
BIJLAGE VAN PPRAK or 51 mei 1974

buisboudelijk reglement
van de politieke partij radikalen

,

Dit hulshoudelljk reglement omvat de volgende hoofd-
stukken:

I - Het Iidmaatschap.
II ...;. Het plaatselljk aldlecentrum.

11/- De provlnclale ledenvergaderlng.
IV - Werkgroepen en kommlssles.
V - De kerngroep. .
'~I- Het partljbestuur .
•1 - Het kongres. .

VII/ - Het verklezlnglreglement.
IX - Slot- en overgangsbepa/lngen.

Vastgesteld door het partijkongres van 2 juni 1973;
in opdracht van,dlt kongres nader vastgesteld door de
karngroep van 25 auguitul 1973.GewiJzlgd door het
partljkongrel van 23 en 24 november 1873.

1 het lidmaatschap
Artikel 1.
1. be in artikel 4 lid 1 van de statuten bedoelde per-
sonan kunnen zich als lid melden bij het partijburo
of het plaatselijk aktif:lcentrum.
2. De aanmelding dient schriftelijk en ondertekend te
geschieden en tenminste te bevatten naam, adres,
geboortedatum en zo mogelijk beroep en interessen.
3. Het Iidmaatschap gaat in onmiddellijk na de
ontvangstbevestiging door het partijburo. Het partijburo
doet opgave van de ingeschreven leden aan het
provinciaal sekretariaat.
4. Indien aanmelding op het partijburo geschiedt, wordt
het plaatselijk aktiecentrum onmiddellijk hiervan in
kennis gesteld.

Het Iidmaatschap van meerdere partijen (zogeheten
uubbel Iidmaatschap) kan slechts geaksepteerd
worden wanneer het - .Iandelijk gezien - gaat om andere
demokratiese, progressieve partijen: De betrokkene
dient zich slechts in ean partij te exponeren.
Dit betekent dat, als hij/zij in een andere partij reeds
bestuurslid is. een positie in het openbare bestuur
bekleedt. kandidaat bij de verkiezingen is of
anderszins via die partij in de openbaarhejd treedt,
aanmelding als lid -;:-:en vervolgens het aksepteren van
die aanmelding - inhoudt dat in onze partij geen van
vorengenoemde posities in het vooruitzicht kunnen
worden gesteld.
Artlkal2.
Indien een lid de minimum-kontributie over een bepaald
jaar njet heeft veldaan, wordt het schrjftelijk op zijn
verplichtingen gewezen. Indien hierop binnen 4 weken
op het partijburo van betaling niet is gebleken
wordt het lid nogmaals aan de betalingsverplichting
herinnerd.
Wordt hierop binnen 2 weken wederom niet gereageerd.
dan kan het partijbestuur het lid met onmiddellijke
ingang royeren. echter nimmer met terugwerkende kracht
Art/kel 3.
1. Een lid dat zijn minimum-kontributie over een bepaald

1 kalenderjaar heeft voldaan. kan aile rechten hem
• krachtens statuten of reglementen toegekend in het

aanslultende halfjaar ultoefenen.
Een lid dat op 30 juni vanenig kalenderjaar. de voor he",
geldende jaarkontributie voor de helft betaald heeft.
kan aUerechten hem krachtens statuten of reglemen\etll
toegekend uitoefenen in het tweede halfjaar van
dat kalenderjaar.
2. Het partjjbestuur. kan een lid ontheffen van de ver-
plFchting tot betaling van kontributie. Het bepaalde
krachtens het eerste lid van dit artikel blijft alsdan
buiten toepaasing.

2 het plaatselijk aktiecentrum
Artlk.14.
1. Een aktiecentrum kan door tenminste 5 leden worden
opgericht of door het provinciaal bestuur.
2. De oprichting wordt aan het provinciaal bestuur
gemeld, dat verplicht is hierop binnen een maand te
reageren.
3. Bij de melding van de oprichting aan h'et provinciaal
bestuur wordt mededeling gedaan van de bestuursleden
alsmede van de mutaties in het bestuur.
Artlkal5.
De grenzen van het aktiecentrum worden in hetal.gemeen
bepaald door degeografische grenzen van
de burgerlijke gemeenten.
Arllk.18.
1. Er.is een bestuur waarvande verkiezlng geschiedt
door en uit de leden.
2. Bestuursleden hel;>benvoor een termijn van twee jaar
zitting. leder jaar treedt de helft van het aantal
bestuursleden af volgens een door het bestuur.opge-
maakt rooster. Aftredende bestuursleden zijn slechts
tweemaal aehtereen herkiesbaar. De voorzitter
wordt in funktie gekozen.
3. Indien het bestuur naar het oordeel van de leden van
het aktiecentrum niet meer funktioneert. treedt het pro-
vinciaal bestuur in de reehten en plichten vanhet bestuur.
4. Het provinciaal bestuur neemt maatregelen dat zo
spoedig mogelijk door de ledenvergadering van het
aktiecentrum een nieuw bestuur wordt gekozen.
Artlkel7.
Gemeenteraadsleden, burgemeesters en gemeente- •
sekretarissen kunnen geen bestuurslid van een plaatselijk
aktiecentrum zijn.
Artikel8.
De taken van het bestuur bestaan onder meer uit:
1. Medewerking aan de kandidaatstelling voor
vertegenwoordigende Iichamen.
2. Het instellen van werkgroepen, die tot taak hebben
bestuur en gemeenteraadsleden te begeleiden.
3. Het bevorderen van de deelname van'de leden aan het,
werk van de partij.
4. Het doen v:erkiezenvan ·kongresdeelnemers.
5. Het voeren en aktief ondersteunen van akties. die
bijdragen zijn tot-verwezenlijking van de doelstellingen en
het program van de partij.
6. Het leiding geven aan plaatselijke verkiezingskampanjes.
7. Het uitvoeren van beslui!en van de ledenvergadering



van het aktiecehtruril.
Artikel9.
1. Tenminste Mnmaal per jaar leggen bestuur en
gemeenteraadsleden verantwoording af van het
gevoerde beleid in een vergadering van het
pll!atselijk aktiecentrum.
2. Indien tenminste 5 Ofo der leden en/of tenminste 5 leden
zulks wenst c.q. wensen, schrijft het bestuur een leden-
vergadering uit binnen 14 dagen nadat bedoeld
verzoek schriftelijk bij de sekretaris is ingekomen.
Artlkel 10.
1. Besluiten van de ledenvergadering worden genomen
bij meerderheid van stemmen van de aanwezige
leden. . -
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd.
3. De verkiezing van de kongresdeelnemers door en uit
de leden vindt eerst pi-aats nadat de kongres-
voorstellen zijn besproken.
Artikel11.
1. Indien een aktiecentrum minder dan 5 leden om vat,
heeft hetopgehouden te bestaan en worden de leden
in overleg met het provinclaal bestuur aanandere
aktiecentra tOE;lgevoegd.
2. In geval het overleg als bedoeld in lid 1 niet tot
overeenstemming leidt, wordt beslist door een daartoe
doorhet provinciaal bestuur bijeen te roepen
provinciale ledenvergadering.
3. Bij beeindiging van een aktiecentrum dragen
de aftredende bestuursleden er zorg voor dat aile be-
scheiden en eventuele bezittingen worden over-
gedragen aan het provinciaal bestuur.
Artikel12.
Het.provinciaal bestuur is bevoegd, na overleg
met de betrokken leden, afwijking toe te staan van het be-
paalde in de artikelen 5, 6 en 11 van dit reglement.

3 de provinciale ledenvergadering
Artlkel 13
1. De provinciale ledenvergadering bestaat uit aile leden,
die in de provincie woonachtig zijn.
2. De provincialeledenvergadering kan zelf eE;lnhuis-
houdelijk reglement vaststellen, dat echter
niet in strijd mag zijn met de statu ten of het huishoudelijk
reglement van de partij.
Artlkel 14
1. Er is een bestuur dat rechtstreeks wordt gekozen door
en uit de leden als bedoeld in artikel 13 en dat
bestaat uit tenminste 5 leden, die de taken onderling
verdelen, met dien verstande dat de voorzitter
door de provinciale ledenvergadering in funktie
wordt gekozen.
2. Bestuursleden hebben voor een termijn van 2 jaar
zitting. feder jaar treedt de helft van het aantal
bestuursleden af vol gens een door het bestuur opge-
maakt rooster.
3. Aftredende bestuursleden zijn slechts tweemaal achter-
een herkiesbaar.
Artikel15
Leden van de Provinciale Staten, griffies van de
Provinciale Staten en Kommissarissen der Koningin
kunnen niet tevens lid van het provinciaal bestuur zijn.
Artikel16.
Zowel Statenleden als het provinciaal bestuur
leggen tenminste eens per jaar verantwoording af van het
gevoerde beleid in een provinciale ledenvergadering,
of indien 5 % van de leden of tenminste 20 leden
daarom verzoeken.
Artikel17.
De taken van het provinciaal bestuur bestaan onder
meer uit:
1. Medewerking aan de kanG Jaatstelling voor vertegen-
wQordigende Iichamen.
2. Opdeling van de provincie in aktiecentra en
mededeling hiervan, alsmede van aile hierin voor-
komende m'utaties aan het partijbestuur.

3. Begeleiding van de plaatselijke aktiecentra.
4. Het leiden van verkiezingskampanjes.
5. Het verdelen van het door de landelijke penning-
meester der provincie beschikbaar gestelde geld Voor
verkiezingsdoeleinden en/of andere doeleinden.
6. Debegeleiding van Statenlede'n door het instellen
van werkgroepen.
7. Het stimuleren of voeren van plaatselijke of provinciale
akties, welke geacht kunnen worden een
bijdrage-te leveren aan het bereiken van de doel- .
stellingen van de partij.
8. Het uitvoeren van besluiten van de provinciaie
ledenvergadering.
Artikel18.
Indientenminste 5 % der leden en/of tenminste
20 leden en/of twee aktiecentra zulks verzoekt c.q. ver-
zoeken wordt binnen 3 weken nadat een schriftelijk
verzoek daartoedeor de sekretaris is ontvangl'in, een
provinciale ledenvergadering gehouden.
Artikel19.
1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van
stemmen van de aanwezige led en.
2. Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd.
Artikel20.
1. Indien het provinciaal bestuur uit minder dan 5 persone."......,.
bestaat of om andere red en en naar het oordeel van
de provinciale ledenvergadering niet meer funktioneert,
treedt het p.artijbestuur in de rechten en in de
plichten van het provinciaalbestuur. .
2. Het partijbestuur neemt maatregelen dat ze spoedig
mogelijk een provinciaal bestuur door de provinciale
ledenvergadering wordt gekozen.

4 werkgroepen en kommissies
1. De ledenvan het kongres, hetpartijbestuur, het pro-
vinciaal bestuur en de kerngroep kunnen werk·
groepen en kommissies van politieke aard instellen, met
name voorhet verrichten van programmatische
studies, voor het voeren van politiake akties en voor
steun aan fraktiesin verteganwoordigende Iichamen.
2. Het instellen van de wllrkgroepenen kommissies
wordt aan het partijbestuur gemeld.
3. De door werkgroepen en kommissies gep'oduceerde
stukken, zoals nota's en diskussiestukken, worden
aan het partijbestuur c.q. aan het provinciaal
bestuur gezonden. •
4. Het partijbestuur toetst de ingezonden stukken en laat
zich daarbij zonodig voorlic.hten door de studie-
stichting van de pal'tij of door andere deskundigen.
5. Standpunten en dergelijke kunnen door werk-
groepen en kommissieS Mar buiten gebracht worden
mits duidelijk is aangegeven onder wiens verant-
woordelijkheid zulks' geschledt.

5 de kerngroep
Artlkel22.
1. De kerngroep bestaat uit leden, die worden gekozen
door de provinciale ledenvergaderingen, waarbij
bewust rekening gehouden wordt met regionale
spreiding van de kandidaten. .
2. Het partijbestuur stelt de kiesdeler vast welke
wordt gevonden door het totale aantal leden te delen door
100. Uitkomsten achter de komma worden
verwaarloosd.
3. Per provincie kunnen aangewezen worden zoveel
leden en zoveel plaatsvervangende leden als de
kiesdeler vol begrepen is op het aantal in de provincie
woonachtige leden. met een minimum van drie leden
per provincie. .
4. Kerngroepleden en de plaatsvervangers worden
voor twee jaar gekozen en zijn slechts eenmaal achter-



een herkiesbaar.
5. Leden van de Eerste en Tweede Kamerfraktie alsmede
leden van het partijbestuur nemen deel aan de
beraadslagingen van de kerngroep. ZiJhebben echter
geen stemrecht. .
6. Aile partijleden mogen deelnemen aan de beraad-
slagingen maar hebben slechts stemrecht voorzover zij
deel uitmaken van de kerngroep.
Artikel23.
1. De,kerngroep wordt tenminste 4 maal per jaar bijeen-
geroepen ter uitvoering van de taken zoals
omschreven in de statuten en het hUishoudelijk
reglement.
2. Indien 10% of meer van de kerngroepleden dit
wenst, wordt een bijzondere vergadering uitgeschreven
binnen twee weken nadat het schriftelijk verzoek
daartoe bij de kerngroepkommissie is ontvangen.
Deze vergadering wordt binnen een maand nadat bedoeld
verzoek is ontvangen, gehouden.
3. Indien een kerngroeplid een vergadering niet kan bij-
wonen draagt hij zorg dat een van de gekozenen
als zodanig bekende plaatsvervangende leden aanwezig is.
Artikel 24. .

"'·1. De kerngroepkommillsie wordt door en uit de
Kerngroepleden gekozen en bestaat uit tenminste 3 leden.
2. De kerngroepkommissie verdeelt zelf de taken en be-
paalt per vergadering wie voorzit.
3. De kerngroepkommissie kiest tevens een adviserend lid
uit het kongrespresidium dat aan de kerngroep-
kommissie wordt toegevoegd.
4. Tevens benoemt het partijbestuur een lid van het
partijbestuur als adviserend lid in de kerngroepkommissie.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 2 heeft de kerngroep-
kommissie in ieder gelial de taak het openbaar
maken van besluiten van de kerngroep.
Artlkel25.
1. Bij meerderheid van stemmen aangenomen
voorstellen worden als advies naar het partijbestuur
gezonden.
2. Indien een vooraf geagendeerd voorstel de stemmen
behaalt van 51% van het totaal aantal aangewezen
leden van de kerngroep, dan is het partijbestuur'gehouden
het besluit uit te voeren.
3. Het partijbestuur kan tegen een besluit als bedoeld
in lid 2 van dit artikel in beroep gaan bij het kongres,
Artikel 26. .
De taken van de kerngroep bestaan o.m. uit:
1. De kontrole op het politi eke beleid van en het ter-
zake adviseren aan de frakties en het partijbestuur.
2. De voorbereiding van de.verkiezing van het
landelijll bestuur. .

-3. Het opstellen van de kandidatenlijst voor de verkiezingen
van leden van de Eerste Kamer.
4. Het maken vaneen voordracht lUlor de samen-
stelling van het kongrespresidium.
5. Het instellen van een financiele kommissie, die be-
last wordt met toezicht op de financian van de partij en
die tenminste eenmaal per jaar verslag doet
van zijn werkzaamheden aan de kerngroep.
6. Aan de kerngroepleden kan door het partij-
bestuur een vergoeding worden toegekend in reis- en ver-
blijfkosten, afgestemd op de werkelijke Kosten
die gemaakt zijn.

6 het' parlijbestuur
Artlkel27.
Het partijbestuur bestaat uit tenminste 15 leden en
wordt door het kongres gekozen. Voorzitter, vice-voorzitter,
algemeen sekretarisen penningmeester worden
door het kongres in funktie g.ekozen.
Artlkel28.
Ministers, staatssekretarissen en leden van de 1e en
2e Kamer der Staten-Generaal kunnen geen deel
uitmaken van het partijbestuur.
Artlkel 29. /'
1. Het partijbestuur plaatst 4 maanden voordat bestuurs-
verkiezingen moeten plaatsvinden een oproep in3 het partij-orgaan teneinde namen van kandidaten bij het

partijbestuur in te leveren. Het partijbestuur steft
een Iljst op van aile kandidaten en stuurt
deze naar de provinciale besturen om voor te leggen aan
de provinciale ledenvergaderingen.
2. De provinciale ledenvergadering stelt een
advies op. Het provincaal bestuur zendt dit advies met
een alfabetische Iijst van gekandideerde leden
naar de kerngroep, uiterlijk twee maanden voordat bestuurs-
verkiezingen zullen plaats vinden.
3. De kerngroep benoemt een kommissie, die naar _
aanleiding van de ingekomen kandidatenlijsten en ad-
viezen een totaal advies opstelt ten behoeve van
het kongres.
4. Bestuursleden hebben voor een termijn van twee jaar
zitting. leder jaar treedt de helft van het aantal
bestuursleden af volgens een door het bestuur opge-
maakt rooster.
5. Aftredende bestuursleden zijn slechts tweemaal
achtereen herkiesbaar.
Artlkel30.
Het partijbestuur heeft onder meer tot taak:
1. De algemene leiding van de partij,
2. Publikatie van kongresbesluiten en bindende
besluiten van de kerngroep en de uitvoering daarvan.
3. Het opstellen van beleidsnota's.
4, Het bijeenroepen van het kongres en de voorbereiding
van de stukken daarvoor en, gehoord het kongres-
presidium, het vaststellen van de agenda voor het
kongres.
5. Medewerking aan de kandidaatstelling voor vertegen-
woordigende Iichamen.
6. Het zorgdragen voor het goed funktioneren
van het partijburo.
Artikel31.
Het partijbestuur stelt zelf de onderlinge taak-
verdeling vast met inachtneming van het bepaalde in
artikel 27.
Artikel32.
1. Aile bestuursvergaderingen zijn openbaar. Aile partij-
leden kunnen het woord voeren met inacht-
neining van door het bestuur te stellen regelen.
2. Het bestuur is bevoegd een vergadering of een gedeelte
van een vergadering besloten te verklaren, wanneer
vertrouwelijke zaken betreffende personen ter sprake
zullen komen.

7 het kongres
Artikel33.
1. leder plaatselijk a~tiecentrum wijst ten hoogste 10&/0
- naar boven afgerond -van het aantalleden,
doch tenminste 1 lid aan als stemgerechtige deelnemer(s)
aan het kongres.
2. Het partijbestuur wijst tenminste 1011/0 van het
aantal leden woonachtig buiten Nederland en in de-
zuidelijke IJsselmeerpolders aan als stem-
gerechtigde deelnemers aan het kongres.
3. De leden van het partijbestuur en de leden van de Eerste
en Tweede Kainerfraktie van de partij zijn stem-
gerechtige deelnemers aan het kongres.
Artlkel34.
1. Het presidium bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste
7 leden en wordt door het kongres op voordracht
van de kerngroep gekozen voor een jaar.
2 Het partijbestuur benoemt een adviserend lid
dat aan de vergaderingen van het kongrespresidium
deelneemt.
3. Tussentijdse vakatures in het presidium worden
door de kerngroep opgevuld.
Artlkel35.
Het kongrespresidium heeft tot taak:
1. De vaststelling van de li!.igorde van het kongres.
2. Het doen van een voorstel aan het kongres voor de
afhandeling van de agenda.
3. Het toedelen van de beschikbare spreektijd.
4. Het aanwijzen van voorzitters voor de verschillende
kongreszittingen.
5. Het samenvoegen van voorstellen van gelijke of
nauwverwante strekking lot 1 voorstel.



6. Het (eiden van de besprekingen en stemmingen over
voorstellen en moties.
7. Het maken van notulen en het doorzenden
daarvan aan het partijbestuur binnen twee weken na
afloop van het kongres.
Artlkel36
Leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten
Generaal en leden van het partijbestuur kunnen geen deel
uitmaken van het kongrespresidium.
Artlkel37
Aile leden van de partij hebben op het kongresspreek-
recht met inachtneming van regels te stell en door
het kongrespresidium.
Artlkel38.
De stemgerechtigde deelnemers aan het kongres
brengen slechts een stem per in stemming gebracht
voorstel uit.
Artlkel39.
1. Het kongres wordt tenminste eenmaal per jaar door het
partijbestuur bijeengeroepen.
2. Indien 51 % van het totaal aantal aangewezen
leden van de kerngroep. of meer. zulks
wensen. wordt een bultengewoon kongres bijeengeroepen.
Artlkal 40. ,
1.. Voorstellen voor het kongres moeten uiterlijk
4 maanden vear de datum waarop het kongres gehouden
wordt bij he! partijbestuur ingediend worden.
2. Voorstellen kunnen zowel door de plaatselijke
aktiecentra als door het partijbestuur worden ingediend.
3. Twee maanden voordat het kongres plaatsvindt
worden aile voorstellen in het partijorgaan gepubliceerd.
4. Binnen twee weken na het verschijnen van het
partijorgaan worden de voorstellen in de aktiecentra be-
handeld. Amendementen moeten eveneens binnen
twee we ken' bij het partijbestuur ingediend worden.
5. De ingediende amendementen worden in
de kongresstukken opgenomen en kunnen door het
partijbest!Jur van een pre-advies worden voorzien.
6. Het partijbestuur stelt de agenda vast overeenkomstig
het bepaalde In artikel 30. 4e lid.
Artlka' 41.
1. Moties kunnen zowel door het partijbestuur als door de
Eerste en Tweede Kamerfraktie van de partij
worden ingediend alsook door tenminste 15 leden
gezamenlijk.
2. Moties worden schriftelijk en ondertekend ingediend
bij het kongrespresidium.
Artlkal42.
Onverminderd het daaromtrent bepaalde in de statuten.
behoort tot de taken van het kongres:
1. De bespreking van het beleid van het partijbestuur
en vande frakties.
2. Vaststelling en wijziging van het partijprogram.
3. Verkiezing van kandidaten voor vertegenwoordigende
Iichamen en leden van partij-organen voorzover
zulks ingevolge statuten of reglement vereist is.
4. Vaststelling c.q. wijziging van de statuten en het
huishoudelijk reglemEmt.
5. De vaststelling van de lijnen waarlangs de politiek van de
partij zich binnen het program dient te ontwikkelen.

8 het verkiezingsreglement
Artlkel43.
Het partijbestuur stelt de datum vast voor het verkiezings-
kongres, dat uiterlijk plaatsvindt 4 weken voor de
inleveringsdatum van de kandidatenlijsten. als be-
doeld in de kieswet.
In geval van !ussentijdse verkiezingen is de kerngroep
bevoegd een afwijkende procedure vast te stellen.
Artikel44.
1. De plaatselijke aktiecentra dienen uiterlijk 13 weken
voor het verkiezingskongres bij het partijbestuur
schriftelijk en ondertekend namen in van hen. die voor een
kandidatuur in aanmerking komen, Het partijbestuur
plaatst hiertoe tijdig een oproep in het partijorgaan.

2. Uiferlijk 11 weken. voor he! verkiezingskongres stelt
het partijbestuur een alfabetische lijst op van
aile kandidaten en maakt deze bekend in het partijorgaan.
3. Het partijbestuur zorg! tevens voor de bewilliging
van de kandidaten.
4. Uiterlijk 8 weken voor het verkiezingskongres
organiseert het partijbestuur op eenzelfde daarvoor aan te
wijzen datum een aantal (maximaal 4) regionale
ledenvergaderingen (kombinatie van een aantal pro-
vincies). De regionale ledenvergaderingen stell en
een advies op in de vorm van een lijst met tenminste
30 namen, waarbij is aangegeven welke kandidaten op aile
lijsten zouden kunnen voorkomen.
5. Uiterlijk 7 weken voor het verkiezingskongres zendt
he! partijbestuur de Iijsten met namen door aan
de sekretaris van de kerngroepkommissie.
Artikel45.
1. He! partijbestuur is bevoegd zelfstandig een advies
uit t~ brengen aan de kerngroepkommissie. da! uiterlijk
5 weken voor he! verkiezingscongresbij de kerngroep-
kommissie moe! zijn ingediend.
2. Uiterlijk 4 weken voor het verkiezingskongres formuleert
de kerngroep een advies en zendt dit naar
het partijbestuur. .
Dit advies moet tenminste, inhouden:
a. Het aantal namen dat op aile Iijsten dient voor te- komen.
b. Het al dan niet aanwijzen van een kandida(a)t(e).
die de eerste plaats op aile lijsten zal innemen.
c. Wie'en in welke volgorde op de identieke Iijsten zullen
worden geplaatst.
d. De wijze van stemmen op het kongres.
3. 4 weken voor het verkiezingskongres wordt het advies
van de kerngroep met de alfabetische IIjst van de
kandidaten met de kongresstukken verzonden aan
aile kongresdeelnemers.
4. Gekandideerde leden brengen geen stem uit over het
advies a!s bedoeld in lid 1 en 2.
Artlkel46.
1. Het kongres spreekt zich allereerst uit over het al
dan niet aanwijzen van een kandida(a)t(e). die de eerst.
plaats zal innemen op aile lijsten en over het aantal
dat identiek op aile Iijsten geplaatst zal worden
tot een maximum. genoemd in de kieswet.
2. Vervolgens spreekt het kongres zlch uit over de wijze
van stemmen met betrekking tot de kandidaten. hetzij
per blok van een door het kongres te bepalen
aantal. hetzij per plaats. afzonderlijk, hetzij een kombinatie
van beide. steeds met inachtneming, van de uitslag
van de stemming als bedoeld in het 1e lid.
3. Over de kandidaten voor de tweede en volg~Jnde
plaatsen wordt in ieder geval schriftelijk gestemd. I
4. Een stembriefje is ongeldig indien het een naam of
namen bevat van kandidaten die niet voor de plaats waar-
voor ges!emd wordt. gekandideerd is of zijn.
5. Indien de s!emmen staken beslist het lot.
Artlkel47.
Nadat de stemmingen als bedoeld in artikel 46 hebben
plaatsgevonden. bepalen de provinciale leden"
vergaderingen de volgorde van de overige kandidaten
en welke lijsten onderling verbonden zuHen worden.
Artlkel48.
1. Blnnen een week nadat het kongres is gehouden
deelt het presidium de uitslag van de stemmingen aan het
partijbestuur mede.
2. Het partijbestuur draagt er zorg voor dat de samen-
gestelde kandida!enlijsten tijdig worden ingeleverd
overeenkomstig het in de kieswet bepaalde.
Artikel49.
Het kongres beslist over het aangaan van lijstverbindingen
of het samenstellen van een gekombineerde lijst
met andere partijen. een en ander voorzover de kieswet
zulks toelaat.

Artikel50.
Aan de kandidaatstelling nemen alleeil deel de leden in
de bij de verkiezingen betrokken provincies. 4
Artlk'el 51.



1. Leden en aktiecentra, woonachtig respektievelijk gelegen
in de provincies als bedoeld in artikel 50, stell en
de kandidaten en leveren de voorstellen schriftelijk en
ondertekend inbij het provinciaal bestuur,
uiterlijk 2 maanden voor de kandidaatstelling.
2. De provinciale besturen verzenden de lijsten, eventueel
met .een advies, aan het partijbestuur, dat de ge-
bundelde lijsten met adviezen en eventueel voorzien van een
eigen advies aan de kerngroep doorzendt.
Artikel52.
Het provinciaal bestuur zorgt voor de bewilliging
van de kandidaten.
Artikel53.
1. De kerngro.ep stelt aan de hand van de door de
provinciale besturen ingediende vborstellen definitieve
kandidatenlijsten op enzendt deze aan het
partijbestuur.
2. De stemming geschiedt schriftelijk waarbij per plaats
gestemd wo.rdt, te.begi·nnen met de eerste.
3. De kandidaat die de meeste stemmen op zich
verenigt is gekozen.
4. Indien de stemmen staken besljst het lot.
Artiket 54.
Het partijbestuur regelt de voorbereiding voor de
indiening van de kandidatenlijsten en wijst de leden van
de Statenfrakties aan, die belast worden met de
indiening van de kandidatenlijsten.
Artlkel55.
De kerngroep beslist over het aangaan van Iijstverbindingen
of het samenstellen van een gekombineerde Iijst
met andere partijen, een en ander voorzover de kieswet
zulks toelaat.

C. Voor de Provincia Ie Staten

Artikel56.
De aktiecentra in de provincie dienen bij het provinciaal
bestuur schriftelijk ell ondertekend voorstellen in
met betrekking tot de kandidaten voor de Provinciale
Staten, uiterlijk twee maanden voor de inleverings-
datum van de kandidatenlijsten, zoals in de kieswet
bedoeld.
Artlkel57.
1. Het provinciaal bestuur gaat na of de genoemde
kandidaten akkoord gaan met hun kandidaatstelling en stelt
daarna een kandidatenlijst op voor aile kieskringeri en
voorziet deze Iijst van een advies.
2. In een provinciale ledenvergadering, die
uiterlijk eenmaand voor de inleveringsdatum van de
kandidatenlijsten als bedoeld in artikel 56 ge-
houden wordt, worden de definitieve kandidatenlijsten
vastges~eld door middel van een schriftelijke
stemming., waarbij per plaats wordt gestemd te
beginnen met de eerste.
3. De kandidaat op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht,
is gekozen. Bij staking der stemmen beslist het lot.
Hij die reeds verkozen is dingt verder niet mee.
4. De provinciale ledenvergadering kan besluiten
een referendum te houden ter vaststelling van de
definitieve kandidatenlijst. Hij die de meeste stemmen
op zich verenigt, neemt de eerste plaats in en zo
vervolgens. .
5. Leden van het provinciaal bestuur, die gekandideerd
zijn voor de Provinciale Staten, nemen geen deel
aan de beraadsl~gingen en het opstellen van een advies als
bedoeld in het eerste lid van dit artikel.
Artiket58.
Het provinciaal bestuur zorgt voor de bewilliging
van de kandidaten en levert de kandidatenlijsten tijdig
en ter plaatse in, overeenkomstig hevin de
kieswet bepaalde.
Artlket 59.
De provinciale ledenvergadering beslist over het aangaan
van Iijstverbindingen of het samenstellen van een
gekombineerde Iijst met andere pattijen, een en
ander voorzover de kieswet zulks toelaat.

5 D.· Voor de gemeenteraden
Artlket60.

1. In de ledenvergadering van het plaatselijk aktie-
centrum wordt tenminste 3 maanden voor de kandidaat-
stelling voor de gemeenteraden besloten over het al
dan niet deelnemen aan de verkiezingen.
2; De algemene ledenvergadering van het plaatselijk aktie-
centrum beslist over het aangaan van Iijstverbindingen
of het samenstellen van gekombineerde lijsten met
andere partijen, een en ander voorzover de kieswet zulks
toelaat.
Artiket 61.
1. Uiterlijk 2 maanden voor de kandidaatstelling
dienen de leden van het plaatselijk aktiecentrum sehrif-
telijk namen in van personen, die voor een kandidatuur
in aanmerking komen.
2. Het bestuur verzamelt de namen en stelt de Iijst samen
waarop aile namen van gekandideerde personen
voorkomen. Deze lijst wordt door het bestuur van
een advies voorzien.
Artlket62.
1. Uiterlijk een maand voor de kandidaatstelling stelt de
ledenvergadering de definitieve Iijst samen door middel van
een schriftelijke stemming, waarbij per plaats ge-
stemd wordt, te beginnen met de eerste.
2. De kandidaat op wie de meeste stemmen zijn uitge-
bracht, is gekozen en dingt verder niet mee.
Indien de stemm en staken beslist het lot.
3. Het bestuur zorgt voor de bewilliging van de kandidaten
en voor tijdige inlevering van de kandidatenlijsten.

9 slot. en overgangsbepalingen
Artlket63.
1. Aile geschiflen, die voortvloeien uit de toepassing
van de statuten of het huishoudelijk reglement
worden beslist d~or een geschilJenkommissie.
2. De geschillenkommissie bestaat uit een oneven aantal
leden van tenminste drie en ten hoogste zeven en
wordt benoemd door het kongres voor een periode
van 2 jaar.
3. Bij meerderheid van stemmen genGmen besluiten
van· de geschillenkommissie zijn bindend.
4. Indien de geschillenkommissie nlet tot een besluit komt,
wotdt het partijbestuur hiervan in kennis gesteld
dat alsdan een beslissing neemt.
Artikel64.
Het partijbestuur kan in elk onvoorzien spoedeisend
geval in naam van de partij handelen onverminderd zijn
verantwoordelijkheid aan het kongres en de kerngroep.
Artlket65.
Dit reglement en wijzigingen daarin treden in werking op
de eerste dag van de maand volgend op die,
waarin zij zijn aangenomen.

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant val'"
vrijdag 9 mei 1969 nr. 89
Nr 411
VERENIGING Politieke Partij Radikalen te 's-Gravenhage

Haam, zetel en duur

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam Politieke Partij Radikalen.
Deze naam klm worden afgekort als "P.P.R." of
"Radikalen" en is gevestigd te 's-Gravenhage.
2. De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en
11 maanden, te rekenen vanaf de dag van haar
oprichting, zijnde 1 maart 1968.

Ooel

Artikel2
1. De PoJitieke Partij Radikalen stelt zich ten doel het ae-
tief deelnemen aanhet !,>olitieke leven in Nederland,
vanuit een gezindheid, die is gericht op een vernieuwing



van de samenleving.
2. Deze doelstelling wordt steeds opnieuw nader uitgewerkt
in een politiek program.

Middelen

Artikel 3
De Politieke Partij Radikalen tracht haar doel te bereiken
door:
a. het do en verkiezen van haar kandidaten in de Eerste en
Tweede kamer van de Staten GeneraaLalsmede in
andere vertegenwoordigende Iichamen;
b. andere geeigende middelen.

Leden

Artikel 4-
1. leder, die instemt met de doelstellingen van de Politi eke
Partij Radikalen en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt,
kan als lid tot de Politieke Partij Radikalen toetreden.
2. Aanmelding voor het Iidmaatschap dient schriftelijk te
geschieden bij het sekretariaat van de Politieke Partij
Radikalen of op een nader bij huishoudelijk reglement
vast te stellen wijze.

Lidmaatschap

Artlkel 5
1. Het lidmaatschap gaat in op de dag bij huishoudelljk
reglement te bepalen.
2. Aan het lidmaatschap is een jaarlijkse kontributie
verbonden.

Einde van het Iidmaatschap

Artikel 6
Het lidmaatschap eindigt.door:
a. overlijden;
b. de ontvangst op het sekretariaat van de Politi eke
Partij Radikalen van e,en schriftelijke opzegging;
c. afvoering van de ledenlijst wegens een kontributie-
schuld met inachJf,leming van de terzake geldende
bepalingen van het huishoudelijk reglement;
d. royement.

Artikel7
Het bestuur van de Politi eke Partij Radikalen is bevoegd
een lid te royeren, indien dezlfzich gedraagt op een wijze
welke in ernstige mate in strijd is met de doelstellingen
van de Politieke Partij Radikalen, met de statuten of het
huishoudelijk reglement.
Beroep tegen royement

Artikel 8
Van een royement staat binnen een maand nacrat het
betrokken lid hiervan schriftelijk in kennis is gesteld, be-
roep open op een commissie, waarvan de leden
door de algemene ledenvergadering zijn aangewezen.

De algemene ledenvergadering

Artikel 9
1. Het hoogste gezag van de Politi eke Partij Radikalen
berust bij de algemene ledenvergadering, welke voor
aile leden toegankelijk is.
2. Elk jaar wordt ten minste een algemene leden-
vergadering gehouden.
3. De wijze waarop tijdens de algemene vergadering
wordt gestemd, wordt vastgesteld bij huishoudelijk
reglement.

Taak en bevoegdheden van de algemene ledenvergaderlng

Artikel 10 ,
1. De algemene ledenvergadering is belast met:
a. de vaststelling van het politiek program van de
Politieke Partij Radikalen;
b. de vaststelling van het huishoudelijk reglement;
c. de wijziging van de statuten;
d. de beoordeling van het beleid van het bestuur en van
e. de beoordeling van het beleid van haar leden in de
Mdera partijorganen;

verschillende vertegenwoordigende Iichamen;
f. de verkiezing van het bestuur;
g. de beslissing in hoogste instantie over zaken, welke
in de statuten en reglementen van de Politieke Partij
Radikalen, daartoe zijn aangewezen.
2. De taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de
algemene ledenvergadering worden geregeld in het huis-
houdelijk reglement.

Artikel 1l
1. Het bestuur van de Politieke Partij Radikalen bestaat uit
een door de algemene vergadering te be palen aantal
leden, met dien verstande, dat het ten minste uit
8 leden moet bestaan.
2. De voorzitter wordt door de algemene led en-
vergadering in functie gekozen. Het huishoudelijk
reglement kan vaststellen dat ook andere bestuursleden
in functie worden verkozen.
3. De procedure voor de kandidaatstelling en verkiezing
van de leden van het bestuur wordt vastgesteld in het
huishoudelijk reglement.

Takan en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 12
1. Tot de taken van het bestuur van de Politi eke Partij
Radikalen behoren:
a. de algemene laiding van de partij;
b. de uitvoering van de besluiten van de algemene
ledenvergadering;
c. de instelling van bijzondere organen, waaraan een
bep~rkte bestuurs- of beslissingsmacht of een
adviserende taak kan worden opgedragen;
d, de oprichting van plaatselijke of regionale actiecentra;
e. de aanwijzing van 2 bestuursleden, welke de Politieke
Partij Radikalen in en buiten rechte vertegenwoordigen.
2. De taken,bevoegdheden en werkwijze van het
bestuur Worden nader geregeld .in het huishoudelijk
reglement.

Artlkel 13
1. Actiecentra verenigen aile leden, die woonachtig
zijn in een zelfde gebied.
2. De taakstelling, de organisatievorm, de bevoegdheden
en dewerkwijze van de actiecentra worden nader
vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

De Kerngroep

Artikel 14
1. De kerngroep wordt gevormd door vertegenwoordigers
van de aktiecentra.
2. De kerngroep heeft o.m. tot taak de kontrole op het
bestuursbeleid en het-beleid van de Eerste en
Tweede Kamerfraktie, het opstellen van een kandidaten-
lijstvoor de Eerste Kamer derStaten-Generaal en de
medewerking aan de verkiezingen in vertegen-
woordigende Iichamen,
3. Het bepaalde in lid 2 wordt nader geregeld bij
huisho\ldelijk reglement.

Geldmlddelen

Artikel 15
1. De geldmiddelen van de Politi eke P'artij Radikalen be-
staan uit:
a. de kontributie;
b. vrijwillige bijdragen;
c, erfstellingen, legaten en schenkingen;
d. aile overige baten.
2. De contributie moet worden voldaan bij de
penningmeester van de Politieke Partij Radikalen of op
eenbij huishoudelijk reg,lement nader te
bepalen wijze.



Verenigingsjaar

Artikel 16
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met
31 december.

aan een kommissie van geschillen, een en ander nader
te rege1enbij huishoudelijk reglement.

Statutenwijziging

Artikel 17
1. Een besluit tot wijziging van de statuten mOetworden
genomen door de algemene ledenvergadering.
Daartoe is een gewone tneerderheid van stemmen
toereikend.
2. Zij treden eerst in werking nadat de Koninklijke
goedkeuring is verkregen.

ontblnding

Artikel 19
1. Bij on1binding van de Politieke Partij Radikalen ge-
~chieEltEleliquidatie door het bestuur overeenkomstig
het bl;!paalde in art. 1702van het Burgerlijk Wetboek.
2. Het 911tbindingsbesluit, genomen met absolute
meerderheid van stemmen op ean speciaal daartoe
tlijeen~roepen algemene ledenvergadering, Qeeft aan ~n
eventLieel Iiquidatie-saldo een passende bestemming.
GGleqgekeurdbij Koninklijk besluit dd. 10 februari 1969
nr. 115.

Uitleg

Artikel 18
1. In gevallen waarin deze statuten of het huis-
houdelijk reglement niet voorzieri, beslist het partijbestuur.
2. Verschillen van mening over de uitleg van deze
statuten of het huishoudelijk reglement worden voorgelegd

PPR - visiestuk
De PPR Is aktiepartij voor allen die de
verandering van mentaliteit en
maatschappelijke strukturen nastreven,
die in ons programma zijn aangegeven.
Elk polltiek streven wordt gevoed door
een mensbeeld en een
wereldbeschouwing. De PPR meent dat
het politieke handelen van de mens
gericht moet zijn op het scheppen van
geestelljke en materiiHe vrijheld voor
elke mens om zljl1 verantwoordelijkheid
voor het welzijn en voortbestaan van de
aarde als geheel (mens, dler en natuur)
te kunnen beleven. Aileen In een
waarlijk gedemokratlseerde wereld
komt hij als mens tot zijn recht.
Elke generatle wordt weer ultgedaagd
tot nieuwe kreativlteitin de opgave om
elke mens die wordt geboren de
mogelijkheld te geven een
menswaardig bestaan op te bouwen.
Daarvoor is nodig een voortdurend
bezlg zijn t.a.v. het ~Iootleggen en
wegnemen vanfaktoren die de
ontplooiing van de mens in de weg
staan.
Als meest wezenlijke belemmerlng zlen
wlj de opvattlng van vrijheld als het
najagen van eigenbelang zondtr de
verantwoordelijkheld te beleven voor
de mensheid, dlerenwereld en natuur.

De PPR wi! niet een stelsel
onveranderlijke, statische beginselen
geven voor het politieke, ekonomische
en kulture'le leven. Wel vinden wij een
maatschappelijke orde alleen
aanvaardbaar als deze is gebaseerd op
het fundamentele recht van elke mens
om zich te kunnen ontwikkelen tot een
vrij en verantwoordelijk wezen,
ongeacht zijn afkomst, nationaliteit,
huidskleur, kracht, prestatievermogen,
begaafdheid, beroep, godsdienst,7 politieke richting, seksuele gerichtheid

en ongeaoht of hij man of vrouw is. tot
de jongeren behoort of tot de ouderen.
Hiervoor is allereerst nodig dat erkend
wordt dat de bronnen van ons bestaan:
de bodem, de lucht, het water alsmede
aile produktiemiddelen, van aile
mensen samen zijn. Zij mogen nooit
bezit zijn van enkelingen of groepen,
zodanig dat zij anderen kunnen
belemmeren er gebr-uik van te maken
of er macht mee uit te kunnen oefenen
over anderen. Zij kunnen slechts bezit
zijn in de zin van "gebruiken".
De demokratische ordeni-ng.van de
ekonomie heeft voorrang boven aile
andere ol'Cleningen.Er kan niet- iets
echt goeds aan menselijk welzijn
plaatsvinden als de ekonomie niet op
bevredigende wijze is geordend. Die
ordening is niet alleen voorwaarde tot
verheffing van de mens of middel tot
dat doel. Het is ook doel op zichzelf:
het behoort tot de menseliJke
waardigheid dat hij zelf zijn bronnen
van bestaan kan regelen;het hoort bij
de eerstenoodza-kelijke voorwaarde van
zijn mens-zijn. Als je hem die ontneemt
is al het andere dat je hem dan we!
toestaat altijd maar half werk. De
vrijheid en de zekerheid die ontstaat
doordat mensen hun bestaan zelf
kunnen regelen, is de basis voor aile
andere vrijheden en zekerheden.
Zonder die basis-vriJheid en zekerheid
zullen aile andere nooit perfekt zijn.
Hier wordt dus niet uitgesproken dat de
ekonomie "onderbouw" is voor aile
andere levenswaarden, noch wordt aan
het materiEHede grootste waarde

_gehecht. De voorrang wordt toegekend
omdat de demokratische ordening van
de ekonomie de ingang vormt tot al het
andere.
Het uitgangspunt moet zijn dat de
rijkdommen van de wereld voor allen

Mijbekend,
De Minister van Justitie,
Namens de Minister:
Het hoofd van de HoofdafElelint
Privaatrecht,
Th. v. Sasse v. Ysselt.

zijn en het gebruik gezamenHjk
geregeld wordt. Dit geldt zowel voor d.
verhoudingen tussen de volkeren en
rassen, de verhoudingen tussen de
deelnemers aan het arbe-idsproces, de
verhoudingen in het onderwijs, als voor
de verhouding tussen mannen en
vrouwen in huwetijk en maatschappij.
Vooral de problemstiek t.a.v. de derde
wereld legt de onrechtvaardige
verdeling van bezit, kennis en macllt
bloot. Het rijke noorden eigent zich
wederrechtelijk rijkdommen toe,
waardoor niet alleen voor een
meerderheid de kwaliteit van het
bestaan zeer gering is" maar ook
bestaan zelf aan hen wordt ontnomen.
Tegen deze achtergrond is de PPR van
mening dat deze problematie'k pas
werkelijk kan worden opgelostals er
een wereldregering tot stand is
gebracht, die op demokratische ,
uitgangspunten is gegrondvest. en die
het gezamenlijk recht van allen op de
bestaansbronnen zal erkennen.
Het gehele investerings- en
produktiebeleid moet gedemokratiseerd
worden. Wij gebruiken Hever niet de
wool'ClennationaHsatie of socialisatie
omdat die doen denken aan tota'litaire
regelingen van bovenaf of minstens aan
centralisme. In een demokratisering
naar het model van onze
demokratische staatsvorm is er aile
ruimte voor inspraak, eigen initiatief,
gezamenlijke besluitvorming.
Het nationale inveslerings- en
produktiebeleid moet doorhet gekozen
parlement gekontroleerd worden.
Binnen dat kader moeten volledig
gedemokratiseerde bedrijvenen
ondernemingen uitvoerders en, in de
zin van positieve kritiek, de
"tegenspelers" zijn.
Via het vrij, op winsl gerichte



produktie- en handelssysteem is een
wereld ontstaan van konkurrentie,
uitbuiting, onrecht,
bestaansonzekerheid, eenzaamheid,

,oorlogen, krises in het milieu,
drelgingen met massale vemietiging
door kernwapens. Daarbij wordt de
indruk gewekt dat dit alles het
onvermijdelijk gevolg is van de
menseIijke natuur. Wij willen echter de
nadruk leggen op andere, fundamentele
eigenschappen van menszijn: de
samenleving die wij voorstaan sluit aan
bij diep-menselijke verlangens naar
zekerheid, erkenning,
gemeenschapszin, veiHgheid,
gerechtigheid en menselijke
waardigheid. Deze veri an gens zullen op
denduur sterker blijken dan het
verlangen naar steeds meer welvaart,
macht, bezit enkonsumptie.
Geen van de verschijnselen die het
voortbestaan van de mens bedreigen,
ontstond buiten de mens om. De PPR
is ervan overtuiQd, dat het binnen het
vermogen van de mens ligt ze ook zelf
op te lossen, indian hij zich van de
huidige strukturen weet te bevrijden,
Die andere samenleving willen wij

langs demokratische weg bereiken.
Ook al vinden velen -
begrijpelijkerwijs - dat er misschien
niet voldoende tijd is, toch kan en zal
die samenleving alleen maar tot stand
komen als resultaat van
gemeenschappelijk beraad en
gezamenlijke besluitvorming. Aan
veranderingendie nlet uit de .
gemeenschap zelf voortkomen, hechten
wij geen waarde. Ingrepen op een
verkeerde ontwikkeIing, die niet
steunen op een meerderheid van
den ken en voelen, bieden slechts
schijnoplossingen. Daarmee geven wij
tevens aan dat wij geloven in de
mogelijkheid van verandering van
mentaliteit bij een meerderheid van de
mensen.
De PPR beseft. echter ook terdege, dat
als indivlduen en groepen zich deze
visie bewust worden en haar in de
praktrjk trachten te reaIiseren, dit njet
zal gaan zonder konflikt en strijd.
Er zal hardnekkig verzet worden
geboden omdat het realiseren van deze
visie machtsposities van bevoorrechten
aantast. Wjj schuwen deze strijd niet,
willen haar juist aangaan.

Een strijd die niet met geweld zal
worden bevochten, maar via overtuigen
en aktle, door gewone mensen In
huiskamers, op scholen, in bedrijven en
kantoren, door aktiegroepen,
vakbonden en oak door politi eke
partijen.

Dltvlsiestuk werd vastgesteld
op het kongres van de PPR op
23 en 24 november 1973.

•


