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HANDBOEK 1.01.1 

STATUTEN VAN DE POLITIEKE PARTIJ 
RADIKALEN 
Laatst herzien door het kongres van 16 april 1988 

HOOFDSTUK 1: NAAM, ZETEL EN DUUR 

Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam Politieke Partij Radikalen. Deze naam kan worden afgekort en aangeduid 

als PPR'. 
2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. 
3. De duur van de vereniging, welke is opgericht op 1 maart 1968, is onbepaa]d. 

HOOFDSTUK 2: DOEL 

Artikel 2 
1. De PPR. stelt zich ten doel het aktief deelnemen aan het politieke leven in Nederland, vanuit een 

gezindheid die gericht is op een vernieuwing van de samenleving. 
2. Deze doelstelling wordt steeds opnieuw nader uitgewerkt in een politiek program. 

HOOFDSTUK 3: MIDDELEN 

Artikel 3 
De P.P.R. tracht haar doel te bereiken door: 

a. het doen verkiezen van haar kandidaten in de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, 
alsmede in andere vertegenwoordigende lichamen; 

b. steun te geven aan en/of initiatieven te nemen tot buitenparlementaire akties en andere geëigende 
middelen. 

HOOFDSTUK 4: LEDEN 

Artikel 4 
1. Ieder die instemt met de doelstellingen van de P.P.R. en de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, kan als 

lid tot de P.P.R. toetreden. 
2. Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het sekretariaat van de P.P.R. of op 

een nader bij huishoudelijk reglement vast te stellen wijze. 

Artikel S 
1. Het lidmaatschap gaat in en eindigt op de dag bij het huishoudelijk reglement te bepalen. 
2. Aan het lidmaatschap is de betaling van een jaarlijkse kontributie verbonden. 

Artikel 6 
Leden hebben het recht zich beschikbaar te stellen voor alle funkties in en namens de partij en zijn daarin 
benoembaar. 
Uitgangspunt is een gelijke deelneming van vrouwen en van mannen aan alle funkties en 
vertegenwoordigingen van de partij. De partij schept hiertoe de voorwaarden, welke nader zijn geregeld in het 
huishoudelijk reglement. 

Artikel 7 
Het lidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden; 
b. de ontvangst op het sekretariaat van de P.P.R. van een schriftelijke opzegging; 
C. alvoering van de ledenlijst wegens een kontributieschuld met inachtneming van terzake geldende 

bepalingen van het huishoudelijk reglement; 
d. royement. 

Artikel 8 
Het bestuur van de P.P.R. is bevoegd een lid te royeren, indien dit zich gedraagt op een wijze welke in 
ernstige mate in strijd is met de doelstellingen van de P.P.R., met de statuten of met het huishoudelijk 
reglement. 

Artikel 9 
Van een royement staat binnen een maand nadat het betrokken lid hiervan kennis heeft kunnen nemen beroep 
open bij een kommissie, waarvan de leden door de algemene vergadering zijn aangewezen. Een royement 
wordt schriftelijk aangezegd. 
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HOOFDSTUK 5: AFDELINGEN EN AKTIECENTRA 

Artikel 10 
1. De afdelingen verenigen alle leden die woonachtig zijn in één of meer gemeenten. Binnen een afdeling 

kunnen aktiecentra bestaan, die alle leden uit eenzelfde gemeente verenigen. 
2. De taakstelling, de organisatievorm, de bevoegdheden en de werkwijze van de afdelingen en aktiecentra 

worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement. 

HOOFDSTUK 6: DE ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 11 
1. Het hoogste gezag van de P.P.R. berust bij de algemene vergadering, genaamd: "het kongres". Het 

kongres bestaat uit die leden welke door de afdelingen uit de leden worden aangewezen. Voor elk kongres 
wijst iedere afdeling ten hoogste 10% - naar boven afgerond - van het aantal leden, doch tenminste één 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 gekozen leden van de Eerste en Tweede Kamerfraktie en van de 
fraktie in het Europees Parlement zijn stemgerechtigde deelnemers aan het kongres. 

3. Het kongres is voor alle leden toegankelijk. 
4. Elk jaar wordt tenminste een kongres gehouden. Het wordt door het partijbestuur bijeengeroepen door 

oproeping via het partijorgaan. 
5. De wijze waarop leden het partijbestuur om een kongres kunnen verzoeken wordt geregeld in het 

huishoudelijk reglement. 
6. 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. De organisatie van het kongres wordt opgedragen aan een presidium, waarvan de samenstelling en de taak 

nader worden geregeld bij huishoudelijk reglement. 

HOOFDSTUK 7: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET KONGRES 

Artikel 12 
1. Het kongres is belast met: 

a. de vaststelling van het politieke program van de P.P.R.; 
b. de wijziging van de statuten; 
C. de beoordeling van het beleid van het bestuur en van bij huishoudelijk reglement aan te wijzen 

vertegenwoordigende lichamen; 
d. de beoordeling van het beleid van de leden in andere partijorganen; 
C. de verkiezing van het bestuur; 
f. de beslissing in hoogste instantie over zaken, welke in de statuten en reglementen van de P.P.R. 

daartoe zijn aangewezen; 
g. 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. 

HOOFDSTUK 8: DE PARTIJRAAD 

Artikel 13 
1. De partijraad wordt gevormd door vertegenwoordigers van de afdelingen. Het aantal vertegenwoordigers 

en de wijze van hun verkiezing worden geregeld in het huishoudelijk reglement. 
2. De partijraad heeft tot taak: 

a. de kontrole op het beleid van het partijbestuur, waaronder ten minste verstaan wordt het toezicht op 
het partijbestuur als bedoeld in BW boek 2 art. 48.3.; 

b. de kontrole op het beleid van de frakties van de P.P.R. in de Eerste en de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal en in het Europees Parlement; 

C. de medewerking aan de verkiezingen in vertegenwoordigende lichamen; 
d. de vaststelling van het huishoudelijk reglement en van wijzigingen daarin; 
e. andere in het huishoudelijk reglement genoemde taken. 

3. Het bepaalde in lid 2. wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement. 

HOOFDSTUK 9: KATEGORALE GROEPEN 

Artikel 14 
1. Binnen de P.P.R. bestaan kategorale groepen. 
2. Een kategorale groep is een zelforganisatie van mensen binnen de P.P.R. op grond van een door hen als 

gemeenschappelijk ervaren kenmerk, dat overeenstemt met door de partij nagestreefde emancipatie en/of 
bestreden diskriminatie. 
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HOOFDSTUK 10: HET BESTUUR 

Artikel 15 
1. Het bestuur van de P.P.R., verder genoemd het partijbestuur, bestaat uiteen door het kongres te bepalen 

aantal leden, met dien verstande dat het ten minste uit zeven leden bestaat. 
2. De voorzitter wordt door het kongres in funktie gekozen. Het huishoudelijk reglement kan bepalen dat ook 

andere bestuursleden in funktie worden gekozen. 
3. De procedure voor de kandidaatstelling en de verkiezing van de leden van het partijbestuur wordt geregeld 

in het huishoudelijk reglement. 
4. De voorzitter en de sekretaris organisatie vertegenwoordigen te zamen de P.P.R. in en buiten rechte. 

HOOFDSTUK 11: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET 
PARTIJBESTUUR 

Artikel 16 
1. Tot de taken van het partijbestuur behoren: 

a. de algemene leiding van de partij; 
b. de uitvoering van besluiten van het kongres; 
C. de instelling van bijzondere organen, waaraan een beperkte bestuurs- of beslissingsmacht of een 

adviserende taak kan worden opgedragen; 
d. de erkenning van dein artikel 10. bedoelde afdelingen en aktiecentra; 
C. de aanwijzing van gevolmachtigden en het vaststellen van de inhoud van hun volmacht; 
L andere in het huishoudelijk reglement genoemde taken. 

2. Het partijbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren 
van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de P.P.R. zich als borg of als 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor 
een schuld van een derde verbindt, onder verantwoording aan de eerstvolgende partijraadsvergadering en 
aan het eerstvolgende kongres, 

3. De taken, bevoegdheden en werkwijze van het partijbestuur worden nader geregeld in het huishoudelijk 
reglement. 

HOOFDSTUK 12: GELDMIDDELEN 

Artikel 17 
De geldmiddelen van de P.P.R. bestaan uit: 
a. de kontributie; 
b. vrijwillige bijdragen; 
c. erfstellingen, legaten en schenkingen; 
d. alle overige baten. 

HOOFDSTUK 13: VERENIGINGSJAAR 

Artikel 18 
Het verenigingsjaar loopt van 1januari tot en met 31 december. 

HOOFDSTUK 14: STATUTENWIJZIGING 

Artikel 19 
1. Een besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen door het kongres. Daartoe is een volstrekte 

meerderheid van stemmen toereikend. 
2. Een besluit tot wijziging van de statuten treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte is 

opgemaakt. 

HOOFDSTUK 15: UITLEG 

Artikel 20 
1. 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. 

HOOFDSTUK 16: ONTBINDING 

Artikel 21 
1. Bij ontbinding van de P.P.R. geschiedt de likwidatie door het partijbestuur overeenkomstig het bepaalde 

in art. 50. boek 2, titel 2. van het Burgerlijk Wetboek. 
2. Het ontbindingsbesluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen op een speciaal daartoe bijeen 

geroepen kongres, geeft aan een eventueel likwidatiesaldo een passende bestemming. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE 
POLITIEKE PARTIJ RADIKALEN 
Laatst herzien door het kongres van 16 april 1988 

HOOFDSTUK 1: HET LIDMAATSCHAP 

Artikel 1 
1. Het sekretariaat van de P.P.R. is gevestigd op het partijburo. 
2. De in artikel 4. lid 1. van de statuten bedoelde personen kunnen zich als lid melden bij het partijburo of bij 

een afdeling, die de nieuwe leden meldt aan het partijburo. 
3. De aanmelding dient schriftelijk en ondertekend te geschieden en ten minste te bevatten: naam, adres, 

postkode, geboortedatum en zo mogelijk beroep en interesses. 
4. Het lidmaatschap gaat in onmiddellijk na de registratie door het partijburo. Het eindigt op de dag dat het 

sekretariaat de opzegging ontvangt. Het partijburo doet periodiek opgave van de mutaties in het 
ledenbestand aan de sekretariaten van de afdelingen en de provinciale besturen. 

5. Het lidmaatschap van meer partijen (zogeheten dubbellidmaatschap) kan slechts geaksepteerd worden 
wanneer het - landelijk gezien - gaat om andere demokratische progressieve partijen. De betrokkenen 
dienen zich slechts in één landelijke partij te exponeren. Dit betekent dat, als hij/zij in een andere partij 
reeds bestuurslid is, een positie in het openbaar bestuur bekleedt, kandidaat bij de verkiezingen is of 
anderszins via die partij in de openbaarheid treedt, aanmelding als lid en - vervolgens het aksepteren van 
de aanmelding - inhoudt dat in de P.P.R. geen van vorengenoemde posities bekleed kan worden. 

Artikel 2 
Indien een lid de door het kongres vastgestelde minimumkontributie over een bepaald jaar niet heeft voldaan, 
wordt het schriftelijk op haar/zijn verplichtingen gewezen. Indien hierop binnen vier weken op het partijburo 
van betaling niet is gebleken, wordt het lid nogmaals aan de betalingsverplichting herinnerd. De afdeling 
wordt van deze herinnering op de hoogte gesteld. Wordt hierop binnen vier weken wederom niet gereageerd, 
dan kan het partijbestuur het lid met onmiddellijke ingang afvoeren van de ledenlijst, echter nimmer met 
terugwerkende kracht. 

Artikel 3 
1. Een lid dat de minimumkontributie over een bepaald kalenderjaar heeft voldaan, kan alle rechten haar/hem 

krachtens statuten of reglementen toegekend in het aansluitende halfjaar uitoefenen. Een lid dat op 30 juni 
van enig kalenderjaar de voor haar/hem geldende jaarkont.ributie voor de helft betaald heeft, kan alle 
rechten haar/hem krachtens statuten of reglementen toegekend uitoefenen in het tweede halfjaar van dat 
kalenderjaar. 

2. Het partijbestuur kan een lid ontheffen van de verplichting tot betaling van kontributie. Het bepaalde 
krachtens het eerste lid van dit artikel blijft dan buiten toepassing. 

Artikel 4 
1. Een lid kan zich bij de uitoefening van de rechten als lid beroepen op het in artikel 6. van de statuten 

omschreven uitgangspunt. 
2. Het in lid 1. bedoelde uitgangspunt is van toepassing op alle in dit reglement en in de daarbij behorende 

verkiezingsreglementen bedoelde besturen, kommissies, organen, afvaardigingen en kandidatenlijsten 
voor vertegenwoordigingen. 

3. Voor de Kommissie Samenstelling Partijbestuur, voor de vertrouwenskommissie en daarmee vergelijkbare 
kommissies die adviezen uitbrengen bij kandidaatstellingen geldt ter waarborging van de naleving van het 
uitgangspunt bedoeld in lid 1., dat bij haar samenstelling het aantal vrouwen ten minste gelijk is aan het 
aantal mannen. 

4. Afwijking van het hiervoor gestelde is slechts mogelijk na verkregen met redenen omklede toestemming 
van het partijbestuur. 

5. Over de naleving van het in leden 2. t/m 4. gestelde legt het partijbestuur verantwoording af aan de 
partijraad. 

HOOFDSTUK 2: AFDELINGEN EN AKTIECENTRA 

Artikel 5 
1. Elk lid van de P.P.R. is aangesloten bij een afdeling. 
2. Een afdeling kan worden opgericht door ten minste vijf leden die in de betrokken gemeente of groep van 

gemeenten woonachtig zijn. 
3. De oprichting wordt aan het partijbestuur gemeld. 
4. Bij de melding als bedoeld in lid 3. wordt mededeling gedaan van de namen en adressen van de 

verschillende bestuursleden en hun funkties, alsmede van de gemeente of groep van gemeenten welke de 
afdeling omvat. 

5. Het partijbestuur beslist over de erkenning van een afdeling nadat het geverifieerd heeft of deze voldoet 
aan de in artikel 6. vermelde voorwaarden. 

Artikel 6 
Een afdeling dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
a. het vormen van een bestuur, dat ten minste bestaat uit voorzitter, sekretaris en penningmeester; 
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b. het manifesteren van de P.P.R. ter plaatse; 
c. het deelnemen aan de lokale politiek en aan (deel)gemeenteraads. c.q. gewestraadsverkiezingen; 
d. het deelnemen aan de aktiviteiten van de landelijke P.P.R., door: 

- vertegenwoordigd te zijn op vergaderingen van de partijraad; 
- het partijkongres voor te bereiden en er vertegenwoordigd te zijn; 
- mee te werken aan kandidaatstellingen; 

e. het betrekken van de tot de afdeling behorende aktiecentra en verspreid wonende leden bij de landelijke 
politiek; 

f. het jaarlijks vóór 1juli vaststellen van de jaarrekening over het voorafgaande boekjaar en het tijdig 
vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar. Deze jaarstukken dienen desgevraagd aan het 
partijbestuur te worden overlegd. 

Artikel 7 
1. Binnen een afdeling kunnen, door ten minste vijf leden in een gemeente, aktiecentra worden gevormd. De 

grens van een aktiecentrum wordt gevormd door de gemeentegrens. 
2. Een aktiecentrum behoeft niet te voldoen aan de voor-waarden die in artikel 6. aan een afdeling worden 

gesteld. 
3. Een aktiecentrum is bevoegd zelfstandig deel te nemen aan de lokale politiek en aan de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

Artikel 8 
1. Indien een afdeling minder dan vijf leden omvat, heeft deze opgehouden te bestaan en treden de leden in 

overleg met het partijbestuur toe tot een andere afdeling. 
2. Bij beëindiging van de afdeling dragen de aftredende bestuursleden er zorg voor dat alle bescheiden en 

eventuele bezittingen worden overgedragen aan het partijbestuur. 

Artikel 9 
Bij wijzigingen in de samenstelling van een afdelingsbestuur worden provinciaal bestuur en partijbestuur 
hiervan in kennis gesteld. 

Artikel 10 
Van de landelijk geïnde kontributie wordt een nader door- de partijraad te bepalen gedeelte afgedragen aan de 
afdelingen en de provincies. 

Artikel 11 
1. De ledenvergadering van een afdeling kan een huishoudelijk reglement en/of 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 P.P.R. 

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

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

4. De statuten en het huishoudelijk reglement van de in lid 3. bedoelde rechtspersoon mogen niet in strijd 
zijn met de statuten en de reglementen van de P.P.R. Zij hebben geen rechtsgeldigheid indien en zolang zij 
niet door het partijbestuur zijn goedgekeurd. 

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

HOOFDSTUK 3: PROVINCIALE LEDENVERGADERING EN 
PROVINCIAAL BESTUUR 

Artikel 12 
I. De provinciale ledenvergadering heeft tot taak: 

a. de verkiezing van het provinciaal bestuur; 
b. de kontrole op het beleid van het provinciaal bestuur en de (steun)fraktie; 
c. de vaststelling van de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten. 

2. Artikel 11 is van overeenkomstige toepassing op de provinciale ledenvergadering. 

Artikel 13 
1. Het provinciaal bestuur heeft ten minste tot taak: 

a. het organiseren en koördineren van de deelname van de P.P.R. aan de provinciale politiek; 
b. het onderhouden van kontakten daarover met de afdelingen in de provincie; 
C. het organiseren van de krachtens de verkiezingsreglementen bedoeld in artikel 45. noodzakelijke 

ledenvergaderingen; 
d. het beheer van de financiën die het bestuur ter beschikking staan. 

2. De provinciale ledenvergadering is bevoegd te besluiten tot een ruimere taakinvulling van het provinciaal 
bestuur, die zich kan uitstrekken tot alle taken genoemd in artikel 39. 
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HOOFDSTUK 4: HET KONGRES 

Artikel 14 
Opgave van stemgerechtigde kongresdeelnemers - zoals bedoeld in artikel 11. lid 1 van de statuten - 
geschiedt uitsluitend via een door de sekretaris van de afdeling ondertekend formulier. De opgavetermijn sluit 
een maand voor het kongres. 

Artikel 15 
1. Het kongres wordt ten minste eenmaal per jaar door het partijbestuur bijeengeroepen. 
2. Indien meer dan de helft van de gekozen leden van de partijraad of 19ó van de leden van de partij dat 

wensen wordt een buitengewoon kongres door het partijbestuur bijeengeroepen. 

Artikel 16 
1. Ter voorbereiding van een kongres geldt het volgende tijdschema: 

a. vijf maanden voor het kongres worden inhoudelijke kongresstukken aangeboden aan het partijbestuur; 
b. vijf maanden voor het kongres dienen voorstellen voor de kongresagenda bij het partijbestuur te zijn 

ingediend; 
C. uiterlijk drie maanden voor het kongres worden de kongresstukken in het partijorgaan gepubliceerd; 
d, uiterlijk twee maanden voor het kongres vindt behandeling van de kongresstukken in de afdelingen 

plaats; 
C. tot uiterlijk twee maanden voor het kongres kunnen amendementen bij het partijbestuur worden 

ingediend; 
f. uiterlijk een maand voor het kongres volgt publikatie van de kongresstukken. 

2. De verantwoording van frakties en partijbestuur en eventuele andere niet amendeerbare stukken worden 
uiterlijk een maand voor het kongres in het partijorgaan aangekondigd en zijn vanaf dat moment voor de 
leden verkrijgbaar. 
De verantwoording van het partijbestuur geldt als jaarverslag bedoeld in BW boek 2, artikel 48. lid 1. 

3. Van genoemd tijdschema kan door besluiten van de partijraad van geval tot geval worden afgeweken. 

Artikel 17 
1. Voorstellen, amendementen en moties kunnen worden ingediend door een afdeling, het partijbestuur, de 

kategorale groepen, ten minste vijftien partijleden, de frakties in de Tweede of de Eerste Kamer of in het 
Europees Parlement, en daartoe door het kongres op voordracht van het partijbestuur aangewezen 
organen. 

2. Tot één 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 18 
1. Amendementen op kongresstukken worden door of namens het partijbestuur van een positief of negatief 

preadvies voorzien. 
2. Amendementen op kongresstukken worden door het kongrespresidium, tezamen met of in overleg met het 

partijbestuur, ingedeeld in de volgende kategorieën: 
- kategorie 1: 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 3: bevat amendementen die beogen wezenlijke veranderingen aan te brengen in de 

voorliggende kongresstukken. 

Artikel 19 
1. Uiterlijk zes weken voor het kongres deelt het kongrespresidium aan de betrokken indieners mee welke 

amendementen zijn ingedeeld in kategorie 1. 
De amendementen uit kategorie 1 worden niet afgedrukt in het kongresboek; de positief gepreadviseerde 
amendementen uit deze kategorie worden verwerkt in de voorliggende tekst. 

2. Tot een week voor het kongres mogen indieners van amendementen die zijn ingedeeld in kategorie I 
verzoeken indienen tot verplaatsing van deze 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 op schrift beschikbaar zijn. 

- 

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

Artikel 20 
1. 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 diskussie in het kongres. 

Artikel 21 
Onverminderd het daaromtrent bepaalde in artikel 11. van de statuten behoort tot de taken van het kongres: 
a. de beoordeling van het beleid van het partijbestuur en de frakties; 
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b. de aanwijzing van de kandidaten voor landelijke en internationale vertegenwoordigende lichamen-, 
C. de verkiezing van leden van partijorganen voorzover zulks ingevolge statuten of huishoudelijk reglement 

vereist is; 
d. de vaststelling van de lijnen waarlangs de politiek van de partij zich binnen het program dient te 

ontwikkelen. 

HOOFDSTUK 5: DE PARTIJRAAD 

Artikel 22 
1. De partijraad, als bedoeld in artikel 13. van de statuten, bestaat uit leden die worden afgevaardigd door de 

afdelingen. De namen en verdere gegevens inzake gekozen leden, alsmede wijzigingen hierin, worden 
door de afdelingen onmiddellijk schriftelijk ter kennis gebracht van het partijburo en van het 
partijraadsbestuur. Partijraadsleden zijn eerst stemgerechtigd wanneer de schriftelijke kennisgeving ten 
minste twee weken voor de dag waarop de partijraad vergadert op het partijburo en bij het 
partijraadsbestuur is ontvangen. 

2. a. Elke afdeling kiest - uit kandidaten gesteld door de leden van de afdeling - ten minste één 
afgevaardigde in de partijraad. 

b. Voor elke volle honderd leden kiest de desbetreffende afdeling een extra afgevaardigde in de 
partijraad. 

3. Elk partijraadslid is verantwoording verschuldigd aan die ledenvergadering, die haar/hem heeft gekozen. 
Deze ledenvergadering heeft ook de bevoegdheid het vertrouwen in een gekozen partijraadslid op te 
zeggen. Het betrokken partijraadslid is dan gehouden zich als zodanig terug te trekken. 

4. Partijraadsleden worden voor twee jaar gekozen en kunnen slechts zes jaren achtereen zitting hebben. Bij 
tussentijds aftreden van partijraadsleden wordt in de opvolging voorzien door die ledenvergadering die de 
betrokkenen heeft gekozen. 

5. Alle partijleden kunnen deelnemen aan de beraadslagingen in de partijraadsvergaderingen; stemrecht 
hebben slechts de gekozen partijraadsleden. 

6. Elk partijraadslid ontvangt de uitnodiging voor de partijraadsvergaderingen. Deze gaat vergezeld van 
voldoende informatie over de geagendeerde onderwerpen. 

Artikel 23 
1. De partijraad wordt ten minste vier maal per jaar bijeengeroepen ter uitvoering van de taken zoals 

omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. 
2. Indien 10010 of meer van de gekozen partijraadsleden dat wenst wordt een bijzondere 

partijraadsvergadering uitgeschreven binnen twee weken nadat het schriftelijk verzoek daartoe bij het 
partijraadsbestuur is ontvangen. Deze vergadering wordt gehouden binnen vier weken nadat bedoeld 
verzoek is ontvangen. 

Artikel 24 
1. De partijraad kan slechts besluiten nemen indien meer dan de helft van de leden bedoeld in artikel 22. lid 

1. laatste zin (het kworurn) aanwezig is. Indien dit niet het geval is, kunnen over de desbetreffende 
voorstellen - mits deze geagendeerd zijn - tijdens de eerstvolgende partijraadsvergadering 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 het partijbestuur uitgebrachte advies 

overgenomen; bij het ontbreken van een dergelijk advies is het voorstel verworpen. 
5. Het partijbestuur kan tegen een besluit als bedoeld in lid 2. in beroep gaan bij het kongres. Dit beroep 

wordt onmiddellijk ter kennis van de partijraad gebracht en schort de uitvoering van het besluit op. 

6. De partijraad stelt zelf een reglement van orde op, waarop het bepaalde in artikel 11. van overeenkomstige 

toepassing is. 

Artikel 25 
Onverminderd het bepaalde in artikel 13. van de statuten bestaan de taken van de partijraad uit: 
a. de kontrole op het politieke beleid van de P.P.R. en haar landelijke organen en het terzake adviseren, 

zonder in de rechten van het kongres te treden; 
b. de interpretatie en toepassing van de door het kongres vastgestelde programma's tot een eerstvolgend 

kongres daarover een uitspraak heeft gedaan; 
C. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening; 
d. het instellen van een financiele kommissie als bedoeld in artikel 32., die belast wordt met het toezicht op 

de fmanciën van de partij en die ten minste eenmaal per jaar verslag doet van haar werkzaamheden aan de 
partijraad; 

C. de benoeming van de leden van de voorzitterspool, op voordracht van het partijbestuur. 

HOOFDSTUK 6: HET PARTIJBESTUUR 

Artikel 26 
Onverminderd het bepaalde in artikel 16. van de statuten en in artikel 39. heeft het partijbestuur tot taak: 
a. de algemene leiding van de partij; 
b. de uitvoering van kongresbesluiten en van bindende besluiten van de partijraad; 
c, de ontwikkeling van het beleid; 

- 
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de benoeming van de personeelsleden van de PPR.; 
het zorgdragen voor het goed funktioneren van het partijburo. 

Artikel 27 
1. Het partijbestuur bestaat uit zeven leden, die door het kongres in funktie worden gekozen. 
2. De funkties in het partijbestuur zijn: 

- voorzitter 
- sekretaris organisatie / penningmeester 
- sekretaris scholing, vorming en emancipatie 
- sekretaris inhoudelijk werk 
- sekretaris buitenland 
- sekretaris publiciteit 
- sekretaris lokale politiek. 

3. Het kongres kiest uit de leden van het partijbestuur een vice-voorzitter. 
4. De sekretaris van het partijbestuur is belast met de beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken ten 

behoeve van het partijbestuur volgens een door het partijbestuur opgestelde instruktie. Zij/hij woont de 
vergaderingen van het partijbestuur bij en heeft in deze vergaderingen een adviserende stem. Zij/hij 
bewaakt de voortgang van de aanhangige onderwerpen. 

Artikel 28 
1. a. Het partijbestuur in nieuwe samenstelling treedt in funktie onmiddellijk na zijn verkiezing. 

b. Om tot lid van het partijbestuur gekozen te worden moet men meer dan de helft van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd. 

2. a. Het kongres benoemt op voordracht van het presidium een stemburo dat uit een oneven aantal van ten 
minste drie leden bestaat. Het stemburo stelt de uitslag van de stemming(en) vast. Het stemburo beslist 
over de geldigheid van de ingeleverde stembriefjes. - 

b. Na de vaststelling van een stemming wordt de uitslag aan het kongres medegedeeld. 
3. a. Indien bij de eerste stemming voor een funktie in het partijbestuur geen van de kandidaten meer dan 

de helft van het aantal uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming 
gehouden tussen de twee kandidaten, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben 
verenigd. 

b. Indien er na de eerste stemming meer dan twee kandidaten zijn die de meeste stemmen op zich hebben 
verenigd, vindt herstemming plaats. 

C. Indien bij de herstemming 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. 

4. Indien na herstemming voor een funktie in het partijbestuur geen van de kandidaten meer dan de helft van 
het aantal uitgebrachte stemmen behaalt, voorziet de eerstvolgende partijraadsvergadering in de vakature 
volgens een analoge procedure. 

5. a. Het partijbestuur treedt na twee jaar in zijn geheel af. Leden van het partijbestuur zijn ten hoogste 
tweemaal achtereen herkiesbaar. 

b. Bij tussentijdse opvolging geldt als tijdstip voor aftreden van de opvolger hetzelfde tijdstip als dat van 
de voorganger. 

6. a. Bij tussentijds aftreden van een partijbestuurslid doet de Kommissie Samenstelling Partijbestuur aan 
de partijraad een voorstel van ten minste een dubbeltal. De partijraad beslist in de opvolging volgens 
lid 3. na ingewonnen advies als bedoeld in artikel 33. 

b. Na het bekend worden van het aftreden roept het partijbestuur daartoe bevoegde organen in het eerst 
verschijnende partijorgaan op, om binnen drie weken na de verschijningsdatum van de oproep via het 
partijbestuur namen van kandidaten te melden bij Kommissie Samenstelling Partijbestuur. De 
kommissie verricht haar in artikel 33. genoemde werkzaamheden met dien verstande dat in plaats van 
"het kongres" wordt gelezen "de partijraad. 

c. De verkiezing van partijbestuursleden door de partijraad volgens het onder a. en b. gestelde, wordt ter 
bekrachtiging voorgelegd aan het eerstvolgende kongres. 

HOOFDSTUK 7: HET KONGRESPRESIDIUM EN HET 
PARTIJRAADSBESTUUR 

Artikel 29 
1. Het kongrespresidium bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. Het partijbestuur stelt de 

kandidaten. De partijraad kiest de leden van het kongrespresidium voor een periode van twee jaar. Leden 
van het kongrespresidium zijn hoogstens tweemaal achtereen herkiesbaar. 

2. Leden van het kongrespresidium worden in één stemming door de partijraad gekozen. Om tot lid gekozen 
te worden moet men meer dan één derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen hebben behaald. 

3. Bij tussentijds aftreden van leden van het kongrespresidium stelt het partijbestuur nieuwe kandidaten. 
Daaruit worden door de partijraad nieuwe kongrespresidiumleden gekozen volgens de in lid 2. genoemde 
procedure. 

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

Artikel 30 
Het kongrespresidium heeft tot taak: 
a. de vaststelling van de dagorde van het kongres; 
b. de samenstelling van de agenda en het tijdschema na overleg met het partijbestuur; 
c. de organisatorische voorbereiding van het kongres na overleg met het partijbestuur; 
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d. het doen van een voorstel aan het kongres voor de afhandeling van de agenda; 
e. het toedelen van de beschikbare spreektijd; 
f. het aanwijzen van voorzitters voor de verschillende kongreszittingen uit de voorzitterspool; 
g. het maken, vaststellen en doorzenden van notulen aan het partijbestuur binnen twee weken na afloop van 

het kongres. 

Artikel 31 
1. a. Het partijraadsbestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. De leden van het 

partijraadsbestuur worden door de partijraad gekozen voor een periode van twee jaar en zijn tweemaal 
achtereen herkiesbaar, 

b. Leden van het partijraadsbestuur worden in één stemming gekozen. Om tot lid van het 
partijraadsbestuur gekozen te worden moet men meer dan één derde van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen hebben behaald. 

C. Bij tussentijds aftreden van leden van het partijraadsbestuur voorziet de partijraad in de opvolging volgens 
de onder a. en b. genoemde procedure. 

2. Het partijraadsbestuur verdeelt zelfde taken. 
3. Het partijbestuur benoemt uit zijn midden een persoon, die als adviserend lid aan het partijraadsbestuur 

wordt toegevoegd. 
4. De taken van het partijraadsbestuur zijn: 

a. de vaststelling van de dagorde van de partijraadsvergaderingen; 
b. de vaststelling van de lijst van agendapunten; 
C. de bepaling van plaats en tijdsduur van de partijraad alsmede de organisatorische voorbereiding 

daarvan na overleg met de partijraad; 
d. het doen van een voorstel aan de partijraad voor de afhandeling van de agenda; 
e. het toedelen van de beschikbare spreektijd; 
f. het eventueel samenvoegen van voorstellen van gelijke of nauw verwante strekking tot één voorstel; 
g. het zorgdragen voor het maken van notulen van de partijraadsvergaderingen; 
h. het openbaar maken van besluiten van de partijraad en publikatie daarvan in het partijorgaan; 
i. zorgdragen voor voldoende informatie over de geagendeerde onderwerpen; 
j. zorgdragen voor alle administratieve taken ten behoeve van de partijraad; 
k. het op de hoogte stellen van de betrokken organen en/of personen over de genomen besluiten; 
1. het aanwijzen van voorzitters voor de verschillende partijraadsvergaderingen uit de voorzitterspool. 

HOOFDSTUK 8: KOMMISSIES 

Artikel 32 
1. De financiële kommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, die op voordracht van het 

partijbestuur door de partijraad worden benoemd voor een periode van twee jaar. Leden van de financiële 
kommissie zijn ten hoogste tweemaal achtereen herkiesbaar. 

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

3. De penningmeester legt vóór 1 oktober 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. 

4. De financiële kommissie brengt vóór 15 oktober verslag uit aan de partijraad. 
5. De partijraad behandelt het in lid 4. bedoelde verslag voor 15 december voorafgaand aan het boekjaar 

waarop de begroting betrekking heeft. 

Artikel 33 
1. De verkiezing van leden van het partijbestuur wordt voorbereid door de Kommissie Samenstelling 

Partijbestuur. Deze kommissie bestaat uit 5 personen en wordt ten minste 9 maanden vóór het kongres 
waarop bestuursverkiezingen plaatsvinden op voordracht van het partijbestuur benoemd door de 
partijraad. 

2. De Kommissie Samenstelling Partijbestuur heeft de volgende taken: 
a. zij nodigt de gemelde kandidaat-leden uit voor een gesprek. In dat gesprek gaat de kommissie na hoe 

de kandidaat-leden denken in het partijbestuur te funktioneren, op welke gebieden zij aktiviteiten 
ontwikkeld hebben of denken te ontwikkelen en voorts overige zaken die van belang kunnen zijn voor 
het bestuurslidmaatschap; 

b. zij brengt aan het kongres een gemotiveerd advies uit over de meest wenselijke samenstelling van het 
partijbestuur, waarin zij aangeeft welke kandidaten zij voor de te vervullen funkties het meest geschikt 
acht. 

3. Het advies van de kommissie wordt - voordat het wordt gepubliceerd - aan de kandidaten ter kennis 
gebracht. 

4. De kandidaten maken een korte levensbeschrijving (inklusief partij-aktiviteiten) die - na verifikatie door 
de kommissie - wordt gepubliceerd. 

5. De kommissie blijft na het kongres in funktie. Zij adviseert de partijraad over de vervulling van 
tussentijdse vakatures in het partijbestuur. 

6. De kommissie formuleert en hanteert kriteria voor onder meer de afweging van kwaliteiten, waardoor de 
wijze van naleving van het gestelde in artikel 4. van dit reglement nader wordt uitgewerkt. 

7. Het partijbestuur roept de leden en de afdelingen ten minste zes maanden vóór het kongres waarop 
bestuursverkiezingen plaatsvinden, via een publikatie in het partijorgaan op, namen van kandidaten te 
melden via het partijbestuur bij de in lid 1. genoemde kommissie. Tot uiterlijk vier maanden voor het 
kongres heeft men de gelegenheid namen te melden. Aangemelde kandidaten doen uiterlijk drie maande1 
voor het kongres aan de in lid 1. genoemde kommissie weten of zij bewilligen in hun kandidatuur. 
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Indien er onvoldoende kandidaten bewilligen (d.w.z. minder dan twee per te vervullen plaats), doet de in 
lid 1. genoemde kommissie hiervan direkt na de sluiting van de bewilligingstermijn bericht aan de 
afdelingen en aan de tot kandidaatstelling bevoegde partijorganen. Voor die funkties waarvoor 
onvoldoende bewilligingen zijn kunnen afdelingen en bevoegde organen dan, binnen een termijn van 
maximaal veertien dagen, opnieuw kandidaten stellen. Dein lid 1. genoemde kommissie is in deze situatie 
ook bevoegd zelf kandidaten te stellen. 

S. Kandidaten kunnen worden gesteld door de afdelingen, het partijbestuur, de kategorale groepen, ten 
minste vijftien partijleden, of daartoe door het kongres op voordracht van het partijbestuur aangewezen 
organen. 

Artikel 34 
1. De vergaderleiding van het kongres en de partijraad is in handen van één of me-er leden van de 

voorzitterspool. 
2. De-leden van de voorzitterspool worden op voordracht van het partijbestuur benoemd door de partijraad. 
3. Leden van de voorzitterspool worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn ten hoogste 

tweemaal achtereen herkiesbaar. 

Artikel 35 
1. Alle geschillen, die voortvloeien uit de toepassing van de statuten of het huishoudelijk reglement worden 

beslist door een geschillenkommissie als bedoeld in artikel 20. lid 2. van de statuten. 
2. De geschillenkommissie bestaat uit een oneven aantal leden van ten minste drie en ten hoogste zeven en 

wordt op voordracht van het partijbestuur door de partijraad benoemd voor een periode van twee jaar. 
Leden van de geschillenkommissie zijn ten hoogste tweemaal achtereen herkiesbaar. 

3. Bij meerderheid van stemmen door de geschillenkommissie genomen besluiten zijn bindend. 
4. Indien de geschillenkommissie niet tot een besluit komt, wordt het partijbestuur hiervan in kennis gesteld, 

dat alsdan een bindende beslissing neemt. 
5. De leden van de geschillenkommissie zijn aangewezen als de leden van de kommissie bedoeld in artikel 9. 

van de statuten. 

Artikel 36 
1. De partijraad benoemt op voordracht van het partijbestuur uiterlijk zeven maanden voor het 

verkiezingskongres een vertrouwenskommissie, die bestaat uit zeven 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 vijftien 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 de partijraad op de in artikel 2. lid 4. onder c. van het verkiezingsreglement voor de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal bedoelde voordracht zijn geplaatst. 

2,. Het advies van de vertrouwenskommissie wordt met de alfabetische lijst van de kandidaten alsmede de 
voordracht van de partijraad gepubliceerd in het kongresboek, met inachtneming van een termijn als 
bedoeld in artikel 16. lid 1. onder f.. 

3. Het partijbestuur geeft voor de kommissie kriteria voor de afweging van kwaliteiten aan, waardoor de 
wijze van naleving van het gestelde in artikel 4. nader wordt uitgewerkt. 

HOOFDSTUK 9: ORGANEN 

Artikel 37 
1. Tot de oprichting van organen van politieke, huishoudelijke en/of organisatorische aard, zoals bedoeld in 

artikel 16. lid 1.c. van de statuten kan uitsluitend worden besloten door het kongres, de partijraad of het 
partijbestuur. 

2. Het partijbestuur stelt de in lid 1. bedoelde organen in en legt hierover verantwoording af aan het kongres 
en de partijraad. 

3. Bij de uitvoering van de in lid 2. genoemde taak kiest het partijbestuur de voor het orgaan geeigende 
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 partijraad vastgesteld; zij worden als bijlage bij dit reglement gevoegd; 

b. de rechtspositieregeling van de werknemers is materieel gelijk aan die van werknemers van de P.P.R.; 
C. voor een nader door het partijbestuur 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 P.P.R. 
ter beschikking zijnde middelen; 

CL het jaarverslag en de jaarrekening van de rechtspersoon dienen tijdig voor de verantwoording van de 
jaarstukken van de P.P.R. als bedoeld in artikel 25. door het bestuur van de rechtspersoon bij het 
partijbestuur te worden ingediend; 

C. het partijbestuur doet, op basis van voorstellen van het betreffende partijorgaan, een voordracht voor 
de benoeming van bestuursleden aan de partijraad. De-partijraad benoemt de bestuursleden. 

4. Over publikatie namens de P.P.R. van stukken opgesteld door organen als bedoeld in lid 1. beslist het 
partijbestuur. 

5. Standpunten kunnen met voorkennis van het partijbestuur ook zelfstandig door organen worden 
gepubliceerd als duidelijk wordt aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid dit geschiedt. 
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HOOFDSTUK 10: VERGADERINGEN 

Artikel 38 
1. a. In beginsel zijn alle vergaderingen openbaar. In vergaderingen kunnen partijleden het woord voeren 

met inachtneming van door de voorzitter van de vergadering te stellen regels. 
b. 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. 
C. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de 

aanwezige leden. 
d. Blanko stemmen tellen mee voor het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 
C. Stemgerechtigden brengen slechts één stem uit per in stemming gebracht voorstel. 
L Indien ten minste 59ó van de leden zulks verzoekt, schrijft het bestuur een ledenvergadering uit binnen 

twee weken nadat bedoeld verzoek schriftelijk bij de sekretaris is binnengekomen; deze 
ledenvergadering wordt gehouden binnen vier weken nadat bedoeld verzoek is ontvangen. 

2. a. Over personen wordt schriftelijk gestemd. De enige uitzondering is bij akkiamatie benoemen. 
Wanneer ook maar één van de stemgerechtigden of de kandidaat zelf dit wenst, moet schriftelijk 
worden gestemd. 

b. Een stembriefje is ongeldig indien het een naam of namen bevat van kandidaten die niet voor de plaats 
waarvoor gestemd wordt gekandideerd is of zijn, indien er meer namen op zijn ingevuld dan er 
plaatsen te vervullen zijn of indien dezelfde naam meer keren wordt ingevuld. 

3. a. Indien een amendement op een voorstel of op een motie is ingediend, wordt dit in stmming gebracht 
voorafgaand aan het voorstel of de 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 het minder verstrekkende amendement 
enzovoort, tot alle amendementen in stemming zijn gebracht. Indien één of meer amendementen zijn 
aangenomen, wordt nog slechts gestemd over het voorstel of de motie in geamendeerde vorm. 

b. Een amendement kan door de indiener(s) ervan worden ingetrokken. Indien een stemgerechtigde hier 
bezwaar tegen maakt, wordt het amendement alsnog in behandeling genomen en in stemming 
gebracht. 

HOOFDSTUK 11: BESTUREN 

Artikel 39 
1. Onverminderd het bepaalde in artikelen 15. en 16. van de statuten gelden voor het partijbestuur en de 

afdelingsbesturen de volgende regels. 
2. Een bestuur heeft tot taak: 

a. de algemene leiding van de partij c.q. de afdeling; 
b. het uitvoeren van besluiten van de ledenvergadering welke het bestuur heeft gekozen; 
C. het voeren c.q. aktief ondersteunen van akties die bijdragen zijn tot verwezenlijking van de 

doelstellingen en het program van de P.P.R.; 
d. het bevorderen van de deelname van de leden aan het werk van de P.P.R.; 
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 P.P.R.; 
f. 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 verkiezingskampanjes; 
h. 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 koördineren van alle organen die onder verantwoordelijkheid van het bestuur vallen. 

3. Een bestuur wordt rechtstreeks door en uit de leden gekozen. Het bestaat uit ten minste drie leden, Om tot 
lid van het bestuur gekozen te worden moet men ten minste één derde 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. 
Bestuursleden kunnen slechts zes jaren achtereen lid zijn van eenzelfde bestuur. 

5. Tenminste eenmaal per jaar leggen bestuur en volksvertegenwoordigers verantwoording af van het 
gevoerde beleid in een ledenvergadering. Bovendien als 5 % van de leden of ten minste twintig leden 
daarom verzoeken. 

6. Indien een bestuur uit minder dan drie personen bestaat en/of naar het oordeel van de ledenvergadering 
niet meer funktioneert, treedt het partijbestuur in de rechten en plichten van het betrokken bestuur. Het 
partijbestuur neemt maatregelen opdat zo spoedig mogelijk een nieuw bestuur door de desbetreffende 
ledenvergadering wordt gekozen. 

HOOFDSTUK 12: ONVERENIGBAARHEID VAN FUNKTIES 

Artikel 40 
1. Onverminderd elders in dit reglement gestelde bepalingen kunnen in ieder geval funkties 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. 
3. Dein de leden 1. en 2. bedoelde nivo's zijn respektievelijk het afdelingsnivo, het provinciale nivo en het 

landelijke nivo. 
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4. Onder funkties in de zin van dit artikel wordt verstaan: alle funkties waarin men ingevolge het reglement 
of de bijlagen daarop is gekozen of benoemd. 

5. Ongeacht het in lid 4. 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 de afdeling 

anders geregeld, of waarover plaatselijk andere bindende afspraken bestaan. 
6. Werknemers in dienst van de partij, van partijorganen of van met de partij verbonden instellingen kunnen 

geen lid zijn van de kolleges waaraan zij rechtstreeks verantwoording schuldig zijn, noch van organen die 
tot taak hebben het beleid van die kolleges te kontroleren. In afwijking van deze regels geldt dat bedoelde 
funktionarissen wel door hun afdeling kunnen worden aangewezen als stemgerechtigde deelnemers aan 
het kongres. 

HOOFDSTUK 13: VERHOUDING VOLKSVERTEGENWOORDIGER - 
POLITIEKE PARTIJ 

Artikel 41 
Een gekozen volksvertegenwoordiger kan slechts teruggeroepen worden van haar/zijn vertegenwoordigende 
funktie als zij/hij: 
a. in flagrante strijd handelt met het program waarop zij/hij is gekozen; 
b. veelvuldig handelt in strijd met andere duidelijk vaststaande partijlijnen ten aanzien van hoofdpunten van 

beleid; 
.c. zich stelselmatig onttrekt aan haar/zijn verantwoordingsplicht naar het betrokken partijorgaan. 

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

Artikel 42 
1. Een wethouder dient af te treden als de ledenvergadering van de afdeling c.q. als de leden van het 

aktiecentrum met inachtneming van de volgende procedure heeft c.q. hebben uitgesproken dat het 
wenselijk is dat de fraktie het vertrouwen in haar/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 veertien dagen later zal mogen plaatsvinden. 
b. Deze mening wordt onmiddellijk door het afdelingsbestuur c.q. door het aktiecentrum meegedeeld aan 

het partijbestuur. Het partijbestuur wijst een kommissie van drie leden aan om tijdig in het gerezen 
konflikt te bemiddelen. 

C. Vervolgens kan de ledenvergadering, gehoord het rapport van de bemiddelingskommissie 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 veertien dagen later zal mogen plaatsvinden, deze zaak opnieuw in behandeling zal nemen. 
Dit besluit moet met een meerderheid van twee derde der uitgebrachte stemmen worden genomen en 
wordt onmiddellijk aan het partijbestuur meegedeeld. 

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

e. De besluiten, genoemd onder a. en c. 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 kan worden in de 
gelegenheid te zijn de vergaderingen bij te wonen. 

2. Het bepaalde in lid 1. 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. 

Artikel 43 
1. Een raadslid stelt haar/zijn zetel ter beschikking als de ledenvergadering van de afdeling c.q. als de leden 

van het aktiecentrum met inachtneming van de navolgende procedure het vertrouwen in haar/hem opzegt 
c.q, opzeggen. 
a. Eerst dient door de ledenvergadering het besluit te worden genomen dat het opzeggen van het 

vertrouwen in het betrokken raadslid emstige overweging verdient. Dit besluit moet worden 
gemotiveerd. 

b. Vervolgens vindt de procedure van artikel 42. lid I. onder b. t/m e. toepassing. Voor wethouder leze 
men raadslid. 

2. Deze bepalingen worden op overeenkomstige wijze toegepast op de leden van de vertegenwoordigende 
organen der provincies en die territoriale gewestelijke lichamen, deelgemeenten en wijkraden, waarvan het 
vertegenwoordigende orgaan rechtstreeks wordt gekozen. 

Artikel 44 
1. Een lid van de Eerste of Tweede Kamer stelt haar/zijn zetel ter beschikking als het kongres met 

inachtneming van de navolgende procedure het vertrouwen in haar/hem opzegt. 
a. Eerst dient door de partijraad het besluit te worden genomen dat het opzeggen van het vertrouwen in 
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het betrokken Kamerlid ernstige overweging verdient. Dit besluit moet worden gemotiveerd. 
b. Vervolgens gaat een kommissie van drie leden in het konfiikt bemiddelen. Het betrokken Kamerlid en 

de partijraad wijzen elk één lid aan, terwijl deze beide kommissieleden zelf het derde lid aanwijzen. 
Weigert het Kamerlid binnen drie dagen na de partijraadsvergadering een lid aan te wijzen, dan 
worden de twee ontbrekende leden door het partijbestuur aangewezen. 

C. Op de volgende partijraadsvergadering, die ten minste een maand en ten hoogste twee maanden na de 
partijraadsvergadering genoemd onder a. moet plaatsvinden, brengt de bemiddelingskommissie 
rapport uit. 

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

2. Het kongres kan met een meerderheid van twee derde 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. 

HOOFDSTUK 14: DE VERKIEZINGSREGLEMENTEN 

Artikel 45 
Het kongres stelt de reglementen vast voor de wijze waarop de aanwijzing van kandidaten wordt geregeld 
voor: 
a. de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
b. de Eerste Kamer der Staten-Generaal; 
C. het Europees Parlement; 
d. de Provinciale Staten; 
e. de gewestraden; 
f. de gemeenteraden; 
g. andere lichamen. 

Artikel 46 
De verkiezingsreglementen maken deel uit van het huishoudelijk reglement en worden daaraan als bijlage 
toegevoegd. 

HOOFDSTUK 15: SLOT. EN OVERGANGSBEPALINGEN 

Artikel 47 
Het partijbestuur kan in elk onvoorzien spoedeisend geval in naam van de P.P.R. handelen onverminderd zijn 
verantwoordelijkheid aan het kongres en aan de partijraad. 

Artikel 48 
Dit reglement en wijzigingen daarin treden in werking op de eerste dag van de maand volgend op die, waarin 
zij zijn aangenomen. 
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Bijlagen bij het huishoudelijk reglement 

A. VERKIEZINGSREGLEMENT VOOR DE TWEEDE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL 
ter uitvoering van het bepaalde in artikel 21. onder b. en artikel 45. van het huishoudelijk reglement 

Artikel 1 
Het partijbestuur stelt tijdig de datum vast voor het kongres waarop de kandidatenlijsten worden vastgesteld. 
Dit kongres vindt plaats ten minste vier weken voor de inleveringsdatum van de kandidatenlijsten als bedoeld 
in de Kieswet. 

Artikel 2 
1. De afdelingen dienen uiterlijk zeven maanden voor het verkiezingskongres bij het partijbestuur schriftelijk 

en ondertekend namen in van die leden van de P.P.R., die naar het oordeel van de afdelingen voor een 
kandidatuur in aanmerking komen. Het partijbestuur plaatst hiertoe uiterlijk negen maanden voor het 
verkiezingskongres een oproep in het partijorgaan. Ook het partijbestuur kan namen van kandidaten 
noemen. 

2. Het partijbestuur zorgt voor de bereidverklaring van de kandidaten. 
Het partijbestuur vraagt deze bereidverklaring door van betrokkenen vóór een door het partijbestuur aan te 
geven datum de invulling te verlangen van een bereidverklaringsformulier. 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 1. lid 5. van het 
huishoudelijk reglement en over de politieke opvattingen van betrokkenen. Het bereidverklaringsformulier 
vermeldt tevens de vraag of men zich beschikbaar stelt voor het lijsttrekkerschap, voor het landelijke deel 
en/of voor het provinciale deel van de kandidatenlijst, voorzover men daarvoor althans kandidaat is 
gesteld. Het niet of niet volledig invullen, het niet ondertekenen of het niet tijdig indienen bij het 
partijbestuur van het bereidverklaringsformulier leidt tot het niet opnemen van de naam van betrokkene in 
de in lid 3. bedoelde lijst. 

3. Uiterlijk vier maanden voor het verkiezingskongres stelt het partijbestuur een alfabetische lijst op van alle 
kandidaten die zich bereid verklaard hebben en maakt deze bekend in het partijorgaan. 

4. a. Het partijraadsbestuur schrijft een partijraadsvergadering uit, die uiterlijk drie maanden voor het 
verkiezingskongres moet plaatsvinden. Het partijraadsbestuur draagt er zorg voor dat de datum en 
plaats van deze vergadering ten minste drie weken van te voren aan de partijraadsleden bekend wordt 
gemaakt. 

b. De partijraad stelt een lijst op met ten hoogste dertig namen. Voor deze dertig namen dient de 
partijraad een keuze te maken uit de namen welke voorkomen in de lijst bedoeld in lid 3. De 
toevoeging van andere namen is niet toegestaan. 

C. De 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. Voor het opstellen van de bedoelde voordracht door de partijraad geldt de volgende stemprocedure: 
1. Eerst wordt de voor te dragen lijsttrekker aangewezen volgens de regeling die in artikel 5.2.a. is 
voorgeschreven voor de verkiezing door het kongres. 
2. Vervolgens bepaalt de partijraad in één stemming welke overige kandidaten voor een plaats op 
de lijst worden voorgedragen. De kandidaten die de meeste stemmen op zich hebben verenigd 
worden op de voordracht geplaatst, met een maximum van negenentwintig. Om op de voordracht 
te worden geplaatst dient een kandidaat ten minste één derde van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen op zich te hebben verenigd. 
3. Indien de onder 2. bedoelde stemming minder dan veertien voor te dragen kandidaten oplevert, 
vindt herstemming plaats totdat dit aantal is bereikt of overschreden. 

Artikel 3 
1. Het landelijke deel van de kandidatenlijst bestaat uit vijftien namen. Deze namen komen als eerste voor op 

alle per kieskring in te dienen lijsten. 
2. Indien een provinciale ledenvergadering dit wenst, kan zij het landelijke deel van de kandidatenlijst 

aanvullen met een provinciaal deel. Dit provinciale deel 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. 

3. De gegevens van op het provinciale deel van de lijst geplaatste personen worden door de provinciale 
besturen terstond ter kennis gebracht van het partijbestuur. 

Artikel 4 
1. In geval van ontbinding van de Tweede Kamer vergaderen de afdelingen binnen acht 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 zestien dagen na het besluit van Kamerontbinding vergadert de partijraad ter uitvoering van het 
bepaalde in artikel 2. lid 4. 

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

Artikel S 
1. Het kongres stelt het landelijke deel van de kandidatenlijst vast, zoals bedoeld in artikel 3. lid 1. Voor een 

plaats op het landelijke deel van de lijst komen alleen die kandidaten in aanmerking, die door de partijraad 



op de in artikel 2 lid 4. onder c. bedoelde voordracht zijn geplaatst. 
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 stemmen 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. Bij een gelijk 
aantal stemmen beslist het lot. 

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

c. Daarna wordt tussen de veertien gekozen kandidaten per plaats gestemd. Om op een bepaalde plaats in 
de eerste stemming te worden gekozen moet men meer dan de helft van het aantal uitgebrachte 
stemmen op zich verenigd hebben. 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. Bij een gelijk aantal stemmen 
beslist het lot wie kandidaat is bij de tweede stemming. In de tweede stemming is diegene gekozen die 
de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot. De vijftiende 
plaats op het landelijk deel van de lijst wordt bezet door de laatst overblijvende kandidaat. 

Artikel 6 
1. Binnen een week nadat het kongres is gehouden deelt het presidium de uitslag van de stemmingen aan het 

partijbestuur mee. 
2. Overeenkomstig de volgens lid 1. ontvangen uitslag en de in artikel 3. lid 3. 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 7 
De in te dienen lijsten worden onderling verbonden. 

Artikel 8 
Het kongres beslist over het aangaan van lijstverbindingen met andere partijen, in overeenstemming met 
hetgeen is vastgesteld op het kongres waarop over de programmatische samenwerking is beslist. 

B. VERKIEZINGSREGLEMENT VOOR DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL 
ter uitvoering van het bepaalde in artikel 21. onder b. en artikel 45. van het huishoudelijk reglement 

Artikel 1 
Het partijbestuur stelt tijdig de datum vast voor het kongres waarop de kandidatenlijst(en) voor de Eerste 
Kamer worden vastgesteld. Dit kongres vindt plaats ten minste vier weken voor de inleveringsdatum van de 
kandidatenlijsten als bedoeld in de Kieswet. 

Artikel 2 
1. Het partijbestuur roept de afdelingen door middel van het partijorgaan uiterlijk vier maanden voor het 

kongres waarin de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer wordt vastgesteld op om namen te noemen van 
kandidaten. Ook het partijbestuur kan namen van kandidaten noemen. 

2. Afdelingen stellen de kandidaten en leveren de voorstellen schriftelijk en ondertekend in bij het 
partijbestuur, uiterlijk drie maanden voor het verkiezingskoQgres. 

3. Het partijbestuur zorgt voor de bereidverklaring van de kandidaten volgens de bepalingen uit artikel 2. lid 
2. van het Verkiezingsreglement voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

4. Uiterlijk zes weken voor het verkiezingskongres stelt het partijbestuur een alfabetische lijst op van alle 
kandidaten die zich bereid verklaard hebben en maakt deze bekend in het partijorgaan. 

5. Het partijbestuur is bevoegd zelfstandig een advies Uit te brengen aan het kongres. 
6. Het advies van het partijbestuur wordt met de alfabetische lijst van kandidaten gepubliceerd in het 

kongresboek, met inachtneming van een termijn als bedoeld in artikel 16. lid 1. onder f. van het 
huishoudelijk reglement. 

Artikel 3 
1. De kandidatenlijst bestaat uit tien namen. 
2. Het kongres beslist na ingewonnen advies van het partijbestuur over het aantal op te stellen lijsten. 
3. Het kongres stelt de definitieve kandidatenlijsten op. 
4. De stemming geschiedt schriftelijk. De stemprocedure is analoog aan die welke is voorgeschreven voor de 

kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. 
5. Binnen een week nadat het kongres is gehouden deelt het presidium de uitslag van de stemmingen aan het 

partijbestuur mee. 

Artikel 4 
1. Het partijbestuur regelt de voorbereiding voor de indiening van de kandidatenlijsten en wijst de leden van 

de Statenirakties aan, die belast worden met de indiening van de kandidatenlijsten. 
2. Het partijbestuur of zijn gemachtigde is bevoegd - omwille van het bereiken van een voor de partij zo 

voordelig mogelijk resultaat - de overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, vastgestelde lijst(en) te 
kombineren tot één lijst of te splitsen in meer lijsten. 



HANDOEK 1.02.13  

Artikel 5 
Het partijbestuur beslist over het aangaan van lijstverbindingen of het samenstellen van een gekombineerde 
lijst met andere partijen, een en ander voor zover de Kieswet zulks toelaat. 

Artikel  
Het partijbestuur of zijn gemachtigde kan aan de Statenleden een stemadvies verstrekken. Een Statenlid dat 
voornemens is af te wijken van dit stemadvies wordt geacht de voorzitter van het partijbestuur dan wel de 
gemachtigde van het partijbestuur over dit voornemen in te lichten. 

Artikel 7 
Het partijbestuur legt na afloop van de verkiezing van leden van de Eerste Kamer een verklaring af aan het 
kongres over de wijze waarop de stemadviezen aan de Statenleden tot stand zijn gekomen. 

C. VERKIEZINGSREGLEMENT VOOR HET EUROPEES PARLEMENT 
ter uitvoering van het bepaalde in artikel 21. onder b. en artikel 45. van het huishoudelijk reglement 

Artikel 1 
Het partijbestuur stelt tijdig de datum vast voor het kongres waarop de kandidatenlijst wordt vastgesteld. Dit 
kongres vindt plaats ten minste vier weken voor de inleveringsdatum van de kandidatenlijsten als bedoeld in 
de Kieswet. 

Artikel 2 
1. De afdelingen dienen uiterlijk drie ~den voor het verkiezingskongres bij het partijbestuur schriftelijk 

en ondertekend namen in van hen die voor een kandidatuur in aanmerking komen. Het partijbestuur 
plaatst hiertoe uiterlijk vier maanden voor het verkiezingskongres een oproep in het partijorgaan. Ook het 
partijbestuur kan namen van kandidaten noemen. 

2. Het partijbestuur zorgt voor de bereidverklaring van de kandidaten volgens de bepalingen uit artikel 2. lid 
2. van het Verkiezingsreglement voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

3. Uiterlijk zes weken voor het verkiezingskongres stelt het partijbestuur een alfabetische lijst op van alle 
kandidaten die zich bereid verklaard hebben en maakt deze bekend in het partijorgaan. 

Artikel 3 
1. Het partijbestuur is bevoegd zelfstandig een advies uit te brengen aan het kongres. 
2. Het advies van het partijbestuur wordt met de alfabetische lijst van kandidaten gepubliceerd in het 

kongresboek, met inachtneming van een termijn als bedoeld in artikel 16. lid J.J. van het huishoudelijk 
reglement. - 

Artikel 4 
Het kongres spreekt zich uit over het al dan niet deelnemen van de P.P.R. aan de verkiezingen voor het 
Europees Parlement met een eigen lijst dan wel door middel van een lijst met één of meer andere partijen. 

Artikel S 
1. De kandidatenlijst bestaat uit tien namen. 
2. Het kongres stelt de definitieve kandidatenlijst op en zendt deze aan het partijbestuur. 
3. De stemming geschiedt schriftelijk. De stemprocedure is analoog aan die welke is voorgeschreven voor de 

kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. 

Artikel 6 
1. Binnen een week nadat het kongres is gehouden deelt het presidium de uitslag van de stemmingen aan het 

partijbestuur mee. 
2. Het partijbestuur draagt er zorg voor dat de kandidatenlijsten tijdig worden ingeleverd overeenkomstig het 

in de Kieswet bepaalde. 

D. VERKIEZINGSREGLEMENT VOOR DE PROVINCIALE STATEN 
ter uitvoering van het bepaalde in artikel 12. lid 1. onder c. en artikel 45. van het huishoudelijk reglement 

Artikel 1 
1. Het provinciaal bestuur roept uiterlijk zestien weken voor de inleveringsdatum van de kandidatenlijsten de 

afdelingen uit de provincie op om namen le noemen van kandidaten voor het lidmaatschap van 
Provinciale Staten. 

2. De afdelingen in de provincie dienen bij het provinciaal bestuur schriftelijk en ondertekend voorstellen in 
met betrekking tot de kandidaten voor de Provinciale Staten, uiterlijk twaalf weken voor de 
inleveringsdatum van de kandidatenlijsten, zoals in de Kieswet bedoeld. 

Artikel 2 
1. Het provinciaal bestuur zorgt voor de bereidverklaring van de kandidaten volgens de bepalingen uit artikel 

2. lid 2. van het Verkiezingsreglement voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
2. Uiterlijk acht weken voor de provinciale ledenvergadering waarin de kandidatenlijst wordt vastgesteld, 

stelt het provinciaal bestuur een alfaetische lijst op van alle kandidaten die zich bereid verklaard hebben 
en maakt deze aan de leden bekend. 

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



HANDBOEK 1.02.14 

4. De stemming voor plaatsing op de kandidatenlijsten geschiedt schriftelijk waarbij per plaats gestemd 
wordt, te beginnen met de eerste. Om gekozen te zijn dient men meer dan de helft van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen 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 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. 

5. Het provinciaal bestuur levert de kandidatenlijsten tijdig in, overeenkomstig het in de Kieswet bepaalde. 

E. VERKIEZINGSREGLEMENT VOOR DE GEWESTRADEN 
ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6. lid 3. en artikel 45. van het huishoudelijk reglement 

Voor dit reglement geldt de tekst overeenkomstig bijlage D. hiervoor (verkiezingsreglement voor de 
Provinciale Staten), met dien verstande dat "provinciaal bestuur" c.q. "provinciale ledenvergadering c.q. 
"Provinciale Staten" wordt vervangen door "besturen van de betrokken afdelingen' c.q. "vergadering van de in 
het gewest woonachtige leden" c.q. "gewestraad". 

F. VERKIEZINGSREGLEMENT VOOR DE GEMEENTERADEN 
ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 6. lid 3., 7. lid 3. en 45. van het huishoudelijk reglement 

Artikel 1 
1. In de ledenvergadering van de afdeling wordt ten minste twaalf weken voor de kandidaatstelling voor de 

gemeenteraden besloten over het al dan niet deelnemen aan de verkiezingen. 
2. De ledenvergadering van de afdeling beslist over het samenstellen van gekombineerde lijsten met andere 

partijen, een en ander voor zover de Kieswet dit toelaat. 

Artikel 2 
1. Uiterlijk twaalf weken voor de kandidaatstelling dienen de leden van de afdeling schriftelijk namen in van 

personen, die voor een kandidatuur in aanmerking komen. 
2. Het bestuur van de afdeling zorgt voor de bereidverklaring volgens de bepalingen uit artikel 2. lid 2. van 

het Verkiezingsreglement voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
3. Uiterlijk acht weken voor de ledenvergadering waarop de kandidatenlijst wordt vastgesteld, stelt het 

bestuur een alfabetische lijst op van alle kandidaten die zich bereid verklaard hebben en maakt deze aan de 
leden bekend. 

4. Deze lijst kan door het bestuur van een advies worden voorzien. 
5. De afdeling zorgt voor de tijdige registratie van de naam van de P.P.R., met inachtneming van de 

termijnen die de Kieswet voorschrijft. 
6. Bij de verkiezingen die noodzakelijk zijn geworden door wijziging van gemeentegrenzen dient de afdeling 

vier maanden voor de verkiezingsdatum kontakt op te nemen met het partijbestuur over de registratie van 
de naam van de P.P.R. 

Artikel 3 
1. De kandidatenlijst wordt opgesteld uiterlijk vier weken voor de inleveringsdatum van de kandidatenlijsten 

als bedoeld in de Kieswet. 
2. De stemming voor plaatsing op de kandidatenlijst geschiedt volgens de bepalingen uit artikel 2. lid 4. van 

het Verkiezingsreglement voor de Provinciale Staten. 
3. Het bestuur van de afdeling zorgt voor de bereidverklaring van de kandidaten en voor de inlevering van de 

kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling. 

Artikel 4 
Dit reglement is van overeenkomstige toepassing voor een aktiecentrum dat zelfstandig deelneemt aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

G. VERKIEZINGSREGLEMENT VOOR ANDERE LICHAMEN 
Bij verkiezingen voor andere lichamen geldt het verkiezingsreglement zoals dat is vastgesteld voor het 
overeenkomstige nivo als bedoeld in artikel 40.3. van het huishoudelijk reglement. 
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