-,.... l'\\":::,<C-'

~<i;,\)V ?\)-~

1. Statuten van de PSP
2. Index op de statu ten van de PSP
3. Huishoudelijk Reglement van de PSP
4. Index op het Huishoudelijk Reglement van de PSP
5. Statu ten Stichting Partijgebouw PSP
6. Statuten Stichting Drukkerij Bevrijding
7. Statuten Stichting Wetenschappelijk Buro PSP
8. Statuten Stichting Vorming en Scholing PSP
9. Statuten Stichting Fraktieassistentie PSP

Inhoud
pagina 5
pagina 11
pagina 13
pagina 35
pagina 39
pagina 43
pagina 47
pagina 51
pagina 55



dSd8pUO/\N~lnl\flS



1. De vereniging is genaamd 'Pacifistisch Socialis-
tische Partij ('PSP') en is gevestigd te Amster-
dam.

2. De vereniging wordt verder in de statuten en
het huishoudelijk reg1ement aangeduid a1s: de
partij.

De partij staat een pacifistisch-socia1istische poli-
> • voor.

De partij tracht het in artike1 2 genoemde doel te
bereiken door:
1. het voeren van politieke aktie;
2. het meedoen aan verkiezingen voor vertegen-

woordigende lichamen;
3. het oprichten en in stand houden van afde-

lingen;
4. het houden van kongressen, propagandaverga-

deringen, kampen en weekendkonferenties;
5. het organiseren van kursussen, lezingen, scho-

ling- en diskussieavonden;
6. het uitgeven en verspreiden van periodieken en

voorlichtende organ en;
7. sam en werking met andere daarvoor in aanmer-

king komende verenigingen en organisaties, zo-
wel nationaa1 a1s internationaa1;

8. het verlenen van more Ie en daadwerkelijke
steun aan ekonomisch zwakkere en onderdruk-
te groepen;

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

1. Leden kunnen zijn allen, die instemmen met
het doe1 en de beginselen van de partij, mits zij
de 1eeftijd van veertien jaar hebben bereikt en
geen lid zijn van enige andere politieke partij.
Het partijbestuur kan van deze leeftijdsgrens
ontheffing verlenen.

2. Zij worden onderscheiden in leden van afde-
lingen en algemene leden. A1gemene led en zijn
leden, die niet tot een afdeling behoren.

3. Het lidmaatschap wordt verkregen door toela-
ting door het partijbestuur. Wordt de toelating
geweigerd, dan kan het aspirant-lid in beroer
gaan bij de partijraad.

Donateurs zijn niet-1eden van de partij, die de par-
tij periodiek steunen met een minimumbedrag,
dat door het kongres wordt vastgeste1d.

De leden beta1en een kontributie volgens regels,
nader vast te stellen in het huishoudelijk regle-
ment.

Het lidmaatschap vervalt:
1. na schriftelijke opzegging door het lid, geric!lt

tot het afde1ings-, 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 opzegging door !let partijbestuur wegens

niet-beta1en van de kontributie of wanneer een
lid heeft opgehouden aan de vereisten door de
statuten voor het lidmaatschap gesteld, te vol-
doen;· also ok wanneer redelijkerwijze van de
partij niet gevergd kan worden, het lidmaat-
schap te laten voortduren.
De betrokkene heeft het recht in beroep te
gaan bij de partijraad:

4. door royement door het partijbestuur:
a. wanneer een lid zich schuldig maakt aan han-

delingen in strijd met de grondslagen of
be1angen van de partij;

b. wanneer een lid zich niet houdt aan de ver-
plichtingen, geregeld in statu ten en huishou-
delijk reglement;

c. wanneer een lid zijn bevoegdheden bij her-
haling overschrij d t.

De betrokkene heeft het recht in beroep te
gaan bij de partijraad.

Artikel8
De wijze van to elating en het beroep tegen niet-
toelating, alsmede de termijnen van opzegging en
ontzetting, het tijdstip van het einde van het lid-
maatschap, de wijze van opzegging en ontzetting,
schorsing als lid, de gevolgen van een en ander a1s-
mede het beroep daartegen, worden bij huishou-
de1ijk reg1ement geregeld.

Artikel9
1. Waar mogelijk worden, na overleg met het ge-

westelijk bestuur en goedkeuring door het par-
tijbestuur, afdelingen opgericht.

2. Het partijbestuur beslist na advies van het be-
stuur van het desbetreffen, gewest omtrent:
a. de vaststelling van het bded van iedere af-

deling;
b. de aanwijzing van de afdeling, waarbij de le-

den worden ingedeeld.



3. Afdelingen zijn £elf geen vereniging en hebben
geen rechtspersoonlijkheid.

4. Indien een afdeling een eigen reglement van or-
de maakt, moet dit ter goedkeuring aan het
partijbestuur worden voorgelegd.

5. Het partijbestuur kan een afdeling schorsen,
respektievelijk ontbinden, behoudens beroep
op de partijraad.

6. Omvang, taak en samenstelling van de besturen
van de afdelingen - en al hetgeen afdelingen ver-
der betreft - worden bij huishoudelijk regle-
ment geregeld.

7. Een afdeling kan aIleen opgeheven worden
krachtens een besluit van het partijbestuur.

ArtikellO
De afdelingen ontvangen een door het kongres te
bepalen deel der kontributies.
De gelden en andere bezittingen, welke onder be-
heer zijn van de afdelingen, moeten bij de ophef-
fing van de afdeling, alsmede indien naar het oor-
deel van het partijbestuur daartoe andere omstan-
digheden aanleiding geven, aan het partijbestuur
worden afgedragen.

Artikelll
I. Het partijbestuur formeert, al dan niet op voor-

stel van verschillende afdelingen, de gewesten.
2. Het partijbestuur beslist omtrent:

a. de vaststelling van het gebied van ieder ge-
west;

b. de aanwijzing van het gewest, waarbij de le-
den worden ingedeeld.

3. Gewesten zijn zelf geen vereniging en hebben
geen rechtspersoonlijkheid.

4. Indien een gewest een eigen reglement van orde
maakt, moet dit ter goedkeuring aan het partij-
bestuur worden voorgelegd.

5. Het partijbestuur kan een gewest schorsen, res-
pektievelijk ontbinden, behoudens beroep op
de partijraad.

6. Omvang, taak en samenstelling van de besturen
van de gewesten - en al hetgeen gewesten ver-
der betreft - worden bij huishoudelijk regle-
ment geregeld.

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

8. De gewesten ontvangen een door het kongres te
bepalen deel der kontributies.

Artikel12
I. Het partijbestuur bestuurt de partij, treedt op

namens het kongres en de partijraad, voert de
joor het kongres en de partijraad genomen be-
sluiten uit, neemt beslissingen, voor welke het
tegenover het kongres en de partijraad verant-
woordelijk is, en verricht voorts alles, wat vol-
gens deze statu ten tot zijn taak behoort of
daaronder is begrepen.

2. De bevoegdheid van het partijbestuur is alge-
meen; het is, mits met machtiging van het kon-
gres, of, in spoedeisende gevallen, ter beoorde-
ling van het partijbestuur, met machtiging van
de partijraad, bevoegd tot het sluiten van over-
eenkomsten tot het kopen, vervreemden of be-
zwaren van registergoederen, en overeenkom-
sten waarbij de partij zich als borg of hoofde-
lijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstel-
ling voor een schuld van een derde verbindt.

3.Indien het aantal bestuursleden daalt beneden
het voorgeschreven minimum blijft het partij-
bestuur bevoegd.

4. Het partijbestuur wijst uit zijn midden een da-
gelijks bestuur aan; al hetgeen het dagelijks be-
stuur betreft wordt geregeld in het huishoude-
Iijk reglement.

Artikel13
I. Het partijbestuur wordt gekozen door het kon-

gres.
2. Vaststelling van het aantal partijbestuursleden

en verkiezing van het partijbestuur geschiedt
volgens regels, gegeven in het huishoudelijk
reglement.

3. Een lid van het partijbestuur kan, ook al is hij
voor bepaalde tijd verkozen, te allen tijde door
het kongres of door de partijraad worden ont-
slagen.

4. Ontslag als lid van het partijbestuur wordt bij
reglement geregeld.

5. Het lidmaatschap van het partijbestuur eindigt
voorts door het eindigen van het lidmaatschap
van de partij en door bedanken.

Artikel14
I. De partij wordt in en buiten rechte uitsluitend

vertegenwoordigd door twee leden van het da-
gelijks bestuur.

2. Het bestuur kan een of meer leden van het be-
stuur of een of meer derden, mits bij schrifte-
lijke volmacht, de bevoegdheid verlenen de par-
tij aIleen te vertegenwoordigen, mits binnen de
grenzen in de volmacht omschreven. De vol-
macht dient te zijn ondertekend als in lid 1 be-
doeld en in het Verenigingsregister te zijn inge-
schreven.

3. Voor overeenkomsten van zakelijke aard be-
hoeft het dagelijks bestuur de machtiging van
het partijbestuur.

4. Overeenkomsten van politi eke aard behoeven
de goedkeuring van het kongres of de partij-
raad.

Artikel15
I. Het boekjaar van de partij begint op een juli

en eindigt op dertig juni van elk jaar.
2. De geldmiddelen van de partij worden door de

zorg van het partijbestuur bijeengebracht uit:
a. de jaarlijkse kontributie van de leden;



b. bijdragen van donateurs,
c. schenkingen, legaten en erfstellingen;
d. andere baten.

3. Kontributies van leden worden vastgesteld door
het kongres. Indeling in kategorieen en even-
tuele ontheffing worden bij reglement geregeld.

4. Het partijbestuur is verplicht van de vermogens-
toestand van de partij zodanige aantekeningen
te houden dat daaruit te allen tijde haar rech-
ten en verplichtingen kunnen worden gekend.

5. Door de zorg van het partijbestuur, in het bij-
zonder de penningmeester, wordt, telkenjare bin-

nen vier maanden na afloop van het boekjaar,
een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit een
balans een rekening van baten en lasten, en een
toelichting welke tevens het jaarverslag van de
penningmeester bevat.

6. Het partijbestuur brengt op een kongres, te
houden binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze ter-
mijn door het kongres, zijn jaarverslag uit, en
doet onder overlegging van de jaarrekening als
in h~t vorig lid bedoeld, en, zo een deskundige
een verslag heeft uitgebracht, ook onder over-
legging van de verklaring van de deskundige, re-
kening en verantwoording over zijn in het afge-
lopen boekjaar gevoerd bestuur.

7. Het kongres benoemt jaarlijks uit de leden een
kommissie van drie personen die geen deel mo-
gen uitmaken van het bestuur. Deze kommissie,
ook genaamd kaskontrole-kommissie, onder-
zoekt de rekening en verantwoording van het
bestuur en brengt aan het kongres verslag van
haar bevindingen uit.

8. Vereist het onderzoek van de rekening en ver-
antwoording bijzondere boekhoudku~di~e k~n-
nis dan kan de kaskontrole-kommlssle Zlch
door een deskundige doen bijstaan.

9. Het partijbestuur is verplicht de kommissie en,
zo een deskundige is aangewezen, ook de des-
kundige, binnen vier maanden na afloop van
het boekjaar de jaarrekening voor te leg~en.en
de komrnissie alle door haar gewenste mlich-
tingen te verschaffen, haar desgewenst de kas
en de waarden te vertonen en inzage van boe-
ken en bescheiden van de vereniging te geven.

10. Vaststelling of goedkeuring van de jaarreke-
ning door het kongres, strekt, voorzover geen
voorbehoud gemaakt is, en voorzover de han-
delingen van het partijbestuur uit de stukken
blijken, het partijbestuur tot decharge voor het
gevoerde bestuur.

Artikel16
1. Aan de partijraad k?men in de partij ~e be-

voegdheden toe die m deze statu ten en m het
reglement zijn omschreven.

2. De partijraad wordt gekozen door de gewesten.
Ieder gewest heeft recht op een zetel in de par-
tijraad voor zoveel leden als in het reglement
bepaald.

3. Al hetgeen verder de partijraad betreft wordt
bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel17
Bij huishoudelijk reglement worden geregeld:
a. de voordrachten (kandidaatstellingen) van le-

den van partij-organen;
b. de zittingsperioden van leden en partij-or-

ganen;
c. de vervulling van tussentijdse vakatures.

Artikel18
1. Aan het kongres komen in de partij alle be-

voegdheden toe die niet door de wet of de
statu ten aan het partijbestuur of de partij-
raad zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van
het boekjaar, wordt een kongres gehouden. In
dat kongres komen onder meer aan de orde:
a. de verantwoording over het in het afgelopen

verenigingsjaar gevoerde beleid;
b. de rekening en verantwoording van het be-

stuur met het verslag van de financiele kom-
missie;

c. de benoeming van de fmanciele kommissie
voor het volgende boekjaar;

d. de begrotingen voor het lopende en die voor
het volgende boekjaar;

e. voorziening in eventuele open plaatsen;
f. voorstellen van het bestuur of de leden, aan-

gekondigd bij de oproeping voor de vergade-
ring.

3. Andere kongressen worden gehouden zo dik-
wijls als het partijbestuur zulks wenselijk oor-
deelt of op verzoek van tenminste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen
van tenminste een tiende gedeelte van het aan-
tal stemmen op het kongres, en zoals verder bij
huishoudelijk reglement is geregeld.

4. De oproep tot het kongres geschiedt schrifte-
1ijk aan de leden rechtstreeks. De oproep be-
vat een aanduiding van tijd en plaats van het
kongres en de te behandelen onderwerpen. De
oproep wordt gedaan op een termijn van ten-
minste veertien dagen, de dag van de oproep en
die van de vergadering niet medegerekend. De
oproep en de agenda moeten voorts veertien
dagen v66r het kongres aa~ de besturen van d.e
afdelingen en de afgevaardlgden zelf ter kenms
zijn gebracht.

5. AI hetgeen het jaarlijks kongres of andere kon-
gressen betreft wordt geregeld in het huishou-
delijk reglement.

Artikel19
1. Het kongres wordt gevormd door de a!gevaar-

digden van de afdelingen en de aanwezlge alge-
mene leden.

2. De afgevaardigden worden uit en door de le-



den, via de afdelingen, gekozen.
3. De afdelingen verkiezen afgevaardigden op zo-

danige wijze dat ieder lid van een afdeling aan
de stemming kan deelnemen. Het aantal-door
de afgevaardigden op het kongres uit te bren-
gen stemmen is zoveel mogelijk evenredig aan
het aantalleden van de afdelingen.

4. Vaststelling van het aantal afgevaardigden en
van het aantal stemmen per afgevaardigde, als-
mede de verkiezing van afgevaardigden, ge-
schiedt, met inachtneming van het in dit arti-
kel bepaalde, overigens volgens de regelen die
daartoe in het huishoudelijk reglement zijn op-
genomen.

5. De aan wezige algemene leden brengen ieder een
stem uit.

6. Stcmmen bij volmacht anders dan via de afge-
vaardigden van afdelingen als in dit artikel ver-
meld is uitgesloten.

7. Aile besluiten van het kongres worden geno-
men met volstrekte meerderheid van stemmen,
voorzover niet door de wet of bij of krachtens
deze statuten een grotere meerderheid is voor-
geschreven.

8, Ter bepaling van enige meerderheid tellen blan-
ko stemmen niet mee.

9. AI hetgeen de besluitvorming door het kongres
verder betreft wordt verder bij huishoudelijk
reglement geregeld.

Artikcl 20
I. Het kongres kan besluiten een bureau in te stel-

len tot bijstand van het partijbestuur en de par-
tijraad; het kongres besluit eveneens tot ophef-
fing,

2. AI hetgeen het bureau betreft wordt bij regle-
ment geregeld,

Artikel21
I, Kommissies en werkgroepen worden ingesteld

en de benoeming van led en ervan geschiedt
door het partijbestuur of door het kongres,

2, Kommissies en werkgroepen hebben zodanige
taak als bij de instelling ervan zal worden be-
paald,

3, AI hetgeen kommissies en werkgroepen verder
betreft wordt bij reglement bepaald,

Artikel 22

De partij geeft een periodiek verschijnend orgaan
uit als bij huishoudelijk reglement te be palen en
te regelen,

Artikel23
I. Het kongres stelt een huishoudelijk reglement

en eventuele verdere reglementen vast en I<an
deze wijzigen of opheffen,

2, Een reglement mag niet strijdig zijn met deze
statu ten.

3. In een reglement kunnen bepalingen worden
opgenomen ter nadere regeling van onderwer-
pen die in de statu ten zijn geregeld of tot rege-
ling van onderwerpen die niet in de statu ten
zijn geregeld.

REGELINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN
AFDELINGEN, GEWESTEN EN ANDERE PAR-
TIJ-ORGANEN

Artikel24
I. Afdelingen, gewesten en andere partij-organen

kunnen de partij niet vertegenwoordigen,
Voor aile handelingen of nalatigheden die de
partij aansprakelijk zouden kunnen maken,
daaronder begrepen het uitgeven en verspreiden
van publikaties, behoeft een partij-orgaan of
een bestuurder of lid daarvan, de voorafgaande
toestemming van het partijbestuuL -

2, Zij zijn slechts bevoegd tot het maken van kos-
ten of het doen van uit~ven voorzover in de
begroting van de partij en van het betrokken
orgaan voorzien,

3. Voor het maken van kosten of het doen van
llitgaven anders dan in de desbetreffende begro-
tingen voorzien behoeven zij de voorafgaande
machtiging van het partijbestuuL

4, Aile archiefstukken, ledenregisters, finand/He
bescheiden enzovoorts van afdelingen, gewes-
ten en andere partijorganen zijn onvervreemd-
baar eigendom van de partij en kunnen te allen
tijde door het partijbestuur of door dit bestuur
gemachtigden worden opgevraagd,
Zonder toestemming van het partijbestuur kun-
nen deze stukken niet aan derden ter inzage
of ter beschikking worden gesteld,

Artikel 25
I, Een besluit tot wijziging van de statllten of tot

ontbinding van de partij dan wel samengaan
met een of meer andere partijen vereist een
meerderheid van tenmmste twee derden van de
uitgebrachte geldige stemmen in een kongres.

2. De oproep tot een kongres waarin een voorstel
als in lid I bedoeld wordt gedaan, dient het
desbetreffende onderwerp uitdrukkejijk te ver-
melden, en, indien het een voorstel tot wijzi-
ging van de statu ten betreft, een afschrift van
het voorstel waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen,

3. Een wijziging van de statuten treedt niet in
werking dan nadat daarvan een notariele akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden daarvan is



Artikel26
Het bes1uit tot ontbinding moet bevatten:
a. de benoeming van een kommissie tot likwida-

tie;
b. de be stemming van het batig sa1do van de li-

kwidatie dan we1 de aanwijzing van midde1en
tot dekking van een eventuee1 tekort;

c. een bes1uit over de bewaring van het archief.

Artikel27
1. In gevallen waarin deze statuten en het huis-

houdelijk regIement niet voorzien bes1ist het
partijbestuur, onder verantwoording aan de
partijraad.

2.Indien in zodanig geva1 echter tenminste een
derde dee1 van de aanwezige partijbestuurs1e-
den dit wenst 1aat het partijbestuur de beslis-
sing terzake over aan de partijraad.

3. De partijraad is in zodanig geva1 bevoegd de
kwestie terug te verwijzen naar het partijbe-
stuur ter definitieve beslissing.

4. In 1aatstbedoeld geval alsmede ingeval de par-
tijraad niet binnen de termijn waarin een op10s-
sing van de kwestie geboden is tot een beslis-
sing komt is het partijbestuur bevoegd defini-
tief te beslissen. Bedoelde bes1issing wordt ge-

nomen bij volstrekte meerderheid van stem-
men.

1. De onderhavige statu ten worden geacht in wer-
king te zijn getreden op de dag v01gende op die
waarop het kongres, dat deze statu ten heeft
vastgeste1d, is gehouden.

2. De 1eden van het partijbestuur, de partijraad,
en andere organen van de partij, die bij het in
werking treden van deze statu ten in bedoe1de
organen zitting hebben op grand van de oude
statu ten, worden geacht in die organen zitting
te hebben op grond van de onderhavige statu-
ten.

3. Het huishoudelijk reg1ement en eventue1e ande-
re reglementen die zijn gegrond op de oude sta-
tuten en die bij het in werking treden van de
onderhavige statu ten nog niet gewijzigd moch-
ten zijn, worden geacht te zijn vastgeste1d op
grond van de onderhavige statu ten en zovee1
mogelijk in overeenstemming met deze nieuwe
statuten toegepast.

De PSP werd opgericht op 26 januari 1957. Deze statu ten
werden het laatst gewijzigd door de besluiten van het
kongres van 25 november 1978 te Leiden en neergelegd
in een akte verleden op 27 juni 1979 voor mr. J.C.F. Pons,
notaris te Amsterdam.
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Een verwijzing als '4.2.' betekent 'Artikel 4, lid
2'. AIleen die verwijzingen zijn opgenomen waar-
van het aannemelijk is dat de daar te vinden in-
formatie onder het trefwoord wordt gezocht.
Per trefwoord staan de belangrijkste verwijzingen
voorop.

afdelingen 9, 10,24
afgevaardigden 19, 18.4
algemene leden 4.2, 19.5
balans 15
beroep bij de partijraad 4.3,7,9.5, 11.5
bijzondere gevallen 27
blanko stemmen 19.8
boekjaar 15.1
borg 12.2
dagelijks bestuur 12.4,14.1,14.3
doel2
donateurs 5
financien 15
gewesten 11, 24
huishoudelijk reglement 23,6,8,9.6,12.4,13.2,

13.4, 15.3, 16, 17, 18.3, 18.5, 19.4, 19.9, 20,
21,22,28.3

jaarrekening 15
kandidaatstellingen (voordrachten) 17
kaskontrolekommissie 15
kommissies 21
kongres 18, 19
kongresafgevaardigden 19, 18.4
kontributie 6,15.3
leden 4
leeftijdsgrens 4.1
lidmaatschap 4, 7, 8
middelen 3
naam 1.1
ontbinding 25,26

ontzetting (royement) 7, 8
opzegging lidmaatschap 7, 8
overeenkomsten 12.2, 14.3, 14.4
partijbestuur 12, 13
partijblad 22
partijbureau 20
partijraad 16
penningmeester 15.5
periodiek orgaan 22
registergoederen 12.2
reglement: zie hUishoudelijk reglement
reglement van orde 9.4, 11.4
reglementen 23
rekening van baten en lasten IS
royement (ontzetting) 7, 8
samengaan 25
schorsing 8
slotbepalingen 28
sluiten van overeenkomsten 12.2, 14.3, 14.4
statutenwijziging 25, 28
toelating als lid 4.3, 8
vakatures 17
verkiezingen 17
vertegenwoordigingsbevoegdheid 14
volmacht 14.2
voordrachten (kandidaatstellingen) 17
werkgroepen 21
zekerheidsstelling 12.2
zetell.l
zittingsperioden 17
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1. Het lidmaatseha;:; van de partij wordt verkregen
door toelating door het partijbestuur. Het bestuur
van de ~;deling waartoe het adspirant-lid zou gaan
h-:~tOren wordt in de gelegenheid gesteld binnen
twee weken beroep bij de partijraad aan te tekenen
tegen de voorgenomen beslissing. Bij toelating ont-
vangt het lid een bevestiging van het lidmaatsehap.

2. Wordt de toelating geweigerd, dan is beroep bij de
partijraad mogelijk. De partijraad biedt het
adspirant-lid de mogelijkheid gehoord te worden.
Deze beroepsmogelijkheid wordt door het partij-
bestuur aan het adspirant-lid meegedeeld.

Aile leden binnen Nederland behoren tot de afde-
ling waaronder hun woonplaats vall. Met toestem-
ming van het partijbestuur kunnen zij eehter bij
een andere afdeling worden ingedeeld. Tevens be-
horen zij tot het gewest waaronder hun afdeling
vall.

Leden die een kontributieaehterstand hebben van
meer dan zes maanden kunnen door de algemeen
penningmeester, in overleg met het afdelings-
bestuur, als lid worden afgesehreven.

1. Leden kunnen door het partijbestuur worden ge-
sehorst:
a. wanneer zij zieh sehuldig maken aan handelin-

gen in strijd met de grondslagen of belangen van
de partij;

b. wanneer zij zieh niet houden aan de verpliehtin-
gen geregeld in statuten en reglement;

e. wanneer zij hun bevoegdheden bij herhaling
oversehrijden.

2. Voor tot sehorsing wordt overgegaan krijgt het lid
gelegenheid door het partijbestuur of een door het
partijbestuur aangewezen kommissie gehoord te
worden, waarbij het lid zieh kan laten bijstaan
door een of twee andere leden.

3. Gedurende de sehorsing verliest het lid aile reehten
verbonden aan het lidmaatsehap, maar behoudt
het de daaraan verbonden verpliehtingen. Wel wor-
den aile aan het lidmaatsehap verbonden konvoka-
ties en partijperiodieken toegestuurd.

4. Ais het partijbestuur binnen vier maanden geen re-
denen ziet tot opheffing van de sehorsing, wordt
het lid geroyeerd.

S. Mededeling van sehorsing of royement gesehiedt
met redenen omkleed per aangetekend sehrijven,
waarbij het lid gewezen wordt op de mogelijkheid

van beroep bij de partijraad. De partijraad biedt
het lid de mogelijkheid gehoord te worden.

6. De opzegging door het partijbestuur, de sehorsing
of het royement gesehiedt, tenzij bij het desbetref-
fende besluit anders is bepaald, met onmiddellijke
ingang.

I. Alle afdelingen behoren tot een gewest en zijn te-
'lens bij een of meer provineies ingedeeld, steeds
voor wat de leden betreft woonaehtig in de onder-
seheiden provineies.

2. Het partijbestuur beslist over herindeling, splitsing
of samenvoeging van afdelingen en stelt de afde-
lingsgebieden vast, no. overleg met de betrokken
afdelings- en gewestbesturen. Tegen de beslissing
van het partijbestuur is beroep mogelijk bij de par-
tijraad.

3. Een afdeling dient in de regel ten minste vijftien
en ten hoogste tweehonderd leden te tellen. Als
het aantal leden buiten deze grenzen komt, dan
vindt overleg plaats tussen afdelings-, gewest- en
partijbestuur over de eventueel te nemen maatre-
gelen.

I. Een afdeling kan een eigen reglement van orde ma-
ken, dat goedkeuring van het partijbestuur be-
hoeft. Bepalingen in strijd met de statuten of dit
reglement zijn van onwaarde.

2. Afdelingen kunnen, na overleg met het gewest-
bestuur en met goedkeuring van het partijbestuur,
een federatief verband aangaan waarbij bevoegd-
heden van de afdelingen geheel of gedeeltelijk aan
de federatie worden overgedragen. Zij stellen een
federatiereglement op, dat goedkeuring van het
partijbestuur behoeft. Bepalingen in strijd met de
statuten of dit reglement zijn van onwaarde.
Vaststelling en wijziging van het federatiereglement
gesehiedt op een federatievergadering gevormd
door de afgevaardigden, gekozen door de afdelin-
gen. Meer afdelingen binnen een gemeente vormen
altijd een federatie.

3. Door een afdeling kunnen, met goedkeuring van
het partijbestuur, een of meer sub-afdelingen wor-
den ingesteld, die als werkgebied een deel van het
afdelingsgebied hebben. Het afdelingsbestuur wijst
voor elke sub-afdeling een sekretaris aan. Deze
treedt op als kontaktpersoon met de leden in het
werkgebied en stimuleert en koordineert daar de
partijaktiviteiten. Aan de sub-afdelingssekretari-
aten worden aile stukken gezonden die ook naar aI-
le afdelingssekretariaten worden gezonden. Aan
een sub-afdeling kunnen geen bevoegdheden van
de afdeling worden overgedragen.

4. Indien het gebied van een afdeling of het aantalle-



den te groot is voor een goed kontakt tussen het
afdelingsbestuur en de leden, en hierin ook niet
voorzien is door de instelling van sub-afdelingen,
dan wijst het afdelingsbestuur zo mogelijk kon-
taktpersonen aan, elk met een eigen werkgebied.

I. Afdelingsaktiviteiten blijven beperkt tot het
afdelingsgebied, tenzij toestemming verkregen is
van de besturen van de betrokken afdelingen of ge-
westen of het partijbestuur. Deze toestemming is
eveneens vereist voor het uitgeven of ondertekenen
van verklaringen en het verstrekken van mededelin-
gen aan de pers, waarvan de konsekwenties boven
de situatie in het afdelingsgebied uitgaan.

2. Toestemming van het partijbestuur is vereist voor
samenwerking met andere organisaties van een
langdurige of verstrekkende aard.

I. Afdelingen kunnen door het partijbestuur worden
geschorst:
a. wanneer zij zich schuldig maken aan handelin-

gen in strijd met de grondslagen of belangen van
de partij;

b. wanneer zij zich niet houden aan de verplichtin-
gen geregeld in statuten en reglement;

c. wanneer zij hun bevoegdheden bij herhaling
overschrijden.

2. Gedurende de schor sing verliest de afdeling aile
rechten, maar behoudt al haar verplichtingen.

3. Tegen de schorsing is beroep bij de partijraad mo-
gelijk. Hangende het beroep behoudt de afdeling
het stemrecht en het recht op het ontvangen van
stukken. Indien geen beroep wordt aangetekend,
legt het partijbestuur lo spoedig mogelijk na het
verstrijken van de termijn waarin beroep open
staat verantwoording af aan de partijraad.

4. Voor tot schorsing wordt overgegaan belegt het
partijbestuur een vergadering van de betreffende
afdeling. Voor de uitnodiging en de stukken wor-
den dezelfde termijnen aangehouden als voor een
normale afdelingsvergadering.

I. Een afdeling wordt geleid door een bestuur, voor
de tijd van een jaar door de afdelingsvergadering
gekozen.

2. Het afdelingsbestuur is voor zijn beleid verant-
woording verschuldigd aan de afdelingsvergade-
ring.

3.-Het afdelingsbestuur
- voert de besluiten uit van de afdelingsvergade-

ring;
- aktiveert de leden van de afdeling en neemt daar-

toe de nodige politieke en organisatorische initia-
tieven;

- is verantwoordelijk voor de in de afdeling te or-
ganiseren scholing, akties en diverse bijeen-
komsten;

- neemt het initiatief tot het houden van afdelings-
bijeenkomsten;

- bevordert de totstandkoming van afdelingsthe-
mawerkgroepen, lOveel mogelijk overeenkomstig
de landelijke indeling, en begeleidt en koordi-
neert deze;

- is verantwoordelijk voor het kontakt met de
gemeenteraads- en wijkraadsleden;

- ziet toe op de naleving van overeenkomsten met
andere partijen.

4. Van aile uitnodigingen, mededelingen, verslagen en
dergelijke zendt het jtfdelingsbestuur een exem-
plaar aan de kontaktpersonen van het gewest-
bestuur, het partijbestuur, de partijraad en aan
hun plaatsvervangers, voor lOver er zaken van
gemeenteraadspolitiek aan de orde zijn aan de le-
den van de betrokken gemeenteraadsfrakties, en
voorts een exemplaar aan het sekretariaat van het
gewestbestuur en van het partij bestuur.

1. Een afdelingsbestuur bestaat uit ten minste drie le-
den; het aantal wordt vastgesteld door de afde-
lingsvergadering.

2. Van het bestuur worden in funktie gekozen een
voorzitter, en sekretaris en een penningmeester, lO
mogelijk een propagandist en een scholingssekreta-
ris, en naar behoefte andere funktionarissen.

3. Voor de in funktie gekozen bestuursleden geldt de
volgende taakomschrijving:
a. De voorzitter
- heeft de algemene leiding;
- lOrgt in overleg met de overige bestuursleden

voor het opstellen van plannen;
- bereidt, zo nodig in overleg met andere betuursle-

den, de bestuursvergaderingen voor;
- leidt de bestuurs- en afdelingsvergaderingen;
- ziet erop toe dat besluiten worden uitgevoerd.
b. De sekretaris
- voert namens de afdeling de korrespondentie;
- houdt een register bij van het afdelingsleden-

bestand;
- zendt gevraagde verslagen en inlichtingen aan

partijbestuur en gewestbestuur;
- brengt mededelingen van deze besturen die voor

de leden van belang zijn en mededelingen van het
afdelingsbestuur, zo spoedig mogelijk te hunner
kennis;

- houdt de notulen van de afdelingsvergaderingen
bij en beheert het afdelingsarchief;

- schrijft, in overleg met de voorzitter, bestuursver-
gaderingen uit;

- maakt, in samenwerking met de overige
bestuursleden, het jaarverslag voor de afdelings-



jaarvergadering;
- zendt na goedkeuring door de afdelingsvergade-

ring een afschrift hiervan, ondertekend door
voorzitter en sekretaris, aan het gewestbestuur en
het partijbestuur.

c. De penningmeester
- beheert de financien van de afdeling;
- legt ieder kwartaal een financieel overzicht aan

het afdelingsbestuur over;
- stelt voor de jaarvergadering de financiele

jaarstukken op en, in overleg met het afdelings-
bestuur, een ontwerp-begroting;

- zendt na goedkeuring door de afdelingsvergade-
ring afschriften van deze stukken, ondertekend
door voorzitter en penningmeester, aan het par-
tijbestuur;

- geeft te 'allen tijde desgevraagd aan de kaskontro-
lekommissie inzage in de boeken, kas en kasstuk-
ken.

d. De propagandist
- geeft leiding aan aile propagandawerkzaamhe-

den;
- onderhoudt daartoe het kontakt met de gewest-

propagandist en de landelijke propaganda-
organen;

- maakt deel uit van de gewestelijke propaganda-
raad.

e. De scholingssekretaris
- organiseert de scholing voor de leden;
- organiseert kennismakingsbijeenkomsten of an-

dere vormen van introduktie ten behoeve van
nieuwe leden;

- onderhoudt daartoe het kontakt met de geweste-
lijke scholingssekretaris en het landelijk scho-
lingssekretariaat.

4. Voor zover niet in de funkties van propagandist en
scholingssekretaris voorzien is, worden de betref-
fende taken toegewezen aan andere bestuursleden.
Voorts kunnen bestuursleden, in onderling overleg
en met goedkeuring van de afdelingsvergadering,
bepaalde delen van de taak van funktionarissen
overnemen.

5. Met toestemming van de afdelingsvergadering kan
het bestuur uit zijn midden een dagelijks bestuur
vormen, waarin ten minste de voorzitter, sekretari"
en penningmeester plaatsnemen. Het dagelijks
bestuur is bevoegd tot het nemen van spoedeisende
beslissingen, die aan de eerstvolgende vergadering
van het afdelingsbestuur ter bekrachtiging worden
voorgelegd.

6. Afzonderlijke bestuursleden onderwerpen zich aan
gezamenIijke bestuursbesluiten, ook op gebieden
waarop zij uit hoofde van hun funktie een eigen
beslissingsbevoegdheid hebben.

I. Vergaderingen van het afdelingsbestuur zijn toe-
gankelijk voor aIle afdelingsleden. De voorzitter
kan hun het woord verlenen, tenzij de vergadering

anders beslist, maar alleen bestuursleden hebben
stemrecht. De leden in wijk- en gemeenteraden ont-
vangen een uitnodiging voor de vergadering.

2. Elk bestuurslid kan bij de voorzitter of sekretaris
een bestuursvergadering aanvragen. Aan deze aan-
vrage wordt binnen twee weken voldaan.

Afdelingsbestuursleden kunnen door de afdelings-
vergadering tussentijds van hun funktie worden
ontheven, maar uitsluitend indien het voorstel hier-
toe een afzonderlijk agendapum voor de vergade-
ring vormt.

1. Afdelingsbesturen of afzonderlijke bestuursleden
kunnen door het partijbestuur van hun funktie
worden ontheven:
a. wanneer zij zich schuldig maken aan handelin-

gen in strijd met de grondslagen of belangen van
de partij;

b. wanneer zij zich niet houden aan de verplichtin-
gen geregeld in statuten en reglement;

c. wanneer zij hun bevoegdheden bij herhaling
overschrijden.

Het partijbestuur stelt de leden van de afdeling
hiervan op de hoogte en schrijft in overleg met het
gewestbestuur een afdelingsvergadering uit tenein-
de een nieuw afdelingsbestuur te vormen. Als dit
niet mogelijk is kan het partijbestuur tijdelijke
maatregelen treffen.

2. De afdelingsvergadering heeft recht van beroep bij
de partijraad tegen de genoemde maatregelen. In-
dien geen beroep wotdt aangetekend, legt het par-
tijbestuur zo spoedig mogelijk na het verstrijken
van de termijn waarin beroep open staat verant-
woording af aan de partijraad.

De afdelingsvergadering vertegenwoordigt aIle Ie-
den van de afdeling en is als zodanig de hoogste in-
stantie in de afdeling. Besluiten van de afdelings-
vergadering zijn bind end voor aIle organen en le-
den van de afdeling.

1. De afdelingsvergadering wordt gevormd door de
aanwezige leden van de afdeling, maar bij provinci-
ale zaken slechts door de leden woonachtig in de
betrokken provincie.

2. Recht van toegang hebben:
a. aile leden van de afdeling;
b. vertegenwoordigers van andere partijorganen;
c. door het bestuur genodigden.



3. leder lid kan het woord voeren en voorsteJIen aan
de afdelingsvergadering doen. De voorzitter kan
aan anderen het woord verlenen, tenzij de vergade-
ring anders beslist.

4. Aan de stemmingen nemen alleen de aanwezige le-
den van de afdeling dee!, mer ieder een stem.

I. Het afdelingsbe,tuur schrijft ten minste acht maal
per jaar een afdelingsvergadering uit.

2. Ten minste twee weken voor de afdelingsvergade-
ring zendt het afdelingsbestuur aan de leden een
lJirnodiging met vermelding van datum en tijdstip,
en ten minste een week tevoren de agenda met ver-
melding van plaats en met bijvoeging van eventuele
vergaderstukken. Voor lOver zulks aan de orde
komt wordt de ieden erop gewezen dat zij voorstel-
len kunnen doen, amendementen kunnen indienen
of voorsteJIen en kandidaten kunnen steJIen of
voordragen.

3. In spoedeisende gevallen kan van de vermelde ter-
mijnen worden afgeweken. De afdelingsvergade-
ring vindt in dat geval slechts doorgang na een
besluit daartoe, genomen met een meerderheid van
twee derden der uitgebrachte stemmen.

4. Toevoeging, staande de vergadering, van nieuwe
punten aan de agenda, vereist een besluit genomen
met een meerderheid van twee derden der uitge-
brachte stemmen.

I. leder jaar vindt in januari of februari de afdelings-
jaarvergadering plaats. Hierin worden behandeld:
- het beleid van het afdelingsbestuur en de gemeen-

teraadsfrakties, aan de hand van schriftelijke be-
leidsverslagen;
de financiere jaarstukken en het schriftelijk ver-
slag van de kaskontrolekommissie;

- de begroting;
- voorstellen van bestuur en leden;
- de verkiezing van het afdelingsbestuur.

2. leder jaar wordt door de afdelingsjaarvergadering
vootts een kaskontrolekommissie gekozen,
bestaande uit ten minste twee leden, geen deel uit-
makend van het afdelingsbestuur. De leden van de
kaskontrolekommissie zijn na aftreden terstond
herkiesbaar, met dien verstande dat bij elke verkie-
zing ten minste een lid vervangen wordt.
Deze kommissie brengt ieder jaar schriftelijk ver-
slag uit aan de afdelingsjaarvergadering over het
administratieve en financiele beheer van de pen-
ningmeester.

I. Ter voorbereiding van vergaderingen gevormd
door gekozen afgevaardigden van afdelingen, wor-
den ten minste twee afdelingsvergaderingen gehou-

den. Voordien kan de afdeling reeds voorstellen in-
dienen en kandidaten stellen voor openvallende
plaatsen.

2. De eerste vergaderihg wordt gehouden na ont-
vangst van de voorlopige agenda en bijbehorende
stukken. Hierop kan de afdeling amendementen en
voorstellen indienen en kandidaten stellen voor te
vervullen plaatsen.

3. In de tweede vergadering worden de definitieve
stukken besproken. Tevens worden de afgevaardig-
den gekozen en wordt voor de aflOnderlijke punten
hun mandaat - vrij of gebonden - vastgesteld. Ver-
schiJIende standpunten worden zo goed mogelijk in
de afvaardiging vertegenwoordigd.

4. De afgevaardigden worden voorzien van een ge-
loofsbrief, ondertekend door voorzitter en sekreta-
ris, waaruit blijkt dat zij spreken namens de afde-
lingsvergadering.

5. Her aantal afgevaardigden waarop recht bestaat,
bedraagt voor een afdeling:

tot en met 40 leden: 2;
- van 41 tot en met 90 leden: 3;
- van 91 tot en met 150 leden: 4;
- van 15l tot en met 220 leden: 5;
- van 221 tot en met 300 leden: 6;
- vanaf 301 leden : 7.
Hierbij geldt het aantal leden van de afdeling vol-
gens de laatste kwartaalopgave.

Het afdelingsbestuur schrijft binnen drie we ken
een buitengewone afdelingsvergadering uit wan-
neer daartoe een schriftelijk verzoek wordt inge-
diend, onder vermelding van de te behandelen pun-
ten, door twee of meer led en die tezamen ten
minste het vijfde deel der leden van de afdeling vor-
men, met een maximum van vijftien.

Een gewest bestaat uit een of meer afdelingen. Het
partijbestuur beslist over herindeling, split sing of
samenvoeging van gewesten en stelt de gewestge-
bieden vast, na overleg met de betrokken gewest-
besturen. Tegen de beslissing van het partijbestuur
is beroep mogelijk bij de partijraad.

Een gewest kan een eigen reglement van or de ma-
ken, dat goedkeuring van het partijbestuur be-
hoeft. Bepalingen in strijd met de statuten of dit
reglement zijn van onwaarde.



gebied, tenzij toestemming verkregen is van de
besturen van de betrokken gewesten of het partij-
bestuur. Deze toestemming is eveneens vereist voor
het uitgeven of ondertekenen van verklaringen en
het verstrekken van mededelingen aan de pers,
waarvan de konsekwenties boven de situatie in het
gewestgebied uitgaan.

2. Toestemming van het partijbestuur is vereist voor
samenwerking met andere organisaties van een
langdurige of verstrekkende aard.

I. Gewesten kunnen door het partijbestuur worden
geschorst:
a. wanneer zij zich schuldig maken aan handelin-

gen in strijd met de grondslagen of belangen van
de partij;

b. wanneer zij zich niet houden aan de verplichtin-
gen geregeld in statuten en reglement;

c. wanneer zij hun bevoegdheden bij herhaling
overschrijden.

2. Gedurende de schorsing verliest het gewest aile
rechten, maar behoudt al zijn verplichtingen.

3. Tegen de schorsing is beroep bij de partijraad mo-
gelijk. Hangende het beroep behoudt het gewest
het stemrecht en het recht op het ontvangen van
stukken. Indien geen beroep wordt aangetekend,
legt het partijbestuur zo spoedig mogelijk na het
verstrijken van de termijn waarin beroep open
staat verantwoording af aan de partijraad.

4. Voor tot schorsing wordt overgegaan belegt het
partijbestuur een vergadering van het betreffende
gewest. Voor de uitnodiging en de stukken worden
dezelfde termijnen aangehouden als voor een nor-
male gewestvergadering.

I. Een gewest wordt geleid door een bestuur, voor de
tijd van een jaar door de gewestvergadering geko-
zen.

2. Het gewestbestuur is voor zijn beleid verantwoor-
ding verschuldigd aan de gewestvergadering.

3. Het gewestbestuur
- voert de besluiten uit van de gewestvergadering;
- benoemt uit zijn midden een kontaktpersoon

voor elke afdeling;
- stimuleert een aktief partijleven in de afdelingen

van het gewest en neemt daartoe de nodige poli-
tieke en organisatorische initiatieven;

- bevordert de onderlinge samenwerking van de af-
delingen;

- stimuleert en koordineert de propaganda en regi-
onale politieke aktiviteiten in het gehele gewestge-
bied, in overleg met de betrokken provinciale
werkgroepen;

- organiseert politiek overleg met en tussen de af-
delingen;

- bevordert de totstandkoming van gewestthema-
werkgroepen, zoveel mogelijk overeenkomstig de
landelijke indeling, en begeleidt en koordineert
deze;

- organiseert gewestelijke en regionale bijeen-
komsten en scholing, in het bijzonder voor zover
de afdelingen daarin niet kunnen voorzien;

- zorgt voor het oplossen van problemen in afdelin-
gen, in samenwerking met de partijraadsleden en
het partijbestuur;

- bevordert de naleving van statuten en reglemen-
ten binnen het gewest;

- ziet erop toe dat in aile afdelingen ter voorberei-
ding van een kongres vergaderingen worden ge-
houden;

- geeft adviezen aan het partijbestuur betreffende
zaken in het gewestgebied;

- voert door het partijbestuur opgedragen taken
uit;

- ziet toe op de naleving van overeenkomsten met
andere partijen.

4. Van aile uitnodigingen, mededelingen, verslagen en
dergelijke zendt het gewestbestuur een exemplaar
a<;Lnde kontaktpersonen van het partijbestuur, aan
de leden van het gewest in de partijraad en hun
plaatsvervangers, voor zover er zaken van provin-
ciale politiek aan de orde zijn aan de leden van de
betrokken provinciale werkgroep, en voorts een
exemplaar aan het sekretariaat van het partij-
bestuur .

I. Een gewestbestuur bestaat uit ten minste vijf leden;
het aantal wordt vastgesteld door de gewestverga-
dering.

2. Van het bestuur worden in funktie gekozen een
voorzitter, een sekretaris, een penningmeester, een
propagandist, een scholingssekretaris en naar be-
hoefte andere funktionarissen.

3. Voor de in funktie gekozen bestuursleden geldt de
volgende taakomschrijving:
a. De voorzitter

- heeft de algemene leiding;
- zorgt in overleg met de overige bestuursleden

voor het opstellen van plannen;
- bereidt, zo nodig in over leg met andere

bestuursleden, de bestuursvergaderingen
voor;

- leidt de bestuurs- en gewestvergaderingen;
- ziet erop toe dat besluiten worden uitgevoerd.

b. De sekretaris
- voert namens het gewest de korrespondentie;
- zendt gevraagde verslagen en inlichtingen aan

het partijbestuur;
- brengt mededelingen van het gewestbestuur zo

spoedig mogelijk ter kennis van de afdelingen;
- houdt de notulen van de gewestvergaderingen



bij en beheert het gewestarchief;
schrijft, in overleg met de voorzitter,
bestuursvergaderingen uit;

- maakt, in samenwerking met de overige
bestuursleden, het jaarverslag voor de gewest-
jaarvergadering;

- zendt na goedkeuring door de gewestvergade-
ring een afschrift hiervan, ondertekend door
voorzitter en sekretaris, aan het partijbestuur.

c. De penningmeester
- beheert de financien van het gewest;
- legt ieder· kwartaal een financieel overzicht

aan het gewestbestuur over;
stelt voor de jaarvergadering de financieIe
jaarstukken op en, in overleg met het gewest-
bestuur, een ontwerpbegroting;
zendt na goedkeuring door de gewestvergade-
ring afschriften van deze stukken, onderte-
kend door voorzitter en penningmeester, aan
het partijbestuur;

- geeft te allen tijde desgevraagd aan de kaskon-
trolekommissie inzage in de boeken, kas en
kasstukken.

d. De propagandist
- organiseert en koordineert de propaganda in

het gewest, zo nodig in overleg met betrokken
provinciale werkgroepen;
stimuleert de propaganda in de afdelingen;

- is voorzitter van de gewestelijke propaganda-
raad, bestaande uit de afdelingspropagan-
disten;

- heeft zitting in de landelijke propagandaraad.
e. De scholingssekretaris

- organiseert de scholing op het gewestelijk ni-
veau;
stimuleert en koordineert de scholing in de af-
delingen;

- onderhoudt daartoe het kontakt met de
afdelingsscholingssekretarissen en het lande-
lijk scholingssekretariaat.

4. Bestuursleden kunnen, in onderling overleg en met
goedkeuring van de gewestvergadering, bepaalde
delen van de taak van funktionarissen overnemen.

5. Met toestemming van de gewestvergadering kan
het bestuur uit zijn midden een dagelijks bestuur
vormen, waarin ten minste de voorzitter, sekretaris
en penningmeester plaatsnemen. Het dagelijks
bestuur is bevoegd tot het nemen van spoedeisende
beslissingen, die aan de eerstvolgende vergadering
van het gewestbestuur ter bekrachtiging worden
voorgelegd.

6. Afzonderlijke bestuursleden onderwerpen zich aan
gezamenlijke bestuursbesluiten, ook op gebieden
waarop zij uit hoofde van hun funktie een eigen
beslissingsbevoegdheid hebben.

I. Vergaderingen van het gewestbestuur zijn toegan-
kelijk voor aIle leden van het gewest. De voorzitter

kan hun het woord ver-lenen. tenzij de vergadering
anders beslist. maar alleen bestuursleden hebben
sternrechr.

1 Elk besluurslid kan bij de voorzitter of sekrelaris
een bestuursvergadering aanvragen. Aan deze aan-
vrage wordr binnen twee weken voldaan.

Gewesrbestllursleden kllnnen door de gewestverga-
dering tussenrijds van hun funktie worden onthe-
ven, maar llitsillitend indien her voorstel hiertoe
een afzonderlijk agendapllnt voor de vergadering
vormt.

1. Gewestbesturen of afzonderlijke bestullrsleden
kllnnen door het partijbestllur van hun funktie
worden ontheven:
a. wanneer zij zich schllidig maken aan handelin-

gen in strijd met de grondslagen of belangen van
de partij;

b. wanneer zij zich niet houden aan de verplichtin-
gen geregeld in statllten en regiement;

c. wanneer zij hun bevoegdheden bij herhaling
overschrijden.

Het partijbestllllr stell de afdelingen hiervan op de
hoogte en schrij ft een gewestvergadering llit tenein-
de een niellw gewestbestllur te vormen. Ais dit niet
mogelijk is kan her partijbeslUllr rijdelijke maatre-
gelen rreffen.

2. De geweestvergadering heeft recht van beroep bij
de partijraad tegen de genoemde maatregelen. In-
dien geen beroep wordt aangetekend, legt het par-
tijbestllur zo spoedig mogelijk na het verstrijken
van de termijn waarin beroep open staat veran!-
woording af aan de partijraad.

De gewestvergadering vertegenwoordigt aIle leden
van het gewest en is als lodanig de hoogste instan-
tie in het gewest. Besluiten van de gewestvergade-
ring zijn bindend voor aIle organen en leden van
het gewest.

1. De gewestvergadering wordt gevorrnd door de af-
gevaardigden, gekozen door de afdelingen.

2. Recht van toegang hebben:
a. aIle leden van het gewest;
b. vertegenwoordigers van andere partijorganen;
c. door het bestuur genodigden.

3. Aan de beraadslagingen kunnen deelnernen:
a. de afgevaardigden van de afdelingen;
b. de leden van het gewestbestuur;



c. de leden van het gewest in de panijraad en hun
plaatsvervangers.

De voorzitter kan aan anderen het woord verlenen,
tenzij de vergadering anders beslis!.

4. Aan de stemmingen nemen alleen de afgevaardig-
den van de afdelingen deel.

I. Het gewestbestuur schrijft ten minste twee maal
per jaar een gewestvergadering uit, in de regel op
de derde zaterdag van een maand.

2. Ten minste zes weken voor de gewestvergadering
zendt het gewestbestuur aan de afdelingen een uit-
nodiging met vermelding van datum, tijdstip, voor-
lopige agenda en vergaderstukken, en, wanneer een
verkiezing moet plaatsvinden, een lijst van reeds
gestelde kandidaten. De afdelingen worden uitge-
nodigd hierop amendementen en/of voorstellen in
te dienen en kandidaten te stellen voor eventueel te
vervullen plaatsen.

3. Ten minste twee weken voor de gewestvergadering
ontvangen de afdelingen de agenda met vermelding
van plaats en met bijvoeging van definitieve verga-
derstukken.

4. Voor buitengewone gewestvergaderingen en in
spoedeisende gevallen kan van de vermelde termij-
nen worden afgeweken.De gewestvergadering vindt
in dat geval slechts doorgang na een besluit daar-
toe, genomen met een meerderheid van twee der-
den der uitgebrachte stemmen.
Eveneens kan van de termijnen worden afgeweken
krachtens een afspraak met aile betrokken afde-
lingsbesturen.

5. De afdelingen ontvangen van de vergaderstukken
zoveel exemplaren als de afdeling afgevaardigden
telt, of zoveel meer als de afdeling tijdig heeft aan-
gevraagd.

6. Het opstellen van de agenda en het vaststellen van
de datum geschiedt zoveel mogelijk in overleg met
de afdelingsbesturen.

7. Toevoeging, staande de vergadering, van nieuwe
punten aan de agenda, vereist een besluit genomen
met een meerderheid van twee derden der hoofde-
lijk uitgebrachte stemmen.

I. Ieder jaar vindt in maart of april de ge\l'estjaarver-
gadering plaats. Hierin worden behandeld:
- het beleid van het gewestbestuur, aan de hand

van een schriftelijke beleidsverslag;
- de financiele jaarstukken en het schriftelijk ver-

slag van de kaskontrolekommissie;
- de begroting;
- voorstellen van bestuur en leden;
- de verkiezing van het gewestbestuur;
- het beleid van de partijraadsleden en hun plaats-

vervangers, aan de hand van een gezamenlijk be-
leidsverslag.

2. Ieder jaar wordt door de gewestjaarvergadering
voorts een kaskontrolekommissie gekozen,
bestaande uit ten minste twee leden, geen deel uit-
makend van het gewestbestuur. De leden van de
kaskontrolekommissie zijn na aftreden terstond
herkiesbaar, met dien verstande dat bij elke verkie-
zing ten minste een lid vervangen word!.
Deze kommissie brengt ieder jaar schriftelijk ver-
slag uit aan de gewestjaarvergadering over het ad-
ministratieve en financiele beheer van de penning-
meester.

3. Ieder even jaar worden door de gewestjaarvergade-
ring de leden van de partijraad en hun plaatsver-
vangers gekozen. Dezen treden met ingang van I
mei van dat jaar in funktie. Tevens worden kandi-
daten gesteld voor de funktie van voorzitter van de
panijraad uit de voordrachten, gedaan door het ge-
westbestuur en de afdelingen.

Het gewestbestuur schrijft binnen vier weken een bui-
tengewone gewestvergadering uit wanneer daartoe een
schriftelijk verzoek wordt ingediend, onder vermel-
ding van de te behandelen punten, door twee of meer
afdelingen die tezamen ten minste het vijfde deel der
leden omvatten.

I. De afdelingen zijn ingedeeld bij provincies. Indien
het gebied van een afdeling over verschillende pro-
vincies verdeeld is, is de afdeling bij al deze provin-
cies ingedeeld, maar steeds slechts voor wat de Ie-
den betreft woonachtig in de onderscheiden pro-
vincies, waarbij het aantal van deze leden voor pro-
vinciale zaken beschouwd wordt als het afdelingsIe-
dental.

2. Waar een territoriaaI openbaar lichaam met een
rechtstreeks gekozen raad is gevormd, vinden het
eerste lid van dit artikel en de artikelen 35 t/m 47
en ~7 overeenkomstig toepassing.

I. De provinciale vergadering kiest voor de tijd van
een jaar de gekozen leden van de provinciale werk-
groep

2. De provinciale werkgroep is voor zijn beleid ver-
antwoording verschuldigd aan de provinciale ver-
gadering.

3. De provinciale werkgroep
- voert de besluiten uit van de provinciale vergade-

ring;
- stimuleert en koordineert aile aktiviteiten op het

gebied van de provinciale problematiek;



- bevordert de onderlinge samenwerking op dit ge-
bied tussen de afdelingen en/of gewesten;

- organiseert het daartoe vereiste overleg;
- k06rdineert bij Statenverkiezingen de propagan-

da in de provincie;
- ziet toe op de naleving van overeenkomsten met

andere partijen.
4. Van aile uitnodigingen, mededelingen, verslagen en

dergelijke zendt de provinciale werkgroep een
exemplaar aan de kontaktpersoon van het partij-
bestuur en zoveel exemplaren als nodig aan de sta-
tenlijstkommissie, de afdelingsbesturen en de be-
trokken gewestbesturen, en voorts een exemplaar
aan het sekretariaat van het partij bestuur.

5. Ter bestrijding van de huishoudelijke uitgaven kan
de provinciale werkgroep een beroep doen op het
partijbestuur .

I. Een provinciale werkgroep bestaat uit de leden van
de statenfraktie en verder uit ten minste drie geko-
zen leden; het aantal wordt vastgesteld door de
provinciale vergadering.

2. Hiervan worden een sekretaris en naar behoefte an-
dere funktionarissen in funktie gekozen.

I. Aktiviteiten van de provinciale werkgroep blijven
beperkt tot het provinciale gebied, tenzij toestem-
ming verkregen is van het partijbestuur. Deze
toestemming is eveneens vereist voor het uitgeven
of ondertekenen van verklaringen en het verstrek-
ken van mededelingen aan de pers, waarvan de
konsekwenties boven de situatie in het provinciale
gebied uitgaan.

2. Toestemming van het partijbestuur is vereist voor
samenwerking met andere organisaties van een
langdurige of verstrekkende aard.

Gekozen leden van een provinciale werkgroep kun-
nen door de provinciale vergadering tussentijds van
hun funktie worden ontheven, maar uitsluitend in-
dien het voorstel hiertoe een afzonderlijk agenda-
punt voor de vergadering vormt.

I. Provinciale werkgroepen of afzonderlijke leden
kunnen door het partijbestuur van hun funktie
worden ontheven:
a. wanneer zij zich schuldig maken aan handelin-

gen in strijd met de grondslagen of belangen van
de partij;

b. wanneer zij zich niet houden aan de verplichtin-
gen geregeld in statuten en reglement;

c. wanneer zij hun bevoegdheden bij herhaling

overschrijden.
Het partijbestuur stelt de afdelingen hiervan op de
hoogte en schrijft een provinciale vergadering uit
teneinde een nieuw provinciale werkgroep te vor-
men. Als dit niet mogelijk is kan het partijbestuur
tijdelijke maatregelen treffen.

2. De provinciale vergadering heeft recht van beroep
bij de partijraad tegen de genoemde maatregelen.
Indien geen beroep wordt aangetekend, legt het
partijbestuur zo spoedig mogelijk na het verstrij-
ken van de termijn waarin beroep open staat ver-
antwoording af aan de partijraad.

I. De provinciale vergadering kiest, ten minste een
jaar voordat de Statenverkiezingen gehouden zul-
len worden, een statenlijstkommissie

2. De statenlijstkom~issie
regelt de kandidaatsstelling voor de Provinciale
Staten;
legt aan de eerstkomende provinciale vergade-
ring volgende op de Statenverkiezingen verslag
af, waarna haar door de vergadering decharge
kan worden verleend.

Een statenlijstkommissie bestaat uit tenminste drie
leden, geen deel uitmakend van de provinciale
werkgroep; het aantal wordt vastgesteld door de
provinciale vergadering.

Ais een statenlijstkommissie haar organisatorische
verplichtingen niet nakomt, kan het partijbestuur
onmiddellijk maatregelen treffen om een juiste
gang van zaken bij de kandidaatstelling voor de
Statenverkiezingen te waarborge'!.

Een provinciale vergadering kan een eigen regle-
ment van orde maken, dat goedkeuring van het
partijbestuur behoeft. Bepalingen in strijd met de
statuten of dit reglement zijn van onwaarde.

I. De provinciale vergadering wordt gevormd door de
afgevaardigden, gekozen door de afdelingen.

2. De vergadering wordt voorgezeten door een lid van
het kollege dat deze heeft uitgeschreven.

3. Recht van toegang hebben:
a. aile leden woonachtig in de provincie;



4. Aan de beraadslagingen kunnen deelnemen:
a. de afgevaardigden van de afdelingen;
b. de leden van de provinciale werkgroep;
c. leden van de stater;liJstkommissie.
De ,voorzitter k::.naan anderen het woord verlenen,
tenzij de vergadering anders beslist.

5. Aan ,4~ stemmingen nemen alleen de afgevaardig-
:len van de afdeiingen deel.

1. Ben provinciale vergadering wordt ten minste een-
maal per jaar uitgeschreven door de provinciale
werkgroep en verder, voor het vaststellen van de
groslijst en kandidatenlijst voor de Statenverkie-
zingen, door de statenlijstkommissie.
De vergadering wordt in de rege! gehouden op de
derde zaterdag van een maand.

2. TenminSte zes weken voor de provinciale vergade-
ring zendt het uitschrijvend kollege aan de afdelin-
gen een uitnodiging met vermelding van datum,
tijdstip, voorlopige agenda en vergaderstukken,
en, wanneer een verkiezing moet plaatsvinden, een
lijst van reeds gestelde kandidaten. De afdelingen
worden uitgenodigd hierap amendementen en/of
voorstellen in te dienen en kandidaten te stellen
voor eventueel te vervullen plaatsen.

3. Tenminste twee weken vaor de provinciale verga-
dering ontvangen de afdelingen de agenda met ver-
melding van plaats en met bijvoeging van definitie-
ve vergaderstukken,

4, Voar buitengewone provinciale vergaderingen en
in spoedeisende gevallen kan van de vermelde ter-
mijnen worden afgeweken. De provinciale vergade-
ring vindt in dat geval slechts doorgang na een
besluit daartoe, genomen met een meerderheid van
twee derden del uitgebraehte stemmen.
Eveneens kan van de termijnen worden afgeweken
krachtens een afspraak met alle betrokken afde-
lingsbesturen.

5. De afdelingen ontvangen van de vergaderstukken
zoveel exemplaren als de afdelingen afgevaardig-
den telt, of zoveel meer als de afdeling tijdig heeft
aangevraagd.

6. Het opstellen van de agenda en het vaststellen van
de datum geschiedt zoveel mogelijk in overleg met
de afdelingsbesturen en betrokken gewestbesturen.

7. Toevoeging, staande de vergadering, van nieuwe
punten aan de agenda, vereist een besluit genomen
met een meerderheid van twee derden der hoofde-
lijk uitgebrachte stemmen.

I. Op de provinciale jaarvergadering worden behan-
deld:

Het beleid van de provinciale werkgroep, aan de
hand van een schriftelijk verslag;
het beleid van de statenfraktie, aan de hand van
een sehriftelijk verslag, dat met het verslag van

de provinciale werkgroep een geheel kan vor-
men;
voorstellen van de provineiale werkgroep en af-
delingen;
verkiezing van de gekozen leden van de provin-
eiale werkgroep.

2. Op de provinciale jaarvergadering wordt, ten-
minste een jaar voordat Statenverkiezingen gehou-
den zullen worden, de statenlijstkommissie geko-
zen. Bij vervroegde verkiezingen kan van deze ter-
mijn worden afgeweken.

De provineiale werkgroep schrij ft binnen drie we-
ken een buitengewone provinciale vergadering uit
wanneer daartoe door een of meer afdelingen een
schriftelijk verzoek wordt ingediend, onder vermel-
ding van de te behandelen punten.

I. De algemene leiding van de partij berust bij een
door het kongres voor de tijd van twee jaar geko-
zen partij bestu ur.

2. Het partijbestuur is voor zijn beleid verantwoor-
ding verschuldigd aan het kongres, en tussentijds
aan de partijraad.

3. Het partijbestuur
voert de besluiten uit van het kongres;
koordineert de werkzaamheden van aile partij-
instanties;
voert een zodanig beleid dat de doelstellingen
van de partij, zoals vastgelegd in programma's
en kongresbesluiten, worden bevorderd;
stimuleert daartoe de aktiviteiten in afdelingen
en gewesten en neemt daartoe de nodige politie-
ke en organisatorische initiatieven;
is bevoegd taken aan de gewestbesturen op te
dragen;
benoemt uit zijn midden een kontaktpersoon
voor elk gewest;
regelt aile zaken die niet aan andere partijorga-
nen zijn toegewezen;
verschaft de partijraad die inlichtingen die deze
nodig heeft voor een goede uitoefening van zijn
taak;
ziet toe op de naleving van statuten en regle-
ment;
houdt toezicht op de schriftelijke uitgaven van
afdelingen, gewesten en andere partijorganen;
is bevoegd maatregelen te treffen tegen leden,
besturen en partijorganen die handelen in strijd
met de grondslagen of belangen van de partij of
hun verpliehtingen niet nakomen of hun be-
voegdheden oversehrijden;
kan andere partijleden maehtigen bepaalde ta-
ken uit te voeren.



4. Het dagelij ks bestuur
is bevoegd tot het nemen van spoedeisende
beslissingen, die aan de eerstvolgende vergade-
ring van het partijbestuur ter bekrachtiging wor-
den voorgelegd;

- kan bepaalde zaken ter afhandeling aan enkele
van zijn leden opdragen.

I. Het partijbestuur kan een advies vragen of een
beslissing overlaten aan de partijraad.

2. In gevallen waarin statuten en reglement niet voor-
zien laat het partijbestuur de beslissing over aan de
partijraad als ten minste een derde deel der aanwe-
zige leden dit wenst.

I. Het partijbestuur bestaat uit ten minste elf leden;
het aantal wordt vastgesteld door het kongres, bin-
nen de grenzen aangegeven door de partijraad. Van
deze grenzen kan worden afgeweken bij een
besluit, genomen met een meerderheid van twee
derden der uitgebrachte stemmen.

2. Het partijbestuur wordt gekozen uit de kandidaten
gesteld door het partijbestuur en de afdelingen. Ie-
der lid van de partij kan kandidaat worden gesteld,
met dien verstande dat de jongerensekretaris op het
moment van verkiezing niet ouder dan vijfentwin-
tig jaar dient te zijn.

3. Van het bestuur worden in funktie gekozen:
a. de algemeen voorzitter;
b. een of meer vice-voorzitters;
c. een of meer sekretarissen;
d. een of meer penningmeesters;
e. de algemeen propagandist;
f. een of meer politiek sekretarissen;
g. de jongerensekretaris;
h. de sekretaris parlementair werk;
i. de scholingssekretaris;
j. de hoofdredakteur van het partijblad;
k. de voorzitter van de radio-/TV-kommissie;
1. naar behoefte andere funktionarissen.
De exakte funktieverdeling wordt vastgesteld door
het kongres, binnen de grenzen aangegeven door de
partijraad. Van deze grenzen kan worden afgewe-
ken bij een besluit, genomen met een meerderheid
van twee derden der uitgebrachte stemmen.

4. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
a. de algemeen voorzitter;
b. de vice-voorzitters;
c. de algemeen sekretaris;
d. de algemeen penningmeester;
e. de algemeen propagandist;
f. eventueel een ander door het partijbestuur te be-

noemen lid.
5. Voor de in funktie gekozen bestuursleden geldt de

volgende taakomschrijving:
a. De algemeen voorzitter

heeft de algemene leiding van de partij;
leidt de vergaderingen van partijbestuur en
dagelijks bestuur;
ziet erop toe dat besluiten worden uitgevoerd.

b. De vice-voorzitters
vervangen de voorzitter bij afwezigheid;
nemen in onderling overleg bepaalde taken
van de voorzirter over;
maken voor het jaarlijks kongres ieder een·
schriftelijk verslag.

c. De algemeen sekretaris
- voert, in overleg met de overige leden van het

partijbestuur, de korrespondentie;
zorgt voor tijdige verzending van de uitnodi-
gingen en stukken voor de kongressen en de
vergaderingen van het partijbestuur;
is verantwoordelijk voor de administratie van
het centrale ledenregister en voor het bijhou-
den van de notulen van de vergaderingen en
het archief van de partij;
maakt voor het jaarlijks kongres een schrifte-
lijk verslag.

d. De algemeen penningmeester
voert het financiele beleid en beheer van de
partij;
legt ieder kwartaal een financieel overzich t
aan het partijbestuur over;
maakt voor het jaarlijks kongres een balans,
rekening en verantwoording en begroting en
zorgt dat de stukken voor het kongres door
het partijbestuur behandeld en door de kas-
kontrolekommissie gekontroleerd kunnen
worden;
geeft te allen tijde desgevraagd aan de kaskon-
trolekommissie inzage in de boeken, kas en
kasstukken.

e. De algemeen propagandist
- leidt de propagandawerkzaamheden van de

partij;
- koordineert de propaganda van alle partijor-

ganen;
draagt zorg voor de ontwikkeling van propa-
gandamateriaal en -methodieken, in over-
eenstemming met het beleid van de partij en
de politieke situatie;
geeft leiding aan de propagandavoering van
afdelingen en gewesten;
is voorzitter van de landelij ke propaganda-
raad, bestaande uit de gewestpropagandisten;
is voorzitter van de landelijke verkiezings-
kommissie;
maakt voor het jaarlijks kongres een schrifte-
lijk verslag.

f. De politiek sekretarissen
voeren, in overleg met de overige leden van
het partijbestuur, het beleid op het gebied
waarvoor zij zijn gekozen;
onderhouden daartoe de kontakten met ande-
re binnen- en buitenlandse partijen, groepe-
ringen en personen en met andere partijorga-



nen;
bereiden in overleg met het partUbestuur de
politieke uitspraken van de partij op hun ge~
bied voor;
zijn voorzitter van de landelijke themawerk~
groepen op h un gebied;
bevorderen de totstandkoming van gewest~
en afdelingsthemawerkgroepen;
doen van belangrijke zaken mededeling aan
de partijraad;
maken ieder voor het jaarlijks kongres een
schriftelijk verslag.

g. De jongerensekretaris
stimuleert en koordineert de aktiviteiten op
jongerengebied van aile partijorganen;
onderhoudt kontakten met jongerenorgani~
saties;
geeft leiding aan de aktiviteiten op jonge~
rengebied in afdelingen en gewesten;
maakt voor het jaarlijks kongres een schrif-
telijk verslag.

h. De sekretaris parlementair werk
stimuleert en k06rdineert het werk met be-
trekking tot vertegenwoordigende licha-
men;
is voorzitter van de landelij ke werkgroep
parlementair werk;
maakt voor het jaarlijks kongres, mede na~
mens de werkgroep, een schriftelijk ver~
slag.

i. De scholingssekretaris
stimuleert en koordineert de scholing in de
gehele partij;
draagt zorg voor de ontwikkeling van scho-
lingsmateriaal en -methodieken, in over-
eenstemming met de behoeften van de par~
tij en de leden;
geeft leiding aan de scholingswerkzaamhe~
den van afdelingen en gewesten;
maakt voor het jaarlijks kongres een schrif-
telijk verslag.

j. De hoofdredakteur van het partijblad
leidt de redaktievergaderingen;
heeft daarin bij staking der stemmen cen
doorslaggevende stem;
draagt zorg voor een goede uitwisseling van
informatie tussen partijbestuur en redaktie;

- maakt voor het jaarlijks kongres, mede na~
mens de redaktie, een schriftelijk verslag.

k. De voorzitter van de radio-/TV-kommissie
leidt de kommissievergaderingen;

- heeft daarin bij staking der stemmen een
doorslaggevende stem;
draagt zorg voor een goede uitwisseling van
informatie tussen partijbestuur en kommis-
sie;
maakt voor het jaarlijks kongres, mede na-
mens de kommissie, een schriftelijk verslag.

6. De werkzaamheden van eventuele tweede en
verdere funktionarissen worden geregeld in

overleg met de betretlende algemeen t'unktiona-
ris en de overige leden van het partijbestuur.

7 Bestuursleden kunnen, in onderling overleg <:n
met goedkeuring van de partijraad, bepaalde dc~
len van de taak van funktionarissen ovcrnemen.

8. Afzonderlijke bestuursleden onder\Verpen zich
aan gezamenlijke bestuursbesluiten, ook op ge~
bieden waar zij uit hoofde van hun funktie een ei~
gen beslissingsbevoegdheid hebben.

I. Het partijbestuur vergadert ten minste eens per
maand.

2. De vergaderingen worden bijgewoond door de
voorzitters van de kamert'rakties en het partijraads-
bestuur of hun vervangers, en eventueel door geno-
digden, maar alleen de leden van het partijbestuur
hebben stemrecht.

3. leder lid van de partij wordt op verzoek toegelaten,
tenzij het partijbestuur beslist dat de vergadering
besloten is. De voorzitter kan hun het woord verle-
nen, tenzij de vergadering anders beslist.

4. Twee of meer partijbestuursleden kunnen bij de
voorzitter of sekretaris een extra vergadering aan~
vragen, onder vermelding van de te behandelen
punten. Aan deze aanvrage wordt binnen tien da-
gen voldaan.

5. Het dagelijks bestuur vergadert ten minste twee
maal per maand en verder zo vaak een der leden dit
noodzakelijk acht. De vergaderingen van het dage-
lijks bestuur zijn toegankelijk voor aile bestuursle~
den, maar alleen de leden van het dagelijks bestuur
hebben stemrecht.

I. Leden van het partijbestuur kunnen door het kon-
gres tussentijds van hun funktie worden ontheven,
maar uitsluitend indien het voorstel hiertoe een af~
zonderlijke agendapunt voor het kongres vormt.

2. Leden van het partijbestuur kunnen door de partij-
raad van hun funktie worden ontheven bij een
besluit, genomen met een meerderheid van t\Vee
derden der uitgebrachte stemmen, maar alleen als
het voorstel hiertoe een afzonderlijk agendapunt
voor de vergadering vormt en aan de partijraadsle-
den is toegezonden, voorzien van een schriftelijke
motivering, nadat het betrokken partijbestuurslid
in de gelegenheid is gesteld daaraan een verweer-
schrift te hechten.

I. Het kongres vertegenwoordigt aile led en van de
partij en is als zodanig de hoogste ins tan tie in de
partij. Besluiten van het kongres zijn bindend voor
aile organen en leden van de partij.



, Het kongres kJn de pJrtijraJd opdrJgen bepaalde
zaken Jf te handelen en kan daarbij eenmalig een
bevoegdheid, het kongres toekornend, aan de par-
tijraad overdragen.

I. Het kongres wordt gevormd door:
a. de afgevaardigden, gekozen door de afdelingen;
b. de aanwezige algemene leden.

o Het kongres wordt voorgezeten door een presidi-
um, benoemd door de partijraad. Het kongres kan
besluiten de samenstelling van het presidium te wij-
l.igen.

:l. Recht van toegang hebben:
a. aile leden van de partij die zich lijdig bij het par-

tijbestuur hebben opgegeven;
b. door het partijbestllur genodigden.

4. Aan de beraadslagingen kllnnen deelnemen:
a. de afgevaardigden van de afdelingen;
b. de algemene leden;
c. woordvoerders van tendensgroepen, bij de be-

handeling van door de groep ingediende voor
slellen of amendementen;

d. de leden van het partijbestullr;
c. de leden van de frakties van de Eerste en Tweede

Kamer en het Europees Parlement;
f. de voorzitter en leden van de partijraacl.
De voorzitter kan aan anderen het woord verlenen,
tenzij de vergadering anders beslist.

S. Aan de stemmingen nemen deel:
a. de afgevaardigden van de Jfdelingen, die, tenzij

hoofdelijke stemming plaatsvindt, tezamen het
stemmental van de afdeling uitbrengen;

b. de aanwezige algemene leden, die elk een stem
uitbrengen.

I. Leden ult verschillende afdelingen kunnen in het
kader van de voorbereiding van besluitvorming op
een kongres na de bekendmaking van het agenda-
voorstel van het partijbestuur een tendensgroep
vormen, die bijeenkomsten kan beleggen om kon-
gresvoorstellen te formuleren.

2. Van de vorming van de groep en het voornemen
een bijeenkomst te beleggen worden het partij-
bestullr en de partijraad tijdig op de hoogte
gesteld. Het partijbestuur doet hiervan mededeling
in het interne mededelingenblad.

3. Elk lid van de partij heeft recht van toegang tot een
bijeenkomst van de groep.

4. De groep kan zich tot partijorganen wenden en
stelt daarvan partijbestuur en partijraad op de
hoogte.

S. Aktiviteiten van de groep blijven beperkt tot de
partij, met inbegrip van het uitgeven van verklarin-
gen en het verstrekken van mededelingen.

6. De organisatorische kosten worden door de groep
zelf gedragen.

7 De groep kan een kongresvoorstel indienen, indien
elir voorstel door ten minste "ijftig leden uit twe~ of
meer afdelingen is ondertekend.

8. \Iet de sluiting van het kongres ter voorbereiding
\\aarvan de groep is gevormcl, is de groep ombon-
den.

1. Het partijbestuur schrijft ten minste eenmaal per
jaar een kongres uit. De datum en de voorgestelde
agenda van het kongres worden door het panij-
bestuur ten minste vier maanden van tevoren be-
kendgemaakt.

o Ten minste drie maanden 'mor het kongres stelt de
partijraad, aan de hand van een voorstel van het
panijbestuur, de voorlopige kongresagenda vast,
met elien verstande dat voor het afvoeren van agen-
dapunten een besiuit vereist is, genomen met een
meerderheid van [wee derden der uitgebrachte
~tenlnlen .
Tevens benoemt de partijraad het kongrespresi-
dium en stelt, aan de hand van een voorste! van her
partijbestuur, grenzen vast voor de grootte en
funktieverdeling van eventuele door het kongres [e
verkiezen kolleges.

3. Ten minste tien weken voor het kongres zendt het
partijbestuur aan aile ieden een mededeiing met
vermelding van datum, voorlopige agenda en ver-
gaderstukken, en, wanneer een verkiezing moet
plaatsvinden, een lijst van reeds gestelde kandida-
ten. De afdelingen worden uitgenodigd hierop
amendementen en/of voorstellen in te dienen en
kandidaten te stellen voor eventuele te vervullen
plaatsen.

4. Ten minste vier weken voor het kongres stelt de
partijraad de kongresagenda vast.

S. Ten minste twee weken voor het kongres ontvan-
gen de leden de agenda met vermelding van plaats
en tijd en met bijvoeging van de definitieve verga-
derstukken.

6. Het kongres wijst bij de aanvang een reso!utiekom-
missie aan ter voorbereiding van kongresuitspra-
ken over poiitieke aktualiteiten. Ontwerpresoluties
worden bij deze kommissie ingediend.

7. Voor buitengewone kongressen en in spoedeisende
gevallen kan van de vermelde termijnen worden af-
geweken. Het kongres vindt in dat geval slechts
doorgang na een besluit daartoe, genomen mer een
meerderheid van twee derden der uitgebrachte
stemmen.

8 Toevoeging, staande het kongres, van nieuwe pun-
ten aan de agenda, vereist een besluit, genomen
met een meerderheid van twee derden der hoofde-
lijk uitgebrachte stemmen.

I. In het jaarlijks kongres, dat in de regel in novern-
ber gehouden wordt, worden behandeld:



- het beleid, aan de hand van schriftelijke versla-
gen, van
a. het partijbestuur;
b. afzonderlijke funktionarissen van het partij-

bestuur;
c. de frakties van Eerste en Tweede Kamer en

van het Europees Parlement;
d. de partijraad;
e. aile overige organen en instanties waarvan de

leden door het kongres worden gekozen;
- de financiele jaarstukken en het schriftelij k ver-

slag van de kaskontrolekommissie;
- de begroting;
- voorstellen van partijbestuur, afdelingen en ten-

densgroepen.
2. Ieder oneven jaar worden door het jaarlijks kon-

gres gekozen:
a. het partijbestuur;
b. de beheerskommissie van het fonds bijzondere

uitgaven;
c. de redaktie van de diskussierubriek van het in-

terne mededelingenblad;
d. de leden van die organen of instanties waartoe

het kongres overigens is aangewezen.
3. Ieder oneven jaar wordt door het jaarlijks kon-

gres voorts een kaskontrolekommissie gekozen, be-
.staande uit drie leden, geen deel uitmakend van het
partijbestuur. De leden van de kaskontrolekom-
missie zijn na aftreden terstond herkiesbaar, met
dien verstande dat bij elke verkiezing ten minste
een lid vervangen wordt.
Deze kommissie is bevoegd te allen tijde de boeken,
kas en kasstukken van de algemeen penningmeester
en de penningmeesters van aIle landelijke organen
te kontroleren en brengt ieder jaar schriftelijk ver-
slag uit aan het jaarlijks kongres over het admi-
nistratieve en financiele beheer van de algemeen
penningmeester.

I. Het partijbestuur schrijft binnen vier weken een
buitengewoon kongres uit wanneer daartoe een
schriftelijk verzoek, onder vermelding van de te be-
handelen punten, wordt ingediend door:
a. een aantalleden die tezamen ten minste het tien-

de deer der leden van de partij vormen;
b. een of meer afdelingen die tezamen ten minste

het tiende deer der leden omvatten;
c. de partijraad bij een besluit, genomen met een

meerderheid van twee derden der uitgebr'!.chte
stemmen.

2. Indien het partijbestuur weigert aan het verzoek te
voldoen, ishet partijraadsbestuur bevoegd en ver·
plicht het buitengewoon kongres uit te schrijven.

3. Met toestemming van de indieners van het verzoek
kan de termijn langer dan vier weken worden geno-
men.

I. In de tijd tussen de kongressen is de partijraad de
hoogste instantie in de partij.

2. De partijraad is voor zijn beleid verantwoording
verschuldigd aan het kongres.

3. De partijraad
- ziet erop toe dat het partijbestuur de door het

kongres genomen besluiten uitvoert;
- voert door het kongres gegeven opdrachten uit;
- onderwerpt regelmatig het beleid van het partij-

bestuur en de frakties van Eerste en Tweede Ka-
mer en van het Europees Parlement aan een be-
schouwing;

- geeft desgevraagd adviezen aan het partijbestuur
omtrent het te voeren beleid;

- neemt beslissingen omtrent het beleid wanneer
het partijbestuur dat wenselijk acht;

- neemt beslissingen in kwesties waarin statuten en
reglement niet voorzien, indien het partijbestuur
de beslissing aan de partijraad overlaat;

- stelt, aan de hand van een voorstel van het partij-
bestuur, de kongresagenda vast, met dien ver·
stande dat voor het afvoeren van agendapunten
een besluit vereist is, genomen met een meerder-
heid van twee derden der uitgebrachte stemmen;

- benoemt het kongrespresidium;
- treedt op als een raad van beroep voor de in statu-

ren of reglement genoemde gevaIlen;
- maakt voor het jaarlijks kongres een schriftelijk

verslag.

I. De leden van de partijraad worden voor de tijd van
twee jaar door de gewestvergaderingen gekozen.

2. Tevens wordt voor dezelfde tijd en op dezelfde wij-
ze een gelijk aantal plaatsvervangers gekozen.
Eventuele niet gekozen kandidaten voor de partij-
raad zijn automatisch kandidaat voor het plaats-
vervangerschap.

3. Een gewest heeft recht op een zetel in de partijraad
voor elke 200 leden of deel daarvan.

4. Partijraadsleden en hun plaatsvervangers zijn ver-
antwoording verschuldigd aan hun gewestvergade-
ringen.

5. De partijraadsleden en hun plaatsvervangers
- voeren de besluiten van hun gewestvergaderingen

uit;
- treden zowel kontrolerend als aktiverend op, in

het bijzonder in hun gewest;
- bevorderen de naleving van statuten en regle-

ment;
- verstrekken op eigen initiatief adviezen en infor-

matie, zowel aan de afdelingsbesturen en gewest-
besturen, als via de partijraad aan het partij-
bestuur;

- hebben recht van toegang tot aile vergaderingen;



- maken ieder jaar voor de gewestjaarvergadering
een gezamenlijk schri ftelijk verslag.

6. De partijraadsleden in een gewest en hun plaatsver-
vangers wijzen, in overleg met het gewestbestuur,
uit hun midden een kontaktpersoon aan voor elke
afdeling. De kontaktpersonen wonen in de regel de
gewestbestuursvergaderingen en de afdelingsverga-
deringen bij en dragen bijverhindering zorg voor
een plaatsverva-nger.

Partijraadsleden en hun plaatsvervangers kunnen
door hun gewestvergadering tussentijds van hun
funktie worden ontheven, maar uitsluitend indien
het voorstel hiertoe een afzonderlij k agenda punt
voor de vergadering vormt.

I. Ieder even jaar kiest de partijraad, in zijn eerste
vergadering volgend op de maand april, voor de
tijd van twee jaar een bestuur van ten minste vijf le-
den; het aantal wordt vastgesteld door de partij-
raad.

2. De voorzitter van de partijraad wordt gekozen
door de partijraad uit de kandidaten, gesteld door
de gewesten. leder lid van de partij kan kandidaat
worden gesteld.

3. De overige leden van het bestuur worden door de
partijraad uit zijn midden gekozen. Hiervan wordt
de sekretaris in funktie gekozen.

4. Yoar de in funktie gekozen bestuursleden geldt de
volgende taakomschrijving:
a. De voorzitter:

leidt de partijraads- en partijraadsbestuurs-
vergaderingen;
woont als regel de vergaderingen van het par-
tijbestuur bij;

- draagt bij afwezigheid zorg voor vervanging;
ziet erop toe dat besluiten worden uitgevoerd.

b. De sekretaris
voert de korrespondentie en verzendt de uit-
nodigingen met bijbehorende stukken voor de
parti j raads vergaderingen;
is verantwoordelijk voor het bijhouden van de
notulen en van het archief;
maakt het verslag van de partijraad voor het
jaarlijks kongres en zorgt dat dit verslag door
de partijraad behandeld kan worden.

Partijraadsbestuursleden kunnen door de partij-
raad tussentijds van hun funktie worden onthe-
Yen, maar alleen als het voorstel hiertoe een af-
zonderlijk agendapunt voor de vergadering
vormt.

I. De partijraadsvergadering wordt gevormd door de
aanwezige leden van de partijraad en, bij verhinde-
ring, hun plaatsvervangers.

2. Recht van toegang tot de partijraadsvergadering
hebben:
a. de leden van het partijbestuur;
b. de leden van de frakties van Eerste en Tweede

Kamer en van het Europees Parlement;
c. door het partijraadsbestuur of partijbestuur ge-

nodigden.
3. leder lid van de partij wordt op verzoek toegelaten,

tenzij de partijraad beslist dat de vergadering
besloten is;

4. Aan de beraadslagingen kunnen deelnemen:
a. de voorzitter en de leden van de partijraad, en,

bij verhindering, hun plaatsvervangers;
b. de leden van het partijbestuur;
c. de leden van de frakties van Eerste en Tweede

Kamer en van het Europees Parlement;
De voorzilter kan aan anderen het woord verlenen,
tenzij de vergadering anders beslist.

5. De partijraad kan slechts besluiten nemen als ten
minste de helft van het aantal stemgerechtigden
aanwezig is. Wanneer de partijraad voor een drin-
gende aangelegenheid niet tot een besluit komt bin-
nen de termijn waarin een beslissing geboden is, is
het partijbestuur bevoegd in zijn plaats te beslissen.

6. Aan de stemmingen nemen alleen deel de aanwezi-
ge leden van de partijraad en, bij verhindering, hun
plaatsvervangers, met elk een stem.

I. Het partijraadsbestuur schrijft ten minste zes maal
per jaar, en verder op verzoek van het partij-
bestuur, een partijraadsvergadering uit, in de regel
op de vierde zaterdag van een maand. Tenzij we-
gens dringende redenen, wordt in de maand april
van een even jaar geen vergadering gehouden.

2. Ten minste vier weken voor de vergadering zendt
de sekretaris een uitnodiging, met vermelding van
de datum en zo mogelijk een voorlopige agenda,
aan aile tot deelneming gerechtigden.
Ten minste twee weken voor de vergadering ont-
vangen de genodigden de definitieve agenda, met
vermelding van plaats en tijd, de bijbehorende
stukken en de notulen van de laatstgehouden ver-
gadering.

3. Yoor buitengewone partijraadsvergaderingen en in
spoedeisende gevallen kan van de vermelde termij-
nen worden afgeweken. De partijraadsvergadering
vindt in dat geval slechts doorgang na een besluit
daartoe, genomen met een meerderheid van twee
derden van de uitgebracht stemmen.

4. Het opstellen van de agenda geschiedt zoveel moge-
lijk in overleg met het partijbestuur.

5. Toevoeging, staande de vergadering, van nieuwe
punt en aan de agenda, vereist een besluit genomen



met een meerderheid van twee derden der uitge-
bracht stemmen.

Het partijraadsbestuur schrijft binnen drie weken een
buitengewone partijraadsvergadering uit wanneer
daartoe een schriftelijk verzoek, onder vermelding
van de te behandelen punten, wordt ingediend door:
a. ten minste het vijfde deel der leden van de partij-

raad;
b. ten minste het vierde deel der leden van het partij-

bestuur;
c. het partijbestuur, bij procedurekwesties;
d. drie of meer afdelingen die tezamen ten minste het

tiende deel der leden omvatten;
e. de frakties van Eerste en Tweede Kamer en van het

Europees parlement.

1. De partij beschikt over een partijbureau dat werk-
zaamheden verricht voor het partijbestuur. Met
goedkeuring van het dagelij ks bestuur kan het bu-
reau eveneens werkzaamheden verrichten voor an-
dere funktionarissen of organen in de partij. Voor
werk, verricht in opdracht van een funktionaris,
berust de verantwoordelijkheid bij de desbetreffen-
de funktionaris.

2. Het bureau staat onder leiding van een of meer
daartoe aangestelde personeelsleden.

3. Het dagelijks bestuur heeft de verantwoordelijk-
heid voor het personeelsbeleid en stelt in overleg
met het personeel de lonen en arbeidsvoorwaarden
vast.

Afdelingen, gewesten en andere partijorganen die
een eigen financieel beheer voeren, zijn hiervoor
verantwoording verschuldigd aan de algemeen pen-
ningmeester.

I. De kontributie voor de partij wordt geheven naar
draagkracht vol gens een door het kongres vast te
stellen regeling. Huisgenootleden zonder eigen in-
komen betalen een aangepaste kontributie, afgeleid
uit die van het huisgenootlid met een eigen inko-
men.

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

I. De afdelingen en gewesten ontvangen een afdracht
uit de kontributie volgens een door her kongres
vast te stell en regeling.

2. De afdelingen en gewesten zen den voor 15 april
resp. IS mei de begroting van het lopende jaar en
de financiele jaarstukken, met inbegrip van de ba-
lans, ondertekend door voorzitter en penning-
meester, aan het partijbestuur.

3. Het partijbestuur is bevoegd op grond van de ont-
vangen begroting en financiele jaarstukken, of bij
niet-toezending, de kontributieafdracht aan een af-
deling of gewest geheel of gedeeltelijk in het fonds
bijzondere uitgaven te storten.
Beroep hiertegen is mogelijk bij de partijraad.

4. De afdrachten vinden ieder jaar plaats in februari,
juni en oktober. in december vindt een nakalkula-
tie plaats.

I. De partij beschikt over een fonds waaruit bedragen
kunnen worden toegewezen aan afdelingen, ge-
westen en andere partijorganen voor bijzondere
uitgaven of ter overbrugging van liquiditeitsproble-
men.

2. Afdelingen, gewesten en andere partijorganen met
een groot liquiditeitssaldo zonder bestemming op
korte termijn storten dit saldo in het fonds bijzon-
dere uitgaven. Voor aanwijsbare bestemmingen op
langere termijn blij ft het bed rag in het fonds be-
schikbaar.

3. Het beheer van het fonds berust bij een kommissie,
bestaande uit de algemeen penningmeester en twee
leden, door het kongres voor de tijd van twee jaar
gekozen.

4. De beheerskommissie is voor haar beleid verant-
woording verschuldigd aan het kongres, en tussen-
tijds aan het partijbestuur.

S. De beheerskommissie maakt voor het jaarlijks
kongres een schriftelijk verslag.

I. De voorbereiding en k06rdinatie van de propagan-
davoering bij landelijke verkiezingen, en de ont-
wikkeling van aanbevelingen hiervoor bij Staten-en
plaatselijke verkiezingen komt tot stand door mid-
del van de landelijke verkiezingskommissie

2. De algemeen propagandist is voorzitter van de
kommissie. De overige leden worden door het par-
tijbestuur benoemd en ontslagen.



I. Een themawerkgroep wordt ingesteld op afdelings-,
gewestelijk en landelijk niveau door respektievelijk
de afdelingsvergadering, de gewestvergadering en
het kongres. De werkzaamheden van de werkgroep
worden verricht onder verantwoordelijkheid van
het betrokken bestuur.

2. Bij de instelling van afdelings- en gewestthema-
werkgroepen wordt zoveel mogelijk de landelijke
indeling gevolgd. In deze werkgroepen worden een
of meer leden belast met het onderhouden van het
kontakt met de landelijke graep.

3. Een themawerkgroep
- ondersteunt het beleid van het bestuur op haar

gebied;
- verricht daartoe studie en bereidt publikaties

voor;
- bereidt in samenwerking met het bestuur akties

voor en begeleidt deze;
- bevordert de uitwisseling van ervaringen tussen

haar leden.
4. Deelneming aan een themawerkgroep staat open

voor aile leden.

XIX. LEDEN VAN VERTEGENWOORDlGENDE
LlCHAMEN

l. Aile leden die namens de partij, of namens een sa-
menwerkingsverband waaraan de partij deelneemt,
zitting hebben in een wijk- of gemeenteraad, een
territoriaal openbaar lichaam, Provincia Ie Staten,
Eerste en Tweede Karner of het Europees Parle-
ment, ook indien zij deel uitmaken van de
bestuurskolleges van deze lichamen, zijn voor hun
beleid verantwoording verschuldigd aan de over-
eenkomstige ledenvergadering, zijnde respektieve-
lijk de afdelings- of federatievergadering, de pro-
vinciale vergadering of het kongres, en maken voor
de jaarvergadering een schriftelijk verslag.
Wanneer in een lichaam twee of meer leden zitting
hebben, brengen deze leden een gezamenlijk ver-
slag uit.

2. Alle boven omschreven vertegenwoordigers maken
deel uit van de landelijke werkgroep parlementair
werk.

3. Bij een tussentijdse opvolging is de overeenkomsti-
ge ledenvergadering bevoegd te bepalen welke van
de in aanmerking komende kandidaten zal opvol-
gen, en in spoedeisende gevallen in plaats van het
kongres de partijraad.

4. Een vertegenwoordiger kan door de overeen-
komstige ledenvergadering worden teruggeroepen,
maar alleen als het voorstel hiertoe een afzondedij-
ke agendapunt voor de vergadering vormt en aan
de leden is toegezonden, voorzien van een schrifte-

lijke motivering, nadat de betrokken vertegen-
woordiger in de gelegenheid is gesteld daaraan een
verweerschrift te hechten.
Mededeling van het bestuit tot terugroeping ge-
schiedt per aangetekend schrijven. Tegen het
besluit, tenzij genomen door het kongres, staat ge-
durende een maand beroep open bij het partij-
bestuur, dat binnen een maand uitspraak doer. Te-
gen de beslissing van het partijbestuur is voor de te-
ruggeroepen vertegenwoordiger of de betrokken le-
denvergadering beroep mogelijk bij de partijraad.

t. De kObrdinatie van het werk met betrekking tot
vertegenwoordigende lichamen komt tot stand
door middel van de landelijke werkgroep parle-
mentair werk.

2. De werkgroep is .voor haar beleid verantwoording
verschuldigd aan het kongres, en tussentijds aan
het partijbestuur.

3. De werkgroep wordt gevormd door:
a. de leden die zitting hebben in vertegenwoor-

digende lichamen;
b. de leden die hiertoe op grand van hun aktivitei-

ten door hun ledenvergadering zijn aangewezen.
d De voorzitter van de werkgroep is de sekretaris par-

lementair werk van het partijbestuur.
5. De werkgroep kan een eigen reglement van orde

maken, dat goedkeuring van het partijbestuur be-
hoeft. Bepalingen in strijd met statuten of dit regle-
ment zijn van onwaarde.

Vertegenwoordigers die uit hoofde van hun vertegen-
woordigende funktie een inkomen ontvangen, drag en
dat geheel of gedeeltelijk aan de partij af volgens een
door het kongres vast te stellen regeling. De regeling
bevat onder meer een mogelijkheid vertegenwoordi-
gers op grond van persoonlijke omstandigheden ge-
heel of gedeeltelijk vrij te stellen van de afdracht. De-
ze regeling wordt ten minste een half jaar voor de ver-
kiezing van het betreffende vertegenwoordigende li-
chaam vastgesteld en geldt voor ten minste de volledi-
ge zittingsperiode van dit lichaam.

I. Het partijbestuur is verantwoordelijk voor de uit-
gave van het partijblad.

2. Het abonnement op het partijblad is inbegrepen bij
het !idmaatschap, waarbij huisgenootleden zonder
eigen inkomen en met dienovereenkomstig aange-
paste kontributie hun abonnement delen met het
huisgenootlid met een eigen inkomen. Deze abon-
nementen worden bekostigd uit de algemene mid-
delen van de partij.



3. Het partijblad wordt geredigeerd door een redak-
tie, bestaande uit een hoofdredakteur en vier tot
zes overige leden. De partijraad kan op voorsteI
van het partijbestuur besluiten van deze grenzen af
te wijken.

4. De hoofdredakteur wordt door het kongres voor de
tijd van twee jaar gekozen en is lid van het partij-
bestuur.

5. Het partijbestuur stelt een beleidsplan voor het
partijblad vast aan de hand van een voorstel van de
hoofdredakteur. Het beleidsplan wordt aan de par-
tijraad ter goedkeuring voorgelegd.

6. De overige leden van de redaktie worden door de
hoofdredakteur ter benoeming aan het partij-
bestuur voorgedragen. De benoeming geschiedt
voor de tijd van twee jaar en wordt aan de partij-
raad ter bekrachtiging voorgelegd. Voorwaarde tot
benoeming is het onderschrijven van het be-
leidsplari.

7. Op voordracht van de hoofdredakteur kan het par-
tijbestuur redaktieleden ontslaan. Het besluit hier-
toe wordt aan de partijraad ter bekrachtiging voor-
gelegd.

8. De redaktie kan een eigen reglement van orde ma-
ken, dat goedkeuring van het partijbestuur be-
hoeft. Bepalingen in strijd met de statuten of dit
reglement zijn van onwaarde.

9. De redaktie
- stemt haar beleid af op het beleid, gevoerd door

het partijbestuur;
- neemt artikelen en berichten van, of in opdracht

van, het partijbestuur onverkort en bij voorrang
op;

- zendt niet geplaatste artikelen op verzoek aan de
schrijver terug met opgave van de redenen van
niet-plaatsing.

I. Het partijbestuur geeft een intern mededelingen-
blad uit, waaraan een interne diskussierubriek is
toegevoegd.

2. Aileen leden kunnen zich hierop abonneren. Elk lid
kan zich abonneren voor een door het kongres vast
te stellen prijs.
Abonnementen, bekostigd uit de algemene midde-
len van de partij, zijn beschikbaar voor funj(-
tionarissen en partijorganen volgens een door het
kongres vast te stellen regeling.

3. Het medede1ingengedeelte wordt geredigeerd door
het partijbestuur.

4. De diskussierubriek wordt geredigeerd door een re-
daktie, voor de tijd van twee jaar door het kongres
gekozen.

5. De redaktie is vo.or haar beleid verantwoording
verschuldigd aan het kongres, en tussentijds aan de
partijraad.

6. De redaktie bestaat uit ten minste drie leden; het
aantal wordt vastgesteld door het kongres, binnen
de grenzen aangegeven door de partijraad. Van de-

ze grenzen kan worden afgeweken bij een besluit,
genomen met een meerderheid van twee derden der
uitgebrachte stemmen.

7. De redaktie
- heeft recht van toegang tot aile vergaderingen;
- zendt niet geplaatste artikelen op verzoek aan de

schrijver terug met opgave van de redenen van
niet-plaatsing;

- maakt voor het jaarlijks kongres een schriftelijk
verslag.

I. Het partijbestuur is verantwoordelijk voor de
radio- en TV-uitzendingen van de partij.

2. De radio- en TV-uitzendingen worden verzorgd
door een kommissie, bestaande uit een voorzitter
en ten minste vier overige leden.

3. De voorzitter van de radio-/TV-kommissie wordt
door het kongres voor de tijd van twee jaar geko-
zen en is lid van het partijbestuur.

4. Het partijbestuur stelt een beleidsplan voor de
radio- en TV-uitzendingen vast aan de hand van
een voorstel van de voorzitter van de kommissie.
Het beleidsplan wordt aan de partijraad ter goed-
keuring voorgelegd.

5. De overige leden van de kommissie worden door de
voorzitter van de kommissie ter benoeming aan het
partijbestuur voorgedragen. De benoeming ge-
schiedt voor de tijd van twee jaar en wordt aan de
partijraad ter bekrachtiging voorgelegd. Voor-
waarde tot benoeming is het onderschrijven van het
beleidsplan.

6. Op voordracht van de voorzitter kan het partij-
bestuur kommissieleden ontslaan. Het besluit hier-
toe wordt aan de partijraad ter bekrachtiging voor-
gelegd.

7. De kommissie kan een eigen reglement van orde
maken, dat goedkeuring van het partijbestuur be-
hoeft. Bepalingen in strijd met statuten of dit regle-
ment zijn van onwaarde.

8. De kommissie
- stemt haar beleid af op het beleid, gevoerd door

het partijbestuur;
- verleent voorrang aan uitzendingen en berichten

van, of in opdracht van, het partijbestuur;
- legt haar begroting ter goedkeuring aan het par-

tijbestuur voor;
legt ieder kwartaal aan de algemeen penning-
meester verantwoording af van het financieel be-
leid;

- geeft te allen tijde desgevraagd aan de kaskontro-
lekommissie inzage in de boeken, kas en kasstuk-
ken.



Een afvaardiging naar cen vergadering gevormd
door gekozen afgevaardigden van afdelingen wordt
voor een maal gekozen en legt aan een volgende af-
delingsvergadering verantwoording af.

2. Afgevaardigden hebben slechts dan stemrecht als
zij voorzien zijn van. een geloofsbrief, ondertekend
door afdelingsvoorzitter en -sekretaris, waaruit
blijkt dat zij spreken namens de afdelingsvergade-
ring.

3. Tenzij hoofdelijk wordt gestemd, brengen de afge-
vaardigden tezamen een stemmenaantal uit, gelijk
aan het aamal leden van de afdeling volgens de
laatste kwartaalopgave.

4. Bij gebonden mandaat wordt het stemmental in de-
zelfde verhoudingen uitgebracht als de stemmen-
verhoudingen op de afdelingsvergadering.
Bij vrij mandaat wordt het stemmental verdeeld
over de afgevaardigden.

l. Op vergaderingen gevormd door gekozen afgevaar-
digden van afdelingen wordt hoofdelijk gestemd in
de gevaIlen, elders in dit reglement genoemd, en
voorts bij de behandeling van agenda punt en die
staande de vergadering zijn toegevoegd en over re-
soluties over politieke aktualiteiten of moties van
orde die niet in de vergaderstukken voor de afde-
lingsvergaderingen opgenomen zijn geweesL
In aIle overige gevaIlen brengen de afgevaardigden
tezamen het afdelingsstemmental uit, of eventueel
een geringer stemmental door stemonthouding bij
vrij mandaaL

2. Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig:
a. de stemmen van een afvaardiging, uitgebracht

op een biljet waarop niet de afdeling is vermeld
of waarop het tot ale stemmental meer bedraagt
dan het stemmental van de afdeling;

b. de stemmen, uitgebracht op biljetten waaruit de
bedoeling naar het oordeel van de kommissie
van stemopneming niet ondubbelzinnig blijkL

3. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet
te zijn uitgebrachL

4. Over zaken kan mondeling worden gestemd. Tenzij
in statuten of reglement anders is bepaald, is een
voorstel aangenomen bij gewone meerderheid van
stemmen en is het bij staking der stemm en verwor-
pen.

S. Over zaken kan worden gestemd door peiling bij
handopsteking. De uitslag van deze stemming, vol-
gens het uitgesproken oordeel van de voorzitter,
treedt in de plaats van de uitslag van een stemming
waarbij de stemmen worden geteld, tenzij onmid-
dellijk volgend op de uitspraak van de voorzitter

I. Stemming over personen geschiedt aItijd schrifte-
lijk. De biljetten worden gesloten ingeleverd en na
telling in een gesloten envelop bewaard.

2. Het aantal uit te brengen stemmen wordt vermenig-
vuldigd met een faktor, gelijk aan het aantal te ver-
vuIlen plaatsen maar ten hoogste gelijk aan het
aantal kandidaten, waarbij op een biljet op elke
kandidaat ten hoogste zoveel stemmen worden uit-
gebracht als het aantal voor vermenigvuldiging.

3. De stemmen, of een deel daarvan, kunnen geldig
worden uitgebracht met de aanduiding 'geen der
kandidaten' .

4. Gekozen zijn achtereenvolgens, totdat aile plaatsen
zijn vervuld, de kandidaten die de hoogste
stemmenaantallen op zich verzameld hebben, mits
dit stemmenaantal meer bedraagt dan de helft van
het enkelvoudig stemmentotaal, zijnde het totale
aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door de ver-
menigvuldigings faktor.

5. lndien voor de laatste te vervullen plaats de stem-
men staken, dan vindt herstemming plaats tussen
de betrokken kandidaten. Staken de stemmen niet,
maar zijn er nog plaatsen te vervullen en niet geko-
zen kandidaten, dan vindt herstemming plaats tus-
sen die kandidaten, met dien verstande dat de kan-
didaten afvallen wier stemmenaantal, tezamen ge-
voegd met dat van de overige kandidaten met een
gelijk of geringer stemmenaantal, minder bedraagt
dan de helft van het enkelvoudig stemmentotaal.
Zou echter voor de tweede maal stemming plaats-
vinden tussen dezelfde groep kandidaten, dan valt
een der kandidaten uit de groep met het laagste
stemmenaantal at', waarbij het lot beslisL

1. Aileen leden kunnen kandidaat worden gesteld of
als kandidaat worden voorgedragen.

2. Tenzij in statuten of reglement anders is bepaald,
kan kandidaat worden gesteld of als kandidaat
worden voorgedragen:
a. voor verkiezing of benoeming door een afde-

lingsvergadering:
- elk lid van de afdeling
- door de leden en het bestuur van de afdeling;

b. voor verkiezing of benoeming door een gewest-
vergadering:

elk lid van het gewest
- door de afdelingsvergaderingen en het gewest-

bestuur;
c. voor verkiezing of benoeming door een provin-

ciale vergadering:
elk lid woonachtig in de provincie

- door de afdelingsvergaderingen en de provin-



ciale \verkgroep;
d. voor verkiezing of benoeming door het kongres,

of in opdrcht daarvan ~,oor de partijraad:
elk lid van de pCir:lj

, door de a:'oelingsvergaderingen en het partij-
bestll'.:~:

e. liCJ" verkiezing of benoeming door de partij-
raad:

elk lid van de partij
- door de leden en het bestuur van de partij-

raad.
3. Bovendien is kandidaatsstelling mogelijk door toe-

voeging, staande de vergadering, aan de lijst van
kandidaten, mits deze toevoeging geschiedt bij een
besiuit, genomen met een meerderheid van [wee
derden der hoofdeIijk uitgebrachte stemmen.

4. Ais kandidaat worden alleen diegenen beschouwd
van wie een schriftelijke bereidverklaring is ant-
vangen of die zich in persoon staande de vergade-
ring bereid verklaren.

5. Kandidaten verstrekken hun beleidsvoornemens en
desgevraagd aile andere gegevens die voor de kan-
didaatstelling of de vervulling van hun funktie van
belang zijn.

6. Tenzij in statuten of reglement anders is bepaald,
zijn aftredende funktionarissen, mits kandidaat
gesteld, terstond herkiesbaar en kunnen leden die
zilting hebben in vertegenwoordigende lichamen
opnieuw kandidaat worden gesteld.

7. Va or de kandidaatstelling en verkiezing ter voor-
ziening van tussentijdse vakatures in partijkolleges
wordt dezelfde procedure gevolgd als bij het ver-
stdjken van de zittingsperiode.
De op deze wijze gekozen opvolgers hebben slechts
zitting tot het oorspronkeIijke tijdstip van aftre-
den.

1. Een lid kan niet tegelijk -;ervullen:
a. vertegenwoordigende funkties op verschillende

niveau:
in gemeenteraad, Provinciale Staten, Eerste en
Tweede Kamer, Europees Parlement;

b. een bestuurs- en een vertegenwoordigende funk-
tie op geIijk niveau:

in afdelingsbestuur en gemeenteraad;
- in partijbestuur en Eerste of Tweede Kamer of

het Europees Parlement;
c. lidmaatschap of voorzitterschap van partij-

bestuur en partijraad;
d. lidmaatschap of voorzitterschap van de partij-

raad en lidmaatschap van de Eerste of Tweede
Kamer of het Europees Parlement.

2. Dispensatie van deze bepalingen kan worden ver-
leend:
a. op afdelings-, gewestelijk en provinciaal niveau

door respektievelijk de afdelings-, gewest- en

provinciale vergadering, onder goedkeuring van
het partijbestuur met de mogeIijkheid van be-
roep bij de partij raad;

b. op Iandeiijk niveau door her kongres.

XXVI. KANDIDAATSTELLINGEN VOOR VER-
TEGENWOORDIGENDE L1CHAMEN

I. De partij neemt deel aan aile verkiezingen voor
Provinciale Staten, Eerste en Tweede Kamer en Eu-
ropees Pariement, tenzij het kongres anders beslist.
Over deelneming aan gemeenteraadsverkiezingen
beslissen de desbetreffende afdelingsvergaderin-
gen, of, indien in de gemeente een federatie van af-
delingen is gevormd, de federatievergadering; in dit
laatste geval dient in het volgende artikel in plaats
van 'afdeling' telkens 'federatie' te worden gele-
zen.
Over deelneming aan verkiezingen voor de raad
van een territoriaal openbaar lichaam beslist de
overeenkomstige ledenvergadering.

2. Voor het indienen van gemeenschappelijke kandi-
datenIijsten met andere partijen of groeperingen is
voorafgaande toestemming van het kongres ver-
eis!' of, in spoedeisende gevallen, van de partijraad.

j. Ais kopplaats worden voor de Eerste Kamer alle
plaatsen op de kandidatenlijst beschouwd, en voor
andere lichamen zoveel plaatsen als gelij k is aan
vier maaI het aantal zitting hebbende leden, ver-
meerderd met vier. De vergadering die de lijst sa-
menstelt kan van dit aantal afwijken bij een
besluit, genomen met een meerderheid van twee
derden der uitgebrachte stemmen. De overige
plaatsen worden als aanbevelingsplaatsen be-
schouwd.

4. Aan voorgedragen kandidaten wordt gevraagd of
zij bereid zijn een eventuele benoeming te aanvaar-
den. Ais zij daartoe bereid zijn, worden zij be-
schouwd als voorgedragen voor een kopplaats.
Zijn zij slechts bereid op de kandidatenlijst voor te
kamen, dan worden zij beschouwd als voorgedra-
gen voor een aanbevelingsplaats.

5. Bij stemmingen over groslijsten of kandidaten-
lijsten wordt op de vergaderingen die deze lijsten
samenstellen over de achtereenvolgende kopplaat-
sen afzonderlijk gesremd.
Over aanbevelingsplaatsen kan met een verkorte
stem procedure worden gestemd.

6. Van de termijnen, vermeld in de navolgende artike-
len over kandidaatstelling voor de onderscheiden
vertegenwoordigendc: lichamen, kan worden afge-
weken bij tussentijdse verkiez;ngen, maar niet meer
dan vanwege het spoedeisende karakter strikt
noodLakeIijk is.



XXVII. KANDIDAA TSTELLlNG VOOR DE GE-
MEENTERADEN

I. Ten minste zesentwintig weken '1oor de officiele
datum van de kandidaatstelling nodigt het afde-
lingsbestuur de leden uit tot het voordragen van
kandidaten voor de raden van de gemeenten in het
afdelingsgebied, onder vermelding van de sluitings-
datum van de termijn van indiening.

2. De termijn van indiening sluit twintig weken voor
de datum van de kandidaatstelling. Onmiddellijk
na sluiting van deze termijn verzoekt het afdelings-
bestuur aan e1ke yoorgedragen kandidaat binnen
twee weken een schrifteIijke bereidverklaring aan-
getekend toe te zenden of persoonlijk te overhandi-
gen. Het afdelingsbestuur zendt hierna zo spoedig
mogelijk aan de leden de alfabetische lijsten van de
voorgedragen kandidaten voor kop- en aanbeve-
lingsplaatsen.

3. Zo spoedig mogelijk, maar ten minste tien weken
voor de datum van de kandidaatstelling, wordt een
afdelingsvergadering gehouden die uit de lijsten
van voorgedragen kandidaten de groslijsten sa-
menstelt. Het afdelingsbestuur zendt deze gros-
lijsten aan de leden.

4. Ten minste vijf weken voor de datum van de kandi-
daatstelling wordt een tweede afdelingsvergadering
gehouden die de kandidatenlijsten samenstelt.

5. De aldus vastgestelde kandidatenlijsten worden
door de leden die daartoe door het afdelings-
bestuur zijn gemachtigd op de dag van de kandi-
daatstelling ingeleverd.

XXVIII. KANDIDAATSTELLING VOOR DE
PROVINeIALE STATEN

I. Ten minste zesentwintig weken voor de officiele
datum van de kandidaatstelling nodigt de staten-
lijstkommissie de afdelingen uit tot het voordragen
van kandidaten voor de Provinciale Staten, onder
vermelding van de sluitingsdatum van de termijn
van indiening.

2. De termijn van indiening sluit twintig weken '1oor
de datum van de kandidaatstelling'. Onmiddellijk
na sluiting van deze termijn verzoekt de statenlijst-
kommissie aan elke voorgedragen kandidaat bin-
nen twee weken een schriftelijke bereidverklaring
aangetekend toe te zenden of persoonlijk te over-
handigen. De statenlijstkommissie zendt hierna zo
spoedig mogelij k aan de afdelingen een alfabeti-
sche Iijst van de voorgedragen kandidaten voor
kop- en aanbevelingsplaatsen.

3. Zo spoedig mogelijk, maar ten minste tien we ken
voor de datum van de kandidaatstelling, wordt een
provinciale vergadering gehouden die uit de lijst
van voorgedragen kandidaten een groslijst sa-

menstelt. De statenlijstkommissie zendt deze gros-
lijst aan de afdelingen.

4. Ten minste vijf weken voor de datum van de kandi-
daatstelling wordt een tweede provinciale vergade-
ring gehouden die de kandidatenlijst samenstelt.
Op de voorbereidende afdelingsvergaderingen
wordt hiertoe de gros-lijst behandeld.

S. De aldus vastgestelde kandidatenlijst wordt door
de leden die daartoe door de statenlijstkommissie
zijn gemachtigd op de dag van de kandidatenstel-
ling ingeleverd.

XXIX. KANDIDAA TSTELLING VOOR DE
EERSTE KAMER

I. Ten minste zesentwintig weken voor de officiele
datum van de kandidaatstelling nodigt het partij-
bestuur de afdelingen utt tot het voordragen van
kandidaten voor de Eerste Kamer, onder vermel-
ding van de sluitingsdatum van de termijn van in-
diening.

2. De termijn van indiening sluit twintig weken voor
de datum van de kandidaatstelling. Onmiddellijk
na sluiting van deze termijn verzoekt het partij-
bestuur aan elke voorgedragen kandidaat binnen
twee weken een schriftelijke bereidverklaring aan-
getekend toe te zenden of persoonIijk te overhandi-
gen. Het partijbestuur zendt hierna aan de leden
een alfabetische lijst van de voorgedragen kandida-
ten.

3. Ten minste vijf weken voor de datum van de kandi-
daatstelling wordt een kongres gehouden dat de
kandidatenIijst samenstelt.

4. De aldus vastgestelde kandidatenlijsten worden
door de leden die namens de partij zilting hebben
in de Provinciale Staten op de dag van de kandi-
daatstelling ingeleverd.

5. Deze leden brengen hun stem uit op de eerste kan-
didaat van de ingediende lijst, tenzij het partij-
bestuur anders beslist.

XXX.KANDIDAATSTELLING VOOR DE TWEE-
DE KAMER

1. Ten minste zesentwintig weken voor de officiele
datum van de kandidaatstelling nodigt het partij-
bestuur de afdelingen uit tot het voordragen van
kandidaten voor de Tweede Kamer, onder vermeI-
ding van de sluitingsdatum van de termijn van in-
diening.

2. De termijn van indiening sluit twintig weken voor
de datum van de kandidaatstelling. Onmiddellijk
na sluiting van deze termijn verzoekt het partij-
bestuur aan elke voorgedragen kandidaat binnen
twee weken een schriftelijke bereidverklaring aan-
getekend toe te zenden of persoonlijk te overhandi-



gen. Het partijbestuur zendt hierna aan de leden
een alfabetische lijst van de voorgedragen kandida-
ten voor kop- en aanbevelingsplaatsen.

3. Ten minste vijf weken voor de datum van de kandi-
daatstelling wordt een kongres gehouden dat het
landelijk gemeenschappelijk gedeelte van de kandi-
datenlijsten samenstelt. Het aantal plaatsen op het
gemeenschappelijk gedeelte wordt vastgesteld door
het kongres.

4. De kandidatenlijsten worden door het partij-
bestuur voor elk der kieskringen aangevuld met
kandidaten tot het wettelijk maximum aantal, aan
de hand van voorstellen van de betrokken afde-
lingsbesturen. De aanvullende kandidaten behoe-
yen niet door een afdeling kandidaat te zijn gesteld.
De voorstellen worden ten minste drie weken voor
de datum van de kandidaatstelling bij het partij-
bestuur ingeleverd. Bij niet-tijdige inlevering of on-
volledige aanvulling is het partijbestuur bevoegd
voor aanvulling te zorgen.

5. De aldus vastgestelde kandidatenlijsten worden
door de leden die daartoe door het partijbestuur
zijn gemachtigd op de dag van de kandidaatsteiling
ingeleverd.

XXXI. KANDIDAATSTELLING VOOR HET EU-
ROPEES PARLEMENT

I. Ten minste zesentwintig weken voor de officiele
datum van de kandidaatsteiling nodigt het partij-
bestuur de afdelingen uit tot het voordragen van
kandidaten voor het Europees Parlement, onder
vermelding van de sluitingsdatum van de termijn
van indiening.

2. De termijn van indiening sluit twintig weken voor
de datum van de kandidaatstelling. Onmiddellijk
na sluiting van deze termijn verzoekt het partij-
bestuur aan elke voorgedragen kandidaat binnen
twee weken een schriftelijke bereidverklaring aan-
getekend toe te zenden of persoonlijk te overhandi-

gen. Het partijbestuur zendt hierna aan de leden
een alfabetische lijst van de yoorgedragen kandida-
ten voor kop- en aanbevelingsplaatsen.

3. Ten minste vijf weken voor de datum van de kandi-
daatsteiling wordt een kongres gehouden dat de
kandidatenlijst samenstelt.

4. De aldus vastgestelde kandidatenlijst wordt door
de leden die daartoe door het partijbestuur zijn ge-
machtigd op de dag van de kandidaatsteiling inge-
leverd.

I. In gevallen waarin statuten en reglement niet voor-
zien, beslist het partijbestuur, onder verantwoor-
ding aan de partijraad. Indien echter ten minste een
derde deel der aanwezige partijbestuursleden dit
wenst, laat het partijbestuur de beslissing over aan
de partijraad.

2. Wanneer de partijraad niet binnen de termijn
waarin een oplossing voor de kwestie geboden is,
tot een uitspraak komt, is het partijbestuur be-
voegd bij gewone meerderheid te beslissen.

3. Beroep bij de partijraad, voor een der gevailen ge-
noemd in statuten of reglement, staat open gedu-
rende een maand. De partijraad doet zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden, een
uitspraak. Wanneer de partijraad niet binnen deze
termijn tot een uitspraak komt, wordt het beroep
geacht te zijn toegewezen.

4. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aan-
gebracht door het kongres, of in opdracht daarvan
door de partijraad.

5. Statuten en reglement zijn kosteloos verkrijgbaar
voor elk lid. Een mededeling van de wijze van ver-
krijging wordt gedaan:
a. aan een lid, bij toelating;
b. aan aile leden, bij wijziging van statuten of reg-

lement.
6. Elk lid wordt geacht het reglement te kennen.
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Een verwijzing als '4.2' betekent 'ArtikeI4. lid 2'.
AIleen die verwijzingen zijn opgenomen waarvan
het aannemelijk is dat de daar te vinden informa-
tie onder het trefwoord wordt gezocht. Per tref-
woord staan de belangrijkste verwijzingen voor-
op.

aanbevelingsplaatsen 85.3 t/m 85.5
aantal afgevaardigden 18.5
aantalleden afdelingsbestuur 10
aantalleden gewestbestuur 25
aantalleden partijbestuur 50.1. 56.2
aantalleden partijraadsbestuur 62.1
aantalleden provinciale werkgroep 36
aantalleden van afdeling 18.5
aantal partijraadszetels 60.3
aantal stemm en 80.3
abonnement partijblad 77.2
abonnement mededelingenblad 78.2
afdelingen 5 t/m 8
afdelingsbestuur 9 tlm 13
afdelingsbestuur. aantalleden 10
afdelingsbestuur, zittingsduur 9.1
afdelingsbestuursvergaderingen 11, 10.3
afdelingsfonds: zie fonds bijzondere uitgaven
afdelingsjaarvergadering 17
afdelingsledental 18.5
afdelingsstemmentaI80.3, 81,1. 81.2
afdelingsvergaderingen 14 t/m 19
afdraehtregeling leden van vertegenwoordigende

liehamen 76
afgevaardigden 80, 18, 30,44, 54, 81.1
afgevaardigden, aantal18.5
afsehrijving als lid 3
atvaardigingen 80
algemene leden 54
amendementen 16.2,18.2,31.2,45.2
bereidverklaring 83.4, 85.4
beroep bij de partijraad 59.3, 91.3, 1,4,5.2,8,

13.2,20,23,28.2,39.2,70.3,74.4,84.2
beroep bij het partijbestuur 74.4
Bevrijding: zie partijblad
blanko stemmen 81.3
buitengewone afdelingsvergadering 19
buitengewone gewestvergadering 33,31.4
buitengewone kongressell 58,56.7
buitengewone partijraadsvergadering 66,65.3
buitengewone provineiale vergadering 47, 45.4
dagelijks bestuur 48.4, 50.4, 51.5, 67.3
dagelijks bestuur van afdeling 10.5
dagelijks bestuur van gewest 25.5
diskussierubriek 78
Eerste-Kamerverkiezingen 85, 88
federaties 6.2
fonds bijzondere uitgaven 71, 57.2, 70.3

!unktieverdeling partijbestullr 50.3,56.2
gebonden mandaat 80.4, 18.3
geloofsbrieven 80.2,18.4
gemeenteraadsverkiezingen 85. 86
gevallen waarin statuten en reglement Iliet voor-

zien 91.1, 91.2, 49.2,59.3
gewestbestullr 24 t/m 28
gewestbestuur, aantalleden 25
gewestbestlilir. zittingsc!llllr 24.1
gewestbestuursvergaderingen 26, 25.3
gewestelijke propagandaraad 25.3
gewesten 20 t/m 23
gewestjaarvergadering 32
gewestvergadering 29 t/m 33
groslijst 85.5
handopsteking 81.5
herkiesbaarheid 83.6
hoofdelijke stemming 81.1, 80.3
intern mededelingenblad 78
interne diskussierubriek 78
jaarlijks kongres 57
jaarvergadering afdeling 17
jaarvergadering gewest 32
jaarvergadering provincie 46
kamerverkiezingen 85
kandidaatstelling 16.2, 18.1, 18.2, 31.2, 45.2,

56.3,83,85 tlm 90
kandidaatstelling voor de Eerste Kamer 88
kandidaatstelling voor de gemeenteraden 86
kandidaatstelling voor de Provineiale Staten 87
kandidaatstelling voor de Tweede Kamer 89
kandidaatstelling voor het Europees Parlement 90
kandiclaatstelling voor vertegenwoordigende lieha-

men 85 t/m 90
kandiclaten 83, 85.4
kaskontrolekommissie (afdeling) 17.2
kaskontrolekommissie (gewest) 32.2
kaskontrolekommissie (landelijkJ 57.3, 50.5
kongres 53 tlm 58
kongres, jaarlijks 57
kongresafgevaardigclen 18
kongresagenda 56, 59.3
kongrespresidium 54.2, 56.2, 59.3
kongresvoorbereiding 16.2, 18,24.3
kongresvoorstellen 16.2, 18.1, 18.2
kontributie 69
kontributieafdraeht 70
kopplaatsen 85.3 t/m 85.5



Icllldelijke propagandaraad 25.3,50.5
landelijke I'crkie:ingskolllmissie 72, 50.5
landc!ijkc \\'crkgrocp parlelllenrair \\'erk 75,50.5.

74.2
leden 1 t/111 4
leden J'an l'ertegemvoordigende lichwnen 74 t/m

76
leden J'an rertcgenwoordigende !ic!wmcn. terug-

roeping 74.4
leden J'an I'ertegcml'oordigend(' licham('n, tllssen-

tljdse opl'l!lging 74.3
lidmaatsc!lilp 1, 3, 4
LWPW 75. 50.5, 74.2
IIwndaat 80.4,18.3
med('delingen aan d(' pen 7.1. 22.1,37.1
IllOndelinge stelllllling 81 .4
moties I'iIn orde 81.1
ongc!dige stemlllen 81.2,81.3
On(s) GenoC!;('n: zie inte/'ll mededelingenblad
onthejjing I'an jl/llktie (ajdc!ingsbestlillr) 12, 13
onth('jjing pan jl/llktic (g('w('stbestlillr) 27, 28
ollthcjjing J'all jl/llktie (partijbestlillr) 52
onthefjillg pall jill/ktie (partijraadsbestlillr) 63
onthe/jillg t'an /i/llktie (partijraadsleden) 61
ontheffillg van jilllk tie (pro rineiale werkgrocp)

38,39
onperenigbaarheid l'an jililktics 84
openbaar lic!zaam 34.2
opzegging lidmaatschap 3
partijbestullr 48 t/m 52
partijbestltllr. aalltalled('n 50.!, 56.2
partijbestllllr, /ililktieverdelillg 50.3,56.2
partijbestullr, zittil1gsduur 48.1
partijbestuursvagaderillgen 51
partijblad 77
partijbllreau 67
partijraad 59 t/m 66
partijraadsbestuur 62
partijraadsleden, verkiezing 32.3, 60.1
partijraadsleden. zittingsdllllr 60.1
partijraadsvergaderingell 64, 65
partijraadsvergaderingen, quorum 64.5
partijraadszetels. aantal 60.3
pI'ilinR bij handopstekinR 81.5
plaatsvcrvallgers partijraadsleden, verkiez ing

32.3,60.2
propaganda verkiezingcn 12.1, 35.3
propagandaraad, gC\1J('stelijk 25.3
propagandaraad. landelijk 25.3,50.5
provinciale jaarv('rgadering 46
IJrovinciale vergaderingen 43 t/m 47
provinciale werkgroep 35 t/ m 37
provinciale werkgroep. aantalleden 36
provinciale werkgroep. zittingsdullr 35.1
Provinciale-Statenvcrkiezingen: zie Staten-

verkiezingen

pro I'incies 34.1. 5, 15.1
qllol'1!m parfijraadsvergaderingen 64.5
radio-/TV-kommissie 79
redaktie diskllssierubriek 78,57.2
redaktie partijblad 77
reglemen t J'an orde 6.1, 21. 43
resoilitiekommissie 56.6
resolll ties 8 I .1
royement 4
R TC. zie radio-/TV-kommissie
samel/ll'erking met andere organisafies 7.2,

37.2,85.2
sehorsing ].'(/na/delingen 8
sc!lOrsing van gewesten 23
sc!lOrsing ].'(/nleden 4
schrifte/ijke stemming 81.2, 82
slotbepalingen 91
staking del' stcmmen 81.4, 82.5
statenlijstkommissie 40 t/m 42,45.1,46.2
Statenverkiezingen 40, 42, 45.1,46.2,85,87
Stateln'erkiezingen. propaganda 35.3, 72.1
stemmental 80.3, 81.1,81.2
stemming door handopsteking 81.5
stemming over personen 82
stemming over zaken 81.4,81.5
stemmingen 81, 82, 80.3, 80.4
sllb-a/delingen 6.3
tendensgroepen 55, 54.4, 57.1
territoriaal openbaar liclzaam 34.2
terllgroeping leden van vertegemvoordigende

Iichamen 74.4
tlzemawerkgroepen 73, 9.3, 24.3,50.5
to elating als lid 1
tussentijdse opvolging leden van vertegenwoordi-

gende lichamen 74.3
tussentijdse vakatures 83.7
Tweede-KamerJ'erkiezingen 89, 85
verenigbaarheid. van [unkties 74
verkiezing partijraadsleden 32.3,60.1
t'erkiezing plaats)ierJlangers partijraadsleden 32.3,

.60.2
l'erkiezing voorzitter partijraad 62.2, 32.3
Jlerkiezingen 85 t/m 90
J!erkiezingen Europees Parlement 85, 90
verkiezingspropaganda 72.1, 35.3
verklaringen 7.1, 22.1,37.1
voorstellen 15.3,16.2,17.1,18.1,18.2,31.2,

31.1,45.2,46.1,55.7,56.3,57.1
voorzitter partijraad, verkiezing 62.2. 32.3
vrij mandaat 80.4,18.3,81.1
zittingsduur a[delingsbestllur 9.1
zittingsduur gewestbestuur 24.1
zittingsduur partijbestuur 48.1
zittingsduur partijraadsbestuur 62.1
zittingsduur partijraadsleden 60.1
zittingsduur provinciale werkgroep 35.1
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