Statuten en
Huishoudelijk reglement
voor de
Partij van de Arbeid,
inclusief reglement
kandidaatstelling

De statuten en reglementen van de Partij van de Arbeid zijn grondig gewijzigd om
een beter functioneren van de partij te bevorderen.
Het partijbestuur ziet graag dat afdelingen zo politiek-inhoudelijk mogelijk bezig
zijn, met zo weinig mogelijkdrukvanorganisatorische verplichtingen. Taken en bepalingen in statuten en reglementen worden snel als 'verplicht' ervaren. Daarom
zijn de statuten en reglementen zo herschreven dat er veel vrijheid ontstaat op de
verschillende lagen in onze organisatie om het eigen werk te organiseren. De verplichtingen zijn teruggebracht tot het absoluut noodzakelijke.
Het partijbestuur hecht er veel belang aan dat duidelijk is welke prioriteiten worden
gekozen in de activiteiten van partijorganen en met de partij verbonden instellingen. Een eerste stap op weg naar vereiste duidelijkheid is gezet door het formuleren van vier centrale taken, waarvan absoluut noodzakelijk is dat zij door partijorganen en instellingenworden uitgeoefend. Een helderetaakverdeling is vooral nodig om een zo efficiënt mogelijke uitvoering van prioriteiten te waarborgen. Ook is
zij nodig om de overbelasting van organen van de partij, in het bijzonder van de afdelingen, terug te dringen.
De partijraad stelde in 1984 de volgende vier centrale taken vast:
I. formulering van beginselen en programma's;
ll. het organiseren van de deelname aan de politieke besluitvorming;
III. het onderhouden van een wisselwerking met de samenleving;
IV. het in stand houden van de partijorganisatie.
Voor deze nieuwe statuten en reglementen is een opzet gekozen die een optimale
toegankelijkheidgarandeert en die tevens stimuleert tot heldere taakstelling en afweging van prioriteiten. De statuten en reglementen zijn daarom geordend naar de
verschillende bestuurslagen in onze partij en gebaseerd op de centrale taken.
Deze statuten en reglementen geven meer vrijheid aan vooral de afdelingen. Om
de afdelingen zoveel mogelijk hulp te geven worden de statuten en reglementen
aangevuld met een handleiding die adviezen bevat voor hen die een goede vorm
kiezen voor de uitwerking van de centrale taken van onze politieke organisatie.
Het partijbestuur hoopt dat de ingrijpend gewijzigde statuten en huishoudelijk
reglement er toe zullen leiden dat afdelingen hun aandacht en werkkracht vooral
besteden aan discussie over politieke hoofdzaken en het onderhouden van contacten met kiezers en andere maatschappelijke organisaties.
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ALGEMEEN

Artikel 1. De naam
De vereniging, genaamd Partij van de Arbeid, is gevestigd te Amsterdam. Zij
wordt in de statuten de partii genoemd.
Leden en organen van de partij hebben niet het recht onder de naam Partij van
de Arbeid een rechtspersoon op te richten, behoudens goedkeuring van het
partijbestuur.
De naam Partij van de Arbeid mag uitsluitend door of namens de organen van
de partij worden gebruikt.

Artikel 2. Het doel
De partij stelt zich als doel de verwezenlijkingvan een democratisch-socialistische maatschappij zoals deze nader is omschreven in het door het congres
vastgesteld beginselprogramma.

Artikel 3. De middelen
De partij tracht dit doel te bereiken door de verkiezing van afgevaardigden, die
deze beginselen onderschrijven, in de vertegenwoordigende lichamen te bevorderen, door het uitgevenvan periodieken en andere geschriften en door alle
andere wettige middelen, waaronder het voeren van acties die het doel kunnen
bevorderen.

Artikel 4. Het lidmaatschap
1.
2.
3.
4.

Iedere ingezetene van Nederland kan lid van de partij zijn.
Iedere Nederlander die in het buitenland verbiijft, kan lid van de partij zijn.
Het lid moet de doelstelling van de partij onderschrijven.
Het lid moet de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.

5. a. Personen, die overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement geen lid van een afdeling kunnen zijn, kunnen door het partijbestuur worden ingeschreven als algemene leden.
b. Buitenlanders, die ingezetenen zijn van Nederland maar voor een periode
van negen maanden of langer buiten Nederland verblijven, worden indien zij
dat wensen door het partijbestuur ingeschreven als algemene leden.
6. Geen lid van de partij kan degene zijn, die
a. lid van een andere landelijke geregistreerde politieke partij is;
b. indien er een plaatselijke PvdA-afdeling is, lid van een andere plaatselijke
politieke groepering is;
c. zitting heeft in een vertegenwoordigend lichaam van een andere landelijke
of plaatselijkepolitieke groepering of hiervoor op de kandidatenlijststaat, tenzij
de terzake bevoegde PvdA-vergadering besloten heeft hiermee een samenwerkingsverband aan te gaan of deel te nemen aan een gezamenlijke kandidatenlijst.
7. De toelating als lid gebeurt na ballotage zoals omschreven in het huishoudelijk
reglement.
a. Tegen de afwijzing als lid door een afdeling kan in beroep worden gegaan bij
het gewestelijk bestuur.
b. Tegen de afwijzing als algemeen lid door het partijbestuur kan in beroep
worden gegaan bij de door het congres gekozen beroepscommissie.
c. Tegen toelating van iemand als lid door een afdeling kan het partijbestuur of
het desbetreffende gewestelijk bestuur binnen negentig dagen in beroep gaan
bij de door het congres gekozen beroepscommissie, indien het dit lidmaatschap tegengesteld aan het belang van de partij acht.
Uiterlijk negentig dagen nadat het beroep is ingesteld beslist de beroepscommissie of de betrokkene in het lidmaatschap zal worden gehandhaafd. Hangende het beroep is het betrokken lid geschorst in de uitoefening van de rechten aan het lidmaatschap verbonden.
8. Het lidmaatschap van de partij eindigt:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging bij het bestuur van de afdeling of bij het partijbestuur;
c. door afvoering van de ledenlijst wegens contributieschuld, het voldoen aan
de voorwaarden van lid 6 of het niet meer voldoen aan de eisen gesteld in lid 1,
2,3 of 4, met inachtneming van de bepalingenvan het huishoudelijk reglement;
d. door afvoering van de ledenlijst wegens het geen gevolg geven aan de door
het bevoegde orgaan schriftelijk aangezegde terugroeping, met inachtneming
van de bepalingen van het huishoudelijk reglement;
e. door royement, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten en
van het huishoudelijk reglement.
Royement kan alleen worden uitgesprokenwanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de partij handelt of de partij op onredelijke
wijze benadeelt.

Artikel 5. Het royement
1. Met inachtneming van de bepalingen van het huishoudelijk reglement kan

royement geschieden door:
a. de ledenvergadering van de afdeling;
b. het partijbestuur.
2. De geroyeerde heeft in beide gevallen recht van beroep op de door het congres
ge kozen beroepscommissie. De uitspraak van de beroepscommissie is beslissend. Deze uitspraak dient schriftelijk te worden beargumenteerd.
3. De geroyeerde kan binnen dertig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop aan
hem het bericht van royement werd medegedeeld, in beroep gaan.
Uiterlijk negentig dagen nadat het beroep is ingesteld neemt de beroepscommissie een beslissing. Zolang de beroepscommlssie geen uitspraak heeft gedaan en zolang niet aan eventueel nader gestelde voorwaarden is voldaan, is
het betrokken lid geschorst in de uitoefening van de rechten aan het lidmaatschap verbonden.
4. Geroyeerden kunnen slechts met toestemming van het partijbestuur opnieuw
tot de partij worden toegelaten en niet eerder dan twee jaar na de dag waarop
het royement onherroepelijk is geworden.

Artikel 6. De contributies
De leaen zijn verplicht contributies te betalen overeenkomstig de bepalingen
van het huishoudelijk reglement.

Artikel 7. De schorsing en het royement van afdelingen
of gemeentelijke federaties
1. a. Een afdeling of gemeentelijke federatie kan geschorst casu quo geroyeerd

worden indien:
1. zij handelt in strijd met de statuten of reglementen;
2. zij zich niet gedraagt naar de besiuiten van het congres of de besluiten,
die in overeenstemming met de statutaire bevoegdheden zijn genomen
door het partijbestuur of door de partijraad;
3. zij haar financiële verplichtingen ten aanzien van de partij niet vervult.
b. Een voorstel tot schorsing moet goedgekeurd worden door de partijraad.
Het voorstel wordt op voordracht van het desbetreffende gewestelijk bestuur
door het partijbestuur ingediend bij de partijraad. De partijraad is verplicht de
desbetreffende afdeling of gemeentelijke federatie te horen. Hij komt daartoe
bijeen binnen zes weken nadat het partijbestuur het voorstel tot schorsingheeft
gedaan.

c. Royement op grond van het in lid 1 sub a onder 1,2 en 3 gestelde geschiedt
door het congres op voorstel van het partijbestuur.
d. Het partijbestuur is gerechtigd, zolang geen beslissing door de partijraad of
het congres is genomen, Fen voorstel tot schorsing casu quo royement terug te
nemen.
2. a. Schorsing of royement van een afdeling of gemeentelijke federatie houdt
schorsing of royement van alle leden van de afdeling of gemeentelijke federatie
in, tenzij zij schriftelijk verklaren het niet eens te zijn met de handelingen, besluiten of nalatigheden die tot de schorsing of het royement van de afdeling of
gemeentelijke federatie hebben geleid.
b. De rechten van deze leden moeten door het partijbestuur worden geregeld
bij de indiening van een voorstel tot schorsing of royement.
3. Geschorste afdelingen zijn verstoken van alle rechten, behoudens van het
recht van vertegenwoordiging op het congres waar een beslissingwordt genomen over het voorstel tot royement. Op dit congres hebben de afgevaardigden
van een geschorste afdeling geen ander recht dan dat op deelneming aan de
beraadslaging over het voorstel tot royement van de afdeling.
4. Geschorste gemeentelijke federaties hebben het recht via hun bestuur vertegenwoordigd te zijn op het congres waar een beslissing wordt genomen over
het voorstel tot royement van hun gemeentelijke federatie. Dit bestuur heeft het
recht aan de beraadslaging over het voorstel tot royement deel te nemen.

Artikel 8. De schorsing van gewesten
1. De gewestelijke vergadering of het bestuur van een gewest kan geschorst worden in de uitoefening van haar casu quo zijn functie, indien het desbetreffende
orgaan:
a. handelt in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement;
b. zich niet gedraagt naar de besluiten van het congres of de besluitenwelke in
overeenstemming met de statutaire bevoegdhedenzijn genomen door het partijbestuur of de partijraad;
c. zijn financiële verplichtingen ten aanzien van de partij niet vervult.
2. Het partijbestuur deelt met redenen omkleed aan de gewestelijke vergadering
en aan de afdelingsbesturen mee, dat het tot schorsing heeft besloten. In dat
geval neemt het partijbestuur de bevoegdheden van het geschorste orgaan
over, treft maatregelen die het functioneren van het gewest waarborgen en
roept de gewestelijke vergadering bijeen om de argumenten voor zijn handelwijze weer te geven.
3. De gewestelijke vergadering kan, ook wanneer zij in de uitoefening van haar
functie is geschorst, tegen het besluit van het partijbestuur beroep aantekenen
bij de partijraad. Deze komt daartoe binnen zes weken na ontvangst van het
besluit van de gewestelijke vergadering bijeen.
Hangende het beroep blijft de schorsing van kracht.
Een delegatie van de gewestelijke vergadering wordt in de gelegenheid gesteld op de partijraad de opvatting van het gewest kenbaar te maken.

De partijraad bevestigt het besluit tot schorsing of heft dit op.
4. Schorsing van een gewestelijke vergadering kan niet langer duren dan een half
jaar. Deze termijn kan met ten hoogste zes maanden worden verlengd door het
partijbestuur, Na de verkiezing van nieuwe afgevaardigden naar de gewestelijke vergadering wordt de schorsing beëindigd.
Zodra er een nieuw gekozen gewestelijke vergadering is, brengt het partijbestuur verslag uit over het gevoerde beleid aan de nieuw gekozen gewestelijke
vergadering.
5. In geval van schorsing van het bestuur kiest de gewestelijke vergadering, daartoe bijeengeroependoor het partijbestuur, zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de geldende reglementaire termijnen voor kandidaatstelling, een
nieuw bestuur.
Het partijbestuur kan, indien dit naar zijn mening gewenst is, bij de kandidaatstelling voor het nieuwe gewestelijk bestuur verklaren dat het de verkiezing van
één of meer bepaalde leden niet in het belang van het gewest acht. Betrokkene
heeft in dat geval het recht, op de vergadering die het nieuwe bestuur kiest deze
opvatting te bestrijden. De vergadering beslist uiteindelijk.
Met de verkiezing van het nieuwe gewestelijk bestuur wordt de schorsing beeindigd. Zodra het nieuwe gewestelijk bestuur is gekozen, brengt het partijbestuur verslag uit over het gevoerde beleid aan de gewestelijke vergadering.

Artikel 9. De vrouwenorganisatie
I.De Rooie Vrouwen in de Partij van de Arbeid stellen zich ten doel de ongelijk-

waardige positievan de vrouw, die zij in verband brengen met bestaande maatschappelijke structuren, op te heffen.
2. Zij strijden voor een democratisch-socialistische maatschappij, waarin geen
klassetegenstellingenmeer voorkomen en waarin geen verschil in waardering
bestaat voor zogeheten mannelijke en vrouwelijke waarden en normen.
3. De Rooie Vrouwen hebben een huishoudelijk reglement, dat de goedkeuring
van het partijbestuur behoeft.
4. Nadere regelingen worden gegeven in het huishoudelijk reglement voor de
partij.

Artikel 10. De jongerenorganisatie
1. De Jonge Socialistenin de Partij van de Arbeid (JS) zijn de dragers van het politieke jongerenwerk in de partij.
2. De Jonge Socialistenstellen zich ten doel door middel van hun activiteiten jongeren een bijdrage te doen leveren aan de realisering van een democratischsocialistische samenleving.
3. Het lidmaatschap van de Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid staat

open voor personen van veertien tot en met zevenentwintig jaar, die de doelstelling van de Jonge Socialisten onderschrijven en zich door hun aanmelding
bereid verklaren de uit het huishoudelijk reglement van de Jonge Socialisten
voortvloeiende verplichtingen na te komen.
Het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten kan - indien daarvoor dringende
redenen zijn - voor maximaal één jaar dispensatie verlenen met betrekking tot
de leeftijd van zevenentwintig jaar. Deze dispensatie heeft ook betrekking op lid
5 van dit artikel.
4. Leden van de Jonge Socialisten zijn niet verplicht tevens lid van de Partij van de
Arbeid te zijn.
5. Alle leden van de partij jonger dan achtentwintig jaar hebben het recht lid te
worden van de Jonge Socialisten.
6. De Jonge Socialisten hebben een huishoudelijk reglement, dat de goedkeuring van het partijbestuur behoeft.

Artikel 11. De binding aan het verkiezingsprogram
De leden van de fracties in vertegenwoordigende lichamen zijn gebonden aan
het desbetreffende verkiezingsprogramma, tenzij zij schriftelijk een zwaarwegend persoonlijk voorbehoud hebben kenbaar gemaakt vóór vaststelling van
de kandidatenlijst.

Artikel 12. Gelijke vertegenwoordiging vrouwen en
mannen
1. Overal waar in de partij besturen, afvaardigingen en dergelijke worden gekozen of kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende lichamen worden vastgesteld, wordt gestreefd naar een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en
mannen.
2. Overal waar in de partij besturen, afvaardigingen en dergelijke worden gekozen of kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende lichamen worden vastgesteld, dient ten minste éénlvierde van de bestuursleden, afgevaardigden of
kandidaten uit vrouwen te bestaan.
3. De verantwoordelijke besturen voeren een actief beleid ten aanzien van kandidaatstelling van vrouwen en leggen daarover verantwoording af aan de leden.

Artikel 13. Vertegenwoordiging
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de partij vertegenwoor-

digen te zamen de partij in en buiten rechte. In geval van verhindering van 6én
of meer genoemde functionarissen kunnen zij worden vervangen door de eerste enlof tweede vice-voorzitter van de partij.

Artikel 14. De geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de partij bestaan uit:
a. de contributies van de leden;
b. de vorderingen op afdelingen en anderen;
c. schenkingen;
d. erfstellingen en legaten;
e. renten van beleggingen en baten van ondernemingen;
f. andere inkomsten.
2. De contributies van de leden komen in de kas van de partij.
3. De partijraad stelt het aandeel van de contributie-inkomsten vast, dat ter beschikking van de afdelingen en de gewesten wordt gesteld.
4. De afdelingen en gewesten ontvangen geldelijke uitkeringen uit de kas van de
partij volgens bij huishoudelijk reglement vast te stellen regels.
5. a. De partij heeft een fonds, waaruit bijzondereactiviteiten van de partij kunnen
worden gefinancierd, alsmede een verkiezingsfonds en een spaarregeling
voor de afdelingen ten behoeve van de verkiezingen voor de gemeenteraad.
b. Nadere regels omtrent beheer en gebruik van de fondsen en de spaarregeling worden gesteld in het huishoudelijk reglement.
6. Het toezicht en de controle op de boekhoudingen de administratie wordt uitgeoefend door een accountant die op voordracht van het partijbestuur, door de
partijraad wordt benoemd.

Artikel 15. De partijbladen
Het abonnementenblad van de partij bezit een door het partijbestuur goedgekeurd redactiestatuut.De redactieraadvan dit blad wordt door het partijbestuur
benoemd, geschorst en ontslagen.

Artikel 16. De slotbepalingen
I.a. De organisatie en werkwijze van de partij woraen in bijzonderheden geregeld door de statuten en het huishoudelijk reglement. De statuten worden door
het partijcongres vastgesteld en de huishoudelijke reglementen - met uitzondering van die van de vrouwen- en jongerenorganisatie - door de partijraad,

2.
3.

4.

5.

met uitzondering van datgene wat het congres zich heeft voorbehouden en met
inachtneming van het bepaalde in artikel 40 lid 2 sub a van de statuten.
b. De huishoudelijke reglementen voor de diverse partijorganen mogen geen
bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement voor de partij.
De partij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
De partij is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten
waarbij de partij zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van
een derde verbindt.
Bij ontbinding van de partij geschiedt de liquidatie door het dagelijks bestuur
overeenkomstig het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek. Bij het ontbindingsbesluit kan tevens worden bepaald welke andere bestemming dan die, genoemd
in het Burgerlijk Wetboek, aan het batig saldo zal worden gegeven.
Wijziging van de statuten kan alleen geschieden door een partijcongres bij
eenvoudige meerderheid van de uitgebrachtegeldige stemmen; blanco stemmen tellen niet mee. Een wijziging treedt niet in werking voor die is neergelegd
in een notariële akte.

ALGEMEEN

Artikel 1. De orde van de vergadering en de wijze van
stemmen
De vergadersrde
a. Het orgaan dat tot het bijeenroepenvan een vergadering bevoegd is, formuleert bij de uitnodiging de voorstellen waarover wordt beraadslaagd,onverminderd het recht van andere in de statuten of reglementen genoemde organen om
voorstellen in te dienen.
b. Amendementen zijn voorstellen tot wijziging van de onder lid 1 sub a bedoelde voorstellen. Zij worden schriftelijk ingediend, behalve in de afdelingsvergadering, waarin zij ook mondeling kunnen worden ingediend. Zij geven ondubbelzinnig aan welk deel van een voorstel dient te vervallen en welke tekst daarvoor eventueel in de plaats dient te komen.
c. Subamendementen zijn voorstellen tot wijziging van amendementen. Het
bepaalde onder lid 1 sub b is van overeenkomstige toepassing.
d. Amendementen kunnen worden ingediend met inachtneming van de bij of
krachtens reglement gestelde termijnen en van de overige reglementaire vereisten. Ter vergadering ingediende amendementen komen alleen in behandeling indien aannemelijk kan worden gemaakt, dat de geldende termijnen niet in
acht konden worden genomen.
e. Subamendementen kunnen ter vergadering worden ingediend. Zij komen
slechts in behandeling, indien zij blijkensondertekening worden gesteund door
ten minste vijf stemgerechtigde deelnemers aan de vergadering.
Het bepaalde in de vorige volzin is niet van toepassing op de afdeiingsvergadering.
f. (Sub-)amendementenzijn ontoelaatbaar indien zij een strekking hebben tegengesteld aan het voorstel/amendement waarop zij betrekking hebben, of indien er tussen de inhoud van het (sub-)amendement en die van het voorstei/
amendement geen rechtstreeks verband bestaat.
g. Moties worden ingediend op de wijze waarop amendementen worden ingediend en met overeenkomstige toepassing van het bepaalde onder lid 1 sub d.
Amendementen op een motie kunnen worden ingediend op de wijze waarop
subamendementen worden ingediend en met overeenkomstige toepassing
van het bepaalde onder lid 1 sub e.
h. Een voorstel van orde betreft de wijze, het tijdstip of de duur van behandeling
van een agendapunt, dan wel de volgorde waarin agendapunten behandeld
worden. Voorstellen van orde kunnen door één of meer stemgerechtigdedeelnemers aan de vergadering mondeling of schriftelijk worden ingediend zolang
de agendapunten waarop zij betrekking hebben niet zijn afgehandeld. Aan het
begin van de vergadering wordt de agenda vastgesteld met inachtneming van

de besluitvorming over de alsdan ingediendevoorstellen van orde. Voorstellen
van orde die in de loop van de vergadering worden ingediend, schorsen de behandeling van het aan de erde zijnde agendapunt en komen onmiddellijk in
stemming.
2. De wijze van stemmen
a. Algemeen
Waar in de partij wordt gestemd, tellen blanco stemmen niet mee.

b. Over orde en over zaken
1. Over voorstellen van orde wordt bij handopsteken gestemd.
Over zaken wordt bij handopsteken gestemd, tenzij éénvierde van de aanwezige stemgerechtigden schriftelijke stemming verlangt. Er wordt aitijd
met gesloten briefjes gestemd over:
a. het voorstel om royement in overweging te nemen, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 4 lid 1 sub a van het huishoudelijk reglement;
b. het voorstel van orde de benoeming niet in behandeling te nemen,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 2 sub c 2 van het huishoudelijk reglement;
c. het in overweging nemen van het opzeggen van het vertrouwen in
een dagelijks bestuurder, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 4
van het huishoudeiijk reglement;
d. het in overweging nemen van het opzeggen van het vertrouwen in
een lid van een vertegenwoordigend lichaam, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk reglement.
2. a. Bij stemming over voorstellen van orde en over zaken beslist de
meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
b. Bij een gelijk aantal stemmen voor of tegen een voorstel van orde of
bij beslissing over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
c. Bij stemming over voorstellen van orde en over zaken wordt eerst gestemd over subamendementen,dan over amendementen, daarna over
het voorstel. Het meest verstrekkende (sub-jamendement wordt her.
eerst in stemming gebracht. Bij verschil van mening over de vraag welk
(sub-lamendement het meest verstrekkend is beslist de vergadering.
De vergadering kan besluiten over onderdelen van een voorstel (amendement, subamendement) een afzonderlijke stemming te houden. De
vergadering kan besluiten dat amendementen en subamendementen
door reeds aangebrachte andere wijzigingen als vervallen moeten worden beschouwd.
c. Over personen
1. Over voorstellen betreffende met name genoemde personen wordt met
gesloten briefjes gestemd.
2. Bij stemming over personen beslist de meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmen, zijnde meer dan de helft der uitgebrachte geldige stemmen. Indien voor een plaats één kandidaat wordt gesteld, wordt deze
geacht zonder stemming op die plaats te zijn gekozen, tenzij bij voorstel
van orde wordt besloten de benoeming niet in behandeling te nemen. Over

dit voorstel wordt schriftelijk gestemd. Indien dit ordevoorstel wordt aangenomen, volgt een nieuwe kandidaatsteilingsprocedure.
3. Wanneer bij eerste stemming over personen niet het vereiste aantal kandidaten meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt een herstemming plaats over de niet-gekozenen die de
meeste stemmen op zich hebben verenigd. Indien mogelijk moet gekozen
worden uit het dubbele van het aantal te kiezen personen.
4. Wanneer bij eerste stemming de stemmen staken, vindt herstemming
plaats over de kandidaten op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht.
5. Bij herstemmingzijn diegenen gekozen, die de meeste stemmen op zich
verenigen. Wanneer in de herstemmingop verschillende personen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, beslist het lot.
8. Wanneer bij stemming over personen meer personen dan voor het aantal beschikbare plaatsen kunnen worden gekozen, meer dan de helft van
de uitgebrachte geldige stemmen op zich verenigen, zijn diegenen gekozen die het hoogste aantal geldige stemmen op zich hebben verenigd.
7. Van onwaarde is het stembiljet waarop niet evenveel kandidaten zijn vermeld als er plaatsen zijn te vervullen.
d. Over wie kan stemmen
Overal waar in de partij door stemmingen beslissingenworden genomen, kunnen uitsluitend de leden die ter vergadering aanwezig zijn en overeenkomstig
het bepaalde in artikel 3 van het huishoudelijk reglement en in artikel 9 van het
Reglement kandidaatstellingvoor de gemeenteraden voor afdelingen die één
of meer gemeenten omvatten stemgerechtigd zijn, hun stem uitbrengen.

e. Over personen in procedures voor kandidaatstellingvoor vertegenwoordigende lichamen
Bij het vaststellen van de lijst kan de vergadering uitsluitend gebruik maken van
de namen die voorkomen op de ontwerp-kandidatenlijsten de alfabetische lijst
van niet-geplaatsten die een bereidverklaringhebben afgegeven. De vaststelling geschiedt door stemming per plaats, te beginnen bij nummer een van de
lijst.
Indien voor een plaats één kandidaat wordt gesteld, wordt deze geacht zonder
stemming op die plaats te zijn gekozen. Indien meer kandidaten worden gesteld vindt een schriftelijke stemming plaats. In dat geval is artikel 1 lid 2 sub c 2
t/m 7 van toepassing.
Indien een op een bepaalde plaats van de ontwerp-kandidatenlijst voorgestelde kandidaat bij de stemming niet op diezelfde plaats op de kandidatenlijst
wordt gekozen, schuiven deze kandidaat en zonodig ook de volgende kandidaten op de ontwerp-kandidatenlijst één plaats op.

Artikel 2. De gemeentelijke herindeling
1. Als na een gemeentelijke herindeling twee of meer afdelingen zullen gaan

functioneren binnen één gemeente dienen zij één van de volgende organisatievormen te kiezen.
a. De desbetreffende afdeiingen fuseren voordat de kandidaatstellingsprocedure, vastgelegd in artikei 11 van het Reglement kandidaatstelling voor de gemeenteraden voor afdelingen die één of meer gemeenten omvatten, voor de
nieuwe gemeenteraad begint. Hierdoor ontstaat één afdeling, waarvan de
grenzen geiijk lopen met de nieuwe gemeentegrenzen. Hoofdstuk l i l van het
huishoudelijk reglement is dan van toepassing.
b. De desbetreffende afdelingen richten, voordat de kandidaatsteilingsprocedure vastgelegd in artikel 10 van het Reglement kandidaatstelling voor de gemeenteraden voor de gemeentelijke federaties voor de nieuwe gemeenteraad
beg~nt,een gemeentelijke federatie op. Hoofdstuk IV van het huishoudelijk
reglement is dan van toepassing.
c. De desbetreffende afdelingen gaan een samenwerkingsverband aan ter
voorbereiding van een permanente organisatievorm genoemd in lid a of b,
Hoofdstuk V van het huishoudelijk reglement is dan van toepassing.

Artikel 3. De ballotage
Voor de ballotage door de afdeling gelden de volgende bepalingen
a. Op iedere agenda voor een afdelingsvergadering vermeldt het bestuur wie
zich, hetzij rechtstreeks bij het afdelingsbestuur hetzij via het partijbestuur,
sinds de vorige vergadering ais lid heeft aangemeld. Bestaat tegen toelating
van één der genoemden geen met redenen omkleed bezwaar bij één der aanwezige leden, dan wordt betrokkene beschouwd lid te zijn met ingang van dertig dagen nadat de ballotage plaatsvond of zoveel eerder als de eerstvolgende
afdelingsvergadering wordt gehouden. Mocht één der aanwezige leden ter
vergadering bezwaar uiten tegen toelating van één der genoemden, dan wordt
ae beslissing over toelating van de betrokkene genomen in de volgende afdeiingsvergadering.
b. Deze volgende afdelingsvergadering wordt gehouden uiterlijk zestig dagen
maar niet eerder dan ten minste veertien dagen na die waarin tot ballotage
werd besloten. In de oproep voor deze vergadering wordt vermeld dat ballotage
zal plaatsvinden, terwijl betrokkene daarvan bericht ontvangt.
c. Indien uiterlijk zestig dagen na de datum waarop tot ballotage werd besloten
geen beslissing is genomen door de afdelingsvergadering, wordt betrokkene
geacht tot het lidmaatschap van de partij te zijn toegelaten.
d. In geval van afwijzing als lid stelt het afdelingsbestuur de betrokkene per
aangetekende brief op de hoogte van de reden van de afwijzing, van de mogelijkheid van beroep op het gewestelijk bestuur en van de termijn waaraan dit beroep is gebonden. Een afschrift van deze brief wordt tegelijkertijd aan het gewestelijk bestuur gezonden. Dit beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig
dagen na ontvangst van de brief waarin de afwijzing ter kennis van de betrokkene is gebracht.
e. Het gewestelijk bestuur neemt een beslissing uiterlijkzestig dagen nadat het

beroep is ingesteld. Het kan deze termijn gemotiveerd met ten hoogste dertig
dagen verlengen indien het beroep in behandeling is, maar nog geen definitieve beslissing kon worden genomen. Indien de verlenging van de termijn is verlopen en nog geen beslissing is genomen, wordt de betrokkene geacht met ingang van dertig dagen nadat de verlenging is verlopen tot het lidmaatschap
van de partij te zijn toegelaten.
f. Het gewestelijk bestuur deelt zijn beslissing per aangetekende brief mee aan
betrokkene en aan het bestuur van de afdeling waar de betrokkene zich als lid
heeft aangemeld.
g. Indien iemand niet als lid wordt toegelaten, kan eerst twee jaar na dagtekening van de aangetekende brief waarin hem de afwijzing is medegedeeld over
een nieuwe lidmaatschapsaanvrage van betrokkene in die afdeling worden beslist.

Voor de ballotage door het partijbestuur gelden de volgende bepalingen
a. In iedere vergadering van het partijbestuur deelt de secretaris mee wie zich
sinds de vorige vergadering als algemeen lid hebben aangemeld. Indien één
der aanwezige leden van het partijbestuur bezwaar heeft tegen toelating van
één der genoemden, wordt binnen zestig dagen over diens toelating als lid beslist.
b. De betrokkene ontvangt bericht dat tot ballotage is besloten.
c. Indien niet binnen zestig dagen is beslist, wordt betrokkene geacht tot het
lidmaatschap van de partij te zijn toegelaten.
d. In geval van afwijzing als lid stelt het partijbestuur de betrokkene per aangetekende brief op de hoogte van de reden van de afwijzing, van de mogelijkheid
van beroep op de beroepscommissie en van de termijn waaraan dit beroep is
gebonden. Dit beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de brief waarin de afwijzing ter kennis van de betrokkene is gebracht.
e. De beroepscommissie doet een bindende uitspraak uiterlijk zestig dagen
nadat het beroep is ingesteld. Zij kan deze termijn met ten hoogste dertig dagen verlengen indien het beroep in behandeling is, maar nog geen bindende
uitspraak kon worden gedaan.
f. Het partijbestuur deelt de uitspraak van de beroepscommissie per aangetekende brief aan betrokkene mee.
g. Indien iemand niet als lid wordt toegelaten, kan eerst twee jaar na dagtekening van de aangetekende brief waarin hem de afwijzing is medegedeeld, over
een nieuwe lidmaatschapsaanvrage worden beslist.

Artikel 4. Het royement
1. Voor het royement door de afdeling gelden de volgende bepalingen
a. Een voorstel om royement in overweging te nemen moet op de agendavan
de afdelingsvergadering zijn aangekondigd. Het afdelingsbestuur moet het

betrokken lid tijdig in kennis stellen van dit voorstel, van de beweegredenen en
van de datum en plaats waarop dit voorstel in behandeling komt. Over dit voorstel om royement in overweging te nemen wordt schriftelijk met gesloten briefjes gestemd.
b. De afdelingsvergadering stelt bij ieder voorstel tot royement een commissie
van onderzoek in, bestaande uit leden van de partij.
c. Voor deze commissie wordt één lid aangewezen door de afdelingsvergadering, één lid door het betrokken lid en één lid door het gewestelijk bestuur, niet
zijnde een gewestelijk bestuurder. Indien het betrokken lid binnen veertien dagen geen commissielid aanwijst, wijzen de twee overige commissieleden tezamen het derde lid aan. De aanwijzing van de leden der commissie moet geschieden uiterlijk dertig dagen na de datum waarop de afdelingsvergadering,
genoemd in sub a, werd gehouden.
d. De commissie brengt binnen zestig dagen na haar aanwijzing schriftelijk
verslag uit van haar bevindingenaan de afdelingsvergadering.Deze afdelingsvergadering neemt een beslissing over het royement. Een schriftelijk verslag
van deze vergadering wordt ter informatie toegezonden aan het partijbestuur
en aan het gewestelijk bestuur.
e. Na de beslissing van de afdelingsvergaderingwordt deze, vergezeld van het
verslag van de commissie van onderzoek, aan de beroepscommissie gezonden.
fa Als tot royement IS besloten, stelt het afdelingsbestuur de betrokkene per
aangetekende brief op de hoogte van het royement, van de mogelijkheid van
beroep op de beroepscommissie en van de termijn waarbinnen dit beroep
moet worden ingesteld.
g. Het beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de
brief waarin het royement ter kennis van de betrokkene is gebracht.
h. De beroepscommissie doet uiterlijk zestig dagen nadat het beroep is ingesteld een bindende uitspraak. De beroepscommissie kan aan deze uitspraak
voorwaarden verbinden. Zolang over een royement geen uitspraak is gedaan
door de beroepscommissie, kan de betrokkene geen gebruik van zijn ledenrechten maken. De beroepscommissiekan deze termijn met ten hoogste dertig
dagen verlengen indien het beroep in behandeling is, maar nog geen bindende
uitspraak kon worden gedaan.
i.Een geroyeerde kan niet eerder dan twee jaar na dagtekening van de aangetekende brief waarin hem het royement is medegedeeld casu quo door de beroepscommissie is bekrachtigd, opnieuw als lid worden toegelaten.
Voor het royement door het partijbestuur gelden de volgende bepalingen
a. Voordat het partijbestuur besluit royement van een lid in overweging te nemen wordt dit lid in de gelegenheid gesteld door ten minste drie leden van het
partijbestuur te worden gehoord. Binnen zestig dagen na deze hoorzitting bericht het partijbestuur per aangetekende brief zijn beslissing.
b. Indien het partijbestuur besluit een royementsprocedure te starten, stelt het
een commissie van onderzoek in, bestaande uit leden van de partij.
c. Eén lid van deze commissie wordt door het partijbestuur en één lid door het
betrokken lid aangewezen. Deze commissieleden wijzen samen het derde lid

van de commissie aan. Indien het betrokken lid geen commissielid aanwijst,
dan wijst het bestuur van het gewest in wiens gebied het betrokken lid woont
voor hem een commissielid aan. Deze aanwijzingen dienen te geschieden uiterlijk dertig dagen nadat het partijbestuur het besluit nam een royementsprocedure te starten.
d. De commissie brengt binnen zestig dagen na haar aanwijzing schriftelijk
verslag uit van haar bevindingen aan het partijbestuur.
e. Het partijbestuur beslist binnen zestig dagen nadat de commissie verslag
heeft uitgebracht over wel of geen royement. Het partijbestuur kan deze termijn
met ten hoogste dertig dagen verlengen indien het verslag in behandeling is,
maar nog geen beslissing kon worden genomen. Het partijbestuur kan voorwaarden aan deze beslissing verbinden.
f. Het partijbestuur stelt het betrokken lid per aangetekende brief op de hoogte
van zijn beslissing al dan niet tot royement over te gaan. Als tot royement is besloten, wordt hem tevensde mogelijkheidvan beroep op de beroepscommissie
en de termijn waarbinnen dit beroep moet worden ingesteld meegedeeld.
g. Het beroep moet worden ingesteld uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de
brief waarin het royement ter kennis van de betrokkene is gebracht.
h. De beroepscommissie doet uiterlijk zestig dagen nadat het beroep is ingesteld een bindende uitspraak. De beroepscommissie kan aan deze uitspraak
voorwaarden verbinden. Zolang over een royement geen uitspraak is gedaan
door de beroepscommissie, kan de betrokkene geen gebruik van zijn ledenrechten maken. De beroepscommissie kan deze termijn met ten hoogste dertig
dagen verlengen indien het beroep in behandeling is, maar nog geen bindende
uitspraak kon worden gedaan.
i.Een geroyeerde kan niet eerder dan twee jaar na dagtekening van de aangetekende brief waarin hem het royement is medegedeeldcasu quo door de beroepscommissie is bekrachtigd, opnieuw als lid worden toegelaten.

Artikel 5. Het opzeggen van vertrouwen in dagelijkse
bestuurders
1. Een gekozen dagelijks bestuurder dient af te treden alszijn fractie, gehoord het
overeenkomstigoordeel van de bevoegde ledenvergadering, het vertrouwen in
hem heeft opgezegd. Het initiatief hiertoe kan zowel van de fractie als van de
bevoegde ledenvergadering uitgaan.
2. De fractie kan een besluit als bedoeld in lid 1 slechts in overweging nemen in
een voor dit doel uitgeschreven fractievergadering. Betrokkene moet hierbij
aanwezig kunnen zijn.
3. Heeft de fractie een besluit als bedoeld in lid 1 in overweging genomen, dan
deelt zij dit met de motivering aan het bevoegde bestuur mee. Deelt dit bestuur
- beide partijen gehoord - de mening van de fractie, dan doet het een voorstel
aan de bevoegde ledenvergadering. Deelt het bestuur -beide partijen gehoord- niet de mening van de fractie, dan kan de fractie vorderen dat deze aangelegenheid op de agenda van de bevoegde ledenvergadering wordt geplaatst.

4. Meent de bevoegde ledenvergadering in haar vergadering, door middel van
schriftelijke stemming met gesloten briefjes, dat een besluit als bedoeld in lid 1
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overweging verdient, dan schrijft zij een nieuwe vergadering uit, die niet eerder
dan veertien dagen later zal mogen plaatsvinden, waarin zij een oordeel over
het opzeggen van vertrouwen kan geven. De bevoegde ledenvergadering is
verplicht een commissie van onderzoek in te stellen bestaande uit drie leden;
één door het betrokken lid, één door de fractie en één door het gewestelijk bestuur, zijnde niet een gewestelijk bestuurder, aan te wijzen. indien het betrokken lid binnen veertien dagen geen commissielid aanwijst, wijzen de twee overige commissieleden samen het derde lid aan. De aanwijzing van de leden der
commissie moet geschieden uiterlijk dertig dagen na de datum waarop de iedenvergadering, bedoeld in lid 3, bijeen is geweest.
De kosten, verbonden aan de werkzaamheden van de commissie van onderzoek, worden gedragen door het orgaan dat de procedure in werking stelt.
De commissie dient uiteriijk zestig dagen nadat zij is ingesteld rapport uit te
brengen.
Het oordeel dat de fractie het vertrouwen in de gekozen dagelijks bestuurder
kan opzeggen, kan eerst door de bevoegde ledenvergadering worden gegeven gehoord het rapport van de commissie van onderzoek en gehoord het verweer van de gekozen dagelijks bestuurder.
Zowel he2 door de bevoegde ledenvergadering als het door de fractie genomen
besluit wordt met de motivering schriftelijk per aangetekende brief aan de betrokkene meegedeeld. Bij de besluitvorming heeft het betrokken lid normaal
stemrecht.
Geen enkel geldig besluit als bedoeld in de voorgaande leden kan worden genomen in een vergadering, waarvoor de uitnodigingen niet uiterlijk zes dagen
tevoren door de leden zijn ontvangen. Deze uitnodigingen dienen uitdrukkelijk
te vermelden dat op de vergadering het in overweging nemen van het opzeggen van het vertrouwen dan wel het opzeggen van het vertrouwen in het betrokken lid aan de orde zal worden gesteld. Het tijdstip van de vergadering wordt in
overleg met het betrokken lid vastgesteld, zodat dit geacht kan worden in de
gelegenheid te zijn de vergadering bij te wonen.
Voor het deelnemen aan besluiten die zich uitstrekken tot het bedoelde in bovenstaande leden is artikel 1 lid 2 sub d van het huishoudelijk reglement van
toepassing.
Indien het orgaan waaraan de betrokkenfractieverantwoording schuldig is een
gewestelijke of provinciale vergadering is, dient voor gewestelijk bestuur in lid 4
te worden gelezen: partijbestuur.

Artikel 6. Het opzeggen van vertrouwen in leden van
vertegenwoordigende lichamen
1. Een lid van een vertegenwoordigend lichaam stelt zijn zetel ter beschikking als
de bevoegde ledenvergadering met inachtneming van de navolgende procedure het vertrouwen in hem opzegt wegens gedrag als lid van dat vertegen-
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woordigend lichaam in strijd met het program waarop hij is gekozen.
Eerst dient het besluit te worden genomen door de bevoegde ledenvergadering, dat het opzeggen van het vertrouwen in het betrokken lid overweging verdient. Hierover stemt de vergadering schriftelijk met gesloten briefjes. Bij dit
besluit wordt aangegeven op welke gedragingen van het betrokken lid dit berust, in hoeverre deze gedragingen in strijd zijn met het program waarop hij is
gekozen en waarom op grond hiervan de opzegging van het vertrouwen overweging verdient.
De bevoegde ledenvergadering is verplicht een commissie van onderzoek in te
stellen, bestaande uit drie leden; één door het betrokken lid, één door de bevoegde ledenvergadering en één door het gewestelijk bestuur, zijnde niet een
gewestelijk bestuurder, aan te wijzen. Als het betrokken lid binnen veertien dagen geen commissielid aanwijst, wijzen de twee overige commissieleden samen het derde lid aan. De aanwijzing van de leden der commissie moet geschieden uiterlijk dertig dagen na de datum waarop de ledenvergadering, bedoeld in de eerste zin van dit lid, bijeen is geweest.
De kosten, verbonden aan de werkzaamheden van de commissie van onderzoek, worden gedragen door het orgaan dat de procedure in werking stelt.
De commissie dient uiterlijk zestig dagen nadat zij is ingesteld rapport uit te
brengen.
In een volgende bevoegde ledenvergadering, die niet eerder dan veertien dagen na de in lid 2 genoemde vergadering mag worden gehouden, kan een gemotiveerd besluit worden genomen tot het opzeggen van het vertrouwen in betrokkene. Het besluit kan eerst worden genomen gehoord het oordeel van de
fractie, gehoord het rapport van de commissie van onderzoek en gehoord het
verweer van betrokkene. De motivering van het besluit bevat de aanwijzing van
de gedragingen die in strijd zijn met het program en waarop het besluit berust.
Heeft de ledenvergadering zo'n besluit genomen, dan wordt dit met de motivering schriftelijk per aangetekende brief aan de betrokkene meegedeeld. Bij de
behandeling in de ledenvergadering heeft betrokkene normaal stemrecht.
Geen enkel geldig besluit als bedoeld in de voorgaande leden kan worden genomen in een vergadering, waarvoor de uitnodigingen niet uiterlijk zes dager;
tevoren door de leden zijn ontvangen. Deze uitnodigingen dienen uitdrukkelijk
te vermelden dat op de vergadering het in overweging nemen van het opzeggen van het vertrouwen dan wel het opzeggen van het vertrouwen in het betrokken lid aan de orde zal worden gesteld. Het tijdstip van de vergadering wordt in
overleg met het betrokken lid vastgesteld, zodat dit geacht kan worden in de
gelegenheid te zijn de vergadering bij te wonen.
Voor het deelnemen aan besluiten die zich uitstrekken tot het bedoelde in bovenstaande leden is artikel 1 lid 2 sub d van het huishoudelijk reglement van
toepassing.
Indien het orgaan waaraan de betrokken fractie verantwoording schuldig is de
gewestelijke of de provinciale vergadering is, dient voor gewestelijk bestuur in
lid 2 te worden gelezen: partijbestuur.

Artikel 7. Het opzeggen van vertrouwen bij
samenwerkingsverbanden
indien de leden van de partij, genoemd in de artikelen 5 en 6, één fractie vormen
met leden van één of meer andere partijen, blijven de bepalingen in de artikelen
5 , 6 en 8 op hen van toepassing. Het partijbestuur kan daarvan in uitzonderlijke
gevallen ontheffing verlenen en aan deze ontheffing voorwaarden verbinden.

Artikel 8. Het beroep
1. Tegen de besluiten, bedoeld in de artikelen 5 en 6, staat binnen dertig dagen na
ontvangst van de brief waarin de beslissing ter kennis van betrokkene is gebracht, beroep open op het partijbestuur op grond van:
a. voor wat betreft de artikelen 5 en 6:
1. het niet in acht nemen van de voorgeschreven procedures;
2. de onevenredigheid tussen de besluiten en de feiten waarop deze berusten.
b. voor wat betreft artikel 6 :
1. het niet in strijd zijn van de gedragingen van betrokkene met het program
waarop hij is gekozen;
2. de afwijking van het program door betrokkene op basis van een uitdrukkelijk voorbehoud bij de kandidaatstelling dan wel bij de programvaststelling, hetzij in overeenstemming met de daartoe overeengekomen bijstellingsprocedure.
2. Het partijbestuur neemt uiterlijk zestig dagen na ontvangst van het beroep na
hoor en wederhoor een voor alle betrokkenen bindende beslissing. Het kan deze termijn met ten hoogste dertig dagen verlengen indien het beroep in behandeling is, maar nog geen definitieve beslissing kon worden genomen.
3. Het beroep heeft opschortende werking. Het partijbestuur deelt per aangetekende brief zijn beslissing aan de betrokkene mee.
4. Indien betrokkene binnen dertig dagen geen gevolg geeft aan de door het bevoegde orgaan uitgesproken terugroeping, is het afdelingsbestuur verplicht
hem van de ledenlijst af te voeren. Het afdelingsbestuur stelt betrokkene hiervan per aangetekende brief onder opgave van redenen op de hoogte.
5. Betrokkene kan niet eerder dan twee jaar na dagtekening van de aangetekende brief waarin hem ingevolge lid 4 wordt medegedeeld dat hij van de ledenlijst
is afgevoerd, opnieuw als lid worden toegelaten.

Artikel 9. Het afvoeren van de ledenlijst
1. Indien een lid ook na schriftelijke aanmaning - waarvan schriftelijk mededeling
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wordt gedaan aan het afdelincjsbestuur - in gebreke blijft de verschuldigde
contributie te voldoen, voert het partijbestuur hem automatisch van de ledenlijst af indien de achterstand tot een jaar is opgelopen.
Indien een lid van de ledenlijst dient te worden afgevoerd op grond van strijdigheid met artikel 4 iid 1 t/m 3 van de statuten, draagt het afdelingsbestuur hiervoor zorg en stelt betrokkene hiervan per aangetekende brief onder opgave
van redenen op de hoogte.
Indien een lid van de ledenlijst dient te worden afgevoerd op grond van het gestelde in artikel 4 lid 6 van de statuten, draagt het afdelingsbestuur hiervoor
zorg en stelt het betrokkene hiervan per aangetekende brief onder opgave van
redenen op de hoogte. Betrokkene kan pas opnieuw als lid worden toegelaten
twee jaar na de dagtekening van de aangetekende brief, waarin hij op de hoogte wordt gesteld van zijn afvoering van de ledenlijst.
Indien een lid van de ledenlijst dient te worden afgevoerd op grond van artikel 4
lid 8 sub e van de statuten, draagt het partijbestuur hiervoor zorg:
a. na afloop van de termijn waarbinnen beroep op de beroepscommissie kan
worden ingesteld. Het instellen van beroep schort de termijn op tot het tijdstip
waarop de beroepscommissie een bindende uitspraak heeft gedaan;
b. na de uitspraak van de beroepscommissie.
Het partijbestuur stelt betrokkene per aangetekende brief onder opgav,P van
redenen op de hoogte van zijn afvoering van de ledenlijst.
Indien een lid op grond van artikel 5 lid 6 of artikel 6 lid 3 binnen dertig dagen
geen gevolg geeft aan de door het bevoegde orgaan uitgesproken terugroeping, is het afdelingsbestuur verplicht hem van de ledenlijst af tevoeren. Het afdelingsbestuur stelt betrokkene hiervan per aangetekende brief onder opgave
van redenen op de hoogte. Betrokkene kan niet eerder dan twee jaar na dagtekening van de aangetekende brief opnieuw als lid worden toegelaten.

Artikel 10. De onverenigbaarheden
Leden van het bestuur van een afdeling die één of meer gemeente(n) omvat of
van het bestuur van een gemeentelijke federatie mogen, behoudens dispensatie door het gewestelijk bestuur, geen deel uitmaken van de gemeenteraadsfractie of burgemeester zijn.
Een burgemeester of een lid van de gemeenteraadsfractie mag niet lid zijn van:
a. een afdelingsbestuur indien de afdeling één of meer gemeente(n) omvat,
behoudens dispensatie van het gewestelijk bestuur;
b. het bestuur van een gemeentelijke federatie, behoudens dispensatie van
het gewestelijk bestuur;
c. het Europese Parlement of de Tweede Kamer;
d. het gewestelijk bestuur of afgevaardigde zijn naar de gewestelijke vergadering indien het gewest één gemeente omvat;
e. de Provinciale Staten, behoudens dispensatie van de gewestelijke casu quo
provinciale vergadering op schriftelijk met redenen omkleed verzoek van zowel
de statenfractie als het gewestelijk casu quo het provinciaal contact en/of de

desbetreffende afdelings- of gemeentelijke federatievergadering.
3. Leden van het bestuur van een gewest en afgevaardigden naar de gewestelijke
vergadering mogen niet lid zijn van:
a. het Europese Parlement of de Staten-Generaal;
b. het partijbestuur;
c. de Provinciale Staten of commissaris van de Koningin;
d. het dagelijks bestuur van een territoriaal gewestelijk lichaam;
e. de gemeenteraad of burgemeester zijn, indien het gewest één gemeente
omvat.
Een lid van het gewestelijk bestuur mag geen afgevaardigde naar de gewestelijke vergadering zijn.
4. Leden van de Provinciale Staten en commissarissen van de Koningin mogen
niet lid zijn van:
a. een gewestelijk bestuur of afdelingsafgevaardigde naar de gewestelijke
vergadering zijn;
b. een territoriaal gewestelijk lichaam. Statenleden mogen deze functies echter gedurende zeven maanden combineren en, met dispensatie van de desbetreffende gewestelijke of provinciale vergadering, ook gedurende een langere
periode;
c. de Staten-Generaal of het Europese Parlement. Statenleden mogen echter
gedurende zeven maandentevens lid zijn van de EersteKamer en, met dispensatie van de desbetreffendegewestelijke of provincialevergadering, ook gedurende een langere periode;
d. de gemeenteraad, behoudens dispensatie van de gewestelijke casu quo
provinciale vergadering op schriftelijk met redenen omkleed verzoekvan zowel
de statenfractie als het gewestelijk bestuur casu quo provinciaai contact en/of
de desbetreffende afdelings- of gemeentelijke federatievergadering.
5. Leden van het partijbestuur mogen niet lid zijn van:
a. de partijraad, de beroepscommissie, de financiële commissie of het congrespresidium; dit laatste met uitzondering van de secretaris die daarvan uit
hoofde van zijn functie deel uitmaakt;
b. een gewestelijk bestuur of afdelingsafgevaardigde naar een gewestelijke
vergadering;
c. Zij mogen geen afdelingsafgevaardigde naar het congres zijn.
Ten hoogste zeven leden van het partijbestuur mogen deel uitmaken van de
Staten-Generaal.
De voorzitter en de secretaris van de partij kunnen geen lid van de Staten-Generaal of het Europese Parlement zijn.
6. Congresafgevaardigdenen leden van het congrespresidium mogen niet lid zijn
van:
a. de Staten-Generaal of het Europese Parlement;
b. het partijbestuur, met uitzonderingvan de partijsecretarisdie ambtshalve lid
van het congrespresidium is.
Leden van het congrespresidium mogen niet afdelingsafgevaardigde naar het
congres of lid van de partijraad zijn.
7. Leden van de partijraad mogen niet lid zijn van:
a. de Staten-Generaal of het Europese Parlement;
b. het partijbestuur;

c. de financiële commissie.
8. Leden van de Staten-Generaal en van het Europese Parlement mogen niet:
a. afdelingsafgevaardigde naar het congres, lid van de partijraad of van het
congrespresidium zijn;
b. lid van het gewestelijk bestuur of afdelingsafgevaardigde naar de gewestelijke vergadering zijn;
c. voorzitter of secretaris van de partij zijn.
Het lidmaatschap van de Staten-Generaalen dat van het Europese Parlement
mogen niet gecombineerd worden.
Leden van de Tweede Kamer en het Europese Parlement mogen geen deel uitmaken van het bestuur van een provincie, een gemeente of een territoriaal lichaam.
9. Leden van de beroepscommissie en van de financiële commissie mogen niet
lid van het partijbestuur zijn.
Voorts mogen leden van de financiële commissie niet lid van de partijraad zijn
of een dienstbetrekking bekleden bij de partij of bij een instelling van de partij.
10. Leden van de Onafhankelijke commissie kandidaatstellingTweede Kamer mogen niet lid van het partijbestuur zijn - met uitzonderingvan de partijsecretaris
of diens vervanger -, van de partijraad, een gewestelijk of kieskringbestuur en
geen kandidaat voor de op handen zijnde verkiezingen zijn.
ll.Leden van de Onafhankelijke commissie kandidaatstelling Europese Parlement mogen niet lid van het partijbestuur zijn - met uitzondering van de partijsecretaris of diens vervanger -, of van de partijraad die de definitieve kandidatenlijst vaststelt, noch kandidaat zijn voor de op handen zijnde verkiezingen.
12. Leden van een territoriaal lichaam mogen niet lid zijn van de Eerste Kamer of
van het provinciaal bestuur, met uitzondering van een periode van zeven
maanden die verlengd kan worden met dispensatie van de bevoegde gewestelijke casu quo provinciale vergadering.
13. Leden die een dienstbetrekking vervullen bij de partij - met uitzonderhg van de
bezoldigde bestuurders -,de Evert Vermeer Stichting, de Stichting Ondersteuning Tweede-Kamerfractie Partij van de Arbeid, de Stichting Politiek Jongerenwerk in de Partij van de Arbeid, de Stichting Vormingswerk Partij van de Arbeid
of de Wiardi Beckman Stichting, mogen geen deel uitmaken van het partijbestuur en van de financiële commissie.
14. In andere reglementen kunnen geen andere onverenigbaarheden worden
vastgesteld.

Artikel 11. De kandidaatstelling vertegenwoordigende
lichamen
1. Indien leden van het bestuur van een afdeling die één of meer gemeenten omvat casu quo van een gemeentelijke federatie een bereidverklaring voor een
kandidatuur voor de gemeenteraad hebben afgegeven, nemen zij gedurende
de verdere procedure geen deel aan de besprekingen over deze kandidaatstelling tot de afdelings- casu quo federatievergadering waarin de kandidaten-

lijst wordt vastgesteld.
2. Indien leden van het bestuur van een kieskring casu quo een gewest een bereidverklaring voor een kandidatuur voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer,
Provinciale Staten of gemeenteraad indien hei gewest één gemeente omvat
hebben afgegeven, wordt gedurende de verdere procedure hun plaats ingenomen door een plaatsvervangend lid van dit bestuur.

Artikel 12. Het toetreden tot colleges en het deelnemen
aan de regering
1. Als de afdelings- of de federatievergaderingof, indien het gewest één gemeen-

te omvat, de gewestelijke vergadering toetreding van fractieleden tot het college van burgemeester en wethouders heeft goedgekeurd, is de fractie gebonden aan het collegeprogram dat zij heeft onderschreven. Het collegeprogram
gaat vóór het verkiezingsprogram,tenzij het gaat om zaken uit het verkiezingsprogramma die niet in het collegeprogramma geregeld zijn.
2.- De in lid 1 genoemde bepaling is van overeenkomstige toepassing op toetreding tot het college van gedeputeerden. In dat geval is de gewestelijke casu
quo provinciale vergadering het goedkeurende orgaan.
3. Indien het congres het deelnemen aan een kabinet heeft goedgekeurd, is het
regeerakkoord de basis voor het handelen van bewindslieden, kamerfracties,
partijbestuur, congres en partijraad, tenzij het gaat om zaken uit het verkiezingsprogramma die niet in het regeerakkoord geregeld zijn.

Artikel 13. De geldmiddelen
a. De partijraad stelt de contributieregelingenvast. Het partijbestuur zorgt dat
de leden van de partij van deze contributieregelingen op de hoogte worden gesteld.
b. Indien een lid door bijzondere omstandigheden niet in staat is aan de in lid 1
sub a genoemde verplichtingen te voldoen, bestaat de mogelijkheid gehele of
gedeeltelijke ontheffing aan te vragen. Betrokkene kan hiertoe een verzoek
doen aan de penningmeester van de partij, die dit vertrouwelijk zal behandelen
en hierop zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek beslist.
a. De partijraad stelt regels ten aanzien van de contributie-inning. Deze regels
geven tevens aan we'lk deel van de contributiebedragentoekomt aan de afdelingen en gewesten.
b. De geïnde contributies worden regelmatig verrekend tussen de partijpenningmeester en deze partijorganen.
De accountant, belast met het toezicht en de controle op de boekhouding en de
administratie, brengt jaarlijksverslag van zijn bevindingenuit aan de partijraad.

Artikel 14. Het verkiezingsfonds
1. De middelen voor het verkiezingsfonds worden verkregen uit:
a. een door de partijraad vast te stellen bedrag uit de contributie-opbrengsten;
b. een door de partijraadvast te stellen contributie, te betalendoor de leden der

partij gekozen tot lid van de Staten-Generaal of het Europese Parlement;
c. bijdragen van donateurs;
d. vrijwillige bijdragen, schenkingen en andere inkomsten.
2. Met inachtnemingvan het gestelde in artikel 15 worden uit het verkiezingsfonds
de verkiezingen gefinancierd, waaraan de partij deelneemt.
3. Het partijbestuur is belast met het beheer van het verkiezingsfonds. Het toezicht en de controle geschieden overeenkomstig artikel 14 van de statuten en
artikel 13 van het huishoudelijk reglement.

Artikel 15. De spaarregeling voor de afdelingen
1. De spaarregeiing dient ter financiering van de actie voor de gemeenteraads-

verkiezingen. De partijraad bepaalt welk percentage van de bruto-contributieopbrengst bestemd is als bijdrage in de spaarregeling.
2. Het partijbestuur is belast met het beheer van deze gelden. Het toezicht er: de
controle geschieden overeenkomstig artikel 14van d2 statuten en artikel 13van
het huishoudelijk reglement.
3. Ten minste zes weken voordat de verkiezingen voor de gemeenteraden worden gehouden wordt, aan de hand van een door de partijraad vast te stellen
verdeelsleutel, het tot en met de dag van afsluiting van het boekjaar daaraan
voorafgaande gespaarde bedrag uit het spaarfonds uitgekeerd aan de afdelingen die aan de verkiezingen deelnemen.
4. In geval van tussentijdse of vervroegde gemeenteraadsverkiezingenverstrekt
het partijbestuur een uitkering aan de afdeling ten laste van de spaarregeling;
dit na overleg met het gewestelijk bestuur.

Artikel 16. Het fonds voor bijzondere activiteiten
1. De middelen voor het fonds voor bijzondere activiteiten worden verkregen uit:
a. bijdragen van leden die een andere functie in het openbaar bestuur bekleden dan genoemd in artikel 14 lid 1 sub b en artikel 17 lid 1tot het bereiken waar-

van het lidmaatschap van de partij geacht mag worden te hebben bijgedragen
en wier inkomenspositie een verzoek tot betaling toelaat;
b. bijdragen van andere leden wier inkomenspositie een verzoek tot betaling
toelaat;
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c. andere inkomsten.
De bijdragen van de in lid 1 onder sub a en b bedoelde leden kunnen, indien betrokkene daartoe de wens te kennen geeft, in plaats van aan het fonds voor bijzondere activiteiten ook te^ goede komen aan: verkiezingsfonds, actiefonds,
fonds internationale solidariteit, Wiardi Beckman Stichting, Centrum voor Lokaal Bestuur, Stichting Vormingswerk Partij van de Arbeid, Evert Vermeer
Stichting, Rooie Vrouwen en Jonge Socialisten. Het vorenstaande laat het
budgetrecht van de partijraad onverlet.
Het fonds stelt de partij in staat incidentele acties te voeren en bijzondere activiteiten op het gebied van voorlichting, scholing, vorming, wetenschappelijk
werk en dergelijke te ontplooien.
Het partijbestuur is belast met het beheer van het fonds. Het toezicht en de controle geschieden overeenkomstig artikel 14 van de statuten en artikel 13 van het
huishoudelijk reglement.
De partijraad beslist over de besteding van de middelen van het fonds.

Artikel 17. Het Centrum voor Lokaal Bestuur
a. De leden van gemeenteraden, territoriaal gewestelijke iichamen en Provinciale Staten, de rechtstreeksgekozen leden van deelgemeenteraden of wijkraden die lid van de partij zijn, alsmede de commissarissen van de Koningin, burgemeesters en voorzitters van territoriaal gewestelijke lichamen die lid van de
partij zijn betalen een door de partijraad vast te stellen contributie aan het centrum. Zij ontvangen daarvoor onder andere het periodiek van het centrum.
b. De voorlichting en documentatie van deze leden, waaronder begrepen de
uitgave van het in het eerste lid genoemde periodiek,worden verzorgd door het
Centrum voor Lokaal Bestuur van de Wiardi Beckman Stichting.
c. Partijleden die geen van de in lid 1 sub a genoemde functies bekleden kunnen tegen betaling van de abonnementsprijs van het in lid 1 sub b genoemde
periodiek deel uitmaken van het Centrum voor Lokaal Bestuur.
d. De redactie van dit periodiek wordt, op voordracht van het centrumbestuur,
door het partijbestuur benoemd, geschorst en ontslagen.
a. Het bestuur van het Centrum voor Lokaal Bestuur bestaat uit:
1. een door ieder partijgewest te kiezen lid uit door de leden van dat gewest
gestelde kandidaten; de gekozene moet lid zijn van een gemeenteraad,
territoriaal gewestelijk lichaam of Provinciale Staten, of rechtstreeks gekozen lid van een deelgemeenteraad of wijkraad, of commissaris van de Koningin, burgemeester of voorzitter van een territoriaal gewestelijk lichaam
zijn. In die partijgewesten, waar een gewestelijke commissie van het Centrum voor Lokaal Bestuur bestaat, kan deze een aanbeveling van drie personen doen. De verkiezing geschiedt door de gewestelijke jaarvergadering;
2. ten hoogste zes leden aan te wijzen door het curatorium van de Wiardi
Beckman Stichting;
3. twee leden aan te wijzen door het partijbestuur;

4. een lid aan te wijzen door de landelijke kerngroep van de Rooie Vrouwen
in de Partij van de Arbeid.
Er moet naar worden gestreefd dat ten minste een kwart van het aantal bestuursleden uit vrouwen bestaat.
b. De leden van de Eerste- en Tweede-Kamerfractie die zich bezighouden met
zaken betreffende gemeente, gewest en provincie kunnen de vergaderingen
van het bestuur bijwonen en hebben daarin een adviserende stem.
c. Het curatorium wijst in overleg met het partijbestuur de secretaris van het
centrum aan.
d. Het centrumbestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
e. Het bestuur treedt jaarlijks in de maand december af, doch is terstond herkiesbaar.
3. Ten behoeve van de raads-, gewest- en statenleden, als bedoeld in lid 1 sub a
kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd waarvcor een bijdrage van de
deelnemers, eventueel van de gewesten of de afdelingen, kan worden gevraagd.

Artikel 18. De vrouwenorganisatie
De vrouwenorganisatie dient jaarlijks een organisatorisch en tweejaarlijks een
beleidsverslag van haar werkzaamheden in bij het partijbestuur. Dit verslag
wordt bij het verslag van het partijbestuur gepubliceerd.

Artikel 19. De jongerenorganisatie
De jongerenorganisatie dient jaarlijks een organisatorisch en tweejaarlijks een
beleidsverslag van haar werkzaamheden in bij het partijbestuur. Dit verslag
wordt bij het verslag van het partijbestuur gepubliceerd.

Artikel 20. De ingangsdatum van de reglementen
1. De reglementen voor de partij treden in werking op de eerste van de maand volgende op die, waarin de partijraad ze heeft aangenomen.
2. Wijzigingen op die reglemententreden in werking twee maanden nadat de partijraad ze heeft vastgesteld, tenzij bij de vaststelling anders is bepaald.
3. Alle bepalingen en maatregelen van organisatie blijven gelden totdat zij door
andere zijn vervangen, hetgeen geschied moet zijn uiterlijk op 1juli van hetjaar,
volgend op dat waarin de partijraad de reglementen heeft vastgesteld.
4. De reglementen zijn, op grond van artikel 40 lid 2 sub 5 van de statuten, vastgesteld door de partijraad d.d. 20 juni 1987.

-

DE COMMISSIES

Artikel 17. De beroepscommissie
1. Omschrijving
De beroepscommissie bestaat uit drie leden. Zij worden gekozen door het congres voor een periode van vier jaar. Herverkiezing is mogelijk.
2. Taken
a. De beroepscornmissie doet bindende uitspraken in beroep in geval van
royement en in geval van afwijzing bij ballotage van algemene leden.
b. Tevens doet zij bindende uitspraken in beroep op een door het partijbestuur
of een gewestelijk bestuur uitgesproken schorsing als bedoeld in artikel 4 lid 7
van de statuten.

Artikel 18. De financiële commissie
1. Omschrijving
De financiële commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven ieden. De leden worden gekozen door de partijraad, telkens voor een periode
van vier jaar. Herverkiezing voor een nieuwe termijn is twee maal mogelijk.
2. Taken

De financiële commissie heeft tot taak gevraagd en ongevraagd zowel het partijbestuur als de partijraad te adviseren over voorstellen en besluiten betreffende partijfinanciële aangeiegenheden.

Artikel 19. De Onafhankelijke commissie
kandidaatstelling Tweede Kamer
1. Omschrijving
De Onafhankelijke commissie kandidaatstelling Tweede Kamer bestaat uit zeven leden. Zes leden van de onafhankelijke commissie worden gekozen door
het congres voor eeri periode van vier jaar. De partijsecrelaris is ambtshalve lid,
tenzij deze zelf kandidaat is voor de op handen zijnde verkiezingen; in dat geval
wijst het partijbestuur iemand anders uit zijn midden aan.

2. Taken
De onafhankelijke commissie is belast met de voorbereiding en coördinatie op
landelijk ~ l v e a u
van de in de kamerkieskringenop te stellen kandidatenlijst ten
behoeve van de verkiezingen van de Tweede Kamer. Hieronder vallen het opstellen van een ontwvrp-advies over de meest gewenste samenstelling van de
Tweede-Kamerfractie - in nauw overleç p e t de Tweede-Kamerfractie -, dat de
maatstaven bevat waaraan kandidaten dienen te worden getoetst, het opstellen van sen lijst van niet als kamerlid zittende ieden die naar haar oordeel voor
een kandidatuur in aanmerking komen en het houden van een bespreking over
de beschikbare kandidaten met de gewestelijke casu quo k~eskringbesturen.

Artikel 20. De Onafhankelijke commissie
kandidaatstelling Europese Parlement
1. Omschrijving
De Onafhankelijke commissie kandidaatstelling Europese Parlement bestaat
uit elf leden. Tien leden van de onafhankelijke commissie worden gekozen door
het congres voor een periode tot en met de vaststelling van de kandidatenlijst
door de partijraad. De partijsecretaris is ambtshalve lid, tenzij deze zelf kandidaat is voor de op handen zijnde verkiezingen; in dat geval wijst het partijbestuur iemand anders uit zijn midden aan.

2. faken
De onafhankelijke commissie is belast met het opstellen van het advies over de
meest gewenste samenstelling van het Nederlandse deel van de socialistische
fractie en met het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijst voor de verkiezing
van de leden van het Europese Parlement.

Op deze reglementen zijn van toepassing de artikelen 1 en 10 uit het huishoudelijk reglement.

Artikel 21. De beroepscommissie
Samenstelling
a. Kandidaten voor de beroepscommissie worden gesteld overeenkomstig artikel 42 lid 4 sub a van de statuten.
Het partijbestuur zendt tegelijk met de be~chrijvin~sbrief
een lijst van kandidaten voor de beroepscommissie aan de afdelingen en de congresleden. Het
partijbestuur kan uit de gestelde kandidaten een aanbeveling in alfabetische
volgorde doen.
b. De plaatsvervangende leden van de beroepscommissie zijn de drie niet gekozen kandidaten, die bij de verkiezing van de beroepscommissie in de eerste
stemronde de meeste stemmen hebben behaald.
c. In tussentijdse vacatures in de beroepscommissie wordt zodra mogelijk door
het partijbestuurvoorzien door te putten uit de plaatsvervangende leden, te beginnen'bijdegene die het hoogste aantal stemmen bij deze verkiezing heeft behaald.
d. Bij ontstentenis of in geval een lid van de commissie is betrokken bij een
royements-, ballotage- of schorsingsprocedure wordt zijn plaats ingenomeri
door een plaatsvervangend lid van de beroepscommissie.
2. Werkwijze
a. De beroepscommissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.
b. De beroepscommissie regelt zelf haar werkzaamheden. Bij het uitbrengen
van de bindende uitspraak bedoeld in artikel 17 lid 2 van de statuten, geeft de
commissie aan op welke gronden en op welke wijze deze tot stand is gekomen.
c. Alvorens een bindende uitspraak te doen, stelt de beroepscommissie het
desbetreff ende (kandidaat-)lid, alsmede het afdelingsbestuur dan wel het partijbestuur of het gewestelijk bestuur in de gelegenheid gehoord te worden.

Artikel 22. De financiële commissie
I. Werkwijze
a. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

b. De commissie regelt zelf haar werkzaamheden. Bij het uitbrengen van het
advies geeft de commissie aan op welke gronden en op welke wijze het advies
tot stand is gekomen.
c. De commissie draagt er zorg voor dat het partijbestuur in de vergadering
waarin het de ontwerp-begroting vaststelt, beschikt over het advies van de
commissie. Dit advies gaat vergezeld van een korte toelichting. De ieden van
de commissie lichten hun advies in de vergadering van het partijbestuur toe.
d. De leden van de personeelscommissie Werkgroep financiën ontvangen alle
stukken met betrekkingtot financiën en hebben toegang tot de vergadering van
de commissie.
Bevoegdheden
a. De commissie houdt toezicht op de bewaking van de inkomsten en uitgaven.
Het partijbestuur stelt de leden van de commissie in de gelegenheid kennis te
nemen van alle relevante financiële gegevens. Indien de commissie ernstige
redenen heeft overschrijding van de begroting te verwachten, dan stelt zij door
middel van een schriftelijk verslag over de toestand het partijbestuur zo spoedig mogelijk in kennis van haar mening.
b. De commissie geeft advies aan het partijbestuur betreffende voorstellen die
betrekking hebben op de financiën van de partij, die het partijbestuur van plan
is ter besluitvormingvoor te leggen aan de partijraad. De leden van de commissie worden in de vergadering van de partijraad, waar het desbetreffende voorstel aan de orde komt, in de gelegenheid gesteld het advies van de commissie
toe te lichten.
c. De commissie geeft advies in alle gevallen waarin het partijbestuur voornemens is besluitente nemen betreffende de financiënvan de partij, voorzover de
daarvoor vastgestelde begrotingsposten dreigen te worden overschreden.
d. De commissie wordt geraadpleegd met betrekking tot gehele of gedeeltelijke wijziging van de op de laatst-vastgestelde balans voorkomende reserves,
bestemmingsreserves of voorzieningen en financiële organisatie.
e. De commissie bericht binnen uiterlijk vier weken na binnenkomst van het
verzoek van het partijbestuur haar standpunt aan het partijbestuur.
f. Ten minste vijfenzeventig dagen voor de dag van de verkiezingen wordt het
toegestane totaalbedrag van uitgaven en inkomsten ten behoeve van de verkiezingen door partijbestuur en financiële commissie in gemeen overleg vastgesteld.
Indien partijbestuur en commissie blijvend van meningverschillen, legt het partijbestuur de zaak ter beslissing voor aan de partijraad.
g. Als een voorstel van het partijbestuur, zoals dat na een heroverweging uitgaat naar de leden van de partijraad,niet in overeenstemming is met het advies
van de financiële commissie, wordt het desbetreffende advies van de commissie gelijk met het voorstel gezonden naar de leden van de partijraad.

Artikel 23. De Onafhankelijke commissie
kandidaatstelling Tweede Kamer
Samenstelling
a. Kandidaten voor de Onafhankelijke commissie kandidaatstelling Tweede
Kamer worden gesteld overeenkomsti~artikel 42 lid 4 sub a van de statuten.
Het partijbestuur zendt tegelijk met de beschrijvingsbrief een lijst van kandidaten voor de onafhankelijke commissie aan de afdelingen en de congresleden.
Het partijbestuur kan uit de gestelde kandidaten een aanbeveling in alfabetische volgorde maken.
b. De plaatsvervangende leden van de onafhankelijke commissie zijn de zes
niet gekozen kandidaten, die bij de verkiezing van de onafhankelijke commissie In de eerste stemronde de meeste stemmen hebben behaa!d.
c. In tussentijdse vacatures in de onafhankelijke commissie wordt zodra mogelijk door het partijbestuur voorzien door te putten uit de plaatsvervangende leden, te beginnen bij degene die het hoogste aantal stemmen bij deze verkiezing heeft behaald.
2. Werkwijze
a. De onafhankelijke commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.
b. De onafhankelijke commissie regelt zelf haar werkzaamheden. Bij het uitbrengen van het ontwerp-advies en het opstellen van de lijst bedoeld in artikel
19 lid 2 van de statuten geeft de commissie aan op welke gronden en op welke
wijze deze tot stand zijn gekomen.

3. Bevoegdheden
a. De onafhankelijke commissie is bevoegd een aanbeveling van één kandidaat per kieskring te doen en deze in de vergadering waarin de kandidatenlijst
definitief wordt vastgesteld te verdedigen.
b. Indien niet zeker is dat een kieskring op eigen kracht een kamerzetel behaait, heeft de onafhankelijke commissie de bevoegdheid de eerste kandidaat
van de vastgestelde kandidatenlijstvan die kieskring op een verkiesbare plaats
van de ontwerp-kandidatenlijst van een kieskring te zetten die daarvoor naar
de mening van de onafhankelijke commissie in aanmerking komt.

Artikel 24. De Onafhankelijke commissie
kandidaatstelling Europese Parlement
1. Samenstelling
a. Kandidaten voor de Onafhankelijke commissie kandidaatstelling Europese
Parlement worden gesteld overeenkomstig artikel 42 lid 4 sub a van de statuten.
Het partijbestuur zendt tegelijk met de beschrijvingsbrief een lijst van kandidaten voor de onafhankelijke commissie aan de afdelingen en de congresleden.

Het partijbestuur kan uit de gestelde kandidaten een aanbeveling in alfabetische volgorde maken.
b. De plaatsvervangende leden van de onafhankelijke commissie zijn de tien
niet gekozen kandidaten, die bij de verkiezing van de onafhankelijke commissie in de eerste stemronde de meeste stemmen hebben behaald.
c. In tussentijdse vacatures in de onafhankelijkecommissie wordt zodra mogelijk door het partijbestuur voorzien door te putten uit de plaatsvervangende leden, te beginnen bij degene die het hoogste aantal stemmen bij deze verkiezing heeft behaald.
d. Aan het eind van de partijraad waar de kandidatenlijst wordt vastgesteld
houdt de commissie op te bestaan.
2. Werkwijze
a. De onafhankelijke commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.
b. De onafhankelijke commissie regelt zelf haar werkzaamheden. Bij het uitbrengen van het advies en de ontwerp-kandidatenlijst bedoeld in artikel 20 lid 2
van de statuten geeft de commissie aan op welke gronden en op welke wijze
deze tot stand zijn gekomen.
3. Bevoegdheden

De leden van de onafhankelijke commissie zijn bevoegd om in de partijraadsvergadering waarin de kandidatenlijst wordt vastgesteld het woord te voeren.
Zij hebben een adviserende stem.

DE AFDELINGEN

Artikel 21. De afdeling
Omschrijving
a. De afdeling bestaat bij oprichting uit ten minste tien leden die in het gebied
van de afdeling wonen of die door een schriftelijk meegedeeld besluit van het
partijbestuur bij die afdeling zijn ingedeeld.
De afdeling wordt opgeheven wanneer het ledental daalt beneden zes, behoudens dispensatie door het gewestelijk bestuur.
b. De oprichting van een afdeling en de bepaling van de afdelingsgrenzen behoeven toestemming van het gewestelijk bestuur. Afdelingsgrenzen lopen in
principe gelijk met de grenzen van een gemeente.
c. Een afdeling kan op voordracht van het gewestelijk bestuur door de partijraad worden geschorst of door het congres worden geroyeerd. De gronden
daarvoor en de in acht te nemen procedures zijn omschreven in artikel 7 van de
statuten.
d. De afdelingsvergadering is het hoogste gezag binnen de afdeling.
e. Afdelingsafgevaardigden naar het congres, de gewestelijke vergadering en
andere vergaderingen hebben daar blanco mandaat. Zij brengen verslag uit en
leggen verantwoording af aan de afdeling.
Taken
a. Indien de afdeling één of meer gemeenten omvat:
het nemen van besluiten over de wijze waarop aan de gemeenteraadsverkiezing(en) wordt deelgenomen en het vaststellen van het verkiezingsprogramma;
het vaststellen van de kandidatenlijst(en)conform het Reglement kandidaatstelling voor de gemeenteraad;
het nemen van besluiten over belangrijke algemene politieke en organisatorische zaken en het adviseren van de gemeenteraadsfractie ten aanzien van de lokale politiek;
het onderhouden van de wisselwerking met de samenleving op lokaal niveau;
het op afdelingsniveau bevorderen van scholing en vorming, ledenwerving en -binding en permanente campagne en het goed laten functioneren
van de partijorganisatie;
het organiseren van activiteitenprogramma's om het deelnemen van
vrouwen aan de politiek te bevorderen, waartoe onder meer behoort het
jaarlijks in september bijeenroepenvan de vrouwelijke leden, onder andere
ter vaststelling van een beleidsplanvoor het komendejaar, overeenkomstig
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het voor het plaatselijke vrouwenwerk geldende reglement. Indien het niet
mogelijk is deze activiteiten op te zetten, kan een met redenen omkleed
verzoek om ontheffing door de afdeling bij het gewestelijk bestuur worden
ingediend.
b. Indien afdelingen deel uitmaken van een gemeentelijke federatie of een gewest dat één gemeente omvat, is artikel 24 lid 2 sub a van de statuten casu quo
artikel 32 lid 2 sub a van de statuten van toepassing.

Artikel 22. Het afdelingsbestuur
Omschrijving
a. Het afdelingsbestuur bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, allen in functie te kiezen.
Eén lid is belast met het werk met vrouwelijke leden in de afdeling. Dit bestuurslid wordt in'functie gekozen uit de door de afdeling gestelde kandidaten en de
door de jaarlijkse vrouwenvergadering gestelde kandidaat. Dit bestuurslid kan
de plaatselijke contactvrouw zijn.
De voorzitter van de plaatselijke jongerenorganisatie of een door die organisatie aangewezen lid kan als adviserend lid van het afdelingsbestuur aan het bestuur worden toegevoegd. Dit lid dient partijlid te zijn.
b. Het afdelingsbestuur of één of meer bestuurders daarvan kunnen in geval
van nalatigheid in het beheer door het gewestelijk bestuur worden geschorst in
de uitoefening van zijn (hun) functie. De in acht te nemen procedure is omschreven in artikel 33 lid 2 sub b van de statuten.
Taken
a. Het afdelingsbestuur is belast met de algehele leiding van de afdeling, bereidt de menings- en besluitvormingop afdelingsniveau voor, voert de door de
afdelingsvergadering genomen besluiten uit en heeft in afdelingen die één of
meer gemeenten omvatten de leiding van de actie voor de gemeenteraadsverkiezingen.
b. Het afdelingsbestuur bevordert en onderhoudt contacten met de fracties
van de partij in vertegenwoordigende lichamen waarvoor de kandidatenlijst
door de afdelingsvergadering is vastgesteld.

Artikel 23. De raadsfractie
1. Omschrijving

De leden gekozen tot lid van de gemeenteraad op een lijst waartoe conform het
Reglement kandidaatstelling voor de gemeenteraden voor afdelingen die één
of meer gemeenten omvatten is besloten, vormen de gemeenteraadsfractie
van de partij.

Indien de afdelingsvergadering zulks heeft goedgekeurd, vormen de gemeenteraadsleden van de partij één fractie met leden van één of meer andere partijen.
2. Taken

a. De raadsfractie bevordert de doelstelling van de partij in de gemeenteraad
en legt daarvan verantwoording af door middel van haar versiag aan de afdelingsvergadering. Indien de afdeling deel uitmaakt van een gemeentelijke federatie of een gewest dat één gemeente omvat, is artikel 26 van de statuten caSU quo artikel 38 van de statuten van toepassing.
b. Zo vaak als het afdelingsbestuur of de afdelingsvergadering het nodig oorvan de raadsfractie besproken in een afdelingsvergadedeelt, wordt het 1~et-k
ring.

DE AFDELINGEN

Op dit reglement zijn mede van toepassing de artikelen 1 t/m 7 en 12 uit de statuten en 1 t/m 11 uit het huishoudelijk reglement.

Artikel 25. De afdeling
1. Iemand die tot de partij wil toetreden meldt zich aan bij het bestuur van de afdeling in zijn woonplaats of bij het partijbestuur. Na ballotage heeft hij alleen Iedenrechten in de eigen afdeling.
2. Voor afdelingen die meer dan één gemeente omvatten, voor afdelingen die samen een gemeentelijke federatie vormen en voor afdelingen die deel uitmaken
van een gewest dat één gemeente omvat, gelden aparte bepalingen voor de
totstandkoming van de kandidatenlijst, het overleg met de gemeenteraadsfractie(s) en de opstelling van het verkiezingsprogramma.
3. De schriftelijke uitnodiging voor de afdelingsvergadering en eventuele voorstellen dienen uiterlijk drie dagen vóór de vergadering bij de leden te zijn bezorgd.
4. Het afdelingsbestuur moet binnen een maand na ontvangst van een schriftelijk
verzoek daartoe met opgave van het te behandelen onderwerp een afdelingsvergadering beleggen indien:
a. dit door tien procent van de leden wordt verlangd in afdelingen die minder
dan tweehonderd leden tellen;
b. dit door twintig leden wordt verlangd in afdelingen die tweehonderd leden of
meer tellen.
5. In het laatste kalenderkwartaal houdt de afdeling haar jaarvergadering waarop:
a. het beleid van het afdelingsbestuur in de voorafgaande vier kalenderkwartalen wordt besproken;
b. de door de zittende kascontrolecommissieaan de hand van betalingsbewijzen gecontroleerde financiële rekening over de voorafgaande vier kalenderkwartalen wordt vastgesteld;
c. de plannen voor de toekomstige activiteiten van de afdeling worden behandeld;
d. de begroting wordt vastgesteld. Op deze begroting komt een post voor het
werk met de vrouwelijke leden te staan. Naar vermogen wordt financiële steun
verleend aan de Jonge Socialisten, indien deze organisatie ter plaatse bestaat;
e. de leden van het nieuwe afdelingsbestuur, de leden van de kascontrolecommissie en de afgevaardigden en plaatsvervangend afgevaardigden naar de
gewestelijke vergadering worden gekozen uit de door de leden voor aanvang
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van de vergadering kandidaat gestelde afdelingsleden.
a. De uitnodiging voor de afdelingsjaarvergaderhg dient de leden tijdig te bereiken, waarna zij veertien dagen de gelegenheid hebber! voorstellen in te dienen en namen te noemen voor de te verkiezen functies.
b. Deze voorstellen dienen uiterlijk zeven dagen voor de jaarvergadering bij de
leden te zijn bezorgd.
c. Gedurende de in sub a genoemde periode heeft de jongerenorganisatie, indien deze ter plaatse bestaat, het recht voorstellen in te dienen bij het afdelingsbestuur.
Ter voorbereiding van het partijcongres:
a. kiest de afdelingsvergadering de congresafgevaardigde(n);
b. stelt de afdelingsvergadering vast of en zo ja welke congresvoorstellen de
afdeling zelf indient, alsmede welke amendementen op de congresvoorstellen
dan het partijbestuur;
c. stelt de afdelingsvergadering vast of en zo ja welke kandidaten de afdeling
stelt voor welke functies in de daarvoor in aanmerking komende partijorganen:
d. bepaalt de afdelingsvergadering een standpunt over ten minste de belangrijkste voorstellen, amendementen en verkiezingen. De afgevaardigde(n) bepaalt zijn stemgedrag aan de hand van dit advies en de op het congres gevoerde discussie.
Ter voorbereiding van een gewestelijke vergadering:
a. stelt de afdelingsvergadering vast of en zo ja welke voorstellen de afdeling
zelf indient, alsmede welke amendementen op de voorstellen van het gewestelijk bestuur;
b. stellen de leden bij de gewestelijk secretaris kandidaten voor de te verkiezen
functies binnen het gewest;
c. bepaalt de afdelingsvergadering een standpunt over ten minste de belangrijkste voorstellen, amendementen en, in geval van de gewestelijke jaarvergadering, de verkiezingen en geeft dit mee als zwaarwegend advies aan de afgevaardigde(n). De afgevaardigde(n) bepaalt zijn stemgedrag aan de hand van
dit advies en de op de gewestelijke vergadering gevoerde discussie;
d. behandelt de afdelingsvergaderingde ontwerp-kandidatenlijst met bijbehurende stukken voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten, Eerste
en Tweede Kamer en Europese Parlement.
In het jaar voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingenstelt de vergadering van de afdeling die uit één of meer gemeenten bestaat, tijdig en achtereenvolgens vast:
a. of en zo ja op welke wijze in de gemeente(n)aan de verkiezingen wordt deelgenomen;
b. een tijdschema voor de vaststelling van het verkiezingsprogramma en de
kandidatenlijst, conform het Reglement kandidaatstelling voor de gemeenteraad, binnen de door het partijbestuur aangegeven termijnen.
Voor de afdelingsvergaderingen die betrekking hebben op het onder sub a en b
genoemde zijn de termijnen uit lid 6 sub a en b van toepassing.
Indien een afdeling deel uitmaakt van een gemeentelijke federatie of een gewest dat één gemeente omvat zijn de reglementen kandidaatstelling voor de
gemeenteraden voor gemeentelijke federatie casu quo gewesten die één gemeente omvatten van toepassing.

Artikel 26. Het afdelingsbestuur
1. Het afdelingsbestuur kan voor één jaar gekozen worden, tenzij vóór de kandidaatstelling wordt besloten de termijn op twee jaar te stellen.
2. Het afdelingsbestuurtreedt af op de jaarvergadering, maar is terstond herkiesbaar. Bij tussentijds aftreden van een lid kan de afdelingsvergadering in de
opengevallen plaats voorzien, mits het onderwerp is geagendeerd.
3. In een afdeling die één of meer gemeenten omvat dient een raadsfractievertegenwoordigd te zijn in het afdelingsbestuur met ten minste één lid. Dit lid heeft
daarin een adviserende stem.
Indien afdelingen behoren tot een gemeentelijkefederatieof tot een gewestdat
één gemeente omvat, is artikel 30 lid 3 casu quo artikel 36 lid 4 van het huishoudelijk reglement van toepassing.
4. Over de toepassing van de artikelen van de statuten en het huishoudelijkreglement met betrekking tot royement, het opzeggen van het vertrouwen in een
wethouder of een raadslid en, indien ndig, over ballotage, pleegt het afdelingsbestuur tijdig overleg met het gewestelijk bestuur.

Artikel 27. De raadsfractie
1. De raadsfractie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
2. In een afdeling die één of meer gemeente(n) omvat, dient het afdelingsbestuur
vertegenwoordigdte zijn in de vergadering van de raadsfractie@)met ten minste één lid. Dit lid heeft daarin een adviserende stem.
3. De leden van de raadsfractie verplichten zich regelmatig contact te onderhouden met het afdelingsbestuur en de afdelingsvergadering.
4. Besluiten tot het opzeggen van het vertrouwen in een wethouder of in een
raadslid dat zich niet aan de afdelingsbesluiten betreffende het verkiezingsprogramma en collegeprogram houdt, worden genomen overeenkomstig de
daarvoor geldende bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement
voor de partij. Hierop is artikel 26 lid 4 van het huishoudelijk reglement van toepassing.

Artikel 28. De deelraad
De artikelen 25,26 en 27 zijn van overeenkomstige toepassing in geval een afdeling een direct gekozen deelraad omvat.

REGLEMENT KANDdDMTST'ELLfNG VOOR DE
GEMEENTERADEN VOOR AFDELINGEN D1E EEN OF
MEER GEhlEENTEfid OMVATEN

1.
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voor gemeenteraden.
2. De vergadering van de afdeling die ken of meer gemeenten omvat steii tijdig ir:
het jaar voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezingen voor de gemeenteraden worden gehouden een tijdschema vast, waarin alle werkzaamheden
voorkomen die samenhangen naet de komende verkiezingen. Dit eigen tijdscrierna, bij welker vaststelling de desbetreffende vergadering zich richt naar
het landelijk werkschema, wordt zodra het is vastgesteld aan de leden bekend

~emctak:.

Artikel 3
Het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijstvoor de gemeenteraad kan de af-

delingsvergadering opdragen aan een onafhankelijke commissie. Be leden
van deze commissie mogen geen kandidaat voor de komende yerkiezingen
noch afdelingsbestuurder - met uitzondering van de secretaris - zijn. Zij worden
gekozen door de afdelingsvergadering uit de door de leden gestelde kandidaten. De afdelingssecretaris maakt deel uit van deze commissie, terizij deze zelf
kandidaat is voor de op handen zijnde verkiezingen; in dat geval wijst het bestuur iemand anders uit zijn midden aan.
De commissie verdedigt in de vergadering waar de kandidatenlijst wordt vastgesteld haar ontwerp.

Artikel 4
Tijdig in het jaar voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezingen voor de
gemeenteraden zullen worden gehouden, deelt het afdelingsbestuur aan de
leden mee dat zij de namen en adressen van leden, die naar hun oordeel voor
een kandidatuur in aanmerking komen, kunnen indienen en het tijdstip waarop
deze in het bezit van de afdelingssecretaris dienen te zijn. De leden kunnen
daarbij ook zichzelf noemen.

Artikel 5
Na de sluiting van de kandidaatstelling doch vóór het verzenden van de bereidverklaringen stelt de afdelingssecretaris een lijst op van de voor een kandidatuur genoemde personen en brengt die ter kennis van de leden van de afdeling.

Artikel 6
Het afdelingsbestuur vraagt schriftelijk aan de ingevolge artikel 4 kandidaat
gestelde leden door middel van de bij dit reglement behorende bereidverklaring of zij een kandidatuur aanvaarden.

Artikel 7
Het afdelingsbestuur of de onafhankelijke commissie stelt uit de namen van de
kandidatendie een bereidverklaringhebben ingezonden de ontwerp-kandidatenlijst met toelichting op.
Van de kandidaten die een bereidverklaring hebben ingezonden maar niet op
de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen, wordt een alfabetische lijst gemaakt.
Beide lijsten worden aan de leden gezonden.

Artikel 8
Uiterlijk vier weken voor de wettelijke kandidaatstellingsdatum behandelt de
afdelingsvergaderingde ontwerp-kandidatenlijst en stelt de volgorde der kandidaten - plaats voor plaats - vast.

Artikel 9
Deelnemen aan de behandeling en het vaststellen van de kandidatenlijst kunnen alleen de leden, woonachtig in de gemeente waar deze lijst zal uitkomen.

Artikel 10
Het afdelingsbestuur vraagt aan de kandidaten de verklaring van bewilliging
overeenkomstig de bepalingen van de kieswet. Het regelt de indiening der kandidatenlijst overeerikomstig de bepalingen van deze wet.

Artikel 11
Op grondslag van dit kandidaatstellingsreglement vindt in gevallen van wijziging van gemeentegrenzen en tussentijdse verkiezingen de kandidaatstellingsprocedure voor de nieuwe gemeenteraad in overleg met het gewestelijk
bestuur plaats door een door dat gewestelijk bestuur te benoemen orgaan.
Indien door de betrokken afdelingen is gekozen voor een samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 2 van het huishoudelijk reglement, dan is het bestuur hiervan het bedoelde orgaan.

Artikel 12
De bepalingen van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing in geval
de afdeling een direct gekozen deelraad omvat.

BEREIDVERKLARINGKANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN,
zoals bedoeld in artikel S van het Reglement kandidaatstelling voor de gemeenteraden voor afdelingen van de Partij
van de Arbeid, die één of meer gemeenten omvatten.
DE ONDERGETEKENDE, VOORLETTERS OF VOORNAMEN:
ROEPNAAM:

-

-

--

p
-

--

GEBOORTEDATUM:
MAN:
achternaam:

-

p

VROUW:
(Artikel G-l1 kieswet) nagaan aan welke van de drie regels u de voorkeur geeft; slechts één regel kiezen
1. Indien OF gehuwd OF weduwe OF met recht op mans naam gescheiden
(achternaam man):
--(eigen naam):
-2. Indien gehuwd OF weduwe,
eigen naam:
echtgenote * /weduwe * van:
(achternaam man)

P
p
-

--

W
-

3. Als u geen gebruik maakt van de vorige twee regels
eigen naam:

p
p
p

WElTIGE woon- en verblijfplaats:
adres:
-postcode: --woonplaats:

P
-

p

POSTADRES indien bovenstaand adres afwijkendl onvolledig/onduidelijk is:
adres:
postcode: woonplaats:
U
-

TELEFOONNUMMER:

p

verklaart hierdoor bereid !e zijn een eventuele definitieve kandidatuur voor het lidmaatschap van de gemeenteraad
van
te aanvaarden, ongeacht de plaats die hemlhaar * op de kandidatenlijst door de afdelingsvergadering zal worden
toegewezen.
e
-

verklaart bij aanvaarding van de benoeming tot lid van de gemeenteraad:
-HijIZijzich* gebonden
te weten aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad met uitzondering van die punten

-

-

waarvoor hijlzij * schriftelijk een zwaarwegend persoonlijk voorbehoud heeft kenbaar gemaakt vóór vaststelling
van de kandidatenlijst;
zich te verplichten regelmatig contact te onderhouden met het bestuur van de afdeling;
deel te nemen aan de bespreking van het jaarlijkse verslag van de raadsfractie en de eventuele andere besprekingen van het werk van de fractie door de afdelingsvergadering.

HijIZij verklaart voorts:
kennis te dragen van artikel 23van de statuten en artikel 27 van het huishoudelijk reglement, alsmede van de artikelen 5 tlm 8 en 17 van het huishoudelijk reglement;
zich voor zover voor hemlhaar * van toepassing door ondertekening van deze bereidverklaring te verplichten tot
het betalen van de contributie als bedoeld in artikel 17 lid 1 sub a van het huishoudelijk reglement;
bij casu quo na beëindiging van zijdhaar' lidmaatschap van de Partij van de Arbeid zijnlhaar ' zetel ter beschikking te stellen.
Doorhalen wat niet van toepassing is.

-

-

Dezeverklaring dient:
in het bezit te zijn van:

--

Handtekening:
Ook ommezijde invullen.

-

p
p
-

p
-

--

OPLEIDINGILEVENSERVARING:

VERRICHTE BETAALDE EN NIET-BO'AALDE ARBEID BINNENS- OF BUITENSHUIS:

FUNCTIESIACTIVITEITENBINNEN DE PARTIJ:
-.p-p

p
p

-

--

FUNCTIESIACTIVITEITEN BUITEN DE PARTIJ:

VOORKEUR VOOR DOOR DE KANDIDA(A)T(E) IN DE GEMEENTERAADTE BEHANDELENBELEIDSGEBIEDEN:

DE GEMEENTELIJKE FEDERATIES

Artikel 24. De gemeentelijke federatie
1. Omschrijving
a. Afdelingen gelegen binnen één gemeente die niet tevens een kieskringvoor

de Tweede Kamer is vormen een gemeentelijke federatie (federatie).
b. De federatievergaderingwordt gevormd door de leden van de afdelingen en
het federatiebestuur. Zij is het hoogste gezag binnen de federatie.
c. De federatie kan op voordracht van het gewestelijk bestuur door het partijbestuur worden geschorst. De gronden daarvoor en de in acht te nemen procedures zijn omschreven in artikel 7 van de statuten en artikel 33 lid 2 sub b van de
statuten.
2. Taken
a. Het nemen van besluiten over de wijze waarop aan de gemeenteraadsverkiezingen wordt deelgenomen, het vaststellen van het verkiezingsprogramma
daarvoor en de kandidatenlijst conform het Reglement kandidaatstelling voor
de gemeenteraden, alsmede de organisatie van de actie voor die verkiezingen.
b. Het adviseren van de gemeenteraadsfractie ten aanzien van de lokale politiek.

Artikel 25. Het federatiebestuur
l. Omschrijving
a. Het federatiebestuur bestaat uit ten minste een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester, die in functie worden verkozen. Alle bestuursleden zijn lid
van een afdeling die tot de federatie behoort.
De voorzitter van de plaatselijkejongerenorganisatie of een door die organisatie aangewezen lid kan als adviserend lid van het federatiebestuur worden toegevoegd. Dit lid dient partijlid te zijn.
b. Het federatiebestuur of één of meer bestuurders daarvan kunnen in geval
van nalatigheid in het beheer door het gewestelijk bestuur worden geschorst in
de uitoefening van zijn (hun) functie. De in acht te nemen procedure is omschreven in artikel 32 lid 2 sub b van de statuten.
2. Taken
a. Het federatiebestuur is belast met de algehele leiding der federatie, bereidt

de menings- en besluitvormingop federatieniveauvoor, voert de door de federatievergaderinggenomen besluiten uit en heeft de leiding van de actie voor de
gemeenteraadsverkiezingen binnen de federatie.
b. Het federatiebestuur bevordert en onderhoudt contacten met de fractie van
de partij binnen de federatie, waarvoor kandidaten door de federatievergadering zijn aangewezen.

Artikel 26. De raadsfractie
1. Omschrijving
De leden gekozen tot lid van de gemeenteraad op een lijst waartoe conform het
Reglement kandidaatstelling voor de gemeenteraden voor gemeentelijke federaties is besloten, vormen de gemeenteraadsfractie van de partij.
Indien de federatievergadering zulks heeft besloten, vormen de gemeenteraadsleden van de partij één fractie met leden van één of meer andere partijen.
2.. Taken
a. De raadsfractie bevordert de doelstelling van de partij in de gemeenteraad
en legt daarvan verantwoording af door middel van haar verslag aan de federatievergadering.
b. Zo vaak als het federatiebestuur of de federatievergadering het nodig oordeelt, wordt het werk van de raadsfractie besproken in een federatievergadering.

DE GEMEENTELIJKE FEDERATIES

Op dit reglement zijn mede van toepassing de artikelen 7 en 12 uit de statuten
en 1, 5 t/m 8, 10 en 11 uit het huishoudelijk reglement.

Artikel 29. De gemeentelijke federatie
1. De schriftelijke uitnodiging voor de federatievergadering en eventuele voor-

2.

3.

4.

5.

stellen dienen uiterlijk twee weken vóór de vergadering ter kennis van de leden
te zijn gebracht.
Het federatiebestuur moet binnen een maand na ontvangst van een schriftelijk
verzoek daartoe met opgave van het te behandelen onderwerp een federatievergadering beleggen indien:
a. dit door tien procent van de leden wordt verlangd in federaties die minder
dan tweehonderd leden tellen;
b. dit door twintig leden wordt verlangd in federaties die tweehonderd leden of
meer tellen
In het laatste kalenderkwartaal houdt de federatie haar jaarvergadering waarop:
a. het beleidvan het federatiebestuur in de voorgaande vier kalenderkwartalen
wordt besproken;
b. de door de zittende kascontrolecommissie aan de hand van betalingsbewijzen gecontroleerde financiële rekening over de voorafgaande vier kalenderkwartalen wordt vastgesteld;
c. de voorstellen ingediend door het federatiebestuur en de leden worden behandeld;
d. de financiële regelen voor het lopende boekjaar alsmede de begrotingworden vastgesteld;
e. de leden van het nieuwe bestuur en die van de kascontrolecommissieworden gekozen.
a. De uitnodigingvoor de federatiejaarvergaderingwordt ten minste zes weken
tevoren aan de leden bekend gemaakt.
b. De leden kunnen tot uiterlijk drie weken voor de federatiejaarvergadering
voorstellen indienen en kandidaten noemen voor de in lid 3 sub e genoemde
functies.
c. De voorstellen en de lijsten van kandidaten dienen ten minste twee weken
voor de vergadering aan de leden te zijn verstuurd.
In het jaar voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen stelt de federatie
tijdig en achtereenvolgens vast:

a. de wijze waarop in de gemeente aan de verkiezingen wordt deelgenomen;
b. het verkiezingsprogramma;
c. de kandidateniijst conform het Reglement kandidaatstelling voor de gemeenteraden voor gemeentelijke federaties;
Voor de federatievergaderingen die betrekking hebben op het onder sub a, b
en c genoemde zijn de termijnen uit lid 4 sub b en c van toepassing.

Artikel 30.Het federatiebestuur
1. Het federatiebestuur kan voor één jaar worden verkozen, tenzij voor de kandi-

2.

3.

4.

5.

daatstelling door de federatievergadering wordt besloten de termijn vast te
stellen op twee jaar.
Het federatiebestuur treedt af op de jaarvergadering, maar is terstond herkiesbaar. Bij tussentijds aftreden kan de federatievergadering in de opengevallen
plaats voorzien mits het onderwerp is geagendeerd. Dit dient in ieder geval te
gebeuren voor de in functie gekozen leden van het federatiebestuur.
De raadsfractiedient met ten minste één lid vertegenwoordigd te zijn in het bestuur van de federatie. Dit lid heeft daarin een adviserende stem.
Een lid van het federatiebestuur heeft de bevoegdheid elke vergadering van
bestuur of leden van een tot deze federatie behorende afdeling bij te wonen.
Het heeft daarin een adviserende stem.
Over de toepassing van de artikelen van de statuten en het huishoudeiijk reglement met betrekkingtot het opzeggen van het vertrouwen in een wethouder of
een raadslid pleegt het federatiebestuur tijdig overleg met het gewestelijk bestuur.

Artikel 31. De raadsfractie
1. De raadsfractie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
2. Het federatiebestuur dient in de vergadering vzn de raadsfractie vertegenwoordigd te zijn met ten minste één lid. Dit lid heeft daarin een adviserende

stem.
3. De leden van de raadsfractie verplichten zich regelmatig contact te onderhou-

den met het federatiebestuur en de federatievergadering.
4. Besluiten tot het opzeggen van het vertrouwen in een wethouder of in een
raadsliddat zich niet aan de federatiebesluitenbetreffendehet verkiezingsprogramma en collegeprogram houdt, worden genomen overeenkomstigde daarvoor geldende bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement voor
de partij. Hierop is artikel 30 lid 5 van toepassing.

REGLEMENT KANDIDAATSTELLING VOOR DE
GEMEENTERADEN VOOR GEMEENTELIJKE FEDERATIES
Artikel 1
Op de kandidaatstelling voor de gemeenteraad zijn mede van toepassing de
artikelen 12 uit de statuten en 1 en 11 uit het huishoudelijk reglement.

Artikel 2
In het landelijk werkschema geeft het partijbestuur aan welke uiterste termijnen
gelden voor de verschillende handelingen in de kandidaatstellingsprocedure
voor gemeenteraden.
De federatievergadering stelt tijdig in het jaar voorafgaande aan dat waarin
normaalverkiezingen voor de gemeenteraden worden gehouden een tijdschemavast, waarin alle werkzaamheden voorkomen die samenhangen met de komende verkiezingen. Bij de vaststelling richt de desbetreffende vergadering
zich naar het landelijk werkschema. Het eigen tijdschema wordt zodra het is
vastgesteld aan de leden bekend gemaakt.

Artikel 3
Het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijst voor de gemeenteraad kan de federatievergadering opdragen aan een onafhankelijke commissie. De leden
van deze commissie mogen geen kandidaat voor de komende verkiezingen
noch federatiebestuurder - met uitzonderingvan de secretaris - zijn. Zij worden
gekozen door de federatievergadering uit de door de leden gestelde kandidaten. De federatiesecretaris maakt deel uit van de commissie, tenzij deze zelf
kandidaat is voor de op handen zijnde verkiezingen; in dat geval wijst het bestuur iemand anders uit zijn midden aan. De commissie verdedigt in de vergadering waar de kandidatenlijst wordt vastgesteld haar ontwerp.

Artikel 4
Tijdig in het jaar voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezingen voor de
gemeenteraden zullen worden gehouden, deelt het bestuur van de gemeentelijke federatie aan de leden mee dat zij de namen en adressen van leden, die
naar hun oordeelvoor een kandidatuur in aanmerking komen, kunnen indienen
en het tijdstip waarop deze in het bezit van de secretaris van de gemeentelijke
federatie dienen te zijn. De leden kunnen daarbij ook zichzelf noemen.

Artikel 5
Na de sluiting van de kandidaatstellingdoch vóór het verzenden van de bereidverklaringen stelt de secretaris van de gemeentelijke federatie een lijst op van
de voor een kandidatuur genoemde personen en brengt die ter kennis van de
leden van de gemeentelijke federatie.

Artikel 6
Het bestuur van de gemeentelijke federatie vraagt schriftelijk aan de ingevolge
artikel 4 kandidaat gestelde leden door middel van de bij dit reglement behorende bereidverklaring of zij een kandidatuur aanvaarden.

Artikel 7
Het bestuur van de gemeentelijke federatie of de onafhankelijke commissie
stelt uit de namen van de kandidaten die een bereidverklaringhebben ingezonden de ontwerp-kandidatenlijst met toelichting op.
Van de kandidaten die een bereidverklaring hebben ingezonden maar niet op
de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen, wordt een alfabetische lijst gemaakt.
Beide lijsten worden aan de leden gezonden.

Artikel 8
Uiterlijk vier weken voor de wettelijke kandidaatstellingsdatum behardelt de
federatievergadering de ontwerp-kandidatenlijst en stelt de volgorde der kandidaten - plaats voor plaats - vast.

Artikel 9
Het bestuur van de gemeentelijke federatie vraagt aan de kandidaten de verklaring van bewilliging overeenkomstig de bepalingen van de kieswet. Het regelt de indiening der kandidatenlijst overeenkomstig de bepalingen van deze
wet.

Artikel 10
Op grondslag van dit kandidaatstellingsreglementvindt in gevallen van wijziging van gemeentegrenzen en tussentijdse verkiezingen de kandidaatstellingsprocedure voor de nieuwe gemeenteraad in overleg met het gewestelijk
bestuur plaats door een door dat gewestelijk bestuur te benoemen orgaan.

BEREIDVERKMRING KANDIDAATSTELLING GEMEENTERADEN,
zoals bedoeld in artikel6 van het Reglement kandidaatstelling voor de gem9ente:acien voor gereentelij~efederaties van de Partij van de Arbeid.
DE ONDERGETEKENDE,VOORLEiTERS OF VOORNAMEN:
ROEPNAAM:

P
-

GEBOORTEDATUM:

-

--

MAN:
achternaam:

.
-

.
p
-

VROUW:
(Artikel G-l1 kieswet) nagaan aan welke van de drie regels u de voorkeur geeft; slechts eén regel kiezen
1. Indien OF gehuwd OF weduwe OF met recht op mans naam gescheiden
(achternaam man):
(eigen naam):
.
p
-

-

_

_

_

_

-

p

2. indien gehuwd OF weduwe,

eigen naam:
echtgenote * /weduwe' van:
(achternaam man)

P
-

-

3. Als u geen gebruik maakt van de vorige twee regels

eigen naam:

--

WElTIGE woon- en verblijfplaats:
adres:
postcode:
woonplaats: _
p

-

P
p
-

--

-

----

----

POSTADRES indien bovenstaand adres afwijkendl onvolledig/onduidelijk is:
adres:
postcode:
woonplaats:
p

TELEFOONNUMMER:

-.--

.-p.-p

p

verklaart hierdoor bereid te zijn een eventuele definitieve kandidatuur voor het !idmaatschap van de gemeenteraad
van
te aanvaarden, ongeacht de plaats die hem/haar ' op de kandidatenlijst door de gemeentelijke federatievergadering
zal worden toegewezen.
p

Hij/Zij ' verklaart bij aanvaarding van de benoeming tot lid van de gemeenteraad:
zich gebonden te weten aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad met uitzondering van die punten
waarvoor hij/zij * schriftelijk een zwaarwegend persoonlijk voorbehoud heeft kenbaar gemaakt vóór vaststelling
van de kandidatenlijst;
zich te verplichten regelmatig contact te onderhouden met het bestuur van de gemeentelijke federatie;
deel te nemen aan de bespreking van het jaarlijkse verslag van de raadsfractie en de eventuele andere besprekingen van het werk van de fractie door de gemeentelijke federatievergadering.

-

* verklaart voorts:
-Hij/Zijkennis
te dragen van artikel 26 van de statuten en artikel 31 van het huishoudelijk reglement, alsmede van de arti-

-

kelen 5 t/m 8 en 17 van het huishoudelijk reglement:
zich voor zover voor hemjhaar van toepassing door ondertekening van deze bereidverklaring te verplichten tot
het betalen van de contributie als bedoeld in artikel 17 lid 1 sub a van het huishoudelijk reglement;
bij casu quo na beëindiging van zijn/haar * lidmaatschap van de Partij van de Arbeid zijdhaar ' zetel ter beschikking te stellen.
Doorhalen wat niet van toepassing is.

Deze verklaring dient:
in het bezit te zijn van:
Handtekening:

--

Ook ommezijde invullen.

--

--

U

.
p
.
-

OPLEIDINGILEVENSERVARING:
.
p
-

p
-

VERRICHTE BETAALDE EN NIET-BETAALDE ARBEID BINNENS- OF BUITENSHUIS:

FUNCTIESIACTIVITEITEN BINNEN DE PARTIJ:
--

P
.
.
p
-

FUNCTIESIACTIVITEITEN BUITEN DE PARTIJ:

VOORKEUR VOOR DOOR DE KANDIDA(A)T(E) IN DE GEMEENTERAAD TE BEHANDELEN BELEIDSGEBIEDEN:

SAMENWERKINGSVERBANDEN BIJ GEMEENTELIJKE
HERINDELING

Artikel 27. Het samenwerkingsverband
1. Omschrijving

a. Een samenwerkingsverband bestaat uit twee of meer afdelingen, die door
een gemeentelijke herindeling gaan functioneren binnen één gemeente en gekozen hebben voor deze organisatievormter voorbereidingvan één afdeling of
een gemeentelijke federatie.
b. In het instellingsbesluit wordt aangegeven hoe lang dit samenwerkingsverband zal gelden. Uiterlijk een jaar nadat de gemeentelijke herindeling van
kracht is geworden dient de permanente organisatievorm in werking te treden.
c. De vergadering van het samenwerkingsverband is het hoogste gezag binnen het samenwerkingsverband.Zij bestaat uit de leden van de deelnemende
afdelingen, voor zover woonachtig in het gebied dat door middelvan de desbetreffende ontwerp-wet gemeentelijke herindeiing de toekomstige gemeente
vormt.
Taken
a. Het bevorderen van een goede interne organisatie en een regelmatige wisselwerking tussen de deelnemende afdelingen.
b. Het voorbereiden van de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuw
te vormen gemeente, overeenkomstig de door de daartoe bevoegde partijorganen opgestelde procedures en reglementen.
c. Het opstellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.
d. Het coördineren van de acties voor de in lid b bedoelde verkiezingen.
e. Het positie-bepalen ten opzichte van andere partijen en het begeleiden van
de collegevorming op de wijze zoals een afdeling dat normaliter doet.
f. Het voorbereiden van een permanente organisatievorm, die moet gaan gelden als de gemeentelijke herindeling is geëffectueerd.

Artikel 28. Het bestuur
1. Omschrijving
a. Het bestuur van het samenwerkingsverbandbestaat uit ten minste zeven leden. Het wordt door de afdelingsvergaderingen van de deelnemende afdelingen gekozen. In het instellingsbesluit wordt opgenomen hoeveel leden iedere

afdeling kiest.

b. Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur, bestaande uit een
voorzitter, secretaris en penningmeester.

ALTERNATIEF:
1. Omschrijving
a. Het bestuur van het samenwerkingsverbandbestaat uit ten minste zeven leden. Het wordt door de vergadering van het samenwerkingsverband gekozen
uit de leden van het samenwerkingsverband.
b. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie kandidaat gesteld en gekozen. Zij vormen het dagelijks bestuur.

2. Taken
Het bestuur van het samenwerkingsverband is belast met de algehele leiding
van het samenwerkingsverband, de uitvoering van de besluitendie het samenwerkingsverband betreffen, het leidinggeven aan alle vergaderingen door het
samenwerkingsverband belegd en het zorg dragen voor de toezending van de
stukken via de in de afdelingen gebruikelijke kanalen.

Artikel 29. De raadsfractie
1. Omschrijving
De leden gekozen tot lid van de gemeenteraad op een lijst waartoe conform het
Reglement kandidaatstelling voor de gemeenteraden is besloten, vormen de
gemeenteraadsfractie van de partij.
Indien de vergadering van het samenwerkingsverband zulks heeft besloten,
vormen de gemeenteraadsleden van de partij één fractie met leden van één of
meer andere partijen.
2. Taken
a. Tot op het tijdstip waarop de nieuwe raad is geïnstalleerd, leggen de verschillende raadsfracties van de gemeenten in het gebied van het samenwerkingsverband gelegen verantwoording af aan (hun oorspronkelijke) afdelingsvergaderingen.
b. Vanaf de dag van de installatie van de nieuwe raad legt deze verantwoording
af aan de vergadering van het samenwerkingsverband.

SAMENWERKINGSVERBANDEN BIJ GEMEENTELIJKE
HERINDELING
Op dit reglement zijn mede van toepassing de artikelen 12 uit de statuten en l!2,
5 t/m 8, 10 en 11 uit het huishoudelijk reglement.

Artikel 32. Het samenwerkingsverband
i.De schriftelijke uitnodiging voor de vergadering van het samenwerkingsverband en eventuele voorstellen dienen uiterlijk twee weken vóór de vergadering
ter kennis van de leden van de aangesloten afdelingen te zijn gebracht.
2. Het bestuur van het samenwerkingsverband moet binnen een maand na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe met opgave van het te behandelen
onderwerp een vergadering van het samenwerkingsverband beleggen indien:
a. dit door tien procent van de leden wordt verlangd in samenwerkingsverbanden die minder dan tweehonderd leden tellen;
b. dit door twintig leden wordt verlangd in samenwerkingsverbanden die tweehonderd leden of meer tellen.
3. Van alle vergaderingen van het samenwerkingsverbandworden besluiteniijsten bijgehouden.
4. De kosten, voortvloeiend uit het werk van het samenwerkingsverband, de verkiezingscampagne daarvan uitgezonderd, worden naar rato van het aantai leden over de deelnemende afdelingen verdeeld.
Ten behoeve van de verkiezingscampagne wordt een speciale financiële regeling getroffen, waarbij de kosien naar draagkracht worder; verdeeld.

Artikel 33. Het bestuur
1. a. Een lid van het bestuur van het samenwerkingsverband heeft de bevoegd-

heid om elke vergadering van het bestuur of leden van een tot het samenwerkingsverband behorende afdeling bij te wonen. Het heeft daarin een adviserende stem.
b. Dezelfde rechten heeft een lid van het bestuur van het gewest waartoe het
samenwerkingsverband behoort waar het gaat om het bijwonen van vergaderingen van bestuur of leden van het samenwerkingsverband.
c. De secretarissen van het samenwerkingsverband,de streekfederatie en het
gewestelijk bestuur ontvangen uitnodigingen voor deze vergaderingen.
2. a. In spoedeisende gevallen, waarbij het niet mogelijk is de leden van het sa-

menwerkingsverband in vergadering bijeen te roepen, neemt het bestuur een
beslissing die op de eerstvolgende vergadering van het samenwerkingsverband gemotiveerd kenbaar wordt gemaakt.
b. In alle geschillen betrekking hebbend op de procedure rond de gemeentelijke herindeling neemt het bestuur een beslissing en legt deze voor aan de vergadering van het samenwerkingsverband.Wordt op deze wijze geen oplossing
bereikt, dan neemt het gewestelijk bestuur, nade betrokkenen gehoord te hebben, een bindende beslissing.

Artikel 34. De raadsfractie
1. De raadsfractie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
2. Het bestuur van het samenwerkingsverbanddient vertegenwoordigd te zijn in
de vergadering van de raadsfractie.
3. De leden van de raadsfractieverplichten zich regelmatig contact te onderhouden met het afdelingsbestuur en de afdelingsvergadering.
4. Besluiten tot het opzeggen van het vertrouwen in een wethouder of in een
raadslid dat zich niet aan de besluiten van de vergadering van het samenwerkingsverband betreffende het verkiezingsprogramma en collegeprogram
houdt, worden genomen overeenkomstig de daarvoor geldende bepalingen in
de statuten en het huishoudelijk reglement voor de partij. Hierover pleegt het
bestuur van het samenwerkingsverbandtijdig overleg met het gewestelijk bestuur.

Artikel 30.De streekfederatie
Omschrijving
a. Eén of meer afdelingen kunnen onder goedkeuring van de betrokken gewesteiijke vergaderingen streekfederaties vormen.
b. In het besluit waarin de instelling isgeregeld wordt bepaald of de streekfederatie wordt gevormd door de leden van de aangesloten afdelingen dan wel uit
hun afgevaardigden en het streekfederatiebestuur.
c. Het door de streekfederatie op te stellen reglement, waarvan de vaststelling
voor de eerste maal geschiedt door een vergadering bestaande uit de besturen
van de afdelingen die tot de streekfederatie behoren, regelt de wijze waarop het
kan worden gewijzigd.
Het reglement behoeft de goedkeuring van het gewest casu quo de gewesten.
d. Indien het bestuur van een streekfederatie wijziging van de taakomschrijving wenselijk acht en één of meer van de hierbij betrokken gewestelijke vergaderingen weigert (weigeren) daartoe mee te werken, of indien tussen het bestuur van een streekfederatie en één of meer van de hierbij betrokken gewestelijke besturen verschil van mening bestaat over de uitleg van een bestaande
taakomschrijving, kan ieder van deze besturen zich tot het partijbestuur wenden.
2. Taken
a. Het behartigen en coördineren van de streekbelangen van de aangesloten
afdelingen.
b. Eventuele andere taken worden in het besluit waarin de instelling is geregeld, omschreven.

Artikel 31. Het streekfederatiebestuur
l. Omschrijving
Het bestuur van de streekfederatie bestaat uit ten minste een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester, die in functie worden verkozen. Alle bestuursleden zijn lid van een afdeling die tot de streekfederatie behoort.

2. Taken
Het bestuur is belast met de algehele leiding der streekfederatie en de uitvoering van de door de streekfederatie genomen besluiten.

STREEKFEDERATIES

Doordat de taken van de streekfederatieszeerverschillend zijn, lijkt het niet gewenst voor hen een huishoudelijk reglement op te stellen. Artikel 30 lid 1 sub c
van de statuten schept voldoende waarborgen voor een (althans schriftelijk
vastgelegde) behoorlijke gang van zaken, terwijl door het opnemen van artikel
30 lid 1 sub d ook duidelijk is waar men in beroep kan gaan, indien er over de
taakomschrijving moeilijkheden ontstaan.

DE GEWESTEN
Artikel 32.Het gewest
1. Omschrijving

a. Een gewest omvat de afdelingen uit één kieskring voor de Tweede Kamer.
Het partijbestuur kan bepalen, dat meer kamerkieskringen één gewest vormen.
b. De gewestelijke vergadering is het hoogste gezag binnen het gewest. Zij bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen binnen het gewest en het gewestelijk bestuur. Het aantal afgevaardigden waarop een afdeling recht heeft is vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
c. De gewestelijke vergadering of het bestuur van een gewest kan worden geschorst door het partijbestuur. De gronden daarvoor en de in acht te nemen
procedures zijn omschreven in artikel 8 van de statuten.
Taken
a. Met betrekking tot de Tweede-Kamerverkiezingen:
het vaststellen van de kandidatenlijst overeenkomst het Reglement kandidaatstelling Tweede Kamer.
Met betrekking tot de Eerste-Kamerverkiezingen:
het vaststellen van de kandidatenlijst overeenkomstig het Reglement
kandidaatstelling Eerste Kamer.
Met betrekking tot de Provinciale-Statenverkiezingen:
indien het gewest één provincie omvat het nemen van besluiten over de
wijze waarop aan de Provinciale-Statenverkiezingenwordt deelgenomen:
het vaststellen van het verkiezingsprogramma;
het vaststellen van de kandidatenlijst(en)overeenkomstig het Reglement
kandidaatstelling Provinciale Staten.
Met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen indien het gewest één gemeente omvat:
het nemen van besluiten over de wijze waarop aan de gemeenteraadsverkiezingen wordt deelgenomen;
het vaststellen van het verkiezingsprogramma;
- het vaststellen van de kandidatenlijst overeenkomstig het Reglement
kandidaatstelling gemeenteraden.
b. Het nemen van besluiten over organisatorische zaken betreffende het gewest.
c. Het onderhouden van de wisselwerking met organisaties op regionaal niveau.
d. Het op gewestelijk niveau bevorderen van de werkzaamheden van de afdelingen, scholing en vorming, ledenwerving en -binding en permanente campagne en het goed laten functioneren van de partijorganisatie.

-

-

-

-

-

e. Het organiseren van activiteitenprogramma'c om het deelnemen van vrouwen aan de politiek te bevorderen, waartoe onder meer behoort het jaarlijks in
oktober bijeenroepen van de gewestelijke vrouwenvergadering, onder andere
ter vaststelling van een beleidsplan voor het komendejaar, overeenkomstig het
voor het gewestelijk vrouwenwerk geldende reglement.

Artikel 33. Het gewestelijk bestuur
Omschrijving
a. Het gewestelijk bestuur bestaat uit ten minste vijf leden waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, allen in functie te kiezen. Eén lid
is belast met het werk met vrouwelijke leden in het gewest. Dit bestuurslid wordt
in functie gekozen uit de door de afdelingen gestelde kandidaten en dedoor de
jaarlijkse gewestelijke vrouwenvergadering gestelde kandidaat. Dit bestuurslid kan de gewestelijke contactvrouw zijn. Alle bestuursledenzijn lid van een afdeling die tot het gewest behoort.
b. Het gewestelijk bestuur kan door het partijbestuur worden geschorst. De
gronden daarvoor en de in acht te nemen procedureszijn omschreven in artikel
8 van de statuten.

Taken
a. Het gewestelijk bestuur is belast met de algehele leiding van het gewest. Het
bereidt de menings- en besluitvorming op gewestelijk niveau voor, voert de
door de gewestelijke vergadering genomen besluiten uit en heeft de leiding van
de actie voor de Provinciale-Statenverkiezingen en indien het gewest één gemeente omvat voor de gemeenteraadsverkiezingen.
b. Het gewestelijk bestuur is belast met het toezicht op het werk van de afdelingen, gemeentelijke en streekfederaties binnen het gewest.
Ingeval van schorsing van het bestuur van een afdeling of gemeentelijke federatie of van één of meer bestuurdersdaarvan roept het gewestelijk bestuur binnen vier weken een huishoudelijke vergadering van de afdeling casu quo gemeentelijke federatie bijeen, welke zich uitspreekt over de schorsing en over
het al dan niet aanblijven van de geschorste(n) beslist.
c. Het gewestelijk bestuur bevordert en onderhoudt contacten met de fracties
van de partij in vertegenwoordigende lichamen waarvoor kandidaten door de
gewestelijke vergadering zijn aangewezen.
d. Het gewestelijk bestuur organiseert de voorcongressen waartoe het congrespresidium heeft besloten en de voorbereiding van de partijraadsdelegatievergadering ten behoeve van de partijraadsvergadering.

Artikel 34. De kamerkieskring

.

Omschrijving
Indien het gewest meer dan één kamerkieskring omvat, kunnen kieskringbesturen worden gevormd. Deze worden door de afgevaardigden naar de gewesteiijke vergadering uit de afdeiingen binnen de desbetreffende kieskring gekozen.

2. Taken

Het kieskringbestuur treedt in de rol van het gewestelijk bestuur bij de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer. Het kieskringbestuur vormt met de afgevaardigden naar de gewestelijke vergadering uit de afdelingen binnen de desbetreffende kieskring de kieskringvergadering, die de kandidatenlijst vaststelt.
Indien in een gewest dat meer kieskringen omvat, geen aparte kieskringbesturen worden gekozen, kan de gewestelijke vergadering besluiten aparte kandidatenlijsten te doen opstellen. Deze worden dan vastgesteld door de afzonderlijke kieskringvergaderingen, waarbij alleen die aanwezige gewestelijke bestuursleden stemrecht hebben, die deel uitmaken van een afdeling in de desbetreffende kieskring.

Artikel 35. De provinciale vergadering
1. Omschrijving
De provinciale vergadering bestaat uit de samengevoegde gewestelijke vergaderingen van de betrokken gewesten.

2. Taak
Tot de taak van de provinciale vergadering behoort het vaststellen van het provinciaal verkiezingsprogramma en het gestelde onder de leden 2 sub e en 4
sub b, c en d van artikel 10 van het huishoudelijk reglement.

Artikel 36. Het provinciaal contact
1. Omschrijving
Indien binnen één provincie meer gewesten zijn gelegen, wordt een provinciaal
contact ingesteld bestaande uit drie leden van het bestuur van ieder gewest.
2. Taken
2. a. Het ter besluitvorming voorleggen aan de provinciale vergadering van het
provinciaal ontwerp-verkiezingsprogramma.
b. Het provinciaal contact belegt ten minste éénmaal per jaar een provinciale

vergadering ter bespreking van het verslag van de statenfractie van de partij.
Het is bevoegd te bepalen, dat dit verslag niet in een provinciale vergadering
zal worden behandeld, doch in een gewestelijke jaarvergadering of in een andere gewestelijke vergadering.
c. Het vervult de taak die in het reglement kandidaatstellingaan het provinciaal
contact is opgedragen.
d. De gewesten kunnen andere taken aan het provinciaal contact overdragen.

Artikel 37. De statenfractie
Omschrijving
De leden gekozen tot lid van Provinciale Staten op een lijst waartoe conform het
Reglement kandidaatstellingvoor de Provinciale Staten is besloten, vormen de
statenfractie van de partij.
Indien de gewestelijke casu quo provinciale vergadering zulks heeft besloten,
vormen de statenleden van de partij één fractie met leden van één of meer andere partijen.
Taken
a. De statenfractie bevordert de doelstelling van de partij in de ProvincialeStaten en legt daarvan verantwoording af door middel van haar verslag aan de gewestelijke casu quo provinciale vergadering.
b. De statenfractie verleent medewerking aan de bespreking van haar werk in
een gewestelijke vergadering zo vaak het gewestelijk bestuur of de gewestelijke vergadering dat nodig oordeelt.
c. Onverlet het bepaalde in sub b verleent de statenfractie medewerking aan
de besprekingvan haar werk in een provincialevergadering zovaak het provinciaal contact casu quo de provinciale vergadering dat nodig oordeelt.

Artikel 38. De raadsfractie
1. Omschrijving
De leden gekozen tot lid van de gemeenteraad op een lijst waartoe conform het
Reglement kandidaatstelling voor de gemeenteraden voor gewesten die één
gemeente omvatten is besloten, vormen de gemeenteraadsfractie van de partij.
Indien de gewestelijke vergadering zulks heeft goedgekeurd, vormen de gemeenteraadsledenvan de partij één fractie met leden van één of meer andere
partijen.
2. Taken
a. De raadsfractie bevordert de doelstelling van de partij in de gemeenteraad

en legt daarvan verantwoording af door middel van haar verslag aan de gewestelijke vergadering.
b. De raadsfractie verleent medewerking aan de bespreking van haar werk in
een gewestelijke vergadering zo vaak het gewestelijk bestuur of de gewestelijke vergadering dat nodig oordeelt.

DE GEWESTEN

Op dit reglement zijn mede van toepassing de artikelen 8 en 12 uit de statuten
en 1, 5 t/m 8, 10 en 11 uit het huishoudelijk reglement.

Artikel 35. Het gewest
1. a. Het aantal afgevaardigden per afdeling naar de gewestelijke vergadering

wordt berekend naar de volgende maatstaf: een afdeling van zes tot en met vijfenzeventig leden heeft één afgevaardigde; afdelingen met meer dan vijfenzeventig leden hebben voor elke vijfenzeventig leden en resterend gedeelte
daarvan één afgevaardigde.
b. Als ledentalvan de afdeling geldt het aantal dat gemeld is aan het gewestelijk bestuur op de ledenlijst van de eerste week van oktober voorafgaande aan
de gewestelijke jaarvergadering. Tussentijdse samenvoeging van afdelingen
brengt geen verandering in het aantal afgevaardigden gedurende het lopende
boekjaar. Voor afdelingen die ná 30 september worden opgericht of gesplitst,
geldt het ledental per oprichtings- casu quo splitsingsdatum.
c. De afgevaardigden en plaatsvervangend afgevaardigden worden door en
uit de afdelingen gekozen in de jaarvergadering van de afdeling, voor de duur
van de periode die aanvangt met vorenbedoelde jaarvergadering en eindigt op
de dag van de volgende afdelingsjaarvergadering.Eerstgenoemdejaarvergadering kan evenwel besluiten dat het mandaat van een nieuw verkozen afgevaardigde op een later tijdstip, doch uiterlijk op 31 december van dat jaar ingaat, waarbij de in de voorgaande jaarvergadering verkozen afgevaardigde tot
genoemd tijdstip in functie blijft. In geval van tussentijdse vacature of indien een
gewestelijk afgevaardigde verhinderd is een gewestelijke vergadering bij te
wonen, regelt de ledenvergadering van de afdeling zijn vervanging.
De afdelingssecretaris brengt het gewestelijk bestuur onmiddellijk van deze
beslissingen op de hoogte.
d. Afdelingsafgevaardigden hebben drie stemmen en leden van het gewestelijk bestuur hebben één stem.
2. De schriftelijke uitnodiging voor de gewestelijke vergadering en eventuele
voorstellen dienen uiterlijk acht dagen vóór de vergadering aan de afdelingssecretarissen dan wel aan de afgevaardigden naar de gewestelijke vergadering te zijn gestuurd.
3. Het gewestelijk bestuur moet binneneen maand naontvangst van een schriftelijk, met redenen omkleed verzoek daartoe, met opgave van het te behandelen
onderwerp een gewestelijke vergadering beleggen, indien dit door tien afdelingen dan wel vijfentwintig procent van de afdelingen binnen het gewest wordt
verlangd.

4. In het laatste kalenderkwartaal houdt het gewest zijn jaarvergadering waarop:

a. het beleid van het gewestelijk bestuur in de voorafgaande vier kalenderkwartalen wordt besproken;
b. de door de zittende kascontrolecommissie aan de hand van betalingsbewijzen gecontroleerde financiële rekening over de voorafgaande vier kalenderkwartalen wordt vastgesteld;
c. de plannen voor de toekomstige activiteiten van het gewest worden behandeld;
d. de begroting wordt vastgesteld. Op deze begroting komt een post voor het
werk met de vrouwelijke leden te staan. Naar vermogen wordt financiële steun
verleend aan de Jonge Socialisten, indien deze organisatie gewestelijk bestaat;
e. de leden van het nieuwe gewestelijk bestuur, de leden van eventuele kieskringbesturen, de leden van de kascontrolecommissie en de leden van de partijraad, alsmede het lid van het landelijk bestuur van het Centrum voor Lokaal
Bestuur namens het gewest worden gekozen uit de door de leden binnen het
gewest gestelde kandidaten. Deze kandidaten moeten lid zijn van een afdeling
binnen het gewest.
Plaatvervangende leden van deze organen zijn de, tot een gelijk aantal als de
leden van deze organen, niet gekozen kandidaten die bij de verkiezing van deze organen in de eerste stemronde de meeste stemmen hebben behaald. Bij
de vervanging komt het plaatsvervangend lid dat bij zijn verkiezing het hoogste
aantal stemmen kreeg het eerst aan de beurt. Bij een gelijkaantal stemmen bepaalt het gewestelijk bestuur de volgorde door loting.
5. a. De uitnodigingvoor de gewestelijkejaarvergadering dient tijdig aan de afdelingen bekend gemaakt te zijn, zodat de afdelingen een maand de tijd hebben
voorstellen in te dienen en de leden bij de gewestelijk secretaris kandidaten
kunnen noemen voor de in lid 4 sub e genoemde functies.
b. De voorstellen en de lijsten van kandidaten dienen ten minste twee weken
vóór de jaarvergadering aan de afdelingen te zijn verstuurd in het aantal van de
afgevaardigden plus Sén exemplaar per afdeling.
r. Gedurende de in sub a genoemde periode heeft de gewestelijke jongerenorganisatie het recht voorstellen in te dienen bij het gewestelijk bestuur.
d. De gewestelijke vergadering is openbaar, tenzij de vergadering anders besluit.
6. In het jaar voorafgaande aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten stelt
de gewestelijke vergadering indien het gewest één provincie omvat tijdig en
achtereenvolgens vast:
a. op welke wijze aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten wordt deelgenomen;
b. het verkiezingsprogramma;
c. de kandidatenlijst(en) conform het Reglement kandidaatstelling voor de
Provinciale Staten.
Voor de gewestelijke vergaderingen die betrekking hebben op het onder sub a,
b en c genoemde zijn de termijnen uit lid 5 sub a en b van toepassing.
7. In het jaar voorafgaandeaan de gemeenteraadsverkiezingen stelt de gewestelijke vergadering indien het gewest één gemeente omvat tijdig en achtereenvolgens vast:

a. de wijze waarop in de gemeente aan de verkiezingen wordt deelgenomen;
b. het verkiezingsprogramma;
c. de kandidatenlijst conform het Reglement kandidaatstelling voor de gemeenteraden voor gewesten die één gemeente omvatten.
Voor de gewestelijke vergaderingen die betrekking hebben op het onder sub a,
b en c genoemde zijn de termijnen uit lid 5 sub a en b van toepassing.

Artikel 36. Het gewestelijk bestuur
1. Het gewestelijk bestuur kan voor één jaar worden gekozen, tenzij vóór de kandidaatstelling wordt besloten de termijn op twee jaar vast te stellen.
2. Het bestuur treedt af op de jaarvergadering, maar is terstond herkiesbaar.
3. De statenfractie dient met ten minste één lid vertegenwoordigd te zijn in het bestuur van een gewest dat één provincie omvat. Dit lid heeft daarin een adviserende stem.
4. De gemeenteraadsfractiedient met ten minste één lid vertegenwoordigd tezijn
in het bestuur van een gewest dat één gemeente omvat. Dit lid heeft daarin een
adviserende stem.
5. De voorzitter van de gewestelijke jongerenorganisatie of een door die organisatie aangewezen lid is adviserend lid van het gewestelijk bestuur. Dit lid dient
partijlid te zijn.
6. Een lid van het gewestelijk bestuur heeft de bevoegdheid elke vergadering van
bestuur of leden van een tot dit gewest behorende afdeling of federatie bij te
wonen. Het heeft daarin een adviserende stem.

Artikel 37. De provinciale vergadering
In het jaar voorafgaande aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten stelt
de provinciale vergadering indien de provincie meer gewesten omvat tijdig en
achtereenvolgens vast:
a. op welke wijze aan de verkiezingen voor de ProvincialeStaten wordt deelgenomen;
b. het verkiezingsprogramma.
Voor de provinciale vergaderingen die betrekking hebben op het onder sub a
en b genoemde zijn de termijnen uit artikel 35 lid 5 sub a en b van toepassing.

Artikel 38. Het provinciaal contact
1. De artikelen 35,36 en 37 zijn van overeenkomstigetoepassing voor het provinciaal contact.
2. De statenfractie dient met ten minste één lid vertegenwoordigd te zijn in het bestuur van het provinciaal contact. Dit lid heeft daarin een adviserende stem.

Artikel 39. De statenfractie
1. Elke statenfractie benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
2. Het gewestelijk bestuur of het provinciaal contact dient met ten minste één lid'
vertegenwoordigd te zijn in de vergaderingen van de statenfractie. Dit lid heeft
daarin een adviserende stem.
3. De leden van de statenfractie verplichten zich regelmatig contact te onderhouden met het gewestelijk bestuur en de gewestelijke vergadering en/of het provinciaal contact en de provinciale vergadering.
4. Besluiten tot het opzeggen van het vertrouwen in een gedeputeerde of in een
statenlid dat zich niet aan de besluitenvan de gewestelijke casu quo provinciale vergadering betreffende het verkiezingsprogramma en collegeprogram
houdt, worden genomen overeenkomstig de daarvoor geldende bepalingen in
de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 40. De raadsfractie
Geldend voor gewesten die één gemeente omvatten
d. De raadsfractie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
2. Het gewestelijk bestuur dient in de raadsfractie vertegenwoordigd te zijn met

ten minste één lid. Dit lid heeft daarin een adviserende stem.
3. De leden van de raadsfractie verplichten zich regelmatig contact te onderhouden met het gewestelijk bestuur en de gewestelijke vergadering.
4. Besluiten tot het opzeggen van het vertrouwen in een wethouder of in een
raadslid dat zich niet aan de gewestelijke besluiten betreffende het verkiezingsprogrammaen collegeprogram houdt, worden genomen overeenkomstig
de daarvoor geldende bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement voor de partij.

REGLEMENT KANDIDAATSTELLING VOOR DE
GEMEENTERADEN VOOR GEWESTEN DIE EEN GEMEENTE
OMVATEN

Artikel 1
Op de kandidaatstelling voor de gemeenteraad zijn mede van toepassing de
artikelen 12 uit de statuten en 1 en 11 uit het huishoudelijk reglement.

Artikel 2
In het landelijk werkschemageeft het partijbestuur aan welke uiterste termijnen
gelden voor de verschillende handelingen in de kandidaatstellingsprocedure
voor gemeenteraden.
De gewestelijke vergadering stelt tijdig in het jaar voorafgaande aan dat waarin
normaal verkiezingen voor de gemeenteradenworden gehouden een tijdschema vast, waarin alle werkzaamheden voorkomen die samenhangen met de komende verkiezingen. Dit eigen tijdschema, bij welker vaststelling de desbetreffende vergadering zich richt naar het landelijk werkschema, wordt zodra het is
vastgesteld aan de leden bekend gemaakt.

Artikel 3
Het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijst voor de gemeenteraad kan de
gewestelijke vergadering opdragen aan een onafhankelijke commissie. De leden van deze commissie mogen geen kandidaat voor de komende verkiezingen noch gewestelijk bestuurder - met uitzondering van de secretaris - zijn. Zij
worden gekozen door de gewestelijke vergadering uit de door de leden gestelde kandidaten. De gewestelijk secretaris maakt deel uit van deze commissie,
tenzij deze zelf kandidaat is voor de op handen zijnde verkiezingen; in dat geval
wijst het bestuur iemand anders uit zijn midden aan. De commissie verdedigt in
de vergadering waar de kandidatenlijst wordt vastgesteld haar ontwerp.

Artikel 4
Tijdig in het jaar voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezingen voor de
gemeenteraden zullen worden gehouden, deelt het gewestelijk bestuur aan de
leden mee dat zij de namen en adressen van leden, die naar hun oordeel voor
een kandidatuur in aanmerking komen, kunnen indienen en het tijdstip waarop
deze in het bezit van de gewestelijk secretaris dienen te zijn. De leden kunnen
daarbij ook zichzelf noemen.

Artikel 5
Na de sluiting van de kandidaatstelling doch vóór het verzenden van de bereidverklaringen stelt de gewestelijk secretaris een lijst op van de voor een kandidatuur genoemde personen; leden hebben het recht deze lijst in te zien.

Het bestuur van het gewest vraagt schriftel~jkaan de ingevolge artikel 4 kandidaat gestelde leden door middel van de bij dit reglement behorende bereidverklaring of zij een kandidatuur aanvaarden.

Artikel 7
Het gewestelijk bestuur of de onafhankelijke commissie stelt uit de namen van
de kandidaten die een bereidverklaring hebben ingezonden de ontwerp-kandidatenlijst met toelichting op.
Van de kandidaten die een bereidverklaring hebben ingezonden maar niet op
de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen, wordt een alfabetische lijst gemaakt.
Beide lijsten worden aan de leden gezonden.

Artikel 8
1. Uiterlijk vijf weken voor de wettelijke kandidaatstellingsdatumbehandelt de af-

delingsvergadering de ontwerp-kandidatenlijst met toelichting en de alfabetische lijst van niet-geplaatsten.
2. Uiterlijk vier weken voor de wettelijke kandidaatstellingsdatum behandelt de
gewestelijke vergadering de ontwerp-kandidatenlijst met toelichting en de alfabetische lijst van niet-geplaatsten en stelt de volgorde der kandidaten plaats voor plaats - vast.

Artikel 9
Het gewestelijk bestuur vraagt aan de kandidaten de verklaring van bewilliging
overeenkomstigde bepalingenvan de kieswet. Het regelt de indiening der kandidatenlijst overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

BEREIDVERKLARING KANDIDAATSTELLINGGEMEENTERADEN,
zoals bedoeld in artikel 6 van het Reglement kandidaatstelling voor de gemeenteraden voor gewesten van de Partij
van de Arbeid, die één gemeente omvatten.
DE ONDERGETEKENDE, VOORLRTERS OF VOORNAMEN:
ROEPNAAM:
GEBOORTEDATUM:
MAN:
achternaam:
VROUW:
(Artikel G-l1 kieswet) nagaan aan welke van de drie regels u de voorkeur geeft; slechts één regel kiezen.
1. Indien OF gehuwd OF weduwe OF met recht op mans naam gescheiden

(achternaam man):
(eigen naam):

p

2. Indien gehuwd OF weduwe,

eigen naam:
echtgenote * /weduwe * van:
(achternaam man)

-

3. Als u geen gebruik maakt van de vorige twee regels
eigen naam:

WETTIGE woon- en verblijfplaats:
adres
postcode:
woonplaats:

p

POSTADRES indien bovenstaand adres afwijkendl onvollediglonduidelijk is:
adres:
postcode:
woonplaats:

p

P
-

TELEFOONNUMMER:
.
verklaart hierdoor bereid te zijn een eventuele definitieve kandidatuur voor het lidmaatschap van de gemeenteraad
van .
te aanvaarden, ongeacht de plaats die hemlhaar op de kandidatenlijst door de gewestelijke vergadering indien het
gewest één gemeente omvat, zal worden toegewezen.
HijlZij * verklaart bij aanvaarding van de benoeming tot lid van de gemeenteraad:
zich gebonden te weten aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad met uitzondering van die punten
waarvoor hijlzij * schriftelijk een zwaarwegend persoonlijk voorbehoud heeft kenbaar gemaakt vóór vaststelling
van de kandidatenlijst;
zich te verplichten regelmatig contact te onderhouden met het bestuur van het partijgewest;
deel te nemen aan de bespreking van het jaarlijkse verslag van de raadsfractie en de eventuele andere besprekingen van het werk van de fractie door de gewestelijke vergadering.

-

-

HijIZij * verklaart voorts:
kennis te dragen van artikel 38 van de statuten en artikel 40van het huishoudelijk reglement, alsmede vande artikelen 5 tlm 8 en 17 van het huishoudelijk reglement;
zich voor zover voor hemlhaar ' van toepassing door ondertekening van deze bereidverklaring te verplichten tot
het betalen van de contributie als bedoeld in artikel 17 lid 1 sub a van het huishoudelijk reglement;
bijcasu quo na beëindiging van zijnlhaar * lidmaatschap van de Partij van de Arbeid zijnlhaar * zetel ter beschikking te stellen.
Doorhalen wat niet van toepassing is.

-

Deze verklaring dient:
in het bezit tezijn van:
Handtekening:

Ook ommezijde invullen

-

OPLEIDINGILEVENSERVARING:

VERRICHTE BRAALDE EN NIET-BETAALDE ARBEID BINNENS- OF BUITENSHUIS:

FUNCTIESIACTIVITEITEN BINNEN DE PARTIJ:

FUNCTIESIACTIVITEITEN BUITEN DE PARTIJ:

VOORKEUR VOOR DOOR DE KANDIDA(A)T(E) IN DE GEMEENTERAAD TE BEHANDELEN BELEIDSGEBIEDEN:

REGLEMENT KANDIDAATSTELLING VOOR DE PROVINCIALE
STATEN

Artikel 1
Op de kandidaatstelling voor de Provinciale Staten zijn mede van toepassing
de artikelen 12 uit de statuten en 1 en 11 uit het huishoudelijk reglement.

Artikel 2
In het landelijk werkschema geeft het partijbestuuraan welke uiterstetermijnen
gelden voor de verschillende handelingen in de kandidaatstellingsprocedure
voor Provinciale Staten.
De gewestelijke vergadering stelt tijdig in het jaar, voorafgaandeaan dat waarin
normaal verkiezingen voor de ProvincialeStaten zullen worden gehouden, een
tijdschema vast, waarin alle werkzaamheden voorkomen die samenhangen
met de komende verkiezingen. Dit eigen tijdschema, bij welker vaststelling de
desbetreffende vergadering zich richt naar het landelijke werkschema, wordt
zodra het is vastgesteld aan de leden bekend gemaakt.

Artikel 3
Het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijstvoor de Provinciale Staten kan de
gewestelijke vergadering opdragen aan een onafhankelijke commissie. De leden van deze commissie mogen geen kandidaat voor de komende verkiezingen noch gewestelijk bestuurder -met uitzondering van de secretaris - zijn. Zij
worden gekozen door de gewestelijke vergadering uit de door de leden gestelde kandidaten. De gewestelijk secretaris maakt deel uit van deze commissie,
tenzij deze zelf kandidaat is voor de op handen zijnde verkiezingen; in dat geval
wijst het bestuur iemand anders uit zijn midden aan. De commissie verdedigt in
de vergadering waar de kandidatenlijst wordt vastgesteld haar ontwerp.

Artikel 4
Tijdig in het jaar vocrafgaande aan dat waarin verkiezingen voor de Provinciale
Staten zuilen i~ordengeiimden. deelt het afdelingsbestuur op aanwijzing van
het gewestelijk bestuur aan de ieaen mee, dat zij de namen en adressen vafl leden die naar hun rnenir;~voor een kandidatuur in aanmerking omen kunnen
indienen en het tijdstip waarop deze ir! het bezit van de gewestelijk secretaris
dienen te zijn. De ieden kunnen daarbij ook zichzelf noemen.

Na ae siuiting van de kandidaarsrelling doch vóór het verzenden van de bere~dverklaringen stelt de gewestelijk secretaris een lijst op van de voor een kandidatuur genoemde personen; ieden hebben het recht deze lijst in te zien.

Artikel 6
Het gewestelijk bestuur vraagt schriftelijk aan de ingevolge artikel 4 kandidaat
gestelde leden door middel van de bij dit reglement behorende bereidverklaring of zij een kandidatuur aanvaarden.

Artikel 7
Indien binnen een provincie meer gewesten zijn gelegen, belegt het provinciaal
contact een vergadering van de gezamenlijke gewestelijke besturen casu quo
onafhankelijke commissies, ten einde overleg te plegen over de op te steller?
ontwerp- kandidatenlijst(en).
Indien binnen een provincie meer gewesten zijn gelegen, kunnen door de gewestelijke vergaderingen vóór het vaststellen van de ontwerp-kandidatenIijst(en) door de gewestelijke besturen casu quo onafhankelijkecommissies regelingen worden getroffen ten aanzien van de verdeling van de kandidaten uit
elk der gewesten over de ontwerp-kandidatenlijst(en).

Artikel 8
Het gewestelijk bestuur casu quo de onafhankelijke commissie stelt uit de namen van de kandidaten die een bereidverklaring hebben ingezonden de ontwerp-kandidatenlijst met toelichting op.
Van de kandidaten die een bereidverklaringhebben ifigezonden maar niet ûp
de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen, wordt een alfabetische lijst gemaakt.
Beide lijsten worden aan de afdelingsafgevaardigden naar de gewestelijke vergadering en aan de afdelingen gezonden.

Artikel 9
1. Uiterlijk vijf weken voor de wettelijke kandidaatstellingsdatumbehandelt de afdelingsvergaderingde ontwerp-kandidatenlijst met toelichting en de alfabetische lijst van niet-geplaatsten
2. Uiterlijk vier weken voor de wettelijke kandidaatstellingsdatum behandelt de
gewestelijke vergadering de ontwerp-kandidatenlijst(en) en stelt de volgorde
der kandidaten - plaats voor plaats - vast.

Artikel 10
Het gewestelijk bestuur vraagt aan de kandidaten de verklaring van bewilliging
overeenkomstigde bepalingenvan de kieswet. Het regelt de indiening der kandidatenlijst overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

BEREIDVERKLARING KANDIDAATSTELLING PROVINCIALE STATEN,
zoals bedoeld in artikel 6 van het Reglement kandidaatstelling voor de Provinciale Staten van de Partij van de Arbeid.

DE ONDERGETEKENDE, VOORLETTERS OF VOORNAMEN:
ROEPNAAM:
GEBOORTEDATUM:
MAN:
achternaam:
VROUW:
(Artikel G-l1 kieswet) nagaan aan welke van de drie regels u de voorkeur geeft; slechts één regel kiezen.
1. Indien OF gehuwd OF weduwe OF met recht op mans naam gescheiden
(achternaam man):
(eigen naam):
2. Indien gehuwd OF weduwe,
eigen naam:
echtgenote * /weduwe * van:
(achternaam man)

-

3. Als u geen gebruik maakt van de vorige twee regels
eigen naam:

-

--

WEITIGE woon- en verblijfplaats:
adres:
postcode:
woonplaats:
POSTADRES indien bovenstaand adres afwijkendl onvollediglonduidelijk is:.
adres:
postcode:
woonplaats:
TELEFOONNUMMER:
verklaart hierdoor bereid te zijn een eventuele definitieve kandidatuur voor het lidmaatschap van de Provinciale Staten van
te aanvaarden, ongeacht de plaats die hemlhaar * op de kandidatenlijst door de gewestelijke vergadering zal worden toegewezen.
p

verklaart zich bereid bij aanvaarding van de benoeming tot lid van de Provinciale Staten:
-Hij/zijzich* gebonden
te weten aan het verkiezingsprogramma voor de ProvincialeStaten met uitzondering van die pun-

-

ten, waarvoor hijlzij schriftelijk een zwaarwegend persoonlijk voorbehoud heeft kenbaar gemaakt vóór vaststelling van de kandidatenlijst;
zich te verplichten regelmatig contact te onderhouden met het bestuur van het gewest dat hem/haar' kandidaat
heeft gesteld en met de tot dat gewest behorende afdelingen;
deel te nemen aan de bespreking van het jaarlijkse verslag van de statenfractie in de gewestelijke casu quo provinciale vergadering.

Hijlzij * verklaart voorts:
kennis te dragen van artikel 17 van het huishoudelijk reglement het Centrum voor Lokaal Bestuur betreffende en
van artikel 37 van de statuten en artikel 39 van het huishoudelijk reglement;
zich voor zover voor hemlhaar ' van toepassing door ondertekening van deze bereidverklaring te verplichten tot
hei betalen van de contributie als bedoeld in artikel 17 lid 1 sub a van het huishoudelijk reglement;
- bij casu quo na beëindiging van zijnlhaar ' lidmaatschap van de Partijvan de Arbeid zijnlhaar zetel ter beschikking te stellen.
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

-

-

Deze verklaring dient:
in het bezit te zijnvan:
Handtekening:

Ook ommezijde invullen.

VERRICHTE BETAALDE EN NIET-BETAALDE ARBEID BINNENS- OF BUITENSHUIS:
--

FUNCTIESIACTIVITEITENBINNEN DE PARTIJ:

FUNCTIESIACTIVITEITEN BUITEN DE PARTIJ:

VOORKEUR VOOR DOOR DE KANDIDA(A)T(E) IN DE PROVINCIALE STATEN TE BEHANDELEN BELEIDSGEBIEDEN:

HET CONGRES

Artikel 39. Het congres
Omschrijving
a. Het congres is het hoogste gezag binnen de partij. Het bestaat uit de congresafgevaardigden van de afdelingen en de leden van het partijbestuur.
Het congres is openbaar.
b. De congresafgevaardigden worden gekozen uit de leden van de afdelingen.
Het aantal congresafgevaardigden is afhankelijk van het ledental. Voor elke
driehonderd leden of gedeelte daarvan heeft de afdeling recht op één afgevaardigde. Als peildatum geldt de datum van de computeruitdraaivan de eerste week in oktober, voorafgaande aan het congres. Bij tussentijdse oprichting,
samenvoeging of splitsing van (een) afdeling(en) geldt het ledental op de oprichtings-, samenvoegings- of splitsingsdatum.
c. De congresafgevaardigde brengt voor elke vijftig leden of een gedeelte
daarvan zes stemmen uit. De leden van het partijbestuur hebben ieder recht op
één stem.
d. Indien een afdeling recht heeft op twee of meer afgevaardigden, wordt het
aantal uit te brengen stemmen gelijkelijk over hen verdeeld.
e. Het congres wordt bijeengeroepen door het partijbestuur. Het partijbestuur
geeft aan welke onderwerpen aan de orde komen.
f. Het congres komt bijeen in april van een oneven kalenderjaar. Het partijbestuur bepaalt de datum waarop het congres bijeenkomt. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het partijbestuur het congres eerder of later bijeenroepen.
g. Het partijbestuur kan te allen tijde een extra congres bijeenroepen.
h. Het partijbestuur is verplicht binnen vier weken een congres bijeen te roepen, indien ten minste een zodanig aantal afdelingen dat bevoegd is één/tiende van het totaal aantal stemmen op het congres uit te brengen, of de meerderheid van de partijraad daartoe een schriftelijkverzoek indient. Het partijbestuur
zendt hiervan binnen veertien dagen mededeling aan de afdelingen en geeft
aan voor welk onderwerp het congres wordt bijeengeroepen.
2. Taken
1. a. Het congres stelt het beginselprogrammavast, alsmede de verkiezingsprogramma's voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europese
Parlement, neemt besluiten over het aangaan van een lijstencombinatieen
kiest de landelijke lijsttrekker.
b. Het congres neemt een beslissing over het eindresultaat van de onderhandelingen inzake een kabinetsformatie en aldus over het op basis van

het eindresultaat wel of niet deelnemen aan de beoogde regering.
c. Het congres stelt de lijn vast waarlangs de politiek van de partij zich binnen haar programma's heeft te ontwikkelen. Het bespreekt het beleid van
het partijbestuur, de jongerenorganisatie, de fracties in de Staten-Generaal en het Nederlandse gedeelte van de socialistische fractie in het Europese Parlement.
d. Het congres verkiest het partijbestuur, het congrespresidium, de beroepscommissie en de onafhankelijke commissies kandidaatstelling
Tweede Kamer en Europese Parlement.
e. Het congres stelt de statuten en de wijzigingen daarop vast en de onderwerpen waarop de acties van de partij zich in de eerste plaats dienen te
richten en beslist over samenwerking met of aansluiting bij de Socialistische Internationale of andere internationale organisaties.
f. Het congres neemt beslissingen in de gevallen waarin de partijraad zich
onbevoegd heeft verklaard, neemt beslissingen over voorstellen ingediend
door de daartoe bevoegde organen en neemt een beslissingover een voorstel tot ontbinding van de partij.
2. indien belangrijke beslissingen moeten worden genomen, die aanzienlijk afwijken van de door het congres éénmaal vastgestelde lijn waarlangs de politiek
van de partij zich heeft te ontwikkelen, kan het partijbestuur een extra congres
bijeenroepen,dan wel - indien het bijeenroepenvan het congres niet mogelijk is
- zijn beslissing ter bekrachtiging aan de partijraad voorleggen.

HET CONGRES
Op dit reglement zijn mede van toepassing de artikelen 12 uit de statuten en 1
en 10 uit het huishoudelijk reglement.

Artikel 41. Het congres
De voorbereiding
a. Het partijbestuur, de afdelingen en het algemeen bestuur van de jongerenorganisatie zijn bevoegd voorstellen ter beslissingaan het congres voor te leggen. Een algemeen lid kan een voorstel voor het congres bij een afdeling van
zijn keuze indienen en dat aldaar mondeling toelichten.
b. De voorstellen van het partijbestuur worden ten minste twintig weken voor
het congres ter kennis van de afdelingen gebracht en aldaar behandeld.
c. Afdelingen dienen uiterlijk vijftien weken vóór het congres hun voorstellen,
alsmede amendementen op voorstellen van het partijbestuur en moties bij het
partijbestuur in te dienen.
d. Het algemeen bestuur van de jongerenorganisatie dient uiterlijk vijftien weken voor het congres zijn voorstellen bij het partijbestuur in te dienen.
e. Het partijbestuurstelt de beschrijvingsbrief vast en zendt deze te zamen met
andere congresstukken ten minste zes weken voor het congres aan de afdelingen en de congresleden. Het congrespresidium neemt de voorstellen van het
partijbestuur in de voorlopige agenda op en beslist welke afdelingsvoorstellen,
moties en amendementen in de voorlopige agenda worden opgenomen.
f. De afdelingen bespreken de congresstukken en de voorlopige agenda en
zenden hun opmerkingen ten minste vier weken voor het congres naar het congrespresidium. Opmerkingen, die strekken tot het alsnog agenderen van moties en amendementen worden door het congrespresidium in aanmerking genomen onder toepassing van artikel 41 lid 2 sub b van de statuten en artikel 1 lid
1 van het huishoudelijk reglement.
g. Uiterlijk tien dagen voor het congres zendt het partijbestuur de door het congrespresidium opgestelde definitieve agenda en de dagorde toe aan de afdelingen en de congresleden.
De orde
a. Het congres neemt aan het begin van de vergadering een besluit over de
definitieve agenda van het congrespresidium.
b. Een (sub-)amendement dient te zijn ondertekend door ten minste vijf congresafgevaardigden of door het partijbestuur.
c. De congresleden hebben spreekrecht.
De vertegenwoordiger van de Eerste-Kamerfractie en van het bestuur van de
jongerenorganisatie heeft spreekrecht bij een in behandeling zijnd onderwerp

dat een directe relatie heeft met zijn specifieke werkterrein

De séemenateifiing
a. De congresleden hebben toegang tot het congres natzverhandicginç vrin een
bccr het partijbest~u;verstrekte geloofsbrief.
b. TG^ bijwci?ingvan het cocgres worden ~itgenodigd:
1. de ieden van de fracties iri de Statefl-Generaal en de PvdA-leder! in hei:
Europese pz&r:2n::
2. vvr!ecjenwoordigingen var! de insteilinger? en de gewesten;
3. de leden var! de partijraad:
4. andere !edenl personer! er; delegaties van organisaties, waarvan aanwezigheid nuttig of reglementair noodzakelijk wordt geacht.
4.

De reiskostenvergoeding
Elke >zongresaigevaardigdeheeft recht op vergoeding van reiskosten indien hij
het congres heeft bijgewocna. Als basis voor deze vergoeding geiden de rerskosten tweede klas van de spoorwegen.

5, De kosten
a. Voor de kosten var het ir! april van Jen oneven kaienderjaaï te houde!?congres reserveert het partijbestuur jaarlijks een bedrag uit d e contributie-opbrengst.
b. De kosten voor de overige congressen worden naar een gelijk bedrag per Iia
omgeslagen over de aidelingen tot een door het partijbestuur vastgesteld maximum.

6.

De verslaglegging
Het partijbestuur zendt binnen een maand na het congres aan de afdelingen
een overzicht van de genomen besluiten.

DE PARTIJRAAD

Artikel 40.De partijraad
1. Omschrijving

a. De partijraad bestaat uit afgevaardigden van de gewesten, gekozen door de
gewestelijke jaarvergadering. leder lid van de partijraad kan één stem uitbrengen en heeft blanco mandaat. Het brengt verslag uit en legt verantwoording af
aan de gewestelijke vergadering.
Plaatsvervangende partijraadsleden zijn zij, die overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement als zodanig zijn gekozen.
b. Het aantal te kiezen partijraadsleden bedraagt vijf indien het gewest minder
dan vierduizend leden telt en vervolgens steeds één partijraadslid voor elke
volgende duizend leden of gedeelte daarvan. Als peildatumgeldt de datum van
de computeruitdraai van de eerste week in oktober, voorafgaande aan de partijraad.
c. De partijraad komt in elk geval éénmaal per jaar bijeen voor de zogenaamde
begrotingspartijraad.De onderwerpen genoemd in lid 2 sub a 3,4,5en 7, sub
b, sub c 1, sub f 1 en sub g van dit artikel komen uitsluitend tijdens deze partijraad aan de orde.
d. Het partijbestuur kan zo dikwijls het dit nodig acht in verband met de bepalingen van lid 2 van dit artikel de partijraad bijeenroepen of indien éénlderde deel
van het aantal partijraadsleden dit noodzakelijk oordeelt. Het partijbestuur is
gehouden hieraan zijn medewerking te verlenen.
e. De vergadering van de partijraad is openbaar, tenzij de partijraadanders besluit.
2. Taken
a. Het beslissen over:
1. het advies met betrekking tot de meest gewenste samenstelling van de
Tweede-Kamerfractie, zonder daarbij namen te noemen;
2. de kandidatenlijstvoor de verkiezing van de leden van het Europese Parlement;
3. de plannen en voorstellen voor de propaganda, de scholing, de voorlichting van de partij en binnen de partij bestaande organisaties, de financiën
en de organisatie;
4. de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven van de partij;
5. het huishoudelijk reglement, eventueel de wijziging daarvan en van de
reglementen kandidaatstellingvoor de partij voor zover het congres zich dit
niet heeft voorbehouden;
6. de rechtspositieregelingvan de bezoldigde bestuurders, hun aantal en

de functies die zullen worden bezoldigd;
7. het landelijke werkschema.
ib. Het benoemen van:
1. de !eden van de financiële commissie;
2. de accountant op voordracht van het partijbestuur.
c. Het goedkeuren van:
1. het werkplan van de Tweede-Kamerfractie en de jaarlijkse tussentijdse
rapportage;
2. de benoeming door het partijbestuur van een waarnemend secretaris,
penningmeester enlof internationaal secretaris, overeenkomstig het bepaalde in artikel 42 lid 4 sub e van de statuten.
d. Het bekrachtigen van beslissingen die hem door het partijbestuur ingevolge
artikel 39 lid 2 sub 2 van de statuten worden voorgelegd.
e. Het dienen van advies:
1. inzake de uitgangspunten voor een kabinetsformatie aan het begin van
die formatie, gelet op het door het congres vastgestelde verkiezingsprogramma en de vastgestelde hoofdlijnen van de verkiezingsstrategie;
2. in omstandigheden die beslissingen van buitengewone aard door het
partijbestuur of de Tweede- Kamerfractie noodzakelijk maken.
f. Het bespreken van:
1. de jaarlijkse verslagen van het organisatorische, administratieve, propagandistische en financiële beleid van het partijbestuur;
2. de jaarlijkse verslagen van de door de partij gesubsidieerde neveninstellingen.
g. Het beoordelen van de financiële rekening en verantwoording van het partijbestuur en het verlenen van décharge aan de penningmeester.

c. Bij de vervanging of opvolging komt het plaatsvervangende lid dat bij zijr:
verkiezing het hoogste aantal stemmen kreeg, het eerste aan de beurt. Bij gelijk aantal stemmen bepaalt het gewestelijk bestuur de volgorde door loting.
d. Tot het bijwonen van de partijraadsvergadering met adviserende stem worden uitgenodigd:
1. het partijbestuur;
2. de vertegenwoordiger van de fracties in de Staten-Generaal en van de
partijleden in het Europese Parlement;
3. de vertegenwoordiger van de Rooie Vrouwen;
4. de vertegenwoordiger van de Jonge Socialisten.
e. Het partijbestuur nodigt leden van de partij of andere personen die daarvoor
naar zijn mening in aanmerking komen uit tot het bijwonen van de partijraadsvergadering.
3. De verslaglegging
a. Het partijbestuur zendt binnen een maand na de vergadering van de partijraad een overzicht van de genomen besluiten aan de afdelingen en aan de leden van de partijraad en de gewestelijke besturen.
b. Wijzigingsvoorstellen op de redactie van deze besluiten kunnen door ieder
partijraadslid overeenkomstig de termijn genoemd in lid 1 sub e worden ingediend.
c. De besluitenlijst wordt goedgekeurd door de daarop volgende vergadering
van de partijraad. In de periode tussen twee partijraden wordt de besluitenlijst
geacht te zijn goedgekeurd.

HET CONGRESPRESIDIUM

Artikel 41. Het congrespresidium
1. Omschrijving

Het congrespresidium bestaat uit acht leden.Zeven leden van het congrespresidium worden gekozen door het congres voor een periode van twee jaar. De
partijsecretaris is ambtshalve lid.
2. Taken
a. Het congrespresidium leidt de vergaderingen van het congres en de partijraad. Het stelt daartoe de dagorde vast en doet een voorstel voor de agenda.
b. Het congrespresidium voegt de tijdens het congres of de partijraad ingediende moties aan de agendatoe, indien het van oordeel is dat deze rnotiesvoldoende actueel en belangrijkzijn. Deze moties dienen te zijn ondertekenddoor
ten minste vijf congresafgevaardigden, dan wel vijf partijraadsleden.

Op dit reglement zijn mede van toepassing de artikelen 12 uit de statuten en 1
en 10 uit het huishoudelijk reglement.

Artikel 43. Het congrespresidiurn
Samenstelling
a. Kandidaten voor het congrespresidium worden gesteld overeenkomstig artikel 42 lid 4 sub a van de statuten.
Het partijbestuur zendt tegelijk met de beschrijvingsbrief een lijst van kandidaten voor het congrespresidium aan de afdelingen en de congresleden. Het partijbestuur kan uit de gestelde kandidaten een voordracht in alfabetische volgorde maken.
b. De plaatsvervangende leden van het congrespresidium zijn de zeven niet
gekozen kandidaten, die bij de verkiezing van het congrespresidium in de eerste stemronde de meeste stemmen hebben behaald.
c. In tussentijdse vacatures in het congrespresidiumwordt zodra mogelijk door
het partijbestuur voorzien door te putten uit de plaatsvervangende leden, te beginnen bij degene die het hoogste aantal stemmen bij deze verkiezing heeft behaald.
2, Werkwijze

a. Het congrespresidiumwordt door het partijbestuur geraadpleegd over de algemene voorbereiding van het congres en de partijraad en de presentatie van
de desbetreffende vergaderstukken.
b. Het congrespresidiumwijst uit zijn midden de voorzitters van de verschillende congres- en partijraadszittingenaan. Het is de voorzitters niet toegestaan
deel te nemen aan de beraadslagingen die onder hun leiding plaats hebben.

Bevoegdheden
a. Het congrespresidium is bevoegd:
1. voorstellen en amendementen van gelijke strekking samen te voegen tot
één voorstel respectievelijk amendement;
2. in overleg met het partijbestuur te bepalen welke amendementen en
voorstellen van een preadvies zullen worden voorzien.
b. Het congrespresidium deelt de beschikbarespreektijd op het congres en de
partijraad toe. In het belang van een goede beraadslaging kan deze toewijzing
geschieden volgens andere maatstaven dan die van strikte evenredigheid.

c. Het congrespresidium kan voorbesprekingen houden met congresafgevaardigden over de voorlopige agenda en de verdeling van spreektijd. Het regelt daartoe zelf het tijdstip en de wijze waarop deze voorbesprekingen worden
gehouden. Het partijbestuur en de gewestelijke besturen verlenen op verzoek
van het congrespresidium de nodige medewerking.

HET PARTIJBESTUUR EN HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 42. Het partijbestuur
Omschrijving
a. Het partijbestuur bestaat uit vijfentwintig leden. Het congres kiest vierentwintig van hen voor twee jaar. De voorzitter van de Tweede-Kamerfractie is
ambtshalve lid.
b. De voorzitter, de eerste en de tweede vice-voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de internationaal secretaris en het bestuurslid belast met het
werk met vrouwelijke leden in het land (dit kan de landelijke contactvrouw zijn)
worden in functie gekozen en kunnen bezoldigd worden. Hun taakverdeling
wordt nader aangegeven in het huishoudelijk reglement.
c. De voorzitter van de Partij van de Arbeid kan geen lid zijn van de Staten-Generaal of van het Europese Parlement.
d. De leden van het partijbestuur, met uitzondering van de voorzitter van de
Tweede-Kamerfractie, kunnen te allen tijde, tezamen of afzonderlijk, door het
congres worden ontslagen of geschorst.
2. Taken
a. Het besturen van en het leiding geven aan de partij en het verantwoordelijk
zijn voor de uitvoeringvan de vier centrale taken die de partij zich heeft gesteld,
te weten:
1. het formuleren van beginselen en programma's;
2. het organiseren van het deelnemen aan de politieke besluitvorming;
3. het onderhouden van een wisselwerking met de samenleving;
4. het instandhouden van de partijorganisatie.
b. Het beheren van de geldmiddelen en eigendommen, het uitvoeren van besluiten van het congres en de partijraad, de handhaving der statuten en reglementen, het goedkeuren van het redactiestatuut van het abonnementenblad
van de partij en het benoemen, schorsen en ontslaan van de redactieraad van
dat blad.
c. Het verbinden van de eigen kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de
Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede het verbinden van de
eigen kandidatenlijsten voor de Eerste Kamer met die van andere partijen, indien dit door het partijbestuur wenselijk wordt geacht.
3. Bevoegdheden

a. Het stellen van regels voor en het in het leven roepenvan commissies anders
dan die bedoeld in de statuten en huishoudelijke reglementen.
b. Het goedkeuren van reglementen van afdelingen, gemeentelijke federaties

en gewesten indien zij, naast hetgeen is bepaald inde statuten en reglementen
voor de partij voor deze organen, een eigen reglement wensen, en het goedkeuren van de reglementen van de vrouwen- en jongerenorganisatie van de
partij. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement voor de partij. In bijzondere gevallen kan het partijbestuur
ontheffing van statuten-/reglementsbepalingenverlenen, mits de rechten van
de leden en een democratische gang van zaken gewaarborgd blijven.
c. In alle geschillen die uit de toepassing van de statuten en het huishoudelijk
reglement voor de partij mochten voortvloeien, beslist het partijbestuur.
f. Het partijbestuur is gemachtigd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in
naam van de partij te beslissen, onverminderd zijn verantwoordelijkheid aan
het congres.
4. De verkiezing

a. De partijraad regelt in het landelijk werkschema de termijn waarbinnen de afdelingen namen van kandidaten voor het partijbestuur inzenden. Voor iedere
plaats kan per afdeling niet meer dan één persoon kandidaat worden gesteld.
Het tweejaarlijkse Rooie-Vrouwencongres heeft eveneens het recht voor het
bestuurslid belast met het werk met vrouwelijke leden (dit is de landelijk contactvrouw) een kandidaat te stellen.
Tegelijk met de beschrijvingsbrief zendt het partijbestuur de lijst van namen
van kandidaten aan de afdelingen en de congresleden. De naam van de kandidaat die door het Rooie- Vrouwencongres wordt gesteld wordt tegelijk met de
definitieve congresagenda toegezonden.
b. Worden er niet meer kandidaten gesteld dan er plaatsen te vervullen zijn,
dan zijn de gestelde kandidaten bij enkele kandidaatstellinggekozen, met uitsluiting van het bepaalde in artikel 1 lid 2 sub 3 b van het huishoudelijk reglement. Het partijbestuur is bevoegd een aanbeveling op te maken voor de teverkiezen bestuursleden.
c. Het personeel van het partijsecretariaat is bevoegd een aanbeveling op te
maken voor de te verkiezen secretaris en penningmeester en heeft het recht
deze aanbeveling op het congres nader toe te lichten.
De medewerkers van het Rooie-Vrouwenbureau hebben het recht van aanbeveling bij de verkiezing van het bestuurslid belast met het werk met vrouwelijke
leden en hebben het recht deze aanbeveling op het congres nader toe te lichten.
d. Plaatsvervangende leden van het partijbestuur zijn de tien niet tot lid gekozen kandidaten, die bij de verkiezingvan het partijbestuurin de eerste stemronde de meeste stemmen hebben behaald. Zij treden in functie indien één derzittende leden geheel of voor lange tijd uitvalt, beginnende met degene die het
hoogste aantal stemmen bij deze verkiezing heeft behaald, behoudens het gestelde in lid 5 sub c van dit artikel. Zodra de uitgetredene te kennen geeft gedurende de lopende zittingsperiode zijn taakals partijbestuurslidweer volledig te
kunnen hervatten, treedt het plaatsvervangende lid van het partijbestuur terug
en herneemt zijn plaats op de lijst van plaatsvervangende leden van het partijbestuur.
e. Zo spoedig mogelijk nadat hel partijbestuur is gekozen, wijst het uit zijn midden een tweede secretaris, een tweede penningmeester en een tweede inter-

nationaal secretaris aan. Indien secretaris, penningmeester en/of internationaal secretaris voor lange tijd uitvalt en het niet mogelijk blijkt, dat de tweede
secretaris, tweede penningmeester of tweede internationaal secretaris gedurende die periode optreedt, heeft het partijbestuur de bevoegdheid tot het
eerstvolgende congres dan wel tot aan het tijdstip waarop betrokkeneweer beschikbaar is voordat het eerstvolgende congres plaatsvindt, in de vervulling
van de functie te voorzien door aantrekking van een waarnemer buiten de kring
van het partijbestuur. In dat geval behoeft deze voorziening de goedkeuring
van de eerstvolgende partijraad. Deze waarnemer heeft een adviserende
stem.
f. Indien het bestuurslid belast met het werk met vrouwelijke leden voor lange
tijd uitvalt, wordt haar plaats in het partijbestuur met alle daaraan verbonden
rechten en plichten ingenomendoor de door het Rooie-Vrouwencongres gekozen plaatsvervangend landelijke contactvrouw.
5. Het aantal leden der Staten-Generaal dat lid van het partijbestuur kan
zijn
a. Het aantal leden der Staten-Generaal dat lid van het partijbestuur kan zijn is
ten hoogste zeven.
Indien bij de verkiezing van het partijbestuur meer leden der Staten-Generaal
de volstrekte meerderheid hebben behaald dan er plaatsen door deze categorie partijgenoten kunnen worden bezet, worden diegenen verkozen verklaard,
die het hoogste aantal stemmen op zich verenigden tot een maximum van het
voor deze categorie beschikbare aantal plaatsen.
b. Indien een lid van het partijbestuur het lidmaatschap der Staten-Generaal is
gaan uitoefenen en daardoor het in sub a gestelde maximum wordt overschreden, houdt hij op lid van het partijbestuur te zijn.
c. Indien tengevolge van verkiezingen voor de Eerste of Tweede Kamer leden
van het partijbestuur gelijktijdig tot lid der Staten-Generaal verkozen worden
verklaard en daardoor het in sub a gestelde maximum wordt overschreden,
houden diegenen hunner die bij hun verkiezing tot lid van het partijbestuur het
laagste aantal stemmen op zich verenigden op lid van het partijbestuur te zijn.
Verkiezing in functie gaat hierbij voor het lidmaatschap van de niet in functie
gekozen leden; verkiezing bij enkele kandidaatstelling gaat hierbij voor verkiezing bij eerste stemming en verkiezing bij eerste stemming gaat hierbij voor
verkiezing bij herstemming.
d. Degenen die ingevolge de twee vorige leden ophouden lid van het partijbestuur te zijn worden bovenaan de lijst van plaatsvervangende leden van het
partijbestuur geplaatst in de volgorde van het in het vorige lid bedoelde aantal
stemmen. De lijst van plaatsvervangende leden wordt met dit aantal uitgebreid.
e. Daalt het aantal leden van het partijbestuurdat tevens lid van de Tweede Kamer is beneden drie, dan wijst de Tweede-Kamerfractie een delegatie van twee
leden aan, die de vergaderingen van het partijbestuur bijwoont en aan de beraadslagingen kan deelnemen. De leden van deze delegatie hebben daarin
een adviserende stem.
f. Indien geen der leden van het partijbestuurteveiis lid van de Eerste Kamer is,
wijst de Eerste-Kamerfractie één lid aan, dat de vergaderingen van het partijbestuur bijwoont en aan de beraadslagingen kan deelnemen. Het heeft daarin

een adviserende stem.
g. Indien geen der leden van het partijbestuur tevens lid van het Europese Parlement is, wijzen de leden in het Europese Parlement uit hun midden één lid
aan, dat de vergaderingen van het partijbestuur bijwoont en aan de beraadslagingen kan deelnemen. Het heeft daarin een adviserende stem.
h. De directeur van de Wiardi Beckman Stichting woont de vergaderingen van
het partijbestuur bij met adviserende stem.
i.Het algemeen bestuur van de jongerenorganisatie kiest uit zijn midden een
adviserend lid van het partijbestuur. Dit adviserend lid dient partijlid te zijn.

Artikel 43. Het dagelijks bestuur
1. Omschrijving
a. Het dagelijks bestuur bestaat uit acht leden van het partijbestuur, te weten:
1. de voorzitter, de eerste en tweede vice-voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de internationaal secretaris en het bestuurslid belast met het
werk met vrouwelijke leden;
2. een door het partijbestuur uit zijn midden aan te wijzen lid.
b. Indien de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie niet verkozen is als lid van
het dagelijks bestuur,wordt hij voor de vergadering uitgenodigden heeft daarin
een adviserende stem.
c. Het aantal leden der Staten-Generaal dat lid van het dagelijks bestuur kan
zijn is ten hoogste drie, tenzij door het in artikel 42 lid 5 sub c bepaalde dit aantal
wordt overschreden.
2. Taken

a. Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het partijbestuur.
b. Het voeren van de dagelijkse leiding van de partij.
c. Het organiseren van vergaderingen met delegaties van de gewestelijke besturen over onderwerpen van gezamenlijk politiek en organisatorisch belang.

HET PARTIJBESTUUR EN HET DAGELIJKS BESTUUR

Op dit reglement zijn mede van toepassing de artikelen 12 en 16 uit de statuten
en 1 en 10 uit het huishoudelijk reglement.

Artikel 44. Het partijbestuur
1. De voorzitter vertegenwoordigt het partijbestuur naar buiten voor zover daarvan niet in dit hoofdstuk of bij besluit van het partijbestuur wordt afgeweken.
Hij draagt zorg voor de coördinatie van het werk van de leden van het partijbestuur.
Ingeval van ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door één van beide vice-voorzitters volgens nadere, door het partijbestuur te stellen, regels.
2. De secretaris is belast met de zorg voor de partijorganisatieen de naleving van
statuten en reglementen. Regelmatig roept hij de gewestelijke secretarissen
bijeen om te overleggen over onderwerpen van reglementaire en organisatorische aard. Hij heeft de leiding over het partijbureau.
3. De penningmeester is belast met het beheer van de financiën en met het toezicht op de uitgaven.
4. De internationaal secretaris onderhoudt de internationale betrekkingen en het
contact met de Socialistische Internationale.
5. Het bestuurslid belast met het werk met vrouwelijke leden behartigt in het bijzonder de belangen van de vrouw in de partijen onderhoudt het contact met de
Rooie Vrouwen.
6. Het partijbestuur bepaaltwelke van zijn leden worden belast met het onderhouden van het contact met de binnen de partij werkzame organisaties.
7. Het partijbestuur benoemt de afgevaardigden naar internationale bijeenkomsten.
8. Een lid van het partijbestuur heeft de bevoegdheid elke vergadering van het
bestuur of van leden van een gewest, een federatie of een afdeling bij te wonen.
Het heeft daarin een adviserende stem.

DE KAMERFRACTIES

Artikel 44. De kamerfracties
1. Omschrijving
De leden gekozen tot lid der Staten-Generaal op een lijst waartoe conform het
Reglement kandidaatstellingvoor de Tweede of Eerste Kamer is besloten, vormen de kamerfracties van de partij.
2. Taken
De kamerfracties bevorderen de doelstelling van de partij in het parlement en
leggen daarvan verantwoording af door middel van hun verslag aan het congres.

DE KAMERFRACTIES

Op dit reglement zijn mede van toepassing de artikelen 11 en 12 uit de statuten
en 1, 10 en 12 uit het huishoudelijk reglement.

Artikel 45. De kamerfracties
1. Elke kamerfractie benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
2. Het partijbestuur is in de persoon van de partijvoorzitter vertegenwoordigd in

de vergaderingen van de Tweede-Kamerfractie. Hij heeft daarin een adviserende stem.
3. De leden van de kamerfracties verplichten zich regelmatig contact te onderhouden met het bestuur van het gewest dat hen heeft kandidaat gesteld en met
de tot dat gewest behorende afdelingen.
4. De kamerfracties bepalen in overleg met het partijbestuur de inrichting van het
verslag van hun werkzaamheden.

REGLEMENT KANDIDAATSTELLING VOOR DE TWEEDE
KAMER DER STATEN-GENERAAL
Artikel 1
Op de kandidaatstellingvoor de Tweede Kamer zijn mede van toepassing de
artikelen 12 uit de statuten en 1 en 11 uit het huishoudelijk reglement en artikel
19 uit de statuten en artikel 23 uit het huishoudelijk reglement.

Artikel 2
In het landelijk werkschema wordt het werkschema van de Onafhankelijke
commissie kandidaatstellingTweede Kamer en van de kandidaatstellingsprocedure opgenomen. In geval van ontbindingvan de Tweede Kamer anders dan
wegens periodieke aftreding stelt het partijbestuur het werkschema voor deze
verkiezingen na overleg met de gewestelijke besturen vast.

Artikel 3
Het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer kan de
gewestelijke vergadering opdragen aan een onafhankelijke commissie. De leden van deze commissie mogen geen kandidaat voor de komende verkiezingen noch gewestelijk bestuurder - met uitzonderingvan de secretaris - zijn. Zij
worden gekozen door de gewestelijke vergadering uit door de leden gestelde
kandidaten. De gewestelijk secretaris maakt deel uit van deze commissie, tenzij deze zelf kandidaat is voor de op handen zijnde verkiezingen; in dat geval
wijst het bestuur iemand anders uit zijn midden aan. De commissieverdedigt in
de vergadering waarin de kandidatenlijst wordt vastgesteld haar ontwerp.

Artikel 4
1. Tijdig in het jaar voorafgaande aan dat waarin normaal verkiezingen voor de
Tweede Kamer zullen worden gehouden, deelt het afdelingsbestuur op aanwij-

zing van het gewestelijk casu quo kieskringbestuuraan de leden mee, dat zij de
namen en adressen van leden, die naar hun mening voor een kandidatuur in
aanmerking komen, kunnen indienen en het tijdstip waarop deze in het bezit
van de gewestelijk casu quo kieskringsecretarisdienen te zijn. De leden kunnen daarbij ook zichzelf noemen.
2. Zittende kamerleden zijn automatisch kandidaat indien zij het partijbestuur
hebben meegedeeld een nieuwe kandidatuur te aanvaarden. Dit geldt ook
voor de door de landelijke onafhankelijke commissie genoemde kandidaten.

Artikel 5
Na de sluiting van de kandidaatstellingdoch vóór het verzenden van de bereidverklaringen stelt de gewestelijk secretaris een lijst op van de voor een kandidatuur in aanmerking komende personen inclusief de in artikel 4 lid 2 bedoelde
personen; leden hebben het recht deze lijst in te zien.

Artikel 6
1. Het gewestelijk casu quo kieskringbestuur vraagt schriftelijk aan de ingevolge
artikel 4 lid 1 kandidaat gestelde leden door middel van de bij dit reglement behorende bereidverklaring of zij een kandidatuur aanvaarden. Het partijbestuur
vraagt schriftelijk aan de in artikel 4 lid 2 bedoelde kandidaten per kieskring de
bereidverklaring.
2. Alle kandidaten tekenen een verklaring dat zij, indien verkozen op de laatste
zetel welke aan de partij is toegewezen, hiervoor bedanken ten gunste van de
landelijke lijstaanvoerder.

Artikel 7
Het gewestelijk casu quo kieskringbestuur of de onafhankelijke commissie
stelt uit de namen van de kandidaten die een bereidverklaring hebben ingezonden de ontwerp-kandidatenlijst met toelichting op.
Van de kandidaten die een bereidverklaring hebben ingezonden maar niet op
de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen wordt een alfabetische lijst gemaakt.
Beide lijsten worden aan de afgevaardigden naar de gewestelijke casu quo
kieskringvergadering en aan de afdelingsbesturen gezonden.

Artikel 8
1. Uiterlijk vijf weken voor de wettelijke kandidaatstellingsdatum behandelt de af-

delingsvergadering de ontwerp-kandidatenlijst met toelichting en de alfabetische lijst van niet-geplaatsten.
2. Uiter!ijk vier weken voor de wettelijke kandidaatstellingsdatum behandelt de
gewestelijke casu quo kieskringvergadering de ontwerp-kandidatenlijst en
stelt de volgorde der kandidaten - plaats voor plaats - vast. Daarbij wordt het
advies van de landelijke onafhankelijke commissie betrokken.

Artikel 9
Het gewestelijk casu quo kieskringbestuurvraagt aan de kandidaten.deverklaring van bewilliging overeenkomstig de bepalingen van de kieswet. Het regelt
de indiening der kandidatenlijst overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

Artikel 10
Indien de kandidaat verkozen op de laatste aan de partij toegewezen zetel met
voorkeurstemmen is gekozen, dan wordt de voorlaatste aan de partij toegewezen zetel beschouwd als laatste aan de partij toegewezen zetel. Mocht er geen
voorlaatste zetel zijn, dan wordt de zetel met het kleinste aantal stemmen als
zodanig beschouwd.

BEREIDVERKLARING KANDIDAATSTELLINGTWEEDE KAMER,
zoals bedoeld in artikel 6 van het Reglement kandidaatstelling voor de Tweede Kamer van de Partij van de Arbeid.

DE ONDERGETEKENDE, VOORLE17ERS OF VOORNAMEN:
ROEPNAAM:
GEBOORTEDATUM:
MAN:
achternaam: VROUW:
(Artikel G-l1 kieswet) nagaan aan welke van de drie regels u de voorkeur geeft; slechts één rrgel kiezen.
1. Indien OF gehuwd OF weduwe OF met recht op mans naam gescheiden
(achternaam man):
(eigen naam):
2. In.dien gehuwd OF weduwe,
eigen naam:
echtgenote ' /weduwe * van:
(achternaam man)
3. Als u geen gebruik maakt van de vorige twee regels
eigen naam:

--

-

WETTIGE woon- en verblijfplaats:
adres:
postcode:
woonplaats:

-

POSTADRES indien bovenstaand adres afwijkend1 onvollediglonduidelijk is:
adres:
postcode:
woonplaats:
P

P

--

TELEFOONNUMMER:
verklaart hierdoor bereid te zijn een eventuele definitieve kandidatuur voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer
te aanvaarden, ongeacht de plaats die hem/haar * op de kandidatenlijst door de gewestelijke c.q. kieskringvergadering zal worden toegewezen.

-Hij/Zijgeen* verklaart:
benoeming te zullen aanvaarden, indien hij/zij * gekozen is op de laatste zetel, welke door het centraal
stembureau aan de partij is toegewezen teneinde de benoeming van de ingevolge artikel 39 lid 2 sub a van de statuten gekozen landelijke lijsttrekker op die lijst mogelijk te maken. Indien de kandidaat gekozen op de laatste aan
de partij toegewezen zetel met voorkeurstemmen (= meer rechtstreekse stemmen dar1 de halve lijstkiesdeler) is
gekozen, dan wordt de voorlaatste aan de partij toegewezen zetel beschouwd als de laatste aan de partij toegewezen zetel. Mocht er geen voorlaatstezetel zijn, dan wordt de zetel met het kleinste aantal stemmen alszodanig
beschouwd.
Hij/Zij * verklaart zich bereid bij aanvaarding van de benoeming tot lid van de Tweede Kamer:
in of in de onmiddellijke nabijheid van het gewest te gaan wonen;
zich gebonden te weten aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer, met uitzondering van die punten
waarvoor hij/zij * schriftelijk een zwaarwegend persoonlijk voorbehoud heeft kenbaar gemaakt vóór vaststelling
van de kandidatenlijst;
zich te verplichten regelmatig contact te onderhouden met het bestuur van hei gewest dat hemlhaar * kandidaat
heeft gesteld en met de tot dat gewest behorende afdelingen;

-

-

Hij/Zij verklaart voorts:
kenniste dragen van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement voor de kamerfracties (hoofdstuk XII), alsmede van artikel 14 lid 1 sub b van het huishoudelijk reglement;
zich voor zover voor hem/haar * van toepassing door ondertekening van deze bereidverklaring te verplichten tot
het betalen van de contributie als bedoeld in artikel 14 lid 1 sub b van het huishoudelijk reglement;
bijcasu quo na beëindiging van zijdhaar * lidmaatschap van de Partij van de Arbeid zijnlhaar * zetel ter beschikking te stellen.
" Doorhalen wat niet van toepassing is.

-

Deze verklaring dient:
in het bezit te zijn van:
Handtekening:
Ook ommezijde invullen.

.
p
.
-

p

OPLEIDINGILEVENSERVARING:

VERRICHTE BETAALDE EN NIET-BETAALDE ARBEID BINNENS- OF BUITENSHUIS:

FUNCTIESIACTIVITEITEN BINNEN DE PARTIJ:

--

-

FUNCTIESIACTIVITEITEN BUITEN DE PARTIJ:

VOORKEUR VOOR DOOR DE KANDIDA(A)T(E) IN DE TWEEDE KAMER TE BEHANDELEN BELEIDSGEBIEDEN:

REGLEMENT KANDIDAATSTELLING VOOR DE EERSTE KAMER
DER STATEN-GENERAAL
Artikel 1
Op de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer zijn mede van toepassing de artikelen 12 uit de statuten en 1 en 11 uit het huishoudelijk reglement voor de partij.

Artikel 2
In het landelijk werkschema wordt de kandidaatstellingsprocedure voor de
Eerste Kamer opgenomen. In geval van ontbinding van de Eerste Kamer anders dan wegens periodieke aftreding stelt het partijbestuur het werkschema
voor deze verkiezingen na overleg met de gewestelijke besturen vast.

Artikel 3
Het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijstvoor de Eerste Kamer kan de gewestelijke vergadering opdragen aan een onafhankelijke commissie. De leden
van deze commissie mogen geen kandidaat voor de komende verkiezingen
noch gewestelijk bestuurder - met uitzonderingvan de secretaris - zijn. Zij worden gekozen door de gewestelijke vergadering uit door de leden gestelde kandidaten. De gewestelijksecretarismaakt deel uit van deze commissie tenzij deze zelf kandidaat isvoor de op handen zijnde verkiezingen; in dat geval wijst het
bestuur iemand anders uit zijn midden aan. De commissie verdedigt in de vergadering waar de kandidatenlijst wordt vastgesteld haar ontwerp.

Artikel 4
Het partijbestuur is belast met de voorbereiding en coördinatie op landelijk niveau van de in de gewesten op te stellen kandidatenlijstenten behoeve van de
verkiezingen voor de Eerste Kamer. Hieronder vallen het opstellen van een ad-

vies over de meest gewenste samenstelling van de Eerste-Kamerfractie - in
nauw overleg met deze fractie - dat de maatstaven bevat waaraan mogelijke
kandidaten worderi getoetst, het opstellen van een lijst van zes niet als kamerlid
zittende leden die naar het oordeel van het partijbestuur voor een kandidatuur
in aanmerking komen ep het houden van een bespreking over de beschikbare
kandidaten met de gewestelijke besturen.

Artikel 5
1. Tijdig in het jaar voorafgaande aan dat waarin normaal de verkiezingen voor de
Eerste Kamer worden gehouden, deelt het afdelingsbestuur op aanwijzing van
het gewestelijk bestuur aan de leden mee, dat zij de namen en adressen van leden die naar hun mening voor een kandidatuur in aanmerking komen kunnen
indienen en het tijdstip waarop deze in het bezit van de gewestelijk secretaris
dienen te zijn.
2. Zittende kamerleden zijn automatisch kandidaat indien zij het partijbestuur
hebben meegedeeld een nieuwe kandidatuur te aanvaarden. Dit geldt ook
voor de kandidaten door het partijbestuur genoemd.
3. Het gewestelijk bestuur houdt van de aangemelde leden inclusief de in artikel 5
lid 2 bedoelde personen een lijst bij; leden hebben het recht deze lijst in te zien.

Artikel 6
Het gewestelijk bestuur vraagt schriftelijk aan de ingevolge artikel 5 lid 1 kandidaat gestelde leden door middel van de bij dit reglement behorende bereidverklariv-ig of zij een kandidatuur aanvaarden. Het partijbestuur vraagt schriftelijk
aan de in artikel 5 lid 2 bedoelde kandidaten ?er gewest de bereidverkiarincp

Het gewestelijk bestuur stelt uit de namen van de kandidaten die een bereidverklaring hebben ingezonden de ontwerp-kandidatenlijst met toelichting op.
Van de kandidaten die een bereidverklaring hebben ingezonden maar niet op
de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen, wordt een alfabetische lijst gemaakt.
Beide lijsten worden aan de afdelingsbesturen, de afdelingsafgevaardigden
naar de gewestelijke vergaderino en het partijbestuur gezonden.

1. Uiterlijk vijf weken voor de wettelijke kandidaatstellingsdatumbehandelt de afdelingsvergadering de ontwerp-kandidatenlijst met toelichting en de alfabetische lijst van niet-geplaatsten,
2. Uiterlijk vier weken voor de wettelijke kandidaatstellingsdatum behandelt de
gewestelijke vergadering de ontwerp-kandidatenlijst en stelt de volgorde der
kandidaten - plaats voor plaats - vast. Daarbij wordt het tn artikel 4 bedoelde
advies betrokken.

Artikel 9
De gewestelijke besturen maken geen afspraken, die leiden tot een andere
verdeling van het aantal plaatsen waarop ieder gewest recht heeft dan overeenkomt met de uitslag die de laatste verkiezingen van de Provinciale Staten
voor de partij aangeeft.
De gewestelijke besturen casu quo onafhankelijke commissies binnen de provincie die meer dan één gewest omvat overleggen of zij ieder met een eigen lijst
zullen uitkomen dan wel met één gezamenlijke lijst. In dat laatste gevai maken
zij afspraken over de verdeling van de plaatsen over de gewesten en regelen zij
de opvolging van de kandidaten uit de verschillende gewesten bij tussentijds
vertrek.
Zij delen het resultaat van dit overleg schriftelijk mee aan het partijbestuur, de
afdelingsbesturenen de afdelingsafgevaardigden naar de gewestelijke vergadering tegelijk met de ontwerp-kandidatenlijsten alfabetische lijst van niet-geplaatsten.

Artikel 10
Het gewestelijk bestuur v r a a ~aan
t de kandidaten de verklaring van bewilliging
overeenkomstig de bepalingen van de kieswet. Het regelt de indiening der kandidatenlijst overeenkomstig de bepalingen van deze wet,

Artikel 11
In het geval dat ontbinding van de Eerste Kamer anders dan wegens periodiek
aftreden plaatsvindt binnen twee jaar na het laatste aftreden kan de gewestelijke vergadering voor het tijdstip waarop het in artikel 2 bedoelde werkschema
door het partijbestuur wordt vastgesteld, onder goedkeuring van het partijbestuur besluiten geen nieuwe kandidaatstellingsprocedurevoor het gewest op
gang te brengen, maar dezelfde kandidatenlijst vast te stellen die bij de laatste
verkiezingen ingevolge artikel 8 voor dat gewest werd vastgesteld.

BEREIDVERKLARING KANDIDAATSTELLING EERSTE KAMER,
zoals bedoeld in artikel 6 van het Reglement kandidaatstelling voor de Eerste Kamer van de Partij van de Arbeid
DE ONDERGETEKENDE, VOORLWERS OF VOORNAMEN:

--

--

ROEPNAAM:
GEBOORTEDATUM:
MAN:
achternaam:
VROUW:
(Artikel Q-5 kieswet) nagaan aan welke van de drie regels u de ?loorkeurgeeft: slechts één regel kiezen.
1. Indien OF gehuwd OF weduwe OF met recht op mans naam gescheiden
(achternaam man):
(eigen naam): .
--.

2. Indien gehuwd OF weduwe,
eigen naam:
echtgenote * /weduwe * van:
(achternaam man)

P
-

--

-----

3. Als u geen gebruik maakt van de vorige twee regels
eigen naam:
WElTIGE woon- en verblijfplaats:
adres:
postcode:
woonplaats: -

p
p
-

--

p

--

POSTADRES indien bovenstaand adres afwijkendl anvolledig/onduideiijk is:
adres:
postcode: woonplaats: -..p.p--TELEFOONNUMMER: -

--

P
-

--

-P
-

.

verklaart hierdoor bereid te zijn een eventuele definitieve kandidatuur voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer te
aanvaarden. ongeacht de plaats die hem/ haar ' op de ~andidateniijstdoor ae gewestelijke vergadering zal worden
toegewezen
Hij/Zij ' verklaart zich bereid bij aanvaarding van de benoeming tot lid van de Eerste Kamer zich te verplichien regelmatig contact te onderhouden mei het bestuur van het gewest dat hem/haar ' kandidaat heeft gesteld.
Hij/Zij ' verklaart voorts:
kennis te dragen van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement voorde kamerfracties (hooidstuk XII), alsmede van artikel 14 lid f sub b van het huishoudelijk reglement;
zich voor zover voor hemlhaar * van toepassing door ondertekening van deze bereidverklaring te verpiichten tot
het betalen van de contributie als bedoeld in artikel 14 lid 1 sub b van het huishoudelijk reglement;
bij casu quo na beëindiging van zijdhaar * lidmaatschap van de Partij van de Arbeid zijdhaar ' zetel ter beschikking te stellen.

-

-

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Deze verklaring dient:
in het bezit te zijn van:
Handtekening:

Ook ommezijde invullen.

-m--

--

--

VERRICHTE BETAALDE EN NIET-BETAALDE ARBEID SINNENS- OF BUITENSHUIS:
-

P

FUNCTIESIACTIVITEITEN BINNEN DE PARTIJ:
-

.-

FUNCTIES/ACTIVITEITEN BUITEN DE PARTIJ:

VOORKEUR VOOR DOOR DE KANDIDA(A)T(E) IN DE EERSTE KAMER TE BEHANDELEN BELEIDSGEBIEDEN:

DE LEDEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT

1. Omschrijving
De leden gekozen tot lid van het Europese Parlement op een lijst waartoe conform het Reglement kandidaatstelling voor het Europese Parlement is besloten, maken deel uit van de socialistische fractie in het Europese Parlement.
2. Taken
De leden van het Europese Parlement bevorderen de doelstelling van de partij
in het Europese Parlement en leggen daarvan verantwoording af door middel
van hun verslag aan het congres.

-

-

p

DE LEDEN VAM HET EUROPESE PARLEMENT

Op dit reglement zijn mede van toepassing de artikelen 11 en 12 uit de statuten
en 1 en 10 uit het huishoudelijk reglement.

Artikel 46. De leden van het Europese Parlement
1. De leden van het Europese Parlement verplichten zich regelmatig contact te
onderhouden met het bestuur, de kamerfracties, de partijraad en het congres
van de partij.
2. De leden van het Europese Parlement bepalen in overleg met het partijbestuur
de inrichting van hun verslag.

REGLEMENT KANDIDAATSTELLING VOOR HET EUROPESE
PARLEMENT
Artikel 1
Op de kandidaatstelling voor het Europese Parlement zijn mede van toepassing de artikelen 12 uit de statuten en 1 en 11 uit het huishoudelijk reglement en
artikel 20 uit de statuten en artikel 24 uit het huishoudelijk reglement.

Artikel 2
In het landelijk werkschema wordt het werkschema van de Onafhankelijke
commissie kandidaatstelling Europese Parlement en van de kandidaatstellingsprocedure opgenomen.

Artikel 3
De onafhankelijke commissie stelt in nauw overleg met de leden van het Europese Parlement het advies op over de meest gewenste samenstelling van het
Nederlandsedeel van de socialistischefractie. Dit advies bevat de maatstaven
waaraan mogelijke kandidatenworden getoetst en wordt via de ledenkranttoegezonden aan alle leden.

Artikel 4
1. In de in artikel 3 bedoelde ledenkrant deelt het partijbestuur aan de leden mee
dat zij de namen en adressen van leden die naar hun meningvoor een kandidatuur in aanmerking komen, kunnen indienen en het tijdstip waarop deze in het
bezit van de onafhankelijke commissie dienen te zijn.
2. Zittende parlementsleden zijn automatisch kandidaat indien zij de onafhankelijke commissie hebben meegedeeld een nieuwe kandidatuur te aanvaarden.
Dit geldt ook voor de kandidaten genoemd door de onafhankelijke commissie.
3. De onafhankelijke commissie houdt van de aangemelde leden een lijst bij; de
leden hebben het recht deze lijst in te zien.

Artikel 5
De onafhankelijke commissie vraagt schriftelijk aan de in gevolge artikel 4 lid 1
kandidaat gestelde leden door middel van de bij dit reglement behorende bereidverklaring of zij een kandidatuur aanvaarden.

Artikel 6
De onafhankelijke commissie stelt uit de namen van de kandidatendie een bereidverklaring hebben ingezonden de ontwerp-kandidatenlijst met toelichting
OP.

Van de kandidaten die een bereidverklaring hebben ingezonden maar niet op
de ontwerp-kandidatenlijst voorkomen, wordt een alfabetische lijst gemaakt.
Beide lijsten worden aan de afdelingen (in aantal afgevaardigden naar de gewestelijke vergadering), aan de leden van het partijbestuur, van de partijraad
en van de gewestelijke besturen gezonden.
Het partijbestuur kan zijn mening ten aanzien van de ontwerp-kandidatenlijst
kenbaar maken.

Artikel 7
De ontwerp-kandidatenlijst wordt besproken in een gewestelijke vergadering,
welke plaatsvindt vóór de in artikel 8 bedoelde partijraadsvergadering. Daarbij
wordt betrokken het advies van de onafhankelijke commissie.

Artikel 8
Uiterlijk zes weken voor de wettelijke kandidaatstellingsdatum behandelt de
partijraad de ontwerp-kandidatenlijst en stelt de volgorde der kandidaten plaats voor plaats - vast.

Artikel 9
Het partijbestuur vraagt aan de kandidaten de verklaring van bewilliging overeenkomstig de bepalingen van de wet Europese Verkiezingen. Het regelt de indiening der kandidatenlijst overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

BEREIDVERKLARING KANDIDAATSTELLING EUROPESE PARLEMENT,
zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement kandidaatstellingvoor het Europese Parlement van de Partij van de Arbeid.
DE ONDERGETEKENDE,VOORLETTERS OF VOORNAMEN:
ROEPNAAM:
GEBOORTEDATUM:
MAN:
achternaam:
VROUW:
(Artikel 3.7.2.7. voorschriften Europese verkiezingen) nagaan aan welke van de drie regels u de voorkeur geeft;
slechts één regel kiezen.
1. Indien OF gehuwd OF weduwe OF met recht op mans naam gescheiden
(achternaamman):
(eigen naam):
2. Indien gehuwd OF weduwe,
eigen naam:
echtgenote ' /weduwe* van:
(achternaam man)
3. Als u geen gebruik maakt van de vorige twee regels

eigen naam:
WETTIGE woon- en verblijfplaats:
adres:
postcode:
woonplaats:
POSTADRES indien bovenstaand adres afwijkend1 onvolledig/onduidelijk is:
adres:
postcode:
woonplaats:
TELEFOONNUMMER:
verklaart hierdoor bereidte zijn een eventuele definitieve kandidatuurvoor het lidmaatschapvan het Europese Parlement te aanvaarden, ongeacht de plaats die hemlhaar ' op de kandidatenlijst door de partijraad zal worden toegewezen.
verklaart zich bereid bij aanvaarding van de benoeming tot lid van het Europese Parlement:
-HijIZijzich gebonden
te weten aan het Europese verkiezingsprogram van de partij, met uitzondering van die punten
*

-

waarvoor hij/zij * schriftelijk een zwaarwegend persoonlijkvoorbehoud heeft kenbaar gemaakt vóór de vaststelling van de kandidatenlijst;
zich te verplichten regelmatig contacten te onderhoudenmet het bestuur, de kamerfracties, de partijraaden het
congres van de partij.

HijIZij * verklaart voorts:
kenniste dragen van de statuten en het huishoudelijkreglement het Europese Parlement betreffende (hoofdstuk
XIII), alsmede van artikel 14 lid 1 sub b van het huishoudelijk reglement;
zich voor zover voor hem/haar ' van toepassing door ondertekeningvan deze bereidverklaringte verplichten tot
het betalen van de contributie als becbeld in artikel 14 lid 1 sub b van het huishoudelijk reglement;
bij casu quo na beëindigingvan zijnlhaar * lidmaatschapvan de Partij van de Arbeid zijdhaar' zetel ter beschikking te stellen.

-

-

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
Deze verklaring dient:
in het bezit te zijn van:

p

Handtekening:

Ook ommezijde invullen.

OPLEIDINGILWENSERVARING:

VERRICHTE BETAALDE EN NIET-BETAALDE ARBEID BINNENS- OF BUITENSHUIS:

FUNCTIESIACTIVITEITEN BINNEN DE PARTIJ:

FUNCTIESIACTIVITEITEN BUITEN DE PARTIJ:

VOORKEUR VOOR DOOR DE KANDIDA(A)T(E) IN HET EUROPESE PARLEMENT TE BEHANDELEN BELEIDSGEBIEDEN:

