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STATUTEN VAN DE POLITIEKE PARTIJ RADIKALEN 

Laatst herzien door het kongres van 3 en 4 juni  1983 IDOCUMEKTA:riF-CEN-rRum  

NAAM ZETEL Eb DUUR NEDEBLDSE POLITIEKE 
PARTIJEN 

Artikel I 

I. De vereniging draagt de naam Politieke Partij Radikalen, Deze naam kan worden 
afgekort en aangeduid ais "P.P.R.'. 

2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. 
3. De duur van de vereniging, welke is opgericht op I maart 190, is onbepaald. 

DOEL 

Artikel 2 

1. De Politieke Partij Radikalen stelt zich ten doel het aktief deelnemen aan het 
politieke leven in Nederland, vanuit een gezindhejd, die gericPtt:ia op een 
vernieuwing van samenleving. - 

2. Deze doelstelling wordt steedt opnieuw nader uitgewerkt in een  politick  program. 

MIDDELEN 

Artikel 3 

Ge Politieke Partij Radikalen tracht haar doel to bereiken door 
a, het doen verkiezen van haar kandidaten in de Eerste en cle Tweede Kamer van de 

Staten Generaal, alsmede ir andere vertegenwoordi5endc Jicharnen; 
b. steun tegeven aan-, en/of -:re; ncr-c 

andere zedirando rrdcdtlen 

LEDiS 

Artik& 

1. ieder, die instemt met e doelateilingen van de Politieke Partij Radikalen en 0e 
leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, kan ais lid tot de Politieke Partij. Radikalen 
toetreden. 

2. Aanmelding voor het lidmacta-oloap dient shrifteiijk ce geschieden bil ha: 
sekretariaat van de Politieke .:fto0 baen - f cc c-ar cabot  fob  

reglement vast te stellen wijze 

Artikel S 

I. Het lidmaatschap gaat in en eindigt op de dag hij- het huishoudelijk reglemnoc te 
bepalen, 

2. Aan het lidmaatschap is de betaling van een jaarlijkse kontributie verbonden 

Artikel 6 

Het lidmaatschap eindigt door-, 
a. overlijden;- 
b. de ontvangst op het sekretariaat -  -van de Politieke Partij Radikaleg van  eon  

schriftelijke opzegging; : 

C. afvoering van de ledenlijst wegens een kormtributieschuld met inachtneming van 
terzak' geldende bepalingen van het huishoudelijk reglement; t 

d. royement. 0 



Artikel 7 

Het bestuur van de Politieke Partij Radikalen is bevoegd een lid te royeren, indien dit 
zich gedraagt op een wijze welke in ernstige nsate ho strijd is met de doelstellingen 
van de k5ólitieke Partijd ftadikaten,.raetde statuten of met het hwishovdeUjk 
reglement. 

Artikel 8 

Van een royement staat binnen een maand nadat het betrokken lid hiervan  so  briftelijk 
in kennis is gesteld beroep open bij een kommissie, waarvan de leden  doer  de 
algemene ledenvergadering zijn aangewezen. 

GE ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 9 

1 -let hoogste gezag van de Politieke Partij Radikalen berust bij de algemene 
vergadering, genaamd het kongres'. Het kongres bestaat uit die eden welke 
door de gemeentelijke aktiecentra uit de leden worden aangewezen. Voor elk 
kongres wijst ieder gemeentelijk aktiecentrum ten hoogste 10% -naar boven 
afgerond van het aantal leden, doch tenminste én lid aan als stemgerechtigde 
deelnemer(s) aan het kongres. 
De wijze van opgave en de termijn daarvoor worden nader geregeld in het 
huishoudelijk reglement. 

2. De leden van het partijbestuur en de leden van de Eerste en Tweede Kameriraktie 
zijn stemgerechtigde deelnemers aan het kongres. 

3. Hot kongres is voor alla leden toegankelijk. 
t. Elk )aar wordt tenminste een kongres gehouden. Het wordt door het partijbestuur 

bijeengeroepen door oproeping via hot partijorgaan, 
t.  Lie  wijze waarop leden het partijbestuur om een kongres kunnen verzoeken wordt 

geregeld in het huishoudelijk reglement. 
t. De wijze waarop tijdens het kongres wordt gestemd wordt geregeld in het 

huishoudelijk reglement. Een lid kan zijn stem niet door een daartoe gemachtigd 
ander lid doen uitbrengen. 

7. Het voorzitterschap en het sekretariaat van het kongres worden opgedragen aan 
een presidium, waarvan de samenstelling en de taak nader worden geregeld hij 
huishoudelijk reglement. 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET KON GRES 

Artikel 10 

I. 1-let kongres is belast mnet 
a. de vaststelling van het politieke program van de Politieke Partij Radikalen; 
b. de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de Politieke Partij 

Radikalen; 
C. de wijziging van de statuten; 
d. de beoordeling van het beleid van her bestuur en van bi) huishoudelijk 

reglement aan te wijzen vertegenwoordigende lichamen; 
e, de beoordeling van het beleid van de leden in andere partijorganen; 
f. de verkiezing van het bestuui 
g. de beslissing in hoogste instantie over zaken, welke in de statuten en 

reglementen van de Politieke Partij Radikalen daartoe zijn aangewezen; 
li, andere in het huishoudelijk reglement genoemde taken. 

2. De taken, de bevoegdheden en de werkwijze van het kongres worden nader 
geregeld in het huishoudelijk reglement. 



HILT ISTUUR 

ANNA it 

h Het bestuur van dn Polltieke iartij Rehivialer verder genoemd "het 
partijbestuur" bestaat uit en door het imnrcs to b ne lee aintal man met dien 
verstande dt h+ t tenminste uit 8 Leien draad 

2. De voorzitter wordt door hel kntgees in jiiAAe ge! m.n het hLshoudelijk 
reglement kan bepaLen dat ook andere beurl ldeil in fundi v rden gekozen- 

1  De :srocedure voor de kandidaat 1i en dr vekzine van de leden van het 
partiioetenur wordt teid in  ht  cvi nu lijk race 

o De voorzitter en de Lekratai s  ye  tegenvoordiyr de Pohtii t Partij Radikalen in 
en lenA ten rechten. 

T!\KEN dN I cdEn.DkihçLk  leAei liç.T d\P L Cttd I- 

Anker 12, 

i. To Lai<i  an  in int 
a. de liienivte iciding er t pola; 
b. he ji.tvoe nirg van bcntcri van ott ken:: 
c. do instailing van L.Zjzocids t clg inert wmnar een Orp~2 w[J; CatS 

bes etinpanache ei een adviserende  tat ii  toerde eng-r dragen„ 
d, de erkenning ' he ir  Ct.L;Cl 13 hedooeds aktieeensr.e; 
C.  dc cane  jzing van ge'.elma:hngsr-n  an  het va „ -,r: ,  Ion van de inhoud van hun 

teA  mac  h: 
A. andere in hm bui snioaitiiik raaiercerit 'vno€md t 
Het pee tijhitsuur  it  eg int eet tliten yen QVretnkûrreteii tot het kopen 
vcrarecnid:t d Wonen vw retisterpoederen en ot hut sluiten  viii  
everemkornet-en waaraij Q Politieke Partij radulsAen zich als borg of als 
looAdc'lijk inebembuiberoer rerbir ' atch veer een hema  stark  maakt ei zich tot 
zeker eidsta!Aing  rev  ter sanud van een here vemodg  either  varantwooru 
aan de eerstvolgende Pt, r- t vepveeeaderiret er  eon  int eerst'olande kengres. 

3. Lie  Laken titodi ace_C r j  ;i A neatutir e'or,i ei natier 
genegeittie. . 

1 

Artdei A 

I. Dc  alctlttcctii :ri verenigen ee1,rcr r_,Ie  Courier.  eig epie In een zendte gemeente 
eq groep van gemeenten e.g. gewen; "q. proOrm.  

2. De taaksteilimt edna-  e:e, lArva mm  dc  deaca e;dre  an  do we -  evij;: a sin do 
ondera'ahcdee ;t:et tie  eere mn ar treidin .dcuttsL em:  

DL igt t! 

mntdeI i .  

1. De Let 'eo vormt gewend C..' umees- in. era;. 
aaniel ve~nwomdjus en in W> En  er . - ger,rio in  hp.  n 
huiahourI-hjAc rag-mime 

2. Dc  kerngeoep htcit tot tea 
a. de kontrole op jaI bei 53 pam;ijncetui eacrooda tenieinede in-meteen 

wordt het teca  'lit  op he t ; .etdb-estur als bedoeld in 1.15/ boek 2 art 1Ld3A 



hi  de kontrole op ket beleid van de trakties van do Politieke Partij Radikalen in 
de Eerste en de Tweede Kamer der Staten Generaal; 

C. het opstellen van een kandidatenlijst voor do- Eerste Kamer; 
ci, de medewerking aan de verkiezingen in vertegenwoordigende lichamen; 
e. andere in het huishoudelijk reglement genoemde taken. 

I Het bepaalde in lid 2wordt rdec geregeld  -fn  tiet huishoudelijk reglement. 

Gd  L OM IL) t) EL EN  

Artikel 15  

hi  0e geldmiddelen van de Politieke Partij Radikalen bestaan uit 
a. de kontributie; 
D. vrijwillige bijdragen; 
c. erfstellingen, legaten en schenkingen; 
d. alle overige baten.  

hi lie  kontributie wordt voldaan bij de penningmeester van de Politieke Partij 
Radikalen of op een in het huishoudelijk reglement nader te bepalen wijze. 

VERENIGINGSJAAR 

Artikel 16 

Het verenigingsjaar loopt van I januari tot en met 31 december. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 17  

hi  den besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen door het kongrea. 
Daartoe is een volstrekte meerderheid van stemmen toereikend. 

2. Sen besluit tot wijziging van de statuten treedt eerst in werking nadat hiervan een 
Cotariie akte is opgemaakt. 

Artikel 18 
- 

 

hi  in gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien 
beslist het partijbestuur. 

2 Verschillen van mening over de uitleg van deze statuten of van het huishoudelijk 
reglement worden tot het doen van een bindende uitspraak voorgelegd aan een 
kommissie van geschillen, een en ander nader te regelen bij huishoudelijk 
reglement. 

0 NTHINDING 

Artikel 19  

hi hi)  ontbinding van de Politieke Partij Radikalen geschiedt de likwidatie door het 
partijbestuur overeenkomstig het bepaalde in art. 50 boek 2, titel 2 van het 
lAirgerlijk Wetboek. 

2, riet ontbindingsbesluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen op een 
speciaal daartoe bijeen geroepen kongres, geeft aan een eventueel Iikwidatieldo 
een passende bestemming. 



HUISHOUDELIJK IZEGLEMENT VAN DE POLITIEKE PAATIJ KADIKAL.EN  

-etst herzien door het kongres van 17 november 1984. 

l :T1eT LlDMAATSÇHAi  

Artikel I - 

1, Het sekreladaat van de PPIO ie gevoelige op lrtz partijburo. 
2. De in ort,kc[ e, lid I Vol do zta(uten bedoeilde personen ornerr zich  ale  lid irrelden 

hij hot partijburo of hij een aktiecentrum, dat de rrieeae leden meldt aan hot 
partijOuro. 

.1. De aanmelding dient echriltniijk en ondertekeod te geschieden en remirirte- to 
bevatten 2 naam, adres, postkode geboortedatum  nn  zo mogelijk. -beroep  on  
interenen,  

4. Het lidmreatahap gaat in onrniddellik na de registratie door hot partijouro. Hot 
eindigt op de dag dat hoe ee eraricat de opza >ging'  ontvangt. Het paitljhrro doet 
periekorgam van  iv  routarlea  ii  hei ledenbestand aan de eekrcturia.on von de 
akeiccentre 

5. I-it  lidmaatschap vat areer parelen szogolreren dubbeilidmaatsertapi kEeS soekt 
gaaksepteerd worden wavireer hei landeii3k gezien- gaat era andero 
dernrkr rti end prrgiensen C Sin iijtn oe bmmk"mn drenen zich r1errOe i-a  has  
isndeiijkz partij te exponeren.'. Cdt tetkent  tat, ale  hrjlzi: in een andere per-ti 
(eed bestuursilci rg een p051 iie a rest ooerriraar neetiur bekleedt, kandrdaat hij de 
verioiezirreen ie at ander eins ba de parriJ  it  de openbaarheid treedt, aarinal.-urr..  
ale rid  en t rervolgerre het a.reptoren vCi ce aanrreidiirg inhoudf sier - -rn -ni 

en van vorengen-tom fe noa hits brikleodkor worden 

Arkkel '2' 

1. Indien een lid be door het kor - gres vastgestelde rrinimu a a. 5 
bepaald jaar niet  beset  voibaan wordt net schrifltrlijk -t-t a 'ilith;  ago  
ge-sos-sn. indien hierop binr':s t OtrOtri op het pa.ii1esrrc .051 ):i5.C1liS, nat 
gebleaen, wo rai hot dd "gmaMs aan de betaiin ieipleahtirg tOrrnnerd, HtS 
gemoaetelitk ektieteritrun wordt ver deze herinnering op de hoogte gerold 
Cordt hierop binnen 4 reken 't' ede -om niet g rr-sgeerd duit kan  hat  part;hasrriu: 
hot lid inet onmiddellijke ingang civoOren ven do ledesIjst, echter nimmer me, 
terugwerkende krochi, 

2. Een lid dat wegens 'sarrherrling is afgevoerd' van de ledorrlljs-r ken op ldt 
n-,ement 00cr direkt als lid worden ingeschreven, indien  eon  lrri minder den dn 
jaar eigzvoerd eec kan het epiitru\v als Lid or-den ingew-direren 5rtC4  aile 
achterstallige kontributie' is roidaar  Indian  een ha trinimaal I jaar en mtinreal :r 
aal,  algeveero  warn  kon het apoie;w Wt')roen rngescnte/etllnttS de konirilautie bIl 

vooruitbetaiing wordt voldare:-r  you  .m.nirneal t jaar De oude EO-huid is tiut'S  
meer opeisbear. Indien bet lid icriger dan 2 jaar afgevoerd was zijn  oar  
herir-acr.rijv Ing  goon  Voerwaarden verlionden Tij problemen ouj de ut teem-i  rig iv  

dit -titiSol beslist het aarrijhoatuuir na oedrieg nee her betrokken eloriacenro 

?srhlçei 3 - - 

1. Een lid dat zijn mini--urekontributie neer een bepaald kaharleriaer ---ira-- 
ken alle recheen hein krchtors sr,' 0.1 reglementen uruegekeno is le 
aansluitende halfjaar uitoefenen, Een lid dat op  Id  juni  ran  enig kaicu-alorraar de 
voor hem geldende jaarkontrihutie voer de hitt betaald heeft, ken alle  recite  
hem krachtens statuten cl reglementen toegekend uitoefenen 1  his  
Klmr s-en dat Waknde jarr, 



2. Het partijbestuur ken een lid ontheffn van de verplichting tot betaling van 
kontributie. Het bepaalde krachtens het eerste lid van dit artikel blijft alsdan 
buiten toepassing .- 

HOOFDSTUK 2 HET KONGRES 

Artikel 4 

Opgave van stenigerechtigdekorgresdeelnemers - zoals bedoeld in artikel 9.1. van de 
statuten—ocliedtuits1tntend 'via een door de sekretaris van het -áktiecentrum 
ondertekend formulier. De opgavetermijn sluit op 15 april (voor het voorjaarskongres) 
resp. op 15 oktober (voor het najaarskongres). 

Artikel 5 

I. Het kongres wordt tenminste eenmaal per jaar door het partijbestuur 
bijeengeroepen. 

2. Indien meer dan 50% van de gekozen leden van de kerngroep en/of 1% van de 
leden zulks wenst wordt een buitengewoon kongres door het partijbestuur 
bijeengeroepen. 

rikel 6 

1, Voor een kongres dat in het najaar wordt gehouden geldt het volgende tijdschema 
a. voor 15 juni worden thematische kongresstukken aangeboden aan her 

partijbestuur, 
b. voor 15 juni dienen voorstellen bij het partijbestuur te zijn ingediend; 
C. voor 15 augustus worden de kongresstukken in het partijorgaan gepubliceerd; 
d. voor 15 september vindt behandeling van de kongresstukken in de aktiecentra 

plaats en amendementen dienen voor deze datum bij het partijbestuur te zijn 
ingediend; 

C. voor 1 november volgt publikatie van het kongresboek, inhoudende 
kongresstukken, amendementen daarop, voorstellen voor de agenda, de dagorde 
en de afhandeling vara de agenda; 
de derde zaterdag van november + eventueel de daaraan voorafgaande vrijdag 
vindt het kongres plaats. 

2. Voor een kongres dat in het voorjaar wordt gehouden geldt het volgende 
tijdschema: 
a. voor IS januari worden thematische kongresstukken aangeboden aan het 

partijbestuur; 
Q. voor 15 januari dienen voorstellen bij het partijbestuur te zijn ingediend; 
c. voor 15 februari worden de kongresstukken in het partijorgaan gepubliceerd; 
d. voor 15 maart vindt behandeling van de kongresstukken in de aktiecentra 

plaats en amendementen dienen voor deze datum bij het partijbestuur te- zijn 
ingediend; 

C. voor I mei volgt publikatie van het kongresboek, inhoudende kongresstukken, 
amendementen daarop, voorstellen voor de agenda, de dagorde en de 
afhandeling van de agenda; 

t. de derde zaterdag van mei + eventueel de daaraan voorafgaande vrijdag vindt 
het kongres plaats. 

3. De verantwoording van frakties en partijbestuur en eventuele andere niet 
arnendeerbare stukken worden in het partijorgaan aangekondigd voor 15 oktober 
• bij behandeling op het najaarskongres - resp. voor 15 april - bifhandeling op 
het voorjaarskongres -, en zijn vanaf die data voor de leden verkrijgbaar. 



De verantwoording van het partijbestuur geldt als jaarverslag bedoeld in .BW boek 
2, artikel 48. i. 

4, Het najaarskongres behandelt de begroting voor het komende boekjaar. 
Voorstellen tot wijziging van de begroting kunnen uiterlijk op de aan het kongres 
voorafgaande zaterdag schriftelijk bij het partijbestuur worden ingediend. Zij 
worden door het partijbestuur schriftelijk aan het kongres voorgelegd. 

5. Van de genoemde tijdschema's ken door besluiten van de kerngroep van geval tot 
geval worden afgeweken. 

Artikel 7 

I. Voorstellen, amendementen en moties kunnen worden ingediend door een 
aktiecentrum, het partijbestuur, tenminste 15 partijleden, de frakties in de 
Tweede of de Eerste Kamer, en daartoe door het kongres op voordracht van het 
partijbestuur aangewezen organen. 

2. Tot n uur na de aanvang van het kongres kunnen moties schriftelijk en 
ondertekend bij het presidium worden ingediend. 

3. Tot twee  uur na de aanvang van het kongres kunnen amendementen op moties 
schriftelijk en ondertekend bij het presidium worden ingediend 

Artikel 8 

1. Arnendeinvuten up ongresstukken »0 rcten ter o nernene hot partsbettuLc en 
een positief of negatief preaaviesve-orz.isn. 

2. Amendementen op kongresstukken worden door het kongrespresidium, tezamen 
met of in overleg met het partijbestuur, ingedeeld in de volgende kategorien: 

- kategorie bevat amendementen die van ondergeschikte betekenis zijn, slechts 
kleine veranderingen voorstellen of zuiver redaktioneel van aard zijn; 

- kategorie 2: bevat amendementen die wel op verschillen duiden, maar niet leiden 
tot herziening op hoofdpunten van de voorliggende kongresstukken; 
kategorie bevat amendementen die beogen wezenliike veranderingen oor to 
brengen in de ve- iggende rnngresuPken 

Artikel 9 

I. Ujterid 9 -aeker; voor net kongres deot he; ter respcesicium aan oc betrokken 
indieners moe welke amendementen zijn ingedeeld in karegorie 1.  Dc  
amendementen uit kategorie l worden niet afgedrukt in  hat  kongresboek; 
positief gepreadviseerde amendementen uit deze kategorie worden verwerkt in he 
voorliggende tect 

2. Tot een week voor het kongres mogen indieners van amendementen die zin 
ingedeeld in kategorie .1, verzoeken indienen tot verplaatsing van dzo 
amendementen naar een andere kategorie. 
Het kongrespresidium beslist over deze verzoeken en zorgt dat amendementen die 
naar een andere kategorie worden verplaatst, aan het begin van het kongres  on  
schrift beschikbaar zijn. 

3. Verzoeken tot verplaatsing van in kategorie 2 of 3 ingedeelde amendementen naar 
een andere kategorie mogen door de aktiecentra worden ingediend tot een week 
voor het kongres. 
Het kongrespresidium beslist over deze verzoeken en licht de indieners ervan 
uiterlijk 4 dagen voor het kongres over de toegestane veranderingen in. 

Artikel 10 

I. De in kategorie 2 ingedeelde amendementen komen afzonderlijk in stemming na 
toelichting van de indieners en van de uitbrenger van het preadvies, echter zonder 
diskussie in het kongres. 

2. De in kategorie 3 ingedeelde amendementen komen afzonderlijk in stemming na 

ditkstie van het kongres 



A £ikCj II 

Onvermiheera hei dearonarent beoaalde in artikel 10 van de statuten nehoort tot de 
taken van het kongres: 

de be .ardelir:g van net beleid van hot parti;bestuur en de fraktiesi 
b. de aanwhzing van de kandidaten voer landelijke en internationale vertegenwoor- 

dlgende lichamen; 
a, de verkiezing van leden van partij-organen voorzover zulks ingevc1ge statuten of 

hnjshoudeiiik reglement vereist lat  
tie  vaststelling var: oe ii;nen waarlangs de politiek var' de par) zich binnen het 
prograrn dram te ontwikkelen; 

C . hat  vaststellen van het jaarvers:ag en de jaarrekening van het afgelopen jaar, 

alsmede van de begroting von het komende jaar, gehoord het verslag van de 
trnv:cbele kommissiC als bedoeld in artikel 30. 

iooIL)gU 3: HET PARTlJbE5TUUP  

:artikel 12 

Cnverïnineerri bet eapealde in artikel 12 var: dv statuten en Ir: artikel 24 heeft het 
partijbestuur (PB) lot taak: 

de algemene leiding van de part:); 
me de uitvoering van kor:gresbesiuiten en van bindende besluiten van de kerngroep; 

de or:tw:akair rrg van hei beleid; 
ti da benreirIng van de sekretaris partijbestuur er: van de overige 

emsoneelsleder: van de PPR; 
a  hat  zorgdragen voor bet goed funktioneren van he: partijburo. 

dagelijks bestuur (DE) heeft tot teak: 
a, je kodrdsnatia van het beleid; 

de voirbereirding van de besluitvorming door het PB; 
ce zorg voor de ui :vserir:g van besluiten var: het Pb; 

namen  ear:  beslissingen in zaken welke geen uitstel verdragen; 
a. at DO legt over da virvoerirg van al leer tauven verentwordrng af aan het PB. 

r:kei 13 

Het parrijoestuur  (Ph)  bestaat hij voorkeur uit  LS err  ten hoogste uit i9 leden, die 
door bet kurgres worden gekozen. 
Ida vo0rz11:ec, vicevoorzilter, algemeen selretaris, penningmeester, sekretaris 
voorlichting en sekreteris buitenland worden door het kongres in îubecrie gekozen. 
Ide voorzitter, de v:ce-yoorzIrrer, de algemeen sCkretar:s de penningmeester, de 
sekretaris voorlichting en sekretaris buitenland:  vormen het dagelijks bestuur )DB). 
Ida overIge leden ver: hel, partijbestuur verdelen de overige funkties en taken 
onderling. 
Oe sekre:er:s van het partijbestuur Is belast met de beleidsvoorbereidende en 
uitvoerende taken ten behoeve van het partijbestuur volgens een door het PB 
opgestelde ir:struktie. Hij woont de vergaderingen van het DB en PB bi j  en heeft in 
deze vergaderingen een adviserende stem. Hij bewaakt de voortgang van de 
aanhangige onde rwierpen. 

Artikel Jl 

I. Het PB roept de leden en de aktiecentra voor i juni van enig jaar via een 
publikatie,  in het partijorgaan op, namen van kandidaten te melden via het PB hij 
de in lid 3 genoemde konrni:te. Tot uiterlijk I seplemoer heeft men de gelegen-

namen te melden. 



Indien er onvoldoende kandidaten bewilligen (d.w.z. voorDD'.funkties minder dan 2 
per te vervullen, plaats'en-voor PB-.tunkties'rnicsder  dais  4112 rivaal  hat  aantal te 
ver'iullen plaatsen)., is de in lid 3. genoemde kommissie bevoegd zelf kandidaten te 
o teken. 

f, rtartdidaten kunnen worden gesteld door de aktiecentra, het pat Ijbestuur, 
tenminste 15 partijleden, of daartoe door het kon.gres op voordracht van het 
oarsljbostuur eango'vezen organen. 
Vwo 1 augustus benoemt de kerngroep een kommissie van maximaal 5 personen 
met he volgende taktn  

äj  nedlt de gemelde kerdidaetleden uit voor eet gesprek. In dat gesprek 
Arm cnkandi'stleden mee hoe zij denken in het P3 te fznkrinnuret op 

bst'm e Iten ~Geld hebben ei janken te ontw71e0n en  
roots  t veme zaken die  an  belang kunnen zijn voor het bestuurslidcnao:tsohnp; 

is zij doet hot kongres nedeceiing van nair bevindingen. 
De I ndlgati van de kommissie werden - voordat zij worden gepubliceerd- aan 
de londidoten ter kern ~c ht. 

2. De kandidaten mekod een korte levensbeschrijving (inlrlus'ief partijektiviteiten) 
iie -na vcrhi mIle door at L 'emissie worden gupublicoer'.I 

u. .kan daze kern niseic wordt door het  PD  een dastuurslid de zelf geen kathi 'mi 
ïs- 'reeves.....gd De kommissie t.nft no hen kong'res in funktie, ZIJ adOswri de 
kengroep  o'er  do o  reuding 'en tusoennijdse vekimtures in het PEa 

5'rtikel 1.1 

I. t. De verinim-°ïng van di lecen  ran hat PD  geschiedt op het kongres dai in her 
najaar pltatti. 

is, hij tuoentijdte opvolging geldt als tijdstip voor aftreden van da opvotmer 
hetzeride tijger ip als dat von de voorganger. 

c. De leden van her pas.i5eatuur treden af volgens een door  hat  besloot 
opgemaakt coster moet dien verstande dat: 
A. okt jaar de helft van het aantal bestuursleden aftreedt, Deze regel wordt 

ook toegepast op kb-hider1;  
Ii.  als het L-'id  uit een oridven aantal ledirl bestaat, treedt in even jaren de 

-deons mogziljke meerderheid bi1  in  uneven  jaren treedt dan de grootst 
mogelijke rrunrierheid af. Deze regel nerdS ook toeepast op het DEn 

1 Oe tdn van liet ?lt-, niet zijnde Dbledenm, worden in éen stemming gekozen. 
a. Hou PsP 1mm niesm'i. samenstelling treedt iri funktie onmiddellijk na zijn 

verl':ietiimng 
2. Ome tot 113 van ISol uii gekozen te sierden moer men meer den de helft van het 

namtnal geldig uitgebrachre stamnn en op zich hebben verenigd. 
2. a. Het Rongomro to noemt op voordracht van 'Set presidium een stemburo dat usm 

een  craven  ue'ril van tenminste 3  lance  destart.  Hat  stemburo stelt de uitslag 
van de stemmningien) vast. liet stamnburo beslist over de geldigheid van da 
ineleverde sta cnbriefjee 

laden stembricfje is ongeldig als er meer namen op zijn ingevuld dan er plaatsen 
le venvullsn zijn dan wel dezelfde naam meer keren wordt ingevuld. 

c blanke stemmen Islien mmmce won het tiental Zeelidig uitgebrachte stemmen. 
d. Na de vaststelling van een stemming wordt de uitslag aan het kongres 

medeg odeeld, 
4. a. Indien bij de eerste stemrisig voor een lid van het DB geen van de kandidaten 

meer den de helft  /an  het aantal uitgebrachte stemmen op zich heeft 
verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee kandidaten, die 
hij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. 



In Indien bij de eerste sterning een gelijk aantal stemmen op kandidaten is 
uitgebracht, zodanig dat er geen beslissing tot stand kan komen, wordt geloot 
welke kandidaten aan de volgende stemming deelnemen.  

C. Indien bi) de tweede stemming geen beslissing tot stand gekomen is, omdat er 
een gelijk aantal stemmen is uitgebracht op de beide kandidaten, beslist he; 
lot. 

5. a indien bij de eerste stemming voor de overige PB-leden geen van de kandidaten 
tén derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen behaalt, wordt een 
herstemrning gehouden. Indien bij deze herstemming wederom geen kandidaten 

r, derde van de geldig uitgebrachte stemmen behalen, voorziet de 
eerstvolgende kemgroepvergadering in de vakatures volgens een analoge 
procedure. 

b. Indien bij de eerste stemming minder kandidaten één derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen behalen dan er plaatsen te vervullen zijn, wordt een 
it!2rstemming gehouden tussen de overgebleven kandidaten. 
Indien bij deze herstemming minder kandidaten n derde van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen behalen dan er nog plaatsen te vervullen zijn, voorziet 
de eerstvolgende kerngroepvergadening in deze vakatures volgens een analoge 
procedure. 

c. Indien bij de eerste stemming meer kandidaten &én derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd dan er plaatsen te vervullen  
sun,  zijn die personen gekozen, die de meeste stemmen hebben behaald, Indien 
'-oor de laatste plaatsen meer personen een gelijk aantal stemmen op zich 
kebben verenigd, beslist het lot. 

In e:ij tussentijds aftreden van een DB-lid doet het PB aan de kerngroep een 
voorstel van tenminste een dubbeltal. De kerngroep beslist in de opvolging 
volgens lui 4 van dit artikel na ingewonnen advies als bedoeld in artikel 14. 

t I3ij tussentijds aftreden van een van de overige leden van het PB kiest de 
kerngroep na ingewonnen advies als bedoeld in artikel 14 een opvolger uit de 
onder S.c. bedoelde nog beschikbare kandidaten, die bij de eerste stemming 
tijdens het kongres meer dan een derde van de geldig uitgebrachte stemmen op 
zich hebben verenigd. 

het niet voorhanden zijn van de onder b. bedoelde kandidaten roept het PB 
leden en de aktiecentra na het bekend worden van het aftreden in het eerst 

verschijnende partijorgaan op, om binnen 3 weken na de verschijningsdatum 
van de oproep via het PB namen van kandidaten te melden bij de in artikel 
l.3. bedoelde kommissie. De kommissie verricht haar in artikel 14 genoemde 
werkzaamheden me; dien verstande dat in plaats van het 'kongres" wordt 
emezen 'de kerngroep". 

In. De verkiezing van PB-laden door de kerngroep volgens lid a, b of c van artikel 
15.6. wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan het eerstvolgende kongres. 

i-IC\JWÛSTUK 4 DE ATIECENTRA 

Artikel 16 

I. Een gemeentelijk aktiecentrum kan worden opgericht door tenminste vijf leden 
die in de betrokken gemeente of groep van gemeenten woonachtig zijn, of door 
het provinciaal bestuur. 

2. De oprichting wordt aan het provinciaal bestuur gemeld, dat verplicht is binnen 
een maand de melding te bevestigen en hiervan kennis te geven aan het PB. 

3. Bij de melding als bedoeld in lid 2 wordt mededeling gedaan van de namen en 
adressen van de verschillende bestuursleden en hun funkties, alsmede van de 
gemeente of groep van gemeenten welke het aktiecent rum omvat. 
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Artikel 17 

I. Indien een gemeentelijk aktiecentrum minder dan vijf leden omvat, heeft het 
opgehouden te bestaan en treden 4e leden in overleg met het provinciaal. bestuur 
toe tot een ander gemeentelijk aktiecentrum. 

2. 'In geval het overleg als bedoeld in lid '1 niet tot overeenstemming leidt, wordt 
beslist door een daartoe door bet provinciaal bestuur bijeen te roepen 
ledenvergadering. 

3. bij beëindiging van het gemeentelijk aktiecentrum dragen de aftredende 
bestuursleden er zorg voor dat alle bescheiden en eventuele bezittingen worden 
overgedragen aan het provinciaal bestuur. 

Artikel ig 

B ij wijzigingen in de samenstelling van een bestuur worden provinciaal bestuur en 
partijbestuur c.q. wordt het partijbestuur hiervan inkenn1s gesteld. 

Artikel 19 

1. Het,aktiecentrum heeft tot taak 
a. het nastreven van de doelstelling en het verwezenlijken van het programma 

van de PPR binnen de gemeente(n) resp. het gewest, resp. de provincie; 
b. het opstellen van een prograram 
c. het beslissen over deelneming van de PPR '  an  verkiezingen voor 

gemeenteraden c.q, gewestraden c.q. Provinciale Staten, zoals nader geregeld 
in de verkiezingsreglementen; 

d. het aanwijzen van kandidaten voor verkiezingen als bedoeld onder c 
e. het jaarlijks voor I juli vaststellen van de jaarrekening over het voorafgaande 

boekjaar en het tijdig vaststellen van de begroting voor het komende boekjear,  
• Deze jaarstukken dienen desgevraagd aan' het patijbestuur te worden 
overgelegd. 

2, Het gemeentelijk aktiecentrum heeft bovendien tot taak het verkiezen  yan 
stemgerechtigde kongresdeeinamer2 nadat de nvoar'te!Len doan de eden-
vergadering zijn besproken. 

Artikel 20 

Van de tandelijk geïnde kontnibutie wordt een nader door het kogroe te bepalen 
gedeelte afgedragen 'aan de aktioerttra, 

Artikel 21 

1. De ledenvergadering van een aktiecenirum ken een huishoudelijk reglement enjoi 
aanvullende reglementen op de verkiezingsreglementen vaststellen waarvan de 
bepalingen niet in strijd mogen zijn met de statuten, het huishoudelijk reglement 
en de verkiezingsreglementen van de PPR. 

2. Het reglement en de aanvullende reglementen warden toegezonden aan het 
partijbestuur, dat het reglement toetst aan de statuten, het huishoudelijk 
reglement en de verkiezingsreglementen van de partij. Indien het partijbestuur 
van mening is 'dat het door het aktiecentrum aangenomen reglement in strijd is 
met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de verkiezingsreglementen van 
de partij, wordt het aktiecentrum hierover ingelicht. Het partijbestuur heeft in 
dat geval de plicht nieuwe voorstellen aan het aktiecentrum te doen. Deze 
voorstellen zijn bindend tenzij na een beroep op de geschillenkommissie anders is 
beslist.  

3. De ledenvergadering van een aktiecentrum kan na voorafgaande goedkeuring door 
het P13 besluiten tot het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon.  

II 



4. De statuten •-en het hude-lijk reglement van de onder 3. 
rechtspersoon mogen niet in strijd  zijn met de statuten eo. de reglementen van de 
Vereniging Politieke Partij Radikalen (PPR). 
Zij hebben geen rechtsgeldigheid indien en zolang zij niet door het PB zijn 
goedgekeurd. 

5. Rechtsgedingen worden niet aangegaan zonder,  vooraf verkregen instemming van 
het P13. 

Artikel 22 

Het bestuur van het provinciaal aktiecentrum heeft onverminderd het bepaalde in 
artikel 24 tot taak: 
a. opdeling van de provincie in gemeentelijke en gewestelijke aktiecentra,. in overleg 

met de betrokken leden, mededeling hiervan, alsmede van alle hierin voorkomende 
mutaties aan het partijbestuur-, 

b. begeleiding van de gemeentelijke en gewestelijke aktiecentra; 
C. het waarborgen van de uitvoering van het gestelde in artikel 17; 
d, het organiseren ver, vormings- en scholingsaktiviteiten in overleg met de 

bestaande landelijke organen en het aanwijzen van een provinciaal bestuurslid dat 
daarvoor tegenover de provinciale ledenvergadering verantwoordelijk is 

C. het organiseren van de krachtens de verkiezingsreglementen bedoeld in artikel 39 
noodzakelijke ledenvergaderingen. 

HOOPûSTU< 5VERGADER1NGrLN 

Artikel 23 

1. in beginsel zijn alle vergaderingen openbaar. In vergaderingen kunnen partijleden 
het woord voeren met inachtneming van door de voorzitter van de vergadering te 
stellen regelen. 

2. Slechts wanneer vertrouwelijke zaken ter sprake zullen komen, kan een 
vergadering of een gedeelte van een vergadering besloten worden verklaard, 
waartoe de vergadering een gemotiveerd besluit neemt. 

3 besluiten worden genomen hij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte 
stemmen van de aanwezige leden. 
Over personen wordt schriftelijk gestemd.  Dc  enige uitzondering is hij akkiamatie, 
benoemen. Wanneer ook maar een van de stamgerechtigden of de kandidaat zelf 
dit wenst, moet schriftelijk worden estemd. 

4. Stemgerechtigden brengen slechts een stern uit per in stemming gebracht voorstel. 
indien een amendement op een voorstel of een ingediende motie is ingediend, 
wordt dit in stemming gebracht voorafgaand aan het voorstel of  dc  motie. Indien 
twee of meer amendementen op een voorstel of motie zijn ingediend, wordt eerst 
gestemd over het amendement dat het meest verstrekkend is. c.q. -verwijderd 
staat van het voorstel of de motie; vervolgens over liet minder verstrekkende 
amendement enzovoort, tot alle amendementen in stemming zijn gebracht. Indien 
en of meer amendementen zijn aangenorrien, wordt nog slechts gestemd over het 

voorstel of de motie in geainendeerde vorm. 
6. den amendement kan door de indiener<s) ervan worden ingetrokken. Indien eer, 

stemgerechtigde hier bezwaar tegen maakt, wordt het amendement alsnog in 
behandeling genomen en in stemming gebracht, 

. Indien tenminste 5% van de leden zulks verzoekt, schrijft het bstuur een 
Ledenvergadering uit binnen twee weken nadat bedoeld Verzoek schriftelijk hij de 
sekretaris is binnengekomen; deze ledervergaderiig wordt gehouden binnen vier 
weken nadat bedoeld verzoek is ontvanger.. 
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HOOFDSTUK 6; BESTUI&N. 

Artikel 2v 

h Onverminderd het bepaalde in artikel  II  en 12 van de statuten gelden voor het 
partijbestuur en de besturen van de aktieceritra als bedoeld in artikel 13 van de 
statuten de volgende regels. 

2.  Len  bestuur heeft tot taak 
a. de algemene leiding van de partij c.q. het aktiecentrum; - 
b. het uitvoeren van besluiten van de ledenvergadering welkè het bestuur heeft 

gekozen; 
c. het voeren c,. aktief ondersteunen van akties die bijdragen zijn tot 

verwezenlijking van de doelstellingen en het program van de PPR; - 
d. het bevorderen van de deelname van de leden aan het werk van de PPR; 
e. het instellen van werkgroepen die tot taak hebben het bestuur en de 

volksvertegenwoordigers te begeleiden, of gericht zijn op andere aktiviteiten 
die passen binnen het streven van de PPR; 

I. de medewerking aan de kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen; 
het zorgdragen voor het voldoen aan de wettelijke termijnen die hiervoor 
gelden; 

g. het Leiding geven aan verkiezingskampagnes;  
hi  het bijeenroepen van de ledenvergadering en zorgdragen voor een tijdige 

publikatie van de aldaar te bespreken stukken; 
i. het beheer van de financiën die het bestuur ter beschikking staan;  
j, het koërdineren van alle organen die onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur vallen. 
3. Een bestuur wordt rechtstreeks door en uit de leden gekozen. liet bestaat uit 

tenminste drie leden. Om tot lid van het bestuur gekozen te worden moet men 
minstens 1/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd. 
De voorzitter wordt rechtstreeks in funktie gekozen. Overigens verdelen de 
bestuursleden de taken onderling. 

4. Bestuursleden hebben voor een termijn van twee jaar zitting. Ieder jaar treedt de 
helft van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur opgemaakt 
rooster. bestuursleden kunnen slechts zes jaren achtereen lid zijn van eenzelfde 
bestuur, 

5, Tenminste eenmaal per jaar leggen bestuur en volksvertegenwoordigers 
verantwoording al van het gevoerde beleid in een ledenvergadering. Bovendien als 
5 van de leden of tenminste 20 leden daarom verzoeken. 

6. Indien een bestuur uit minder dan 3 personen bestaat en/of naar het oordeel van 
de ledenvergadering niet meer funktioneert, treedt voor het gemeentelijk 
aktiecentrum en voor het gewestelijk aktiecentrum het provinciaal bestuur in de 
rechten en plichten van het betrokken bestuur, voor het provinciaal aktiecentrum 
treedt het partijbestuur in de rechten en plichten van het provinciaal bestuur. 

7. •Het provinciaal c.q. het partijbestuur neemt maatregelen opdat zo spoedig 
mogelijk een nieuw bestuur door de desbetreffende ledenvergadering wordt 
gekozen. 

8. Daar waar de gewestelijke grenzen de provinciale grenzen snijden, bepalen de 
betrokken provinciale besturen, in goed overleg, welk bestuur in het geval als 
bedoeld in lid 6, in het recht treedt van het gewestelijk bestuur. 

HOOFDSTUK 7:ONYt.RlNJG8AARHEIL) VAN FUNKTIES 

Artikel 25 

I. Onverminderd elders in dit reglement gestelde bepalingén kunnen in ieder geval 
I unktie op hetzelfde -nivo niet tegelijkertijd door dezelfde persoon worden 
vervuld. 

2. Onverminderd elders in dit reglement gestelde bepalingen kunnen door dezelfde 

persoon niet meer dan twee funkties op verschillend nivo tegelijkertijd worden 
vervuld. 

13 



3. De in de leden I en 2 bedoelde nivo's zijn onderscheidenlijk gemeentelijk, 
gewestelijk, provinciaal en landelijk. 

. 1.. Onder funkties in de zin van dit artikel wordt verstaan. 
a. alle funkties waarin men ingevolge het reglement of de bijlagen daarop is 

gekôzesi of benoemd; 
h. alle lidmaatschappen van besturen van aan de partij gelieerde landelijke 

organen, stichtingen en verenigingen;  
c, bestuursleden van themagroepen; 
ts. alle door de kerngroep, op voorstel van het partijbestuur, als zodanig 

aangernerkse funkties; 
C funkties waarin men is benoemd ten behoeve van het funktioneren van 

vertegenwoordigende lichamen. 
2. Ongeacht hei in 4.1. gestelde worden onder funkties in de zin van dit artikel 

niet verstaan 
a. in principe alle ad-hoc funkties; 
b alle funkties in organen, waarin men uit hoofde van een andere funktie als 

vertegenwoordiger is gekozen of benoemd; 
C. alle funkties op gemeentelijk nivo, voor zover niet uitdrukkelijk in het 

reglement van het gemeentelijk aktiecentrum anders geregeld, of 
waarover plaatselijk andere bindende afspraken bestaan. 

3, iuOtionarissen van de partij, van partijorganen of van met de partij verbonden 
instellingen kunnen geen lid zijn van de kollees waaraan zij rechtstreeks 
verantwoording schuldig zijn, noch van organen die tot taak hebben het beleid van 
die koileges te kontroleren. 
Ir afwijking van deze regels geldt  oat  bedoelde funktionarissen wet door hun 
aktiecentrum kunnen worden aangewezen als stemgerechtigde deelnemers aan het 
hongres. 

IlOOFOSTUK. 8DE KERNGROEP 

/krtikel 26 

De kemngroep als bedoeld in artikel 14 van de statuten, bestaat uit leden die -met 
nachtnemning van het gestelde in lid 4. van dit artikel - worden afgevaardigd door 
Je aktiecentra, waarbij rekening wordt gehouden met regionale spreiding van de 
kandidaten. De namen en verdere gegevens inzake gekozen leden en 
piaatsvervangers, alsmede wijzigingen hierin, worden door het provinciaal bestuur 
onmiddellijk schriftelijk ter kennis gebracht van het partijburo en van de 
karngroepkommissie. Kerngroepleden en plaatsvervangers zijn eerst stemge-
rechtigd wanneer de schriftelijke kennisgeving tenminste 2 weken voor de dag 
waarop de kerngroep vergadert op het partijburo en bij de kerngroepkommissie is 
ontvangen. 
a. Hee aantal leden van de kerngroep bedraagt 1% van het aantal leden van de 

partij, met afronding op het neasthogere gehele getal en met een maximum 
van 100. 
De normale zittingsduur van kerngroepleden loopt van I april tot en met 31 
maart, 

b. Om het aantal kerngroepleden en het aantal kemgroepzetels per provincie te 
kudnen berekenen, stelt het partijbestuur elk jaar in de maand januari het 
aantal leden van de partij en het aantal partijleden per akticcentrum vast. 

C. Na vaststelling van het aantal kerngroepleden bepaalt het partijbestuur, naar 
evenredigheid van het aantal partijleden per provinciaal aktiecentrum, de 
verdeling van de kerngroepzetels over de provincies met dien verstande dat 
per provincie een nsinimnurn van 3 zetels wordt toegewezen en dat vervolgens 
eventuele restzetels werden toegewezen aan die provincies, waarvan de 
ledentallen de kiesdeler voor een volgende zetel telkens het dichtst naderen. 
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d. Het aanraplaatsvervangende kemgroepleden wordt per provincie vastgesteld 
op de helft van het aantal  ear,  de provincie toegewezen kerngroepzetels, met 
afronding op het naastliggende gehele getal. 

C. tiet partijbestuur deelt in de maand januari het aantal partijleden per 
aktiecentrum en de vastgestelde verdeling van de kerngroepzetels mee aan de 
aktieeernre. 

3. Het provincIaal bestuur regelt elk jaar voor 15 maart met inachtneming van het 
bepaalde  fonder  4 de verkiezing van kerngroepleden en plaatsvervangende 
kengroepleden voor het volgens lid 2 aan de provincie toegekende aantal zetels. 
Het zorgt er bovendien voor, dat de in lid I. bedoelde kennisgeving elk jaar voor 
I april plaatsvindt 

4. a. Per gemeentelijk aktiecentrum, dat volgens de in lid 2.b, bedoelde vaststelling 
100 leden of eer, veelvoud daarvan telt, ken -uit kandidaten gesteld door de 
leden van het aktiecentrum - een dienovereenkomstig aantal kemgroepleden 
worden gekozen. 
Per gemeentelijk aktiecentrum dat volgens de in lid 2.b. bedoelde vaststelling 
200 leden of een veelvoud daarvan telt, kan uit kandidaten gesteld door de 
leden van het aktiecentrum - een dienovereenkomstig aantal plaatsver-
vangende kerngroepleden worden gekozen. 

b. Ok per vrijwillig aangegane kombinetie van aktiecentra kunnen- uit 
kandidaten gesteld door de leden van deze aktiecentra - kerngroepleden en 
plawssvervangende kemgroepleden worden gekozen volgens de onder Aa. 
omschreven gang van zaken. 
In plaats van gemeentelijk aktiecentrtum" dient dan te worden gelezen 
kombinatie van aktiecertra. 

c. Voorzover na toepassing van het gestelde onder a. en b. niet alle volgens lid 2. 
aan de provincie toegekende zetels worden ingenomen door op grond van het 
bepaalde onder a. en b. gekozen kerngroepleden resp. plaatsvervangende 
kerngroepleden, worden voor de overblijvende zetels kerngroepleden art 
plaatsvervangende kerngroepleden gekozen door de provinciale leden-
vergadering uit kandidaten gesteld door de aktiecentra uit de provincie, die 
niet al direkt vertegenwoordigd zijn. 

d. Elk (plaatsvervangend) kerngroeplid is verantwoording verschuldigd aan die 
ledenvergadering, die bern heeft gekozen. 
Deze ledenvergadering heeft ook de bevoegdheid het vertrouwen in een 
gekozen (plaatsvervangend) kerngroeplid op te zeggen. Het betrokken 
(plaatsvervangend) kemgrceplid is dan gehouden zich als zodanig terug te 
trekken. 

5. Keragroepleden en plaatsvervangende leden worden voor n jaar gekozen en 
kunnen slechts vier jaren achtereen zitting hebben. 
Bij tussentijds aftreden van kerngroepleden en plaatsvervangende kemgroepleden 
wordt in de opvolging voorzien door die ledenvergadering die de betrokkenen heeft 
ekuzen. 

6. Alle partijleden kunnen deelnemen aan de beraadslagingen in de kerngroep-
vergaderingen; stemrecht nebben slechts de gekozen kerngroepleden of indien de 
(betrokken provincie niet volledig is vertegenwoordigd de gekozen 
plaatsvervangers. 

7. Eik kerngroeplid en elk plaatsvervangend lid ontvangt de uitnodiging voor de 
kerngroepvergaderingen. Deze gaat vergezeld van voldoende informatie over de 
geagendeerde onderwerpen. 

Artikel 27 

1. De kemgroep wordt tenminste 6 maal per jaar bijeengeroepen ter uitvoering van 
de taken zoals omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. 

2. Indien 10% of meer var, de gekozen kerngroepleden dat wenst wordt een 
bijzondere kerngroepvergade ring uitgeschreven binnen 2 weken nadat het 
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schrLitelljk verzoek daartoe bi) de kerngroepkommissie is ontvingen. Deze 
vergadering wordt gehouden binnen 4 weken nadat bedoeld verzoek is ontvangen. 

Artikel 2 

I. De kerngroep ken slechts besluiten n&men indien meer dan Q%  van de leden 
bedoeld in artikel 26 (het kworum) aanwezig is. indien dit niet het geval is, kunnen 
over de desbetreffende voorstellen -mits deze geagendeerd zijn-  tijdens de 
eerstvolgende kerngroepvergaderirsg besluiten worden genomen ongeacht het 
aantal aanwezige. leden, 

2. indien een vooraf geagendeerd voorstel bij meerderheid van stemmen wordt 
aangenomen is het partijbestuur gehouden het besluit uit te voeren. 

3. Indien een voorstel dat niet vooraf was geagendeerd wordt aangenomen, wordt het 
besluit als advies naar het partijbestuur gezonden. 

4. Indien de stemmen over een voorstel staken wordt het eventueel door liet 
partijbestuur uitgebrachte advies overgenomen; bij het ontbreken van een 
dergelijk advies is het voorstel verworpen. 

5. Hen partijbestuur kan tegen een besluit als bedoeld in lid 2 van dit artikel in 
beroep gaan bij het kongres, dit beroep wordt onrniddellijk ter kennis. van de 
kerngroep gebracht en schort de uitvoering van het besluit op. 

6.. De kerngroep stelt zeil een reglement van orde op, waarop het bepaalde in artikel 
21 van overeenkomstige toepassing is. 

n--tikel 29 

Cnverminderd het bepaalde in artikel 14 van de statuten bestaan de taken van de 
k:;rngiOep uit: 
a.. de kontrole op het politiek beleid van de partij en zijn landelijke organen en het 

terzake adviseren., zonder in de rechten van het kongres te treden; 
i. de voorbereiding van de verkiezing van het partijbestuur; 

het opstellen van de kandidatenlijst voor de verkiezing van leden van de Eerste 
Kamer, . 

instellen van een financiële kommissie als bedoeld in artikel 30, die, belast 
aiordt met het toezicht op de financiën van de partij en die tenminste eenmaal per 
aer verslag doet van haar werkzaamheden aan de kerngroep cii aan het kongres; 

de interpretatie en toepassing van de door het kongres vastgestelde programma's 
tot een eerst volgend kongres daarover een uitspraak heeft gedaan; 
net vaststellen van voorlopige wijzigingen in het huishoudelijk reglement tot een 
eerst volgend kongres daarover een uitspraak heeft gedaan; 

g de voorlopige vaststelling van de begroting  an  de jaarrekening tot een 
eerstvolgend kongres daarover een uitspraak heeft gedaan; 

in het voor I juli van elk jaar benoemen van 7 kandidaten-voorzitters voor kongres 
en kerngroep, op voordracht van het partijbestuur en/of provinciale besturen. 

Aan de kemngroepieden kan door het partijbestuur een vergoeding worden toegekend 
in reis-en verblijfkosten, afgestemd op de werkelijke kosten die zijn gemaakt. 

HOO1DSTUK 9:0E FINANCIELE KOMMISSIE 

Artikel 30 

I. De financiële kommissie bestaat uit tenminste drie en ten boogste vijf leden, die 
op voordracht van het PB door de kerngroep worden benoemd. 

2. De financiële kommissie beoordeelt en kontroleert de door het partijbestuur 
opgestelde jaarrekening en begroting. 

3. De penningmeester legt voor 1 september de door het partijbestuur opgestelde 
jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de door het partijbestuur voor, te 
stellen begroting voor het komende boekjaar aan de financiële kommissie voor. 
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4. Dc  ffinanciële - kyrnnissie- hrergt voor 15 -september versi gtiii  cart  kerrigrbep en 
kongres. 

5. De kerngroep behandelt het onder 4, bedoelde verslag voor I oktober voorafgaand 
aan het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft. 

6. Het onder 4. bedoelde verslag en hot verslag van de onder 5. bedoelde behandeling 
maken gezamenlijk deel uit van het in artikel 6. onder e. bedoelde kongresboek. 

HOOFDSTUK lO HEI KONGRi2SPRES1DiUs4 EN DE. KERNGkOEPKOMM[55112 

Artikel 31 - 

I. Het korgrespresidium bestaat uit tenminste S en ten hoogste -7 leden. Het 
partijbestuur stelt de kandidaten. De kerngroep doet daaruit een voordracht aan 
het kongrea. Het kongres kiest de leden van het kongrespresidium voor een periode 
van I jaar, Leden van het kongrespresidium zijn hoogstens tweemaal achtereen 
herkiesbaar. - - 

2. Kandidaten voor het kongrespresidiurn worden in én stemming door de kerngroep 
op de voordracht geplaatst en in n stemming door het kongres gekôzen. Om op 
de voordracht geplaatst respektieveiijl< tot lid gekozen te worden moet men meèr 
dan én derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen hebben behaald. - 

Het verloop van de stemmingen is analoog - aan die voor de verkiezing vn 
partij bestuursleden, als genoemd in artikel 15.5. - - 

3. bij tussentijds aftreden van leden van het kongrespresidium stelt het partijbestuur 
nieuwe kandidaten. Daaruit worden door de kerngroep nieuwe kongrespresidium- 
leden gekozen volgens de in lid 2. genoemde procedure. - 

4. 1-let partijbestuur benoemt uit zijn midden een persoon, die als adviserend lid aan 
het kongrespresidium wordt toegevoegd. - 

Artikel 32 

Het kongresprosidiurn heeft tot taak: 
1. De vaststelling van do dagorde van het koogres. - 

2. Dc  samenstelling van de agenda en het tijdschema na overleg met het 
partijbestuur. - 

3. De organisatorische voorbereiding van het kongres na overleg me het 
partijbestuur. - - 

4, Ht  doen van een voorstel aan het kongres voor de afhandeling van de agenda 
5. Het toedelen van de beschikbare spreektijd, 
6. Het aanwijzen van voorzitters voor de verschillende -  kongrezittingen uit de 

door de kerngroep overeenkomstig •het bepaalde in artikel 29.h. benoemde 
personen. - 

7. Het maken, vaststellen en doorzenden var, notulen aan het partilbstuur binren 
2 weken na afloop van het kongres. - 

Artikel 33 

I. a. Op kerngroepkommissie bestaat uit tenminste 5 en -ten hoogste / leden Do 
leden van de kerngroep stellen de kandidaten uit de leden - en pisats 
vervangende leden van de- kerngroep. De leden van de kerngroepkommissie 
worden dooi de kerngroep gekozen - voor een periode van 2 jaar en zijnncnaai 
achtereen herkiesbaar. Indien leden van- de kehegroepkornmissie ophouden 
kerngroepiid te zijn kunnen zij lid van de kerngroepkommissie blijven tot -de 
periode vin 2 jaar waarvoor zij gekozen zijn, is verstreken. -- - 

L Leden vn de kerngroepkommissie worden in n stemming gekozen. Om tot 
lid van de kerngroepkommissie gekozen Ie worden moet men meerdan één 
derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen hebben behaald. 
Het verloop van de stemmingen is analoog aan dle voor de verkiezing van 
partijbestuursleden, als genoemd in artikel 15.5. 
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c. Bij tussentijds aftreden van leden van de kerngroepkommissie vorziet de 
kerngroep in de opvolging volgens de onder a. en b. genoemde procedure. 

2. De kerngroepkommissie verdeelt zelf de taken. 
3. Het partijbestuur benoemt uit zijn midden een persoont  die als adviserend -lid aan 

de kerngroepkommissie wordt toegevoegd. 
4. De taken van de kerngroepkommissie zijn - 

a. de vaststelling van de dagorde vande kerngroepen; -- - 

B. de vaststelling van de lijst-van agendapunten;--- - - - 

C. de bepaling van plaats en tijdsduur van de kerngroep alsmede de 
organisatorische voorbereiding, daarvan naoverleg met- dekerngroep; 

d. het doen van een voorstel aan de kerngroep voor de afhandeling van de agenda; 
e. het toedelen van de beschikbare spreektij 
I. het eventueel samenvoegen van voorstellen van gelijke of nauw verwante 

strekking tot ién voorstel; - 

g. het zorgdragen voor het maken van notulen van de kerngroepverg-adéringen.en 
het doorzenden daarvan aan de ontvangers van de:.kerngroepstukkeïlûiterlijk 
met de verzending van de kerngroepstukk-en voor de 'eerstvolgende kerngroep;  

ii.  het openbaar maken van besluiten van de kerngroep en publikatie daarvan in 
het partijorgaan; 

i, zorgdragen voor voldoende informatie over de geagendeerde ondrwerpen; 
j. zorgdragen voor alle administratieve taken ten behoeve van de kerngroep; 
k. het op de hoogte stellen van de betrokken organen en/of personen over de 

genomen besluiten; 
B  ht  aanwijzen van voorzitters voor de verschillende kemgroepvergaderingen 

uit de door de kerngroep overeenkomstig het bepaalde in artikel 29.h. 
benoemde personen. 

HOOFDSTUK  II  ORGANEN 

Artikel 34 

i. Onder orgaan wordt verstaan organen als bedoeld in lid I.c. van artikel 12 van de 
statuten. 

2. Tot de oprichting van organen van politieke, huishoudelijke en/of organisatorische 
aard kan uitsluitend worden besloten door,  hot ,kongres de kerngroep of het 
partijbestuur. 

3. Het partijbestuur stelt de in lid 2 bedoelde organen in en legt hierover 
verantwoording af aan het kongres en de kerngroep. 

. bij de uitvoering van de in lid 3. genoemde taak kiest het partijbestuur de voor het 
orgaan geëigende rechtsvorm. Het draagt hierbij zorg voor het in acht nemen van 
de volgende uitgangspunten: -- - - 

a eigen rechtspersoonlijkheid wordt slechts gekozen als het verwerven van 
inkomsten van derden hiervan afhankelijk is; 
statuten en/of reglementen van rechtspersonen worden op voorstel van het 
partijbestuur door de kerngroep vastgesteld; zij worden als bijlage bij dit 
reglement gevoegd 

B. de rechtspositieregeling van de werknemers is materieel tenminste gelijk aan 
die van werknemers van de PPR; - 

c. voor een nader door het Pil- te bepalen datum voor de aanvang van enig 
boekjaar dienen de begroting en. de beleidsvoornemens voor dat jaar aan het 
partijbestuur ter goedkeuring -te worden voorgelegd; 
de goedkeuring Is mede afhankelijk van de toereikendheid van de hiervoor op 
de begroting van de PPR ter beschikking zijnde middelen; - 

d. het jaarverslag en de jaarrekening van de rechtspersoon dienen tijdig voor de 
verantwoording van de jaarstukken van de PPR als bedoeld in artikel 30. door 

- het bestuur van de' rechtspersoon bij het partijbestuur te wordeningediend; 
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e. het betreffende partijorgaan doet een voordracht voor de benoeming c.q. 
verkiezing van bestuursleden. Eenieder kan tegenkandidaten stellen. De 
kerngroep benoent c.q. kiest de bestuursleden. 

5. Over publikatie namens de PPR van stukken opgesteld door organen als bedoeld in 
lid 2. beslist het partijbestuur. 

6. Standpunten kunnen met voorkennis van het partijbestuur ook zelfstandig door 
organen worden gepubliceerd als duidelijk wordt aangegeven onder wiens 
verantwoordelijkheid zulks geschiedt. 

HOOFDSTUK 121 VERHOUDING VOLKSVERTEGENWOORDIGER - POLITIEKE 
PAR TiJ 

Artikel 35 

I. Een wet rouder dient af te treden als de ledenvergadering van het gemeentelijk 
aktiecentrum met inachtneming van de volgende procedure heeft uitgesproken dat 
het wenselijk is dat de fraktie het vertrouwen in hem opzegt. 
a. Meent de ledenvergadering dat een besluit als hiervoor genoemd, ernstige 

overweging verdient, dan bepaalt zij een nieuwe vergadering, die niet eerder 
dan 14 eagen later zal mogen plaatsvinden. 

b. Deze mening wordt onmiddellijk door het bestuur meegedeeld aan het 
provinciaal bestuur. Het provinciaal bestuur wijst een kommissie van drie 
leden aan om tiidig in het gerezen kormflikt te bemiddelen. 

C. Vervolgens ken de ledenvergadering, gehoord het rapport van de 
bemiddelinigskomnnissie en gehoord het verweer van de wethouder, beslissen 
dat zij haar besluit, dat het opzeggen van vertrouwen in deze wethouder 
ernstige overweging verdient, handhaaft en dat zij op een volgende 
vergadering, die niet eerder dan 14 dagen later zal mogen plaatsvinden, deze  
zeal.;  opnieuw in behandeling zal nemen. Dit besluit wordt onmiddellijk aan het 
partijbestuur medegedeeld. 

d. Neemt een ledenvergadering een besluit als genoemd onder c. dan benoemt het 
partijbestuur een berniddelingskoinmissie van drie leden, waarvan in elk geval 
deel uitmaakt een lid voorgedragen door de stuurgroep raads-en statenwerk, 

C. blijft, gehoord het rapport van de onder d. genoemde kommissie, de 
ledenvergadering bij haar standpunt, dan kan zij met een meerderheid van 2/3 
der uitgebrachte stemmen uitspreken dat het wenselijk is dat door de fraktie 
het vertrouwen in de betrokken wethouder wordt opgezegd. 

1. Het door de ledenvergadering genomen besluit, wordt met de motivering 
schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld. 

g. De besluiten, genoemd onder a., C, en e. zijn slechts geldig als de uitnodigingen 
uiterlijk zes dagen tevoren door de leden zijn ontvangen. Deze uitnodigingen 
dienen uitdrukkelijk te vermelden, dat aan de orde wordt gesteld, 
respektievelijk het in ernstige overweging nemen van, het opzeggen van het 
vertrouwen, het handhaven van deze in-overweging-neming, dan wel het 
uitspreken dat het wenselijk is dat de fraktie het vertrouwen in de wethouder 
opzegt. De tijdstippen van de vergaderingen worden na overleg met de 
betrokken- wethouder zodanig vastgesteld, dat deze geacht ken worden in de 
gelegenheid te zijn de vergaderingen bij te wanen. 

2. Het bepaalde in lid I wordt op overeenkomstige wijze toegepast op de dagelijkse 
bestuurders van de provincies en van die territoriaal gewestelijke lichamen, 
deelgemeenten en wijkraden, waarvan het vertegenwoordigend orgaan 
rechtstreeks wordt gekozen. In die gevallen waarin het niet om een wethouder 
gaat, moet voor "gemeentelijke ledenvergadering" worden gelezen: het orgaan 
waaraan de betrokken fraktie verantwoording schuldig is. Voor provinciaal bestuur 
in lid I. onder b. dient te worden gelezen. partijbestuur. In dat gevat vervalt dein 
lid 1. onder d. genoemde tweede bemiddelingspoging en de in verband daarmee in 
lid 1, onder d. genoemde (tweede) ledenvergadering. 
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ArtI~--cl 36 

1. Een raadslid stelt zijn zetel ter beschikking als de ledenvergadering van het 
gameerttelijk ektiec entrurn met inachtneming van de navolgende procedure hot 
vertrouwen in hem opzegt. 
a. V ot dient door de Ledenvergadering  tat  besluit te worden genomen dat hei 

opzeggen van het vertrouwen in het betrokken raadslid ernstige overweging 
verdient. Dit oesiult moet worden gemotiveerd. 

7. Vervolgens vindt de procedure van artikel 75, lid 1. c.der b. i/rn V. t000assing. 
Voor wVnioder 'cce man raadslid. 

C. De ledenvvreaderirtg Van eiect met een rne€rdecdeid van 2/ der 
abrachte stemmen het vertrouwen in net raadslid ..?zeggen. Ook dit besluit 

toet gaTnotiveerd worden. k$esluit en motivering dienen schriftelijk aan de 
t te worden medegedeeld. 

V. De hiervoor genoemde besluiten zijn slecbts geldig ais de wtnudigingon 
OltCiijk 6 dagen tevoren 000r de leden zijn ontvangen. Deze uitnodigingen 
Viener uitdrukkelijk to vermelderb dat ann de orde wordt gesteld 
e>spekiieveltjk  hat  in ernstige ovetweging nemen van het opzeggen van het 
vertrouwen, het handte van van deze in-overweging-nerning Van wei het 
opzeggen van het vertrouwen in  hat  raadslid. 

2 Dave bepalingen worden op overeenkomastge wijze toegepast op de leden van de 
ven agenwoordigende organen der provincies en die territoriale gewestelijke 
icnomnen, deelgerneenten en wijkraden, waarvan het vertegenwoordigende orgaan 
ecittarreeks wordt gekozm in die gevallen waarin het niet om een raadslid gaat  

react  voor '(gemeentelijke) lecionvergedering' worden gelezen het orgaan 
ee-ervan de betrokken iraktia verantwoording schuidtg is. betreft het een lid van 
kevinciale Staten, dan vindt slechts bemiddeling in én instantie plaats, namelijk 
door een door het partijbestuur aan te wijzen kommissie. In verband daarmee zijn 

terugroening van leden van Provinciale Staten slechts twee provinciale 
ie000vergaderingen nodig. 

7rtikei 37 

1. Een lid van de Eerste of Tweede Kamer stelt zijn zetel ter beschikking als het 
kongres met inachtnemsng van de navolgende procedure het vertrouwen in hem 
or zegt. 
a. Eert dient door de kerngroep het besluit te worden genomen dat het opzeggen 

van bet vertrouwen in  hat  betrokken Kamerlid ernstige overweging tsrdlent. 
sjit beiuit moet worden gemotiveerd. 

7 t'ersoigent gaat een kommissie vart drie leden in het kont bitt bemiddelen. Het 
betrokken Kamerlid en de kerngroep wijzen elk éën lid za, terwijl deze beide 
Vornrnis.sieleden zeil het derde lid aanwijzen. Weigert het Kamerlid binnen drie 
dagen na de kerngroepvergadering een lid aan te wijzen, dan worden de twee 
ontbrekende leden door de kemngroepkomrnissie aangewezen. 

c. Op de volgende kerngroepvergadering, die tenminste een maand en ten hoogste 
twee maanden na de kerngroepvergadering genoemd onder a. moet 
plaatsvinden, brengt de bemidcielingskommissie rapport uit. 

d. Blijft de kerngroep, gehoord dit rapport en gehoord het verweer van het 
Kamerlid, bij haar standpunt, dan wordt de zaak geagendeerd voor het 
volgende kongres. 

2. ge tçorgres kers niet een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen het 
vertrouwen in het Kamerlid opzeggen. Ook dit besluit moet worden gemotiveerd. 
Besluit en motivering dienen schriftelijk aan de betrokkene te worden 
medegedeeld. 



Artikel 3 

Een gekozen voiksvertegenwoordiger ken slechts teruggeroepen worden van zijn 
vertegenwoordigende funktie eis hij: 
a. in flagrante strijd handelt met tiet program waarop hi j  is gekozen; 

veelvuldig handelt in strijd met andere duidelijk vaststaande partijlijnen ten 
aanzien van hoofdpunten van beleid; 

c. zich stelselmatig onttrekt aan zijn verantwoordingsplicht naar het betrokken 
partijorgaan. 

In de motivering van een besluit om het opzeggen van vertrouwen in ernstige 
overweging te nemen, den wel van een besluit het vertrouwen metterdaad op te 
zeggen, moet uitdrukkelijk op deze gronden worden ingegaan. 

HX)PÜSTUK 13: ÛE  VERKIEZINGSREGLEMENTEN 

Artikel 39 

Het kongres stelt de reglementen vast voor de wijze waarop de aanwijzing van 
kandioatcn wordt geregeld voor: 
a. de Tweede  tamer  der Steten benereal; 
b. de Eerste Kamer der 8tet 
c. de Provinciale Statenl 
d. de gewestraden; 
e, de gemeenteraden 
i, het Europees Parlement; 
g. andere lichamen 

Artikel 4h 

De verktezlngsreglerricntei mcken cool mv van hot huisdondelk reglement en worden 
daaraan als bijlage toegevoegd. 

l-iDOFUSTU( l hL..Ol.Lf\ 

Artikel 

1. Alle gescieliert de yoortvlein uit no icenatsing van de statuten of het 
huishoudelijk reglement worden beslist door een geschiilenkornmissia eis bedoeld 
in artikel 1;8,  lid 2, van de statuten. 

2. De gescniiienkommjssie bestaat uit een oneven tiental leden van tenminste 3 en 
ten hoogste 7 en wordt op voordracht van het  Ph  door het kongres benoemd voor 
een periode van 2 )aan 

3. bij meerderheid van stemmen door de geschïllenkommissie genomen besluiten zijn 
bindend,  

4. lhd:en de geschillenkornniissie niet tot een besluit komt, wordt het partijbestuur 
hiervan in kennis gesteld, dat alsdan een bindende beslissing neemt, 

. De leden van de geschillenkornmissie zijn aange-vezen als de leden van de 
kommissie bedoeld in a  rd  ikel 8 ven de statuten, 

Artikel 42 

Het partijbestuur ken in eik onvoorzien spoedeiseno geval in naam van de partij 
handelen onverminderd zijn verantwoordelijkheid aan het kongres en aan de kerngroep. 

Artikel 43 

lilt reglement en wijzigingen daarin treden in werking op de eerste dag van de maand 
volgend op die, waarin zij  zijn aangenomen. 



t 

11! 

22 

i ij? ger ei hef HUISHOUÛELiiK REGLdMENT 

A. YKZiNGSttEULEMNT VOOt.?. DETWEEDE KAMER DER STATEN 
N  Ii ft  AAL  

tar  uitvoering van hei in artikel 11.b. en artikel 39 van het huishoudelijk 
reglement 

Artikel I 

Het partijheseüur stelt tijdig de datum vast voor het kongres waarop de 
kandidatenlijsten worden vastgesteld. Dit kongres vindt tenminste 4 weken plaats 
voor de inleveringsdaturn van de kandidatenlijsten als bedoeld in de Kieswet. De 
datum wordt tenminste 10 weken voor het verkiezingskongres in het partijorgaan 
gepubliceerd. 

Artikel 2 

De aktiecentra dienen uiterlijk 5 maanden voor het verkiezingskongres bij het 
rasrtijbestuur schriftelijk en ondertekend namen in von die leden van de PPR, die 
naar het oordeel van de aktiecentra voor een kandidatuur in aanmerking komen. 
Het partijbestuur plaatse hiertoe uiterlijk 4 maanden voor het verkiezingskongres 
een oproep in het partijorgaan. Ook het partijbestuur kan namen van kandidaten 
noemen. 
Uiterlijk 3 maanden voor het verkiezingskongres stelt het partijbestuur een 
alfabetische lijst op van alle kandidaten en maakt deze bekend in het partijorgaan. 
Het partijbestuur zorgt tevens voor de bereidverklaring van de kandidaten.  
Ht  partijbestuur vraagt deze bereidverklaring door van oetrokkenen voor een 
door het partijbestuur aan te geven datum de invulling te verlangen van een 
bereidverklaringsformulier. Dit formulier bevat naast vragen over door de 
Kieswet hij de kandidaatstelling verlangde gegevens ook vragen over de vervulde 
funkties in de Partij en in vertegenwoordigende lichamen, over het bepaalde in 
artikel 1.5. van het huishoudelijk reglement ed over de poliUke opvattingen van 
betrokkenen. 
Het oereidverklaringsiorrnulier vermeldt tevens de vraag at men zich beschikbaar 
stelt voor het lijsttrekkerschap, voor het landelijke deei en/of voor het provinciale 
deel van de kandidatenlijst, voorzover men daarvoor althans kandidaat is gesteld.  
Ht  niet of niet volledig invullen,  het niet ondertekenen of het niet tijdig indienen 
bij het partijbestuur van het bereidverklaringstormuiier leidt tot het niet opnemen 
van de naam van betrokkene in de onder 2, bedoelde lijst. 
a. De provinciale besturen schrijven in elke provincie een provinciale 

ledenvergadering uit, die uiterlijk in de negende week voor het 
verkiezingskongres moet plaatsvinden. 
De provinciale besturen dragen er zorg voor dat de data en plaatsen van deze 
vergaderingen tenminste -i4 dagen van te voren aan de leden bekend worden 
gemaakt. 

b. Elke provinciale ledenvergadering stelt een lijst op met ten hoogste 30 namen. 
Voor deze 30 namen dienen de provinciale ledenvergaderingen een keuze te 
maken uit de namen welke voorkomen in de lijst bedoeld onder 2. De 
toevoeging van andere namen is niet toegestaan. 

c. De eerste 10 namen op de onder b. bedoelde lijst vormen een voordracht aan 
het kongres voor het landelijke deel van de kandidatenlijst, zoals bedoeld in 
artikel 3. 

d. bij deze namen geven de provinciale ledenvergaderingen aan wie van de 10 
genoemden geplaatst worden op het provinciale deel van de kandidatenlijst, 
wanneer zij door hei kongres niet op bet landelijke deel van cie kandtdaterthjst 
worden geplaatst. Zij geven hierbij tevens de volgorde aan, waarin deze namen 
in de kandidatenlijsten worden opgenorners. 



e. De overige namen op de volgens lid b. opgestelde lijst worden geplaatst op het 
in artikel 3 bedoelde provinciale deel van de kandidatenlijst, met dien 
verstande dat wordt aangegeven welke kandidaten niet in de lijst worden 
opgenomen wanneer er kandidaten volgens lid d. 0p het provinciale deel van de 
kandidatenlijst worden geplaatst. 

t. De door de provinciale ledenvergaderingen opgestelde lijsten worden door de 
provinciale besturen terstond ter kennis gebracht van het partijbestuur. 

g. De stemprocedure op de provinciale ledenvergaderingen is dezelfde die geldt 
voor het kongres, zoals bepaald in artikel 6. 

Artikel  

1. Het landelijke deel van de kandidatenlijst bestaat uit 10 namen. Deze namen 
komen als eerste voor op alle per kieskring in te dienen lijsten. 

2. Het provinciale deel van de kandidatenlijst bestaat uit een door de provinciale 
ledenvergadering te bepalen aantal namen, tot het maximum dat de Kieswet 
toelaat, 
Deze namen worden na die van het landelijke deel van de kandidatenlijst geplaatst 
op alle in de betrokken provincie in te dienen lijsten. 

Artikel 4 

I. De kerngroep benoemt uiterlijk 5 maanden voor het verkiezingskongres een 
vertrouwenskommissie, die bestaat uit 7 leden. De vertrouwenskommissie heeft 
tot taak ten behoeve van de verkiezing van de kandidaten door het kongres een 
advies op te stellen met de namen van de 10 kandidaten die zij het meest geschikt 
acht om op het landelijke deel van de, kandidatenlijst te worden geplaatst. Het 
partijbestuur is bevoegd zelfstandig een advies uit te brengen aan de 
vertrouwenskommissie. Het advies van de vertrouwenskommissie beperkt zich tot 
de namen van hen die door tenminste 3 provinciale ledenvergaderingen op de in 
artikel 2.4.c. bedoelde voordracht zijn geplaatst. 

2. Het advies van de vertrouwenskommissie wordt met de alfabetische lijst van de 
kandidaten alsmede de in artikel 2.4.c, bedoelde provinciale voordrachten 
gepubliceerd in het kongresboek, met inachtneming van een termijn als bedoeld in 
artikel 6 lid I en 2 van het huishoudelijk reglement, De vertrouwenskommissie 
legt tussentijds haar bevindingen ter beoordeling voor aan de kerngroep. 

Artikel 5 

I. In geval van ontbinding van de Tweede Kamer vergaderen de aktiecentra binnen 8 
dagen na de dagtekening van het besluit tot ontbinding om namen te noemen van 
kandidaten; deze namen worden gezonden aan het partijbestuur. Ook het 
partijbestuur kan namen van kandidaten noemen. 

2. Uiterlijk 16 dagen na het besjuit van Kamerontbinding vergaderen de provinciale 
ledenvergaderingen ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2 lid 4. 

3. Uiterlijk 30 dagen na het besluit van Kamerontbinding stelt het landelijk kongres 
de volgorde vast van alle in te dienen kandidtenli3srea. 

Artikel 6 

1. Het kongres stelt het landelijke deel van de kandidatenlijst vast, zoals bedoeld in 
artikel 3.1. 
Voor een plaats op het landelijke deel van de lijst komen alleen die kandidaten in 
aanmerking, die door tenminste 3 provinciale ledenvergaderingen op de in artikel 
2.4.c. bedoelde voordracht zijn geplaatst. 
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indien er minder dan 15 kandidaten zijn die door tenminste 3 provinciale 
Ledenvergaderingen op de in artikel 2.4.c. bedoelde voordracht zijn geplaatst, dan 
komen ook die kandidaten in aanmerking voor een plaats op het landelijk deel van 
de lijsit, die door  -2 povisiaialedenvergadecingeriop-de in &rtikêi 2.4.c. be:doeide 
voordrachtzijn geplaatst.- bedraagt het totale aantal kandidaten voor het landelijk 
deel van de lijst ook dan nog geen 15, dan komen alle kandidaten die op de in 
artikel 2.4.c. bedoelde voordracht zijn geplaatst in aanmerking voor een plaats op 
het landelijk deel van de lijst. 

2. De stemprocedure tijdens het kongres verloopt als volgt -. - 

a. eerst wordt de lijsttrekker gekozen. Om tot lijsttrekker gekozen te worden 
moet men meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte sternnien op 
zich hebben verenigd. 
Wanneer bij de eerste stemming geen van de kandidaten de meerderheid 
behaalt, vindt een tweede stemming plaats tussen de twee kandidaten die bij 
de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Dij een gelijk 
aantal stemmen beslist het lot, 

h. Vervolgens bepaalt het kongres in n stemming welke overige 9 kandidaten op 
de lijst worden geplaatst. De 9 kandidaten die de meeste stemmen op zich 
hebben verenigd zijn gekozen. 

c. Daarna wordt tussen de 9 gekozen kandidaten per plaats gestemd. Om op een 
bepaalde plaats gekozen te worden moet men meer dan de heit van het aania.l 
uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd. 
Wanneer bij de eerste stemming voor een bepaalde plaats geen van de 
kandidaten de meerderheid behaalt, vindt een tweede stemming plaats tussen 
de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich 
hebben verenigd. iij een gelijk aantal stemmen beslist het lot De We plaats 
op het landelijke deel van de lijst wordt bezet door de laatst overblijvende 
kandidaat. 

3. Een stembriefje is ongeldig indien het een naam of nemen bevat van kandidaten 
cie niet voor de plaats waarvoor gestemd wordt gekandideerd is of zijne  indien er 
meer namen op zijn ingevuld dan er plaatsen te vervuilen zijn nl indien dezelfde 
naam meer keren wordt ingevuld, fflanko stemmen tellen mee voor het aantal 
geldig uitgebrachte stemmen, 

,-tikel 7 

E Binnen een week nadat het kongres is gehouden deelt het presidium de uitslag van 
de stemmingen aan het partijbestuur mede. 

2. Overeenkomstig de onder 1. ontvangen uitslag en de in artikel 2.4.e, bedoelde 
lijsten stelt het partijbestuur de in te dienen kandidatenlijsten vast. 

3. Het partijbestuur draagt er zorg voor dat de samengestelde kandidatenlijsten 
tijdig worden ingeleverd overeenkomstig het in de Kieswet bepaalde. 

Artikel S 

De in te dienen lijsten worden onderling verbonden. 

Artikel 9 

Het kongres beslist over het aangaan van lijstverbindingen met andere partijen, in 
overeenstemming met hetgeen is vastgesteld op het kongres waarop over de 
programmatisce samenwerking is beslist. 



Ei. Vk2RKIEZtNGSRGLEMENT VOOR  Ott  EERSTE KAMER DER STATEN 
ENEI1AAL 

ter uitvoering van het bepaalde in artikel 29.c. en artikel 39 van het 
huishoudelijk reglement 

Artikel I 

De kerngroep stelt tijdig de datum vast voor de vergadering waarin de 
kandidatenlijst(en) voor de Eerste Kamer worden vastgesteld. Deze vergadering vindt 
tenminste 4 weken voor de irdeveringsoatuni van de kandidatenlijsten als bedoeld in 
de Kieswet plaats. 

Artikel 2 

1. Hel partijbestuur roept de aktiecentra door middel van het partijorgaan uiterlijk 
15 weken voor de vergadering van de kerngroep waarin de kandidatenlijst voor de 
Eerste Kamer wordt vastgesteld op om namen te noemen van kandidaten. Ook het 
partijbestuur kan ramen van kandidaten noemen. 

2. Aktiecentra stellen de kandidaten en leveren de voorstellen schriftelijk en 
ondertekend in bij het provinciaal bestuur, uiterlijk 12 weken voor de kandidaat-
stelling. 

3. De provinciale besturen verzenden de lijsten, eventueel met een advies, aan het 
partijbestuur, dat do gebundelde lijsten met adviezen en eventueel voorzien van 
een eigen advies aan de kerngroep doorzendt. 

Artikel 3 

Het partijbestuur zorgt voor de bereidverklaring van de kandidaten. 
Het partijbestuur vraagt deze bereidverklaring door van betrokkenen voor een door 
het partijbestuur aan te geven datum de invulling te verlangen van een bereid-. 
verkia mi  rig  sio mm ulie r. 
Dit formulier bevat naast vragen over door de Kieswet rij de kandidaatstelling 
verlangde gegevens ook vragen over de vervulde funkties in de partij en in 
vertegenwoordigende lichamen, over het bepaalde in artikel 1.5. van het huishoudelijk 
reglement en over de politieke opvattingen van betrokkenen. 
Het niet of niet volledig invullen, het niet ondertekenen of het niet tijdig indienen bij 
het partijbestuur  van het bereidverklaring sL,rmelier leidt tot  hat  mdcl opnemer van 
do naam van rietmakkene in de 

Artikel 't 

I. De kennartenu Cesi,st re jntCewofl,efl advies van het PB over het aantal ap te 
stellen iiistaç,. 

2. De kerngroep stelt aan de hand van de door de provinciale besturen ingediende 
voorstellen definitieve kandidatenlijsten op en zendt  doze  aan iet partijbestuur. 

3. De stemming geschiedt schriftelijk waarbij per plaats gestemd wordt, te beginnen 
met de eerste, 

4. Om gekozen te zijn dient men tenminste de helft van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen op zich te hebben verenigd, indien bij de eerste stemming 
geen kandidaat de meerderheid behaalt, vindt een tweede stemming plaats. indien 
bij de tweede stemming geen van de kandidaten de meerderheid behaalt, vindt een 
derde stemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de twede--temmin de 
meeste stemmen op zich hebben verar.igd. Hebben bij de tweede stemming meer 
dan twee personen een gelijk aantal stemmen op zich verenigd, dan blisi het lot 
wie bij de derde stemming zuilen deelnemen.- Hebben bij de tweede stemming 
twee ei meer kandidaten een gelijk aantal stemmen als tweede  on  zich. verenigd, 
dan bes.ist het lot wie bij de derde stemming zal deelnemen, 
Indien bij do derde stemming de stemmen staken beslist het lOt, 
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5.  lien  stembrieije is ongoidig indien het con naam bevat von een kandidrat c. 
voor da  plants  weorvoor wordt gestemd is gekandid.oerd, 
b1rUo rtemrnen tellen mee voer 'net aantal geldig uitgebrachte sceem 

!-trti<51 5 

I. l- tt per ,mstuur reg do voorbero.r!g vo;r do' t t - 

kandidz,erht:or  an  v'ijst do Laen van de Str erfmakties eer., div bea - te -I.:-- 
met de indiening van de kandidott vn. 

2. Het portijheetuur of zijn gemact' i--o is  bevy  'gd .;adic van  ht  bv 
een veer de partij za voerorg = U0: most  'eat -  do c'vcttnk 

dj
oi 1 mt 

bepaalde in a il-mI 4 vrtetcid hetCe d te komhi.  'trot Lt  Wer of 
splitsen in meer lijsten. 

Artikel 6 

Het partijbezuur heslCt over lot aangaan van lijs-verbindingen of km samen..  lien  
van ee-s gekomoireerde lijst oet andere par. k'n, een en and r veer zover de Kietw: 
zulks toelaat. 

Artikel 7 

Het partijbestuur : n.. ailoep v . . - -'Htie:.rg van leden v 't Je vea,;e on,or  eon  
vekIaring  dean  de leden van de k't - eeg  o'er  Je v.'sj:e  wearer  de str ezen 
aan da Statenleden tot WW zijn g'  komma 

C V AKIJSZD: a  EGt,EM6NI: VOC,t oti PAOViNCIALli SIhOEII 
ter uitseemirg van i- st hem We in artihel LA I.e. en ar»eeI 31 sen 'na-t 
hrh0ude1ijk reglement 

He t provincies bestuur roept uiterlijk t- ---men vet do inleveringsdatum van ce 
kandidaatstelling- aktiecentra en laden Uit de provincia op om netten te noemen  
'an  kandidaten voor het iidm.,et&tha1s van Provinciale St,,t'sn. 

J De aktiecentra in de provincie dienen bil het provinciaal bestuur schriftelijk er, 
ondertekend voorstellen in roet betrekking tot de kandidaten voor de Provjr,tioie 
bteten, uiterlijk 12 weken voor de inteveringadatum van de kandi.date.hjstvn,  
zeds  in de Leswei bedoeld, 

m'tikei 2 

I. 'niet pram.tciaal bestuur zorgt vo- jr de heretdverklarsng van de kandidaten,. 
Het vraagt deze bereidverklaring door van betrokkenen voor een door het 
provinosasl bestuur aan te geven datom de invulling te verlangen van een 
toreilvrrklaringsformuiier. - 

Dit formulier bevat naast vregen over door de Kieswet bij de kandidmnststellag 
orlangde gegevens ook vragen over de vervulde funk, les in de ge" en in 

serecgenwoordigande lichamen, over het betaalde in andkel 1.5, van ast 
huishendolijk reglement en over de politieke opvatte -gen van be troD enen 
i-at niet of niet volledig invullen, hot niet on-derreker. r, of het niet tijdig indienen 
bij 1' :t krovincisal bestuur van het bercidverklaringsforn- ulier leidt tot het niet 
.spoemen van de naam van betrokkene in de ander 22, bedeelde lijst, 

'2. Uiterlijk  ii  weken voor de datum waarop de iedenvei-gaderieg van 1t pm: vinciaal 
aktiecentrum waarin de kandidatenlijst wordt vastgesteld, plaatsvindt, stelt het 
provinciaal bestuur een alfabetiache lijst op van alle kandidaten en maakt  doze  
aan de leden bekend. 



3. Het provinciaal bestuur stelt daarna de or.werp-karsdidaterilijst(en) op voor alle 
Statenkieskringen en kan deze lijst(en) van een advies voorzien. 

4. Dc  stemming voor plaatsing op de kandidatenlijsten geschiedt schriftelijk waarbij 
per plaats gestemd wordt, te beginnen met-de-eerste. Om gekozen te zijn dient 
men -tenminste :de hetLtvan het aanta1-ge4dtg oktgebzachtesternmen op-zich te 
hebben verenigd. 
Indien bij de eerste stemming geen van de kandidaten de meerderheid behaalt, 
vindt een tweede stemming plaats. indien bij de tweede stemming geen van de 
kandidaten de meerderheid behaalt, vindt eer derde stemming plaats tussen de 
twee kandidaten die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben 
verenigd, lebben hij de tweede stemming meer dan twee personen een gelijk 
aantal stemmen op zich verenigd,  eon  beslist het lot wie bij derde stemming 
zullen deelnemen. Indien bij de derde stemming de stemmen staken beslist het lot. 

5. den stembriefe ss ongeldig wanneer het een naam bevat var een kandidaat die 
niet voor de plaats waarvoor wordt gestemd is gekandideerd. 
blanko stemmen tellen mee voor het aantal geldig uitgebrachte stemmen, 

6. Leden van hei provinciaal bestuur die gekandideerd zijn voor de Provinciale 
Staten, nemen geen deel aan de beraadslagingen en het opstellen van een advies 
als bedoeld in lid 3 van dit artikel. 

7. Het provinciaal bestuur zorgt voor de hefeidverklaring van de kandidaten en 
levert de kandidatenlijsten tijdig in, overeenkomstig het in de Kieswet beoaaide, 

U. VERKldZlNG5tdGLEMNT VOOR DE GEW6STRRiJEN 
ter uitvoering van het bepaalde in artikel 19.I.c. en artikel 39 van het 
huishoudelijk reglement 

Voor dit reglement geldt de tekst overeenkomstig biilege C hiervoor 
(verkiezingsreglernent voor da Provinciale Staten), net dier verstande das 
"provinciaal bestuur" c.q. `provinciale ledenvergadering" c.q. Provinciale Staten 
wordt vervangen door 'gewestelijk bestuur" c.q. 'lederwertadering van hot 
gewestelijk aktiecent ruin' c.q. 'gewest raad"., 

E. VRRKlri  ZIN GSR EC, LdMbNT VOOR Dr'. GRMEENTFRADr'Ni 
ter uitvoering vn het hepanle lit  iict1-:itl 19 ic ec:ct:hk 
huishoudelijk reglement 

Artikel I 

I. In de ledenvergadering var net gemeentelijk aktieceitrum wordt tenminste 12 
weken voor de kandidaatstelling voor de gemeenteraden besloten over het al dan 
niet deelnemen aan de verkiezingen. 

2. De algemene ledevergadering van het gemeentelijk aktiecentrum beslist over het 
samenstellen van gekombirteerde lijsten met andere partijen, een en ander voer 
zover de Kieswet zulks to-cleat.  

Artikel 2 

1. Uiterlijk 12 weken voor de kandidaatstelling dienen de leden van het gemeentelijk 
aktiecentrurn schriftelijk namen in van personen, die voor een kandidatuur in 
aanmerking komen. -. 

2. Het bestuur van het gemeentelijk aktiecentrum zorgt voor de bereidverklaring cmn 
de kandidaten. - 

Het vraagt deze bereidverklaring door var betrokkene voor een - door het 
gemeentelijk aktiecentrum aan te geven datum de invulling te verlangen van een - 

bereidverklarirgsformuher. Dit formulier bevat naast vragen over door ' de 
Kieswet bij de kandidaatstelling verlangde gegevens ook vragen over de vervulde 
funkties in de partij en in vertegenwoordigende lichamen, over het bepaalde in 
artikel I.). van het huishoudelijk re1ernent en over de politieke opvattingen  '.'an  
betrokkenen. 
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Het niet of niet volledig invullen, het niet ondertekenen of het niet tijdig indienen 
bij het gemeenteli aktiecentrum vn het bereidverklaringsforrnulier. leidt tot het 
niet opnemen van de naam van betrokkene in de kandidatenlijst. 

3. Uiterlijk weken voor de ledenvergadering waarop de volgorde van de kandidaten 
wordt vastgesteld, stelt het bestuur een alfabetis.zhe lijst: op van alle kandidaten 
en maakt deze 'aan de leden  bekend. 

4. Deze lijst kan door het bestuur van een advies worden voorzien, 
5. Het aktiecentrum registreert de naam van de PPR tussen 25 februari en 4 maart 

van het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. 
6. biJ de verkiezingen die noodzakelijk zijn geworden door wijziging van 

gemeentegrenzen dient het aktiecentrum 4 maanden voor de verkiezingsdatum 
kontakt op te nemen met het partijbestuur over de registratie van de naam van de 
PPR. 

Artikel  

I. De kandidatenlijst wordt opgesteld in de periode tussen da Provinciale 
Statenverkiezingen en 14 dagen daarna. 

2, De stemming voor plaatsing op de kandidatenlijst geschiedt schriftelijk waarbij 
per plaats gestemd wordt, te beginnen met de eerste. Om gekozen te zijn dient 
men tenminste de helft ven het aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich te 
hebben verenigd. 
Indien bij de eerste stemming geen kandidaa' de meerderheid behaalt, vindt een 
tweede stemming plaats. Indien bij de tweede stemming geen van de kandidaten 
de meerderheid behaalt, vindt een derde stemming plaats tussen do -twee 
kandidaten die bij de tweede stemming -ie -meeste stemmen op zich hebben 
verenigd. Hebben bij de tweede stemming meer dan twee personen een gelijk 
aantal stemmen op zien verenigd,, den beslist het lot wie hij de,  derde stemming 
zullen deelnemero indien bij de derdastemrning de stemmen staken beslis-, het lot. 

3. den stenibriefe m ongeldig wanneer het attn neem bevat van een kandidaat die 
niet voor de  pleats  waarvoor wordt gestemd is gekandideerd. 
Blanko stemmen tellen  nice  voor het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

4. Het bestuur van het gemeentelijk aktiecentnjm zorgt voor de bereid verklaring van 
de kandidaten en voor de inlevering van de kandidatenlijst op de dag van de 
kandidaatstelling. 

F. VERKIEZINGSREGLEMENT VOOR HEI IfUROPEES PARLEMENT 
ter uitvoering van liet bepaalde in artikel 11,b. en artikel 39 van het 
huishoudelijk reglement. 

Artikel I 

Het partijbestuur stelt tijdig de datum vast voor het kongres waarop de 
kandidatenvolgorde wordt vastgesteld. Dit kongres vindt tenrnirote 4 weken plaats 
voor de inleveringsdatum ven de kandidatenlijsten als bedoeld in de Kieswet.  Dc  - 
datum wordt tenminste 12 weken  ye-or het verkiezingskongres in het partijorgaan 
gepubliceerd. 

Artikel  

I, De aktlecentra dienen uiterlijk 3 maanden voor het verkiezingskongres bij hËt 
partijbestuur schriftelijk en ondertekend namen in van hen die voor een 
kandidatuur In aanmerking komen. 
Het partijbestuur plaats hiertoe uiterlijk .4 maanden voor het verkiezirigll<ongres 
een oproep in het partijorgaan. 
Ook het partijbestuur ken namen van kandidaten noemen; 

2. Uiterlijk 6. weken voor het verkkezingkongrea stelt het partijbestuur een" 
alfabetische lijst op van alle kandidaten en 'naakt deze bekend in het partijorgaan. 
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3. Het partijbestuur zorgt tevens voor de bereidverklaring van de kandidaten. Het 
partijbestuur vraagt deze bereidverklaring door van betrokkenen voor een door het 
partijbestuur aan te geven datum de invulling te verlangen van een 
bereidverklaringslorinukier. Dit formulier bevat naast vragen over door de 
Kieswet bij de karididaatstellirtg verlangde gegevens ook vragen over de vervulde 
funkties in de partij en in vertegenwoordigende lichamen, over het bepaalde in 
artikel 1.5. van het huishoudelijk reglement en over de politieke opvattingen van 
betrokkenen. 
Het niet of niet volledig invullen, het niet ondertekenen of het niet tijdig  indienen 
bij het partijbestuur van het bereidverklaringsformuUer leidt tot het niet opnemen 
van de naam van betrokkene in de onder 2.2. bedoelde lijst. 

Artikel 3 

I. Het partijbestuur is bevoegd zelfstandig een advies uit te brengen aan het korigres. 
2. Het advies van net partijbestuur wordt met de alfabetische lijst van kandidaten 

gepubliceerd in liet kongresboel met inachtneming van een termijn als bedoeld Ui 

artikel 6. lid I. en 2. van het huishoudelijk reglement. 

Artikel 4 

Het kongres spreekt zich uit over het al dan niet deelnemen van de PPR aan de 
verkiezingen voor het Europees Parlement met een eigen lijst dan wel door middel 
van een lijst met én of meer andere partijen, 

Artikel S 

1. De stemming geschiedt hriitelijl waarbij per plaats wordt gestemd te beginnen 
mei de cerutc. 

2. Om gekozen te zijn dient men tenminste de helft van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen op zich te hebben verenigd. 
,1-dien bij de eerste stemming geen kandidaat de meerderheid behaalt, vindt een 
tweede stemming plaats. Indien bij de tweede stemming geen van de kandidaten 
de meerderheid behaalt, vindt een derde stemming plaats tussen de twee 
kandidaten die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben 
verenIgd. Hebben bij de tweede stemming meer dan twee personen een gelijk 
aantal stemmen op zich verenigd, dan beslist het lot wie bij de derde stemming 
zullen deelnemen. Indien bij de derde stemming de stemmen staken beslist het lot. 

3. Een stembriefje is ongeldig indien het een naam bevat van een kandidaat die niet 
voor de plaats waarvoor wordt gestemd is gekandideerd. 
Blanko stemmen tellen mee voor het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

Artikel 6 

I, Binnen een week nadat het kongres is gehouden deelt het presidium de uitslag van 
de stemmingen aan het partijbestuur mede. 

2. I-let partijbestuur draagt er zorg voor dat de kandidatenlijsten tijdig worden 
ingeleverd overeenkomstig het in de Kieswet bepaalde. 

C. VERItEZINC5REGL,EMENT VOOR ANDERE LICHAMEN 

Bij verkiezingen voor andere lichamen geldt het verkiezingsreglement zoals dat 
is vastgesteld voor bet overeenkomstige nivo ais bedoeld in artikel 25.3. van het 
huishoudelijk reglement. 
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