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Partijorganisatie Centrumpartij»
bijlagen s twee .
Het functioneren van de Centrumpartij op het gebied van centrale
organisatie en begeleiding wordt door een gezamenlijk initiatief
ran de kringen Amsterdam en Haarlem t «r discussie gesteld .
De situatie dreigt op korte termijn kritiek te worden nu de harde
werker
zich niet langer vin- werkzaamheden op dit
terrein beschikbaar stelt .
Oe oorzaak van veel problemen moet volgens de kringbesturen van
Amsterdam en Haarlem gezocht worden in de dominante positie die
partijsecretaris
voor zich opeist . Daarnaast worden de D.B.
leden
en
door hen als ingeslopen figuren aangemerkt , ran wie vrijwel niets uitgaat .
Voorzitter
is een man van goede wil , maar hij kan zich wegens
beroepsactiviteiten onvoldoende voor partijwerk vrijmaken .
Door de houding van
is er nog niets terecht gekomen van het
benoemen van leden voor de diverse commissies die op de HB-vergadering van 25 januari j.l. zijn ingesteld .
De dominante rol van
zou er ook toe geleid hebben dat een
voorzichtige poging tot verzoening tussen de Centrumpartij en de
Centrumdemocraten is mislukt . Kamerlid JANMAAT wil niets van een
hereniging weten zolang
nog deel van het Dagelijks Bestuur
uitmaakt .
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Om het functioneren van de verschillende bestuurslagen zo optimaal mogelijk
te laten verlopen, stellen de ondergenoemde kringen voor verdergaande
specialisatie binnen het Dagelijks Bestuur toe stand te brengen dan de
scheiding voorzitter, secretaris, penningmeester en overige DB-leden,
om de volgende redenen:
- ontlasting van bestuursleden die dag en nacht in de weer zijn en daardoor
overwerkt dreigen te raken;
- met bijdrages, kritiek, specifieke informatie, op- of aanmerkingen weet
men dan precies wie men moet benaderen zonder dat ieder DB-lid benaderd
hoeft te worden of het hele DB voor de totale uitvoering verantwoording
hoeft af te leggen.
Wij denken aan een model dat vergelijkbaar is met de Ministerraad tegenover
de St^fien Generaal. Daarbij kan zovel het hele kabinet als iedere minister
afzonderlijk ter verantwoording worden geroepen voor het door hein gevoerde
beleid, verzocht worden informatie te geven, etc. Belangrijke besluiten
m

worden echter binnen de Ministerraad bij meerderheid van stemmen genomen.
Ook zouden we vast een indeling willen geven van de te verdelen portefeuilles,
maar deze is echter ter beoordeling van het DS zelf.
1. technische organisatie (statuten, huishoudelijk reglement, instellen
commissies) en financiën;
2. administratie en periodieken;
3. correspondentie en secretariaat;
4. coördinatie en planning activiteiten;
5. media + propaganda;
6. ombudsman binnen DB, die moet zorgen voor een soepel verloop bij organisatorische of technische problemen en deze zo snel mogelijk tot een einde
moet proberen te brengen.
Deze DB-leden zouden zich dan moeten laten jij staan en/of het voorzitterschap
moeten bekleden van die commissies die daarvoor in het leven zijn geroepen bij
de laatste HB-vetgadering (kascommissie, mediacommissie, geschillencommissie).
Deze motie
het gevolg
hiermee de
moti.e zult

is ingegeven uit bezorgdheid voor de vele problemen en kr" 1 :-:k die
zijn van een episode die we nu allemaal hebben afgesloter, n hopen
part en Nederland te dienen. Wij verwachten dan ook dat U tleze
ondersteunen.

Namens de kringen Haarlem en Amsterdam,

fco mtxjï.
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MOTIE 2
Om de kringen enige ruimte te geven tot het organiseren van activiteiten op
lokaal niveau en de mogelijkheid te geven regelmatig te corresponderen met
kringleden, stellen ondergenoemde kringen voor 15 % van de lidmaatschapsgelden over te hevelen van de centrale kas naar de kringkassen.
Hierover inoet periodiek verantwoording afgelegd worden-aan de kascommissic
cq. penningmeester die alle bevoegdheden krijgt die nodig zouden zijn voor
controle.
Ook is het mogelijk om het toezicht van de kringkassen op basis van een
rekening-courant verhouding bij de penningmeester te laten.
Namens de kringen Haarlem en Amsterdam.
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Centrumpartij
CENTRUMPARTIJ
Kring Amsterdam
Fostbus 79
1CCO AB Amsterdam
tel. 020-85 05 84

Aan de leden en sympathisanten van
de Centrumpartij Kring Amsterdam

Amsterdam, l mei 1985

Geachte Leden en Sympathisanten,
Zoals ü weet, staan de deelraadverkiezingen van Osdorp en Amsterdam-noord voor
de deur (oktober 1985). Wij verzoeken U in verband hiermee om bij üv familie-,
vrienden- en kennissenkring eens na te gaan wie van degenen die in genoemde
stadswijken wonen belangstelling hebben, om onze twee lijsten mede te ondertekenen, of zelfs op de lijst te gaan staan.
Eelt U ons hierover zo spoedig mogelijk op? Ons telefoonnummer: 020-85 05 84.
Bij geen gehoor: 030-31 31 49.
Dan komen wij meteen bij L' langs om over deze zaken verder te praten.
U weet, het gaat hier om de leefbaarheid van onze stad. Hiervoor moeten wij
pal blijven staan!
AMSTERDAM HEEFT 't. DE CENTRUMPARTIJ DURFT HETI
Het vriendelijke groeten,

i;.L. Brooknan,
Sekretaris Kring Amsterdam.
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Centrumpartij
CENTRUMPARTIJ
Kring Amsterdam
Postbus 79
1COO AB Amsterdam
tel.020-85 05 84

Aan de leden en sympathisanten van
de Centrumpartij Kring Amsterdam

Amsterdam, mei 1985

Geachte LeJen en Sympathisanten,
In het kader van de a.s. Tweede Kamerverkiezingen 1986 wil het
bestuur van de Kring Amsterdam een beroep op U doen voor het
folderen, huiskamerb i j eenkomsten, e. d*.
Helaas kunnen wij in Amsterdam geen ledenvergadering organiseren,
omdat onze burgemeester, Ed van Thijn, ons dit niet toelaat.
Daarom is er geen andere mogelijkheid dan U dit per brief te vragen.
Wanneer U geïnteresseerd bent in deze activiteiten, of alleen wil
praten, belt ü dan zo spoedig mogelijk .op: 85 05 84.
Wij verzoeken ü dringend in elk geval te reageren op deze brief(ven),
Bijvoorbaat dank voor Uw medewerking,
Hoogachtend,
namens het bestuur van de Kring
Amsterdam

I.L. Brookman,
secretaris Kring Amsterdam.
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Opgemaakt door:

•jen aanzien van de Centrumdemocraten worden
door EEX de volgende gegevens bijgevoegd:
Bijlage I

-

Bijlage II

-

statuten bestaande uit
18 bladzijden.
uittreksel uit het verenigingenen stichtingenregister.

Den Haag, 3 april 1985-
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Heden, zeven november negentienhonderd vierentachtig,
—
verschenen voor mij, Mr Prits Adriaan Maria Hoevenaars, —-————•
notaris ter standplaats ' s-Gravenhage, -—
.—-—-—.
.!. de heer Albert Marinus Cornelis Bartelsman, particulier, wonende te -'s-Gravenhage, Beeklaan 319, volgens zijn verklaring geboren te
Amsterdam op tien juni negentienhonderd drieëndertig;
.
.
.
.
.
.
.
.
2. de heer Barend van Duyvenbode, directeur, wonende te IJmuiden,
Trawlerkade 86, volgens zijn verklaring geboren op acht februari
negentienhonderd eenendertig; en
—....
.—
3.|Cmevrouw Petronella Jacoba Rinia-Schellevis, particuliere,
wonende te Zuidland, Kerkstraat 6, volgens haar verklaring geboren —
op acht juli negentienhonderd drieënveertig.
De comparanten verklaarden op te richten een vereniging en daarvoor vast
te stellen de navolgende — — — — — — — — — — —
—-—_—
-—

—
—
.
.
.
.
.
—
—
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. STATUTEN

.
.
.
.
.
—
.
.
.
.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.
De vereniging, hierna te noemen: "de Partij", draagt de naam:
—
Centrumdemocraten en is gevestigd te 's-Gravenhage.
——
•
DUUR ~
—
——
Artikel 2.
De Partij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
—
DOEL —

—

—
—
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.....—-——..

Artikel 3.
Het doel van de Partij is, het algemeen welzijn van het Nederlandse volk
te bevorderen op de grondslag van de nonnen en waarden zoals die zich in
de loop van de Europese geschiedenis onder invloed van christendom en —humanisme hebben ontwikkeld. —
—
Deze normen en waarden liggen ten grondslag aan de centrumdemocratische ideologie, op welke het Partijprogram gebaseerd is.

De kern van deze ideologie omvat, enerzijds het streven naar behoud en —
ontwikkeling van de Nederlandse staatkundige en culturele identiteit, en

2e blad

anderzijds het bevorderen van de nationale saamhorigheid in ons land, —
door te trachten ongewenste tegenstellingen tussen onderscheiden ———
geledingen in de Nederlandse samenleving te (doen) voorkomen, —

danwei deze tegenstellingen in harmonie tot oplossing te (doen) brengen,
waarbij wordt uitgegaan van de volstrekte gelijkwaardigheid van die
maatschappelijke geledingen. —
—WERKWIJZE EN MIDDELEK

Artikel 4.
a. Het organiseren van Nederlandse staatsburgers die met doel en middelen
van de Partij instemmen, tot een politieke partij die binnen het kader
van het Nederlands democratisch staatsbestel functioneert; ———-—
b. het doen stellen van kandidaten voor de Staten-Generaal, de Provincial
Staten, de Gemeenteraden, het Europees Parlement en eventueel voor —
andere openbare lichamen en het bevorderen van hun verkiezing; -.-••
c. het bevorderen van samenwerking:——
——————
1. tussen de leden van de Partij, in het bijzonder tussen die leden di
in bovengenoemde vertegenwoordigende lichamen gekozen zijn;
2. tussen de leden en de Partij; en —
3. tussen de Partij en andere politieke partijen,d. het bevorderen van de politieke vorming en bewustwording van de leden;
e. het vaststellen van een Algemeen Politiek Program op de grondslag
in artikel 3 omschreven;
f. het vaststellen van bijzondere programs; —
g. het verspreiden in woord en geschrift van de politieke gedachten van de Partij onder het Nederlandse volk;
•
h. alle andere wettige middelen die tot verwezenlijking van het doel van •
de Partij kunnen leiden.
LEDEN EN DONATEURS

——

Artikel 5.
1. De Partij kent leden en donateurs.
—
2. Leden zijn natuurlijke personen welke de leeftijd van zestien jaar
hebben bereikt en die tot het lidmaatschap van de Partij zijn ——-—
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toegelaten.
——.
-—
•
3. Donateurs zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die zich bereic
hebben verklaard de Partij financieel te steunen met een door het —
Congres vast te stellen minimum bijdrage.
———.....
AANMELDING EN TOELATING

Artikel 6.
1. De aanmelding voor het lidmaatschap en het donateurschap dient
-schriftelijk te geschieden.
.....—-—
.
2. Beslissingen ontrent toelating van nieuwe leden worden genomen door een ballottageconmissie. —
—
Samenstelling en werkwijze van deze commissie worden geregeld door hè
Dagelijks Bestuur.
-—
—
—
3. Bij niet-toelating tot het lidmaatschap staat de betrokkene schriftelijk beroep open op het Congres, dat alsnog tot toelating kan
besluiten. —
—
.
.
.
.
.
4. Bij aanmelding wordt aangenomen dat het adspirant-lid geen lid is van
een andere politieke partij. -—
—
Is dit wel het geval, dan dient dat andere lidmaatschap te worden -—
opgezegd vóór de ballottagecommissie, als vermeld in artikel 6 lid 2,
zich over de toelating gaat buigen.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid; —

b. door opzegging van het lid;

-

—

c. door opzegging van de zijde van de Partij;
deze opzegging kan geschieden, wanneer een lid zijn verplichtingen
jegens de Partij niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de
Partij niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
d. door ontzetting;
—
deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de Partij handelt,
of de Partij op onredelijke wijze benadeelt.
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2. Opzegging namens de Partij geschiedt door het Dagelijks Bestuur.
3. Opzegging door het lid of namens de Partij kan slechts geschieden tege
het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een op- -—
zeggingstermijn van twee maanden.
—-——
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van
het lid of van de Partij redelijkerwijs niet gevergd kan worden het —
lidmaatschap te laten voortduren.
—
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het voorgaande lid doet hè
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op d
datum waartegen was opgezegd.
«
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Dagelijks Bestuur.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de Partij —
op grond dat van de Partij redelijkerwijs niet gevergd kan worden
bet lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting
uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangs'
van de kennisgeving van het besluit beroep open op het Congres. —
De betrokkene wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het —
besluit in kennis gesteld, met opgave van redenen.
•
Het Congres beslist omtrent het ingestelde beroep met een meerderheid
van tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.
—
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken —
lid geschorst.
—
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, —
blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel ver
schuldigd, behoudens ontheffing door het Dagelijks Bestuur op grond var
bijzondere omstandigheden.
EINDE VAN HET DON&TEURSCH&P

Artikel 8.
1. Het donateurschap kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden
beëindigd.
2. Bij beëindiging van het donateurschap door de donateur, blijft de --—
jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel —
verschuldigd, behoudens ontheffing door het Dagelijks Bestuur op grond
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van bijzondere omstandigheden. ——-——
-2. Opzegging namens de Partij geschiedt door het Dagelijks Bestuur. ——
GELDMIDDELEN

Artikel 9.
De
a.
b.
c.

geldmiddelen van de Partij omvatten: —
—
contributies en donaties;
——
abonnementsgelden;
—...—
—
erfstellingen, legaten en schenkingen, alsmede alle overige wettig —
verworven baten. —•
——

CONTRIBUTIES EN DONATIES

Artikel 10.
. 1. Telkenjare wordt op voorstel van het Dagelijks Bestuur voor het komen
verenigingsjaar vastgesteld het bedrag van:
•
a. de contributie voor de leden; —-—
—
—
"b. de minimum bijdrage voor de donateurs.
2. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, is het Dagelijks —
Bestuur bevoegd, indien het daartoe termen aanwezig acht, gehele of ~
gedeeltelijke vrijstelling of uitstel van betaling te verlenen terzaki
van verschuldigde contributie of donatie.
3. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
—*
ALGEMENE VORMEN VAN ORGANISATIE

Artikel 11.
De algemene vormen van organisatie zijn:
a. de afdeling; en —
b. de kring.

•

•

•

DE AFDELING

Artikel 12.
1. De leden van de Partij zijn georganiseerd in afdelingen.
2. Het gebied van een afdeling valt samen met dat van een gemeente.
Van deze regel kan worden afgeweken met toestemming van het
kringbestuur.
3. Op eenzelfde gebied kan slechts één afdeling werkzaam zijn.
4. Teneinde als afdeling te kunnen optreden, dienen tenminste zes leden,

6e blad

woonachtig binnen het in sub 2 omschreven gebied, zich bij de Partij *
te hebben aangesloten en behoort de afdeling als zodanig door het -—
kringbestuur te rijn erkend.
—-—
.
.
.
.
.
.
5. De organen van de afdeling zijn:
—...
a. de afdelingsvergadering; ——
-——
.
.
.
.
.
.
—
.
_
.
.
b. het afdelingsbestuur. -—
6. De oprichting, organisatie, taak, werkwijze en bevoegdheden van de —
afdeling en van haar organen worden geregeld bij een nader vast te —
stellen "Reglement op de Afdelingen".
7. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, in afwijking van het bovenstaande, alle maatregelen inzake de afdelingen te treffen welke door dat Bestuu
noodzakelijk of wenselijk worden geacht in het belang van de Partij. DE KRING

Artikel 13.
1. In elke kieskring zijn de afdelingen van de Partij samengevoegd tot —
een kring.
—
——
2. Het gebied van een kieskring valt samen met de els zodanig in de ——Kieswet omschreven Rijkskieskring.
Het toestemming van het Hoofdbestuur kan hiervan worden afgeweken,
met dien verstande dat op eenzelfde gebied slechts één kring werkzaam
kan zijn.
-—
3. De organen van de kring zijn:
a. de kringvergadering; en
b. het kringbestuur. —-——
—-——
.
.
.
.
.
.
.
.
.
—
.
.
.
.
4. De oprichting, organisatie, taak, werkwijze en bevoegdheden van de
kring en van zijn organen worden geregeld bij een nader vast te
stellen "Reglement op de Kringen".
5. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, in afwijking van het bovenstaande, -•
alle maatregelen inzake de kringen te treffen welke door dit Bestuur —
noodzakelijk of wenselijk worden geacht in het belang van de Partij. -•
ORGANEN VAN DE PARTIJ

Artikel 14.
De organen van de partij zijn: ——.-—.—
.
.
.
.
—
.
.
.
.
.
.
a. het Congres (de algemene ledenvergadering); —

„
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b. de Partijraad;
c. het Hoofdbestuur; en -—————.——..
—..-....._.._...
d. het Dagelijks Bestuur.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Deze organen worden bijgestaan door het Secretariaat van de Partij.
HET CONGRES

Artikel 15.
1. Het Congres is samengesteld uit: —-—
.
.
.
.
a. stemgerechtigde leden; en —
—
b. adviseurs. -.———..—.„........_.«„„..„ ..._._„.„_.
2. Stemgerechtigde leden rijn:
a. de leden van de kieskringbesturen;
b. de leden van de Partijraad;
c. de leden van het Bestuur van de jongerenorganisatie;
d. de leden van het curatoriun van het wetenschappelijk bureau;
e. de leden van het curatoriun van het instituut voor de politieke —
kadervorming; —
.
f. de voorzitters en secretarissen van de afdelingsbesturen; en
g. elk contributiebetalend lid dat daartoe een schriftelijk verzoek —
indient bij de partijsecretaris, geschorste leden uitgezonderd. —
3. Adviseurs zijn de niet-leden die een schriftelijk verzoek om toelatinc
tot het Congres hebben ingediend bij de partijsecretaris en worden —
uitgenodigd, zij hebben geen stemrecht.
4. Het doen opnemen van vrouwen onder de afgevaardigden van de kring
worde -waar mogelijk- bevorderd.
TAAK VAM HET CONGRES
Artikel 16.

1. Bij het Congres berust de algemene politieke leiding van de Partij en
de taken die krachtens de wet aan de algemene ledenvergadering zijn -opgedragen. «—-—
2. Tot haar taak behoren onder andere:
a. het goedkeuren van het Algemeen Politiek Program;
b. indien de Partij in Eerste en/of Tweede Kamer der Staten-Generaal i
vertegenwoordigd, het goedkeuren van het werkprogram voor de eerst-

8e blad

c.
d.
e.
-

f.
g.

volgende parlementaire periode; ————
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
het goedkeuren van het Provincieprogram en het Gemeenteprogram; —
het goedkeuren van bijzondere programs van de Partij; ———
het éénmaal in de zeven jaren kiezen van het Dagelijks Bestuur; —
daartoe dient het Dagelijks Bestuur een voordracht betreffende haai
kandidaten in; het Congres is bevoegd tegenkandidaten te stellen. •
De voorstellen van het Dagelijks'Bestuur kunnen slechts worden —
verworpen door een gekwalificeerde meerderheid van tenminste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in de desbetreffende
vergadering van het Congres. —
het benoemen van een kascommissie; en
het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting van de Partij -•
en het verlenen van décharge van het door de penningmeester gevoerc
financiële beleid.

VERGADERINGEN V&N HET CONGRES

<~

:

r

Artikel 17. 1. De gewone vergadering van het Congres wordt tenminste éénmaal per jaax
bijeengeroepen. —
.
.
.
.
.
.
.
.
.
—
...
2. Buitengewone vergaderingen van het Congres worden door het Hoofdbestut
bijeengeroepen:,.———-——
————
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a. zo dikwijls als het Hoofdbestuur daartoe met twee/derde meerderheid
besluit;
b. indien het verlangen hiertoe aan het Hoofdbestuur, met opgave van c
te behandelen onderwerpen, kenbaar worden gemaakt door:
1. tenminste negen kringvoorzitters; en ---——.—
_._.—
2. één der beide Kamerfracties (voor zover bestaand);
c. in de gevallen waarin de reglementen van de Partij zulks vorderen;
d. wanneer tenminste een aantal leden, bevoegd tot het uitbrengen van
één/tiende gedeelte der stemmen in het Congres, zulks schriftelijk
verzoekt.
3. Het Hoofdbestuur is in bijzondere omstandigheden bevoegd aan een
verzoek bedoeld in het vorige lid onder b. geen gevolg te geven.
BIJEENROEPING VMJ HET CONGRES
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Artikel 18.
1. Datum en plaats, zowel van de gewone als van de buitengewone ver
gaderingen van het Congres, worden door het Dagelijks Bestuur bepaald
2. De oproeping tot en de vaststelling van de agenda voor de vergadering
van het Congres worden geregeld in het in artikel 20 te noemen
reglement. — — — — — —
—
—
—
.
.
.
.
.
.
.
.
BESLUITVORMING VAN HET CONGRES

Artikel 19.

1. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle
besluiten van het Congres genomen wet volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
—
.—
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
2. Teneinde geldige besluiten te kunnen nemen, dient ter vergadering —
twintig procent (20%) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te zi
3. Indien ter vergadering het vereiste quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen,
te houden niet eerder dan twee, doch niet later dan vier weken na de
eerste vergadering, waarin omtrent de op de agenda voor die vergader!
vermelde onderwerpen kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezi
of vertegenwoordigde leden.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering wordt vermeld dat en waaro
kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigd
leden.
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, t enz i
de voorzitter van de vergadering een andere wijze van stemmen voorste
en geen der stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.
REGLEMENT OP HET CONGRES

Artikel 20.
De organisatie, taak, werkwijze en bevoegdheden van het Congres worden nader geregeld bij een nader vast te stellen "Huishoudelijk Reglement".
DE PARTIJRAAD
Artikel 21.
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1. Alle leden van de Partijraad zijn stemgerechtigd.
De Partijraad bevat leden qualitate qua en leden op persoonlijke tite
2. Leden qualitate qua (uit hoofde van hun functie in de Partij) zijn: a. de voorzitters en secretarissen van de kringbesturen;
b. de afgevaardigden van de kringen;
———
,
c. de leden van het Dagelijks Bestuur;
d. de leden der Staten-Generaal die lid zijn van de fracties van de Partij (voor zover be&taand);
e. de leden van het Bestuur van de jongerenorganisatie;
f. de leden van het curatorium van het wetenschappelijk bureau;
g. de leden van het curatorium van het instituut voor de politieke ~
kadervorming;
„.
h. de leden van de propagandacommissie;
. i. het hoofd van het landelijk partijsecretariaat; en
j. twee medewerkers van de fracties der Staten-Generaal (voor zover bestaand), aan te wijzen door de voorzitters van de fracties. -—
3. Leden op persoonlijke titel zijn:
ten hoogste tien door het Dagelijks Bestuur gekozen leden, onder wie
bij voorkeur ten minste vijf vrouwen.
4. De in lid 2 onder a. genoemde leden benoemen een plaatsvervangend
voorzitter en een plaatsvervangend secretaris uit hun kringbestuur. ~
5. De in lid 2 onder b. genoemde afgevaardigden, waaronder begrepen de kringvoorzitter en de kringsecretaris, worden in aantal bepaald op de
grondslag van het aantal op eenendertig december van het laatst verstreken verenigingsjaar contributie betaald hebbende partijleden,
met dien verstande dat één extra afgevaardigde wordt benoemd, telkens
wanneer het ledenbestand van een kring is uitgebreid met een extra —
percentage van vier van het totale ledenbestand van de Partij.
6. De in lid 2 onder c. genoemde leden mogen zich, indien zij tevens
kringvoorzitter of -secretaris zijn, in die hoedanigheid laten ver- tegenwoordigen door de plaatsvervangend kringvoorzitter of -secretarii
TAAK VAN DE PARTIJRAAD

Artikel 22.

_.
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1. Bij de Partijraad berust de algemene organisatorische leiding van de •
Partij.
2. Tot haar taak behoort onder andere:
•
a. het toetsen van de partijleiding zoals door het Dagelijks Bestuur •
gevoerd onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur; en
b. het goedkeuren van de reglementen van de Partij;
de reglementen worden als zodanig door het Dagelijks Bestuur voorg<
steld en aan de Partijraad voorgelegd;
• ——————
door de Partijraad kunnen amendementen worden ingediend.
VERGADERINGEN VAN DE PARTIJRAAD

Artikel 23,
1. De gewone vergadering van de Partijraad wordt tenminste twee maal per
jaar bijeengeroepen.
2. Buitengewone vergaderingen van de Partijraad worden door het Dagelijki
Bestuur bijeengeroepen: — — — — — — — — — — —
———.
a. zo dikwijls als het Dagelijks Bestuur daartoe besluit;
b. indien het verlangen hiertoe aan het Dagelijks Bestuur, met opgave
van de te behandelen onderwerpen, kenbaar wordt gemaakt door:
1. tenminste negen kringvoorzitters; en
—
2. beide Kamerfracties (voor zover bestaand);
c. in de gevallen waarin de reglementen van de Partij zulks vorderen.
3. Het Dagelijks Bestuur is in bijzondere gevallen bevoegd aan een verzo<
bedoeld in het vorige lid onder b. geen gevolg te geven. —
BIJEENROEPING VAN DE PARTIJRAAD

Artikel 24.
1. Datum en plaats, zowel van de gewone als van de buitengewone vergaderingen van de Partijraad, worden door het Dagelijks Bestuur bepaa]
2. De oproeping tot en de vaststelling van de agenda voor de vergaderingc
van de Partijraad worden geregeld in het in artikel 20 genoemde —--•
Reglement.
REGLEMENT OP DE PARTIJRAAD

Artikel 25.
De organisatie, taak, werkwijze en bevoegdheden van de Partijraad worden
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geregeld bij het in artikel 20 genoemde reglement.
HET HOOFDBESTUUR

Artikel 26.
1. Alle leden van het Hoofdbestuur zijn stemgerechtigd.
2. Het hoofdbestuur is samengesteld uit:
a. de voorzitters van de kringen;
b. de leden van het Dagelijks Bestuur;
c. de voorzitters van de fracties van de Partij der Staten-Generaal —
(voor zover bestaand);
d. de voorzitter van het wetenschappelijk bureau;
—
e. de voorzitter van het instituut voor de politieke kadervorming; —f. de voorzitter van de propagandacommissie; en
—
g. ten hoogste zeven door het Dagelijks Bestuur gekozen leden, onder wie bij voorkeur vier vrouwen.
—
—
3. De in lid 2 onder a. genoemde leden benoemen een plaatsvervanger uit hun kringbestuur. ————
.
.
.
.
..._______..__.__.. ...
4. de in lid 2 onder b. genoemde leden mogen zich, indien zij tevens
kringvoorzitter zijn, in deze hoedanigheid laten vertegenwoordigen
door een plaatsvervangend voorzitter. —

—

TAAK VAN HET HOOFDBESTUUR

Artikel 27.
Tot de taak van het Hoofdbestuur behoort onder andere:
.
.
.
.
.
.
.
.
a. het toetsen van de partijleiding zoals gevoerd door het Dagelijks ——
Bestuur, met betrekking tot onder meer:
1. de dagelijkse leiding en de organisatie van activiteiten van en in
de Partij;
2. het financieel beleid,3. het schorsingsbeleid;
————4. de presentatie van het beleid;
.
.
.
.
.
5. het contact met de media;
b. het toetsen van het beleid van de fracties van de Partij der Staten- Generaal; en
......—.—„—....
.
.
.
.
.
.
.
.
c. het instellen van commissies, tot delegatie van speciale werkzaamheden
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VERGADERINGEN VAN HET HOOFDBESTUUR
Artikel 28.

1. Het hoofdbestuur komt tenminste vier maal per jaar in vergadering
bijeen.
—
2. Datum en plaats van de vergaderingen van het Hoofdbestuur worden door
het Dagelijks Bestuur bepaald.
—
3. Het Dagelijks Bestuur is verplicht het Hoofdbestuur in vergadering —
bijeen te roepen, indien zulks door tenminste één/derde van het
aantal leden van het Hoofdbestuur, of door de fractievoorzitter

der Partij in de Tweede Kamer der Staten-Generaal schriftelijk wordt •
verzocht.
4. De oproeping tot en de vaststelling van de agenda voor de vergadering*
van het Hoofdbestuur worden door het Dagelijks Bestuur bij Reglement •
van Orde geregeld.
Artikel 29.

Mochten bij een stemming over welk voorstel dan ook, de stemmen staken, •
dan geeft de stem van de voorzitter der vergadering de doorslag.
HET DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 30.

r

1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier tot zeven leden, te weten:
a. de voorzitter van de Partij;
——
————..
b. één vice-voorzitter;
c. de partijsecretaris;
"
d. de penningmeester; en ——

—
—
—
—
—
.
.
—
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

e. ten hoogste drie andere leden.
2. De voorzitter van de Tweede Kamerfractie (voor zover bestaand) is -—
qualitate qua lid van het Dagelijks Bestuur.
3. Het zitting nemen in het Dagelijks Bestuur door tenminste één vrouw —
worde bevorderd.
4. Het Dagelijks Bestuur blijft in rechte functioneren, indien het aantal
zijner leden, door welke oorzaak dan ook, beneden de vier geraakt. -—
KANDIDAATSTELLING VOOR HET DAGELIJKS BESTUUR
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Artikel 31.
1. De leden van het Dagelijks Bestuur worden door het Congres gekozen. 2. De voorzitter en de secretaris van de Partij worden in functie gekozei
3. Het Dagelijks Bestuur stelt één kandidaat voor elke te vervullen ----functie, van wie moet vaststaan dat hij/zij een eventuele benoeming —
zal aanvaarden.
«
—
4. Nadat de namen van deze kandidaten ter kennis van de leden van het —
Congres zijn gebracht, heeft ook ieder zestal stemgerechtigde leden —
van het Hoofdbestuur, afkomstig uit tenminste drie kringen, het recht
één of meer kandidaten te stellen.
De door deze leden ondertekende kandidatenlijst moet uiterlijk vijf —
dagen voordat de desbetreffende vergadering plaatsvindt, bij de ———
partijsecretaris worden ingediend. —
De lijst moet vergezeld gaan van een door de kandidaat (of kandidaten)
ondertekende verklaring, dat hij of zij een eventuele benoeming zal —
(zullen) aanvaarden.
Tevens moet bij de kandidaatstelling worden aangegeven, tegenover
welke kandidaat (of kandidaten) van het Dagelijks Bestuur de kandidaat
(of kandidaten) wordt (worden) gesteld.
5. Ieder stemgerechtigd lid van het Hoofdbestuur mag slechts één
—
kandidatenlijst ondertekenen.
6. Onmiddellijk na afloop van de door het Hoofdbestuur gestelde termijn worden de namen van de aldus gestelde kandidaten aan de leden van het
;
Congres medegedeeld.
-«
.
.
.
.
.
—
.
.
TAAK V&N HET DAGELIJKS BESTUUR —
Artikel 32.
1. Het Dagelijks Bestuur heeft de zorg voor:
...——
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a. de organisatorische leiding van de Partij; —
b. het vaststellen van de reglementen van de Partij;
._._,...—.
deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Partijraad;
c. het opmaken van een voordracht van kandidaten voor een nieuw te
kiezen Dagelijks Bestuur;
...—_——
het Congres kiest eens in de zeven jaren een nieuw Dagelijks Bestuu
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d. het samenstellen van een commissie die tot taak heeft het opmaken —
van een voordracht van de kandidatenlijst voor de verkiezing van de
Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal;
deze kandidatenlijst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
Partijraad; en
——
e. de financiële leiding van de Partij;
het Dagelijks Bestuur stelt de begroting en de jaarrekening op en —
legt die ter goedkeuring aan het Congres voor.
VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 33.

1. Het Dagelijks Bestuur van de Partij komt tenminste éénmaal per maand --in vergadering bijeen;
niet vergaderd wordt in de maanden juli en augustus.
2. Datum en plaats van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur worden -door de voorzitter van dit Bestuur bepaald.
3. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur stelt de agenda vast voor de —
vergaderingen van dit Bestuur. ——-——-——
——
———...
BEVOEGDHEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 34.

1. Indien bij stemming over een voorstel de stemmen staken, dan is de stem
van de partijvoorzitter doorslaggevend.
2. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd taken en bevoegdheden van het Congres
over te dragen aan de Partijraad, in alle gevallen waarin het Dagelijks
Bestuur dit noodzakelijk of wenselijk acht in het belang van de Partij,
mits geen bepaling van dwingend recht zich tegen deze overdracht verzet.
Tegen een besluit van een dergelijke strekking is geen beroep mogelijk.
3. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd over een beleidsvoorstel, danwei een -•
voorstel tot kandidaatstelling voor enigerlei functie in de Partij of —
in een openbaar lichaam, zijn veto uit te spreken; --——
dit veto kan slechts ongedaan worden gemaakt indien in het desbetreffenc
partijorgaan een gekwalificeerde meerderheid van twee/derde der geldig
uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel uitspreekt.
4. Het Dagelijks Bestuur doet aan het Congres voorstellen inzake wijziging
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van de statuten.
.
„
.
5. De Partij wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de partij- •
voorzitter, danwei door partijsecretaris en penningmeester in gezamenlijk optreden, danwei door plaatsvervangende Dagelijks Bestuursleden,
welke door voornoemde functionarissen worden aangewezen.
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten «
tot het kopen, ten andere titel verwerven, bezwaren en vervreemden var
registergoederen. —
6. Het Dagelijks Bestuur doet aan het Congres het voorstel tot ontbindinc
van de Partij. —-—
:
.
.
.
.
.
.
.
.
7. Het Dagelijks. Bestuur beslist in hoogste instantie:
a. in geschillen betreffende de uitleg van statuten en reglementen var
de Partij; en
.
„_.
b. over de te volgen gedragslijn in die gevallen waarin de statuten —
en reglementen van de Partij niet voorzien.
.
.
.
.
.
.
.
8. Het Dagelijks Bestuur oefent alle bevoegdheden uit, welke aan andere organen zijn opgedragen, indien en zo lang die andere organen nog niet
zijn ingesteld en/of nog niet functioneel zijn, voor zover dit niet in
strijd is met wettelijke bepalingen van dwingend recht.
STATUTENWIJZIGING

Artikel 35.

_

1. In de statuten van de Partij kan geen verandering worden gebracht dan
door een besluit van het Congres, welk orgaan ter vergadering bijeen wordt geroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten
zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping voor deze vergadering van het Congres hebben
gedaan, moeten ten minste tien dagen voor die vergadering een afschrif
van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage «
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een —
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notariële akte is opgemaakt. ————

.
.
.
.
.

ONTBINDING VAN VEREFFENING

Artikel 36.
...
1. De Partij kan worden ontbonden door en besluit van het Congres;
het bepaalde in de leden l, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.
2. Het Dagelijks Bestuur is belast met de vereffening van het vermogen v
de ontbonden Partij, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere —
vereffenaars worden aangewezen.
3. Aan het batig saldo na vereffening wordt een bestemming gegeven
als te bepalen door het Congres, bij het besluit tot ontbinding van de Partij. —
REGLEMENTEN

Artikel 37.
De reglementen van de Partij mogen niet in strijd zijn met de wettelijke
bepalingen, ook waar deze geen dwingend recht bevatten, noch met de
statuten. -———•
Tenslotte verklaarden de comparanten dat tot eerste bestuursleden worden

benoemd, zulks in afwijking van artikel 31:
de comparante sub 3 als voorzitter;
de hecr Ynze Rinia, chauffeur, wonende te Zuidland, Kerkstraat 6,
geboren op negenentwintig november negentienhonderd negenendertig,
als vice-voorzitter;
——
—
de comparant sub l als secretaris; en
de comparant sub 2 als penningmeester.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE

in minuut verleden te ' s-Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer akte ge
meld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen per s on
hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
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Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en
mij, notaris, ondertekend.
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I.

II. ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN

rechtsextremisme:
- De Centrumpartij
- De Centrum-democraten

III.

IV.

RECHTS-EXTREMISME

De Centrum Partij
Na het vertrek van drs H. JANMAAT uit de Centrum Partij
werd geconstateerd, dat de situatie binnen de partij
zich kenmerkte door inactiviteit. In
de periode
oktober-december 1984 heeft towel bij de leiding als
bij de leden een herbezinning op en inventarisatie van
de
toekomstmogelijkheden van
de
Centrum
Partij
plaatsgevonden. Men besteedt nu aandacht aan het nieuwe
gezicht van
de partij, omdat men
uit tactische
overwegingen af wil van het single-issue-imago van de
immigranten- problematiek.
Bij de CP wordt thans gewerkt aan de
scholing van het toekomstige kader en aan
de interne structuurvorming, en uitbouw van
de partij.

Met
vereende krachten wordt daarnaast
gewerkt aan de verkiezingen voor de Tweede
Kamer in 1986. Over het resultaat daarvan
is men optimistisch, al zijn er
ook
strubbelingen over de invulling van de
kandidatenlijst.

Remigratie

noodzaak!
Centrumpartij

Ondanks deze problemen zijn er ook enkele lichtpuntjes voor de
partij. Veel leden, die met JANMAAT waren overgegaan naar de
Centrum Democraten, komen nu weer bij de Centrum Partij terug.
Voorts kan de partij de gemeenteraadszetel in Almere gaan innemen
welke vrijkomt door het vertrek van FRESCO.
De jongerenvereniging van de Centrum Partij, de Jonge Geuzen,
heeft besloten naar het voorbeeld van de CP te gaan werken aan
het herstel van de vereniging.

In dit kader zal het blad "De Jonge Geus" frequenter gaan
verschijnen en
zal
men
actief leden
gaan werven
door
folderverspreiding. De Jonge Geuzen hebben te kennen gegeven op
geen enkele wijze betrokken te willen worden bij de conflicten
binnen de moederpartij, omdat dit niet de belangen en de
doelstellingen van
jeugdig Nederland
dient,
waarvoor
de
vereniging heet te zijn opgericht.

De Centrum Democraten
De Centrum Democraten van Hans JANMAAT blijken ondanks in het
recente verleden gehouden folderacties weinig leden in
te
schrijven. De in de pers naar buiten gebrachte ruzies, die zich
afspeelden rond het ontslag van de fractiemedewerkers Van A
en
VIERLING, zullen de partij dan ook zeker geen goed doen. Via de
pers heeft JANNAAT onlangs laten weten, dat hij het behalen van
slechts een zetel niet als overwinning zou beschouwen. Hij voelt
er namelijk niets voor nog eens vier jaar alleen in de Kamer te
zitten.
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Betreft: Centrum Nieuws

Verkregen werd Centrum Hleuws 1985/1 het blad voor Centrumdemokraten. Voor de inho\ad hiervan wordt verwezen naar^de "bijlagen.
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Coagres Centrumdemocraten.

Op vrijdag 29 maart werd er op het Binnenhof een eerste partijcongres van de Centrumdemocraten gehouden. Gezien werden o.a.
de navolgende;>Hleden:
'JANMAAT,
"-'
YIERLING.'
'
*

M,evr. H!
opende~Se vergadering en verteiaë cte oorigresgangers .
het e.e.a, over het ontstaan en verloop^van de CD. Het jaarverslag van de secretaris en penningmeester werd doorgenomen ( zie
bijlagen) Vervolgens werd door betrokkene medegedeeld dat het
oude dagelijks bestuur was afgetreden en dat er door dit bestuur een aantal kandidaten werd voorgedragen voor het te vormen
nieuwe bestuur.
"-• "
Er werden y\gerechtigden geteld en na de inleidende speeches van de verschillende kandidaten werd tot stemming over gegaan. In afwachting op de uitslag behandelde Alfred VIERLIRG zijn minderhedennota (zie bijlagen). Daarna werd de uitslag bekend gemaakt.
JANMAAT was met 30 stemmen gekozen als partijvoorzitter.

Daarna hield JANMAAT een speech als nieuwe partijvoorzitïër. Gesproken werd over de Tamils en kernwapens. Het huishoudelijk reglement werd zonder stemming aangenomen. Op het partijprogram waren geen opmerkingen en de statuten werden zonder
meer goedgekeurd.
.—__ .

CENTRUMDEMOCRATEN
VAN MERLENSTRAAT 54
2518 TQ VGRAVENHAGE
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VGRAVENHAGE. 21 maart 1985

Aan de leden en donateurs der
Centrumdemocraten
Geachte dames en heren,
Hierbij dank ik u voor het inzenden van de antwoordstrook, behorend
bij onze convocatie voor het Congres van 29 maart a. s.
Het verheugt ons, dat ook u hét Congres zult bijwonen.
Ter voorbereiding van de te behandelen onderwerpen, zend ik u bij
dezen de Congresmap met de bij deze onderwerpen behorende stukken.
Tevens treft u daarin de agenda aan, alsmede het voorlopig program
van onze partij en de verkorte versie van de Statuten.
De volledige Statuten zijn te allen tijde voor u ter inzage in het
Secretariaat. Indien u hiervan een exemplaar in uw bezit wenst te
hebben, dan kunnen wij u dat doen toekomen tegen betaling van het
bedrag dat de Kamer van Koophandel daarvoor rekent.
Wij hopen dat het Congres naar uw genoegen zal zijn, en zien ernaar
uit u aldaar te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
*

hoogachtend,

mevrouw S. Evenhuis
Hoofd Partij secretariaat

Bijlagen: 1 toegangsbewijs
1 Congresmap
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de dato vrijdag 29 maart 1985, aanvang: 19.30 uur p.m.
vergaderplaats: het gebouw der Tweede Kamer

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening en welkomstwoord door,de Partijvoorzitter
Mededelingen en ingekomen stukken
Toespraak door de Partijvoorzitter
Jaarverslag van de Secretaris
Jaarverslag van de Penningmeester, begroting 1985, kascommissie
Aftreden van het 'oude' Dagelijks Bestuur, verkiezing van het
nieuwe Dagelijks Bestuur
Pauze

7.
8.
9.
10.
11.

Redevoering door de nieuwe Partijvoorzitter
Reglementen
Partijprogram
Rondvraag
Sluiting
******
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VGRAVENHAGE.

Aan de leden der Centrumdemocraten
Geachte dames en heren,
Hierbij doe ik, als penningmeester van de Partij, u het Financieel
Jaarverslag 1984 toekomen, dat ik aan het Congres ter goedkeuring
zal voorleggen.
Dit verslag bestaat uit een balans en een verslag van de financiële
ontwikkelingen in het eerste verenigingsjaar van onze partij.
Het Financieel Jaarverslag 1984 mag mijn inziens zeker tot tevredenheid stemmen. Dit is mede aan u allen te danken.
Ik hoop dat de Partij met haar beleid op financieel en ander gebied
tot nu toe aan utr verwachtingen heeft voldaan, en dat dit ook in
het komend verenigingsjaar het geval zal zijn.

Ik reken op uw steun en medewerking in het jaar 1985.
Hoogachtend,

B. van Duyvenbode
Penningmeest

Bijlage: 1

FINANCIEEL
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De politieke partij CENTRUMDEMOCRATEN is opgericht op 7 november 1984.
Derhalve telt het eerste verenigingsjaar slechts twee maanden. Des te
opmerkelijker is daarom het feit, dat de omzet van de Partij over het
jaar 1984 ruim ƒ 12.500 bedraagt.
Gesteld mag dan ook worden, dat de financiële situatie van de Partij
naar verhouding zeer goed is. Naast een kleine / 3000 aan contanten,
beschikte de Partij over een lening aan de.'Stofdoek' van ƒ 2000. Deze
bedragen vormden een goede basis voor de eerste folderacties, die op
grote schaal in 1985 zullen plaatsvinden.
Ook het bedrag van de ontvangen contributies valt op. Voor het laatste
kwartaal van 1984 hebben wij formeel slechts ƒ 12,50 per lid in rekening willen brengen. Aan het op de balans vermelde bedrag van ƒ 475,—
kunt u echter zien, dat de bereidheid van de leden een financiële bijdrage te leveren groter is.
De op de balans vermelde schenkingen staan voor de bedragen die door
de diverse bestuursleden in de vorm van reis- en verblijfskosten i.v.m.
vergaderingen zijn uitgegeven. De ruim / 9000 aan donaties zijn in de
partijkas gestorte geldbedragen.
Het is verheugend, dat de grote donateurs van de 'oude' partij allen
hun volledig vertrouwen aan de Centrumdemocraten en Fractievoorzitter
Janmaat hebben geschonken. Geen van hen heeft zich door de diverse
valse beschuldigingen aan zijn adres, ertoe laten brengen dit vertrouwen te laten varen. Deze donateurs hebben hun blijvende steun aan de
nieuwe partij toegezegd, om alsnog te proberen grote invloed in de
Nederlandse politiek door de Partij mogelijk te maken.
De financiële bescheiden zullen, indien dit gewenst wordt, aan de
Kasconmissie ter inzage worden overgelegd.
's-Gravenhage, februari 1985
B. van Duyvenbode'
Penningmeester/'

C E N T R U M D E M O C R A T E N
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1984

Inkomsten

Uitgaven

Contributies
Donaties

/
475,—
- 9.121,05

Schenkingen
Huren

- 2.469,65
600,—

Totaal

t 12.665,70

Oprichtingskosten
Juridische procedures
Vergader- en
organisatiekosten
Kantoorkosten
Kantooronderhoud
•Representatie
.
Donatie
John F. Kennedy Stichting
Lening 'Stofdoek'
Saldi kas en giro

Totaal

******

's-Gravenhage, februari 1985
B. van Duyvenbode
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ƒ
808,50
- 3.462,80
- 2.469,65
261,60
262,50
- 89,10
600,—
- 2.000,—
- 2.711,55

ƒ 12.665,70
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VGRAVENHAGE,

Aan de leden der Centrumdemocraten
Geachte dames en heren,
Hierbij doe ik, als Partijsecretaris, u mijn Jaarverslag 1984 toekomen, dat ik aan het Congres ter goedkeuring zal voorleggen.
Dit verslag bestaat uit een chronologisch overzicht van de door de
Partij verrichte werkzaamheden.
Mijns inziens geeft het Jaarverslag alle reden tot tevredenheid,
gezien de veelheid van werkzaamheden die de Partij in de enkele
maanden van haar bestaan reeds heeft verricht.
Al hetgeen tot stand is gebracht, is mede aan uw steun en medewerking te danken.
Ik hoop dan ook, dat de Partij in toenemende mate aan uw verwachtingen zal beantwoorden, en dat wij ook in het komend verenigingsjaar 1985 op u mogen rekenen.
Tenslotte dank ik u voor uw steun en uw inspanningen.
Hoogachtead,

A.M.C. Bartelsman
Partij secretaris

Bijlage: 1

-

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS

1984

DER CENTRUMDEMOCRATEN
***************************************************************

Een aantal politiek bewuste Nederlanders hebben, na de onvoorstelbare
en ongelooflijke ruzies in de 'oude' partij, de moed opgebracht opnieuw te beginnen, en te pogen wederom een factor van betekenis in de
Nederlandse politiek te worden.
Dit hebben wij vooral gedaan, omdat de Nederlandse kiezer de dupe is
geworden, door het ontbreken van de mogelijkheid op een andere centrumdemocratische partij te stemmen.
Wij hebben veel geleerd in de 'oude' partij, zeker hoe het niet moet.
Wij hebben gezien, hoe diverse groeperingen de organisatie hebben kunnen stukspelen, doordat enkele leden van het Dagelijks Bestuur zo gemakkelijk gepaaid konden worden.
Met grote voortvarendheid hebben wij de nieuwe organisatie opgezet. De
eerste stap was het oprichten van de Stichting ter Ondersteuning van
de Centrumdemocratische Tweede Kamerfractie: TSTOFDOEK', op 22 oktober.
Op 7 november volgde de oprichting van de Partij, bij notariële akte.
De inschrijving in het Verenigingen- en Stichtingenregister van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gravenhage, geschiedde op
19 november. Op 30 november hebben wij de stichting voor de kadervorming: JOHN F. KENNEDY STICHTING, in het leven geroepen.
Op 12 december ontvingen wij het bericht van de Kiesraad, dat deze de
naam van de Partij had geaccepteerd, en dat deze was ingeschreven in
het register van politieke partijen. Ons wetenschappelijk bureau:
Stichting Wetenschappelijke Onderbouwing Centrumdemocratische
Ideologie, kortweg 'SWOCI', hebben wij op 13 december opgericht. Op
17 december vond de zitting van de Haagse Kantonrechter plaats, tijdens welke het verzoek van de Centrumpartij, de nieuwe partij te verbieden de naam Centrumdemocraten te voeren, werd behandeld. Dezelfde
dag verklaarde de rechter het verzoek niet ontvankelijk. Op
18 december had in het Kantongerecht de rolzitting plaats, tijdens welke wij verzochten de 'oude' partij haar zendtijd te ontnemen, op grond
van het feit dat het huidig Dagelijks Bestuur van die partij onrechtmatig in functie is. In deze zaak is nog geen uitspraak gedaan.
In de maand november is het nieuwe partij secretariaat opgezet, en zijn
er girorekeningen voor de Partij aangevraagd. In december kreeg het secretariaat nieuwe telefoonlijnen en een postbus voor de correspondentie. Begin december verzorgde het secretariaat een roudschrijven van
de heer Janmaat aan alle ons bekende sympathisanten van de centrundemocratische gedachte, met daarin de mededeling van de oprichting van de
Centrumdemocraten en een uiteenzetting van de achtergronden daarvan.
Het Dagelijks Bestuur van onze partij is twee maal in november en twee
maal in december in vergadering bijeengekomen. In zijn vergadering van
-2-

6 december is dit bestuur overgegaan tot de instelling van de
Ballotagecommissie van de Partij. Op 12 december heeft het
Dagelijks Bestuur het voorlopig Kringbestuur Amsterdam geïnstalleerd.
In de loop van december heeft de Ballotagecommissie huisbezoeken gebracht aan o.a. de leden van dit voorlopig bestuur, waarna de besluiten 'zijn genomen m.b.t. de toelating van deze personen.
Wij zijn er zeker van, dat 1985 een doorslaggevend jaar voor ons zal
zijn, dat van onze leden een grote inzet zal vergen. Wij zullen veel
aandacht moeten schenken aan de propaganda, die vooral zal bestaan in
landelijke folderacties op grote schaal, nu de pers daadwerkelijk is
overgegaan tot het doodzwijgen van onze partij.
Hoewel wij hoopvol gestemd zijn, en wij met recht mogen zeggen, dat
wij reeds aanzienlijke prestaties hebben geleverd, zullen wij ons nog
grote inspanningen moeten getroosten om bij het Nederlandse publiek de
nodige bekendheid te geven aan onze partij. Wat bepaalde lieden in korte tijd zo grondig hebben stukgemaakt, zal een langere periode nodig
hebben om te herstellen.
Wij zijn er echter van overtuigd, dat ons streven goed en rechtvaardig
is, en dat wij in een behoefte van grote groepen kiezers kunnen voorzien. Wij hopen, dat u die overtuiging deelt, en dat wij in het komende jaar weer op uw steun kunnen rekenen.
's-Gravenhage, februari 1985

A.H.C. Bartelsman
Partij secretaris
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5500 TAMILS, een volksstam erbij 7
Oe regering denkt, dat de overheid dit jaar moet zorgen voor de opvang van 2000
Tamils. Voor 1986 en 1987 komen daar nog eens 3000 bij. In de voorjaarsnota heeft
Minister Ruding 29 miljoen gld uitgetrokken voor de opvang, en voor de jaren 1986
en 1987 nog eens 87 miljoen gld. Minister Brinkman recruteert al 75 extra ambtenaren
om de Tamils te begeleiden. Oe opvang zal eerst plaatsvinden in pensions( dure
pensions, want de pensions van goedkope klasse zijn snel 'overbewoond' en 'brandgevaarlijk
De Centrumdemocraten heeft hun ongerustheid getoond over het voorgenomen beleid door
een interpellatie aan te vragen in de Tweede Kamer. In het Paasreces vindt mogelijk
al een debat plaats met de regering over deze zaak.
Oe Centrumdemocraten vreest een analoge ontwikkeling aan de opvang van Surinamer s:
Tussen 1976 en 1980 zijn 21.000 Surinamer s opgevangen in pensions. Ondanks een
overheidbudget om de pensions geschikt te maken voor deze opvang, was het verblijf
van de Surinamers (toen tevens Nederlandse Staatsburgers) daarna tijdelijk, in afwachting
van uitplaatsing met behulp van de 10X Rijksvoorkeurregeling. Op grond van deze
regeling claimt het Rijk 10% van de nieuwbouwwoningen, vrl eensgezinswoningen.
Deze nu worden eerst Surinamers en later aan Molukkers en vluchtelingen toegewezen.
De Centrumdemocraten vindt, dar deze woningen ten eerste moeten worden toegewezen
aan oorspronkelijk Nederlandse gezinnen, die als slachtoffer van het immigratiebeleid
en de opgedrongen multiculturele samenleving tegen wil en dank zelf de culturele
minderheid in eigen buurt zijn geworden en als zodanig als vluchteling kunnen worden
aangemerkt in eigen land.
öe regering heeft in het recent verleden een onderzoek laten uitvoeren naar de
woonwensen en het verhuisgedrag van Surinamers door het Instituut voor Toegepaste
Sociologie te Nijmegen, kosten: Meer dan '2 miljoen gld. Eruit bleek, dat sommige
Surinamers 'ongelukkkig' waren uitgeplaatst, bijvoorbeeld ge i sol eer d in een dorp.
..Op grond van dit onderzoek werden toen de Surinamers weer via de IW-Rijksvoorkeurregeling
in staat gesteld een nieuwe woning te gaan betrekken in de grote steden bij hun familie, i)
Welke Nederlander krijgt dit aanbod ? De Centrumdemocraten vreest, dat straks ook zo' n
onderzoek voor andere etnische minderheden wordt gehouden . Wat zullen de woonwensen
van de Tamils zijn? Mnsschienwillen ze allemaal in het type Catshuis gaan wonen.
Dat kunnen ze zelf wel inrichten, want ze krijgen max. 40 gulden per dagl 40 gld
per dag, "hoger wil de Minister WVC niet gaan ". Welke Nederlander krijgt 40 gld per
dag ?
De Centrumdemocraten verwacht, dat er wel snel heroineslachtoffers vallen onder de
Tamiljeugd. Daarvoor zullen wel weer eigen categorale voorzieningen komen: eigen
opvangcentra. Ze zullen wel als 'culturele minderheid' worden ontvangen, dus op zijn
Nederlands: Subsidie voor eigen organisaties, manifestaties, televisie- enradioprograms,
eigen krant, met een eigen ambtelijk lobbieapparaat en lessen in eigen cultuur en taal.
De Centrumdemocraten vindt het redelijk, dat gezocht wordt naar een oplossing voor deze
mensen. We weten wat het is opgejaagd te worden on eigen land. We zijn niet1 tegen het
opnemen van politieke vluchtelingen, MAAR: Er moet wel veel nauwkeuriger worden vastgesteld welk individu wel en welk geen direct levensgevaar loopt. Bovendien moet hier
net zoals in de Bondsrepubliek Duitsland wordt besproken een vluchtelingenstatus aan
bepaalde termijn worden gebonden: Als het enigszins kan moet de vluchteling weer terug
naar eigen land. Nederland kan de wereld niet helpen als loket sociale dienst van de
gehele aardklont. Wel dient Nederland snel in EEG-verband stappen te ondernemen tegen
de mensensmokkel via Oost-Berlijn en via de NAVO aan te dringen op grenscontrole door
de geallieerden aan de grens van West-Berlijn.
Afgezien van een enkele drugshandelaar, neemt de Centrumdemocraten Jiet de opgejaagde
Tamils niet kwalijk hun heil in Nederland te zoeken. De meesten hebben nog nooit van
ons land gehoord, voordat ze bij Roermond en Groesbeek erin wandelden. De Centrumdemocraten neemt het de regering en met name de grote politieke partijen kwalijk zo om te
springen met de schaarse middelen welke de eigen bevolking ter beschikking staan, dat
net aangespoelde Vietnamezen en gelande Tamils als etalagepop voor het oog van de
wereld worden gehuisvest en aangekleed, terwijl de eigen bevolking verkommert.
Surinamers ontvangen veel meer huursubsidi
Drs Alfred Vierling
Jan
de autochtone bevolking;74)f van de
Medewerker Tweede Kamerfractie Janmaat
Surinamers die via de RV -r egel ing werden
geplaatst, kregen eensgezinswoningen.
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Ook in 1985, na het kerstreces, is de heer Janmaat weer terug te zien in
het parlement.
R.S.V.-enquête.
De heer Meijer, die als eerste spreker in dit debat optrad,werd door ons
kamerlid per interruptie onderbroken. •
Janmaat viel hem aan op de vaagheden die hij verkondigde.
De heer Meijer had er totaal geen verweer op en liet de aan hem gestelde
vragen volledig onbeantwoord, hetgeen toch een teken van zwakheid is.
In de hem toegemeten spreektijd kwam ons kamerlid terug op de bedenkelijke
rol die het parlement zelf gespeeld had."Het parlement wil te veel. En
wil alles tegelijk. Het is onze schuld en als het fout gaat dan zijn wij
in rep en roer en wijzen mensen aan die op het matje moeten komen. Het
alleen schuldig verklaren van minister van Aardenne is niet juist. Ook anderen zijn hieraan schuldig. Het is gemakkelijk om één persoon aan te wijzen ."
Later werd wederom de heer Meijer per interruptie onderbroken. Nu was hij
het volledig met ons kamerlid eens. De heer Janmaat stelde dat de overheid
verantwoordelijk is voor de subsidies, omdat zijzelf deze verstrekt.
De heer Meijer kon niet anders dan het ermee eens zijn.
In tweede termijn kwam ons kamerlid weer aan het woord. Hij spitste het nu
toe op het feit dat de notulen van de ministerraadsvergaderingen bij de
•heer van Dam van de enquêtecommissie waren terechtgekomen. Hij geloofde
niet in een ongeluk maar dacht zelfs een beetje aan opzet van een aantal
mensen die belang bij zouden hebben, dat van Aardenne de schuld in de
schoenen geschoven zou worden.
Illegale Surinamers.
Om U een beeld te geven over het standpunt van de partij laten wij hier
een gedeelte uit de speech van de heer Janmaat volgen.
"Wij praten over het 'legaal' maken van 'illegale' Surinamers. Als zij de
enigen waren dan zijn onze problemen niet zo groot. Doen we dit wel dan
hebben wij legale mensen in Nederland, die in onze samenleving hun draai
niet kunnen vinden, die zich eigenlijk hier niet thuis voelen, maar die om
een voor mij bekende reden hier blijven.
De illegale Surinamers hebben voldoende kansen gekregen. Van overgangsregelingen tot de mogelijkheid tot het indienen van verzoeken ter legalisering.
Die mensen moeten dus terug. Wij hoeven geen heksenjacht te ontketenen, maar
wij moeten er gewoon mee stoppen om mensen zonder wettige verblijfsvergunning van een of andere uitkering te voorzien. Dan gaat men vanzelf naar de
plaats waar men thuishoort."
De staatssecretaris ging niet in op de aangedragen feiten van ons kamerlid.
Maar dat doet zij meestal niet, omdat zij er eenvoudig geen antwoord op weet.
Aangaande dit onderwerp gaf de heer Janmaat een stemverklaring af.
"Ik heb tegen de motie van de VVD gestemd, waarin hij vraagt de vreemdelingenwet ook op niet legale Surinamers toe te passen. De tekst van de motie geeft
aan dat die wet nageleefd wordt en op normale wijze toegepast. Dat is niet
altijd het geval. De wet moet worden toegepast en dat gebeurt niet."

Nederlands-Antilliaanse Zaken.
Mevr. Jabaaij van de PvdA hield een aardig betoog dat erop neer kwam dat
de Shell-raffinaderij op Curacao behouden diende te blijven. Op vragen
van het CDA wat dat dan wel ging kosten, bleef zij het antwoord schuldig,
hetgeen de heer Janmaat de opmerking ontlokte dat we moeten oppassen, omdat
we dan binnen de korste keren weer met een enquête-commissie zitten.
Bij een volgende tnterruptie vroeg de heer Janmaat: "Heeft mevrouw Jabaaij
bij de ideeën van de PvdA rekening gehouden met het feit dat zich in de
nabije toekomst wat de Antillen betreft hetzelfde voor zal doen als wij
hebben meegemaakt met Suriname, n.l. een veel te grote vlucht van de
bevolking naar ons land ? Als zij daarover heeft nagedacht, wat denkt zij
daaraan dan te doen."
Aangezien zij het antwoord schuldig bleef, mogen we ervan uitgaan dat zij
er totaal niet over nagedacht heeft.
R.S.V.-enquête.
De heer Janmaat stelde een gevoelig punt aan de orde. De RSV speelt eigenlijk geen rol meer in deze discussie. De mensen zijn inmiddels ontslagen,
de politici zijn verdwenen, de kennis van de technische vervaardiging is
voor het grootste deel weggeëbt. De Tweede Kamer is geschrokken en probeert
het blazoen op te poetsen door een zondebok te zoeken. Wij komt daarvoor
in aanmerking ? Volgens deze kamer minister van Aardenne.
"Ik krijg uit de hele discussie de indruk dat het kabinet van Agt zelf de
problemen niet meer zag, er geen raad mee wist. Hoe moet 1k immers verklaren dat op de beslissende besluitvorming van het kabinet ministerpresident van Agt afwezig was. Wat moest hij dan doen ? waarvoor was hij
dan minister-president ? Had hij het zo druk met uitzoeken waarom hij ook
afwezig was op het beslissende moment van de zaak-Menten ? Was hij misschien daar nog mee bezig ?"
Hierna haalde ons kamerlid Janmaat nog enige punten aan van technische
aard aangaande de RSV-ondergang.
P.C.Hooftprijs.
Aan de orde was o.a. een cultuurprobleem, Brandt Corstius. De minister
moest op het matje verschijnen, omdat hij de cultuur beschermde.
Dit laatste vond de PvdA niet. Deze partij was het niet eens met de
beslissing van de minister.
De heer Janmaat stak een rede af, waaruit blijkt dat de Nederlandse
cultuur hem en ook ons na aan het hart ligt.
"De kunstenaars in de samenleving hebben soms grote onvrede, al dan niet
terecht, met de politiek en geven daar af en toe uiting aan door middel
van hun kunst. Als een kunstenaar van het woord zich daarmee gaat bemoeien, kan hij dat op buitengewoon geraffineerde wijze doen. Dat is zijn
goed recht
Dat de minister een prijs niet uitreikt en dat hij zo
de kunstenaar en zijn activiteiten afwijst, is zijn <joed recht.
We zouden toch vreemd staan te kijken als wij te maken hebben met een
minister van Cultuur, die zich niet bemoeit en die geen richting probeert
te geven aan de ontwikkelingen van de cultuur die ten grondslag ligt aan
de basis van de samenleving. Dat is geen recht van een minister, doch zijn
PLICHT
..... Als de staat een Staatsprijs heeft, bepaalt de Staat
welke voorwaarden daarbij gelden
Ik onderschrijf het beleid van
de minister volledig. Ik hoop dat hij op veel meer punten in zijn culturele beleid richting wil geven aan een ontwikkeling, die in onze samenleving zo noodzakelijk is en duidt op de elementen, die onze samenleving
ondergraven. Met Brand Corstius behoeven wij geen medelijden te hebben."

De heer Janmaat besloot met een bekend gezegde: "Het puntje van een felle
pen, is het scherpste wapen dat ik ken. Dat blijft Brand Corstius over en
dat kan hij goed gebruiken."
In het antwoord van minister Brinkman antwoordde deze:"De heer Janmaat
heeft een betoog gehouden dat duidelijk was. Ik heb daarvan uiteraard
evenzeer kennis genomen."
Een minister die de Nederlandse cultuur wil beschermen dient onze steun
te krijgen.
Interpell at i e-aanvraag Tamil s.
Op 27 maart heeft de heer Janmaat geprobeerd een interpellatie aan te
vragen over de opvang van de Tamil s en de bijstandsuitkeringen die deze
groep "politieke vluchtelingen" krijgen in ons land.
Hoewel ook reeds de vragen iel aar waren, werd dit voornemen doorkruist door
de Tweede Kamer. De groote fractie, kennelijk bang voor hetgeen ging komen,
vonden dat deze interpellatie overbodig was, daar reeds de minister toegezegd had met een nota te komen. Zou de werkelijke reden niet geweest kunnen
zijn, dat de partijen er geen standpunt over hebben of dat men antwoorden op
vragen van ons kamerlid schuldig moest blijven ?
Interpellatie omtrent de inlichtingendiensten.
Op 28 maart vond een interpellatie plaats van de PSP. Ons kamerlid Janmaat
leverde ook nu weer een bijdrage aan, de discussie.
Hij vond dat de grens van het toelaatbare bereikt was en dat het een goede
zaak is dat er zulke diensten zijn, vooral ook om de vreemdelingen in het
oog te houden die de landsgrens overschrijden. Daar zou weieens een sovjetspion bij kunnen zitten.
Ook tijdens het paasreces blijft de fractie bezig met de verwezel ijking
van de centrumdemocratische gedachte.

VOORSTEL VAN DE PENNINGMEESTER H.B.T.
DE HOOGTE VAN DE CONTRIBUTE EN DE MINDÏUK-DONATIE
VOOR HET KOMEND VERENIGINGSJAAR
*************************************************

butie

TARIEF A:
TARIEF B:
TARIEF C:

f 25,— per halfjaar
f 50,— per halfjaar
ƒ 37,50 per halfjaar

"A" is voor personen met een inkomen tot t ƒ

15.000,— netto per jaar;

"B" is voor personen met een inkomen van ± ƒ

15.000,— netto per jaar

of meer;

"C" is voor personen die gehuwd zijn of duurzaam samenleven, mits beide
partners lid worden en hun gezamenlijk inkomen niet hoger is dan
ƒ 30.000 netto per jaar
(ook dit tarief is per persoon, dus beide partners betalen f 37,50!)

at ie s

In het algemeen is de hoogte van een donatie volledig door de gever
zelf te bepalen.
Personen die melden, dat zij pp regelmatige basis willen gaan doneren,
dienen dit schriftelijk te bevestigen, onder vermelding van de hoogte
van de donaties en hoe vaak deze zullen worden gegeven. Voor deze
(vaste) donateurs gelden de bepalingen in Statuten en Reglementen.
"Personen die incidenteel doneren, zijn tevoren niet op de hoogte van
deze bepalingen. Op hen kan dus geen minimumbijdrage van toepassing
zijn, althans voorzover deze donateurs geen aanspraak willen maken op
een gratis infopakket of uitnodiging voor algemene ledenvergaderingen.
Voor de vaste donateurs is de minimumbijdrage:

ƒ

15,— per jaar.

Incidentele donateurs die meer dan ƒ t O,— hebben gegeven, maken aanspraak op een gratis infopakket en kinnen uitgenodigd worden algemene
ledenvergaderingen van de Partij bij te wonen. (Dit laatste geldt ook
voor de vaste donateurs.)

CENTRUMDEMOCRATEN

VERKORTE STATUTEN

VERKORTE
S T A T U T E N
*****************************
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VERKORTE STATUTEN DER CENTRUMDEMOCRATEN
**************************************************************************

ARTIKEL 1:
De vereniging "CENTRUMDEMOCRATEN" is opgericht bij notariële akte op
7 november 1984. De Partij is gevestigd te 's-Gravenhage.
ARTIKEL 2:
Bet doel van de Partij is, het algemeen welzijn van het Nederlandse volk te
bevorderen op de grondslag van de normen en waarden, zoals die zich in de
loop van de Europese geschiedenis onder invloed van christendom en humanisme
hebben ontwikkeld. Deze normen en waarden liggen ten grondslag aan de
centrumdemocratische ideologie, op welke het Partijprogram gebaseerd is.
De kern van deze ideologie omvat enerzijds, het streven naar behoud en ontwikkeling van de Nederlandse staatkundige en culturele identiteit, en anderzijds, het bevorderen van de nationale saamhorigheid in ons land, door te
trachten, ongewenste tegenstellingen tussen onderscheiden geledingen in de
Nederlandse samenleving te (doen) voorkomen, dan wel deze tegenstellingen in
harmonie tot oplossing te (doen) brengen, waarbij wordt uitgegaan van de volstrekte gelijkwaardigheid van die maatschappelijke geledingen.
ARTIKEL 3:
De Partij bedient zich in haar werkwijze van de volgende middelen;
a. het organiseren van Nederlandse staatsburgers die met doel en middelen van
de Partij instenmen, tot een politieke partij die binnen het kader van het
Nederlands •democratisch staatsbestel functioneert;
b. het doen stellen van kandidaten voor de Staten-Generaal, de Provinciale
Staten, de Gemeenteraden, het Europees Parlement, en eventueel voor andere
openbare lichamen, en het bevorderen van hun verkiezing;
c. het bevorderen van de samenwerking tussen de leden van de Partij, en tussen
de Partij en andere politieke partijen en organisaties;
d. het bevorderen van de politieke vorming en bewustwording van de leden;
e. het vaststellen van een Algemeen Politiek Program op de grondslag als in
artikel 2 omschreven, en van bijzondere programs;
f. het verspreiden in woord en geschrift van de politieke gedachten van de
Partij onder het Nederlandse volk;
g. alle andere wettige middelen die tot verwezenlijking van het doel van de
Partij kunnen leiden.
ARTIKEL 4:
De Partij kent leden en donateurs.
Leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, en die tot bet lidmaatschap van de Partij zijn toegelaten.
Donateurs zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die zich bereid hebben
verklaard, de Partij financieel te steunen met een door het Congres vast te
stellen minimum bijdrage.
ARTIKEL 5:
De aanmelding voor het lidmaatschap van de Partij dient schriftelijk te geschieden. Beslissingen omtrent de toelating van nieuwe leden, worden genomen
door een ballotagecommissie.
Bij niet-toelating tot het lidmaatschap, staat de betrokkene schriftelijk beroep open op het Congres, binnen drie maanden na de schriftelijke mededeling
van de afwijzing als lid.
Bij aanmelding wordt aangenomen, dat het adspirant-lid geen lid is van een
andere politieke partij. Is dat wel het geval', dan dient dat andere lidmaatschap te worden opgezegd, voer de ballotagecommissie zich over de toelating
gaat buigen.
-2-
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ARTIKEL 6:

Het lidmaatschap eindigt door overlijden van het lid, door opzegging van het
lid, door opzegging van de zijde van de Partij, of door ontzetting uit het
lidmaatschap.
Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar <- het kalenderjaar) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden; een opzegging dient schriftelijk te geschieden.
Wanneer van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden de opzeggingstermijn in acht te nemen, blijft desalniettemin de contributie voor het
gehele jaar verschuldigd, behoudens ontheffing door het Dagelijks Bestuur,
op grond van bijzondere omstandigheden.
Opzegging van de zijde van de Partij kan geschieden, wanneer een lid zijn/
haar verplichtingen jegens de Partij gedurende langere tijd niet is nagekomen.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Dagelijks Bestuur. Deze
kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de Partij handelt, of de Partij op onredelijke
wijze benadeelt.
Tegen een besluit tot opzegging van de zijde van de Partij, of tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene beroep open op het Congres,
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit.
ARTIKEL 7:
00 geldmiddelen van de Partij omvatten:
a. contributies en donaties;
b. abonnementsgelden;
c. erfstellingen, legaten en schenkingen, alsmede alle overige wettig verworven baten.
ARTIKEL 8:

De algemene vormen van organisatie zijn:
a. de Afdeling;
.b. de Kring.
ARTIKEL 9:

Het gebied van een Afdeling valt samen met dat van een gemeente. Teneinde
als Afdeling te kunnen optreden, dienen ten minste zes leden die woonachtig
zijn binnen dit gebied, zich bij de Partij te hebben aangesloten.
De organen van de Afdeling zijn de Afdelingsvergadering en het Afdelingsbestuur. Op de Afdelingen is het Reglement op de Afdelingen van toepassing.
ARTIKEL 10:
In elke kieskring als in de Kieswet omschreven, zijn de Afdelingen van de
Partij samengevoegd tot een Kring. Het gebied van een Kring valt samen met
de als zodanig in de Kieswet omschreven Rijkskieskring.
De organen van de Kring zijn de Kringvergadering en het Kringbestuur. Op de
Kringen is het Reglement op de Kringen van toepassing.
ARTIKEL 11:

De organen van de Partij zijn:
a. het Congres (- de algemene ledenvergadering);
b. de Partijraad;
c. het Hoofdbestuur;
d. het Dagelijks Bestuur.
Deze organen worden bijgestaan door het Secretariaat van de Partij.

-3-

(VERKORTE STATUTEN DER CENTRUMDEMOCRATEN)

ARTIKEL 12:
Bij het Congres berust de algemene politieke leiding van de Partij. Tot zijn
taak behoren o.a. het goedkeuren van het Algemeen Politiek Program, en het
goedkeuren van de jaarverslagen en de begroting van de Partij.
Het Congres is samengesteld uit:
a. de leden van de Kringbesturen;
b. de leden van de Partijraad;
c. de leden van het Bestuur van de jongerenorganisatie;
d. de leden van het curatorium van het wetenschappelijk bureau;
e. de leden van het curatorium van het instituut voor de politieke
kadervorming;
f. de voorzitters en secretarissen van de Afdelingsbesturen;
g. elk contributiebetalend lid dat daartoe een schriftelijk verzoek indient
bij de partijsecretaris» geschorste leden uitgezonderd.
Tevens kunnen in het Congres adviseurs zitting hebben. Dit zijn niet-leden
die hiertoe een schriftelijk verzoek hebben ingediend» en voor het Congres
worden uitgenodigd. Zij hebben geen stemrecht.
Het doen opnemen van vrouwen onder de afgevaardigden van de Kringen worde waar mogelijk - bevorderd.
Teneinde geldige besluiten te kunnen nemen, dient ter vergadering ten minste
twintig procent van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
Op het Congres is het Reglement op het Congres van toepassing.
ARTIKEL 13:

Bij de Partijraad berust de algemene organisatorische leiding van de Partij.
Tot haar taak behoren o.a' het toetsen van de partijleiding, zoals die door
het Dagelijks Bestuur onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur wordt
gevoerd, en het goedkeuren van de reglementen van de Partij.
De Partijraad is samengesteld uit:
a. de voorzitters en secretarissen van de Kringbesturen;
b. de afgevaardigden van de Kringen;
c. de leden van het Dagelijks Bestuur;
d. de leden der Staten-Generaal voorzover zij daar de Partij vertegenwoordigen;
e. de leden van het Bestuur van de Jongerenorganisatie;
f. de leden van het curatorium van het wetenschappelijk bureau;
g. de leden van het curatorium van het instituut voor de politieke kadervorming;
h. de leden van de propagandaconmissie;
i. het hoofd van bet landelijk partij secretariaat;
j. twee medewerkers van de fracties in de Staten-Generaal (voorzover bestaand), aan te wijzen door de voorzitters van de fracties;
h. ten hoogste tien door het Dagelijks Bestuur gekozen leden, onder wie bij
voorkeur ten minste vijf vrouwen, op persoonlijke titel.
Op de Partijraad is het Reglement op de Partijraad van toepassing.
ARTIKEL 14:
Tot de taak van het Hoofdbestuur behoren o.a. het toetsen van de partijleiding, zoals gevoerd door het Dagelijks Bestuur, het toetsen van het beleid
van de fracties der Partij in de Staten-Generaal (voorzover bestaand), en
het instellen van commissies.
Het Hoofdbestuur is samengesteld uit:
a. de voorzitters van de Kringbesturen;
b. de leden van het Dagelijks Bestuur;
c. de voorzitters van de fracties in de Staten-Generaal (voorzover bestaand);
d. de voorzitters van het wetenschappelijk bureau en van het instituut voor
de politieke kadervorming;
e. de voorzitter van de propagandacommissie;
f. ten hoogste zeven door het Dagelijks Bestuur gekozen leden, onder wie bij
voorkeur ten minste vier vrouwen.
Op het Hoofdbestuur is het Reglement op het Hoofdbestuur van toepassing.
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ARTIKEL 15:
Het Dagelijks Bestuur heeft in eerste instantie de zorg voor de partijleiding en het partijbeleid, op organisatorisch, financieel en reglementair
gebied. Tevens heeft dit Bestuur tot taak, het instellen van een comnissie
die zich bezighoudt met de voordracht van de kandidatenlijst voor de verkiezing van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze kandidatenlijst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Partijraad.
Het Dagelijks Bestuur doet aan het Congres voorstellen inzake wijziging
van de statuten.
De Partij wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de partijvoorzitter, dan wel door partijsecretaris en penningmeester in gezamenlijk optreden.
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten namens
de Partij.
Het Dagelijks Bestuur doet aan het Congres het voorstel tot ontbinding van
de Partij.
Het Dagelijks Bestuur beslist in hoogste instantie in geschillen betreffende
de uitleg van statuten en reglementen van de Partij, en over de te volgen
gedragslijn in die gevallen waarin statuten en reglementen van de Partij
niet voorzien.
SLOTBEPALING:
Niets in de statuten of reglementen van de Partij mag in strijd zijn met
wettelijke bepalingen.
' ******

CENTRIMDEMOCRATEN

P A R T I J P R O G R A M

VOORLOPIG CENTRUMDEMOCRATISCH POLITIEK PROGRAM
**********************************************

1. De Centrumdemocraten staan de invoering van een bindend referendum
voor, nader te regelen bij grondwetswijziging. De Nederlandse kiezer wordt hierdoor meer betrokken bij de besluitvorming over zaken
van nationaal belang, en het gehalte van de democratie wordt dus
verhoogd. Het referendum (- volksbesluit) wordt gehouden, indien
ten minste 10Z van de Nederlandse kiezers de wens daartoe te kennen
geeft. De wetgever kan de uitslag van het referendum naast zich
neerleggen, indien tweederde van de leden van de Tweede Kamer niet
akkoord gaat met de uitkomst daarvan. De Centrumdemocraten vinden,
dat zowel het kiesrecht als het referendum moeten zijn voorbehouden
aan Nejd&itatld&t AtOAÜ>buAgeJU>; vreemdelingen hebben deze rechten
niet.
2. De Centrumdemocraten geven hoge prioriteit aan het terugdringen van
de werkloosheid. Als oplossing voor het probleem wordt vooral gezien de atóCMUtijdvvikovbing mvt behoud win toon tot - afhankelijk
van de branche of sector - maximaal 25 werkuren per week, tezamen
met herverdeling van het werk. Terugdringing van de jeugdwerkloosheid kan mede geschieden door invoering van het systeem van de roterende vakantieperioden, d.w.z, drie maanden werken, drie maanden
vrij zonder loon. Door in dit systeem groepen jongeren om en om in
te zetten, kunnen bedrijven en diensten continu blijven functione- .
ren.
3. Ontwikkelingshulp dient in eerste instantie te worden besteed aan
X£Augfeee/tfMlö/ectan UOOA ómtigxanixn. Als er daarna nog ontwikkelingsgelden over zijn, worden deze alleen besteed in landen die een
democratisch stelsel hanteren, en een bevolkingsbeleid voeren dat
gericht is op de lange termijn. Nederland dient ontwikkelingssamenwerking te bieden die in volume omgekeerd evenredig is aan de bevolkingsaanwas in de ontvangende landen. Het totaal voor ontwikkelingshulp uit te trekken bedrag blijft minimaal 21 van ons bruto
nationaal produkt (» het totaal van de jaarproduktie van een land,
zonder aftrek van de daarvoor gemaakte kosten).
4. De woningnood dient te worden verminderd door het inzetten van
werkloze bouwvakarbeiders bij bouwprojecten. De hoeveelheid nieuwbouw voor kantoren wordt teruggebracht, en prioriteit moet gegeven
worden aan de bouw van betaalbare, praktische woonhuizen. Er moet
meer aandacht worden geschonken aan het landschapsbeeld bij de
bouw. Ontsierende hoogbouw moet zoveel mogelijk worden vermeden, en
bij nieuwe woningen moeten voldoende parkeerruimte en speelgelegenheid voor kinderen aanwezig zijn. Bij het toewijzingsbeleid van woningen worden géén \>ooMangAA&geJt& voon. bepaatde, bevottungAgioepen
aangelegd; er dient geen rekening te worden gehouden met afwijkende
woonwensen die onverenigbaar zijn met de huidige wooncultuur.
5. De•Centrumdemocraten verklaren de oorlog aan de drugshandel. De
noodtout&nd dient te worden ingesteld m.b. t. de zogenaamde heroïnevrijstaten (de Amsterdamse Zeedijk, de Rotterdamse Kruiskade, de
Haagse stationswijk). De voorgestane noodtoestandswetgeving is bedoeld om een kader te scheppen, waarbinnen de handel in en het ge-2-

bruik van heroïne en vergelijkbare drugs effectiever kunnen vorden
bestreden. A££e verslaafden vorden op een peildatum geregistreerd
door de G.G.D.'s. Er wordt hun een a^kÓlkfAog^uumaa, geboden met een
duur van maximaal één jaar. Na het verstrijken van dit jaar, worden
degenen die aan het afkickprogramna deelnamen, voor het in bezit
hebben van heroïne als misdrijf gestraft. In gevangenissen wordt
drugsverslaafden een afkickprogramma van eveneens maximaal een jaar,
maar niet langer dan de duur van de straf, opgelegd. Na afloop hiervan worden drugshandelaren met een niet-Nederlandse nationaliteit
uitgewezen met verbeurdverklaring van al hun goederen, en als ongewenst vreemdeling voorwaardelijk gestraft, voor het geval zij in
ons land terugkeren. Brugshandelaren met de Nederlandse nationaliteit krijgen gevangenisstraf met verbeurdverklaring van al hun goederen, en worden levenslang ter beschikking gesteld van de regering.
Zodra verslaafden in ontwenningsprogramma18 zijn opgenomen, worden
de straathandel en de opslag in verdachte wijken verwijderd. Er dienen comités van waakzaamheid tegen heroïnehandel en -gebruik te worden opgericht en door de overheid te worden gesubsidieerd.
6. De Centrumdemocraten wensen een onafhankelijk Europees machtsblok,
maar zolang dit niet is te realiseren, blijft Nederland trouw aan
de N.A.V.O. De Centrumdemocraten zien de mogelijke vorming van een
Europees machtsblok voortkomen uit een actieve uitbouw van de
West-Europese Unie (W.E.U.). Een totale onafhankelijkheid van
Nederland t.o.v. de Verenigde Staten brengt voor ons land, en voor
Europa, onaanvaardbare financiële en militaire risico's net zich
mee. Hierdoor zoj* dus een niet te verantwoorden zware belasting op
de schouders van de Nederlandse staatsburger worden gelegd. Een
meer onafhankelijke opstelling t.o.v. de N.A.V.O. is pas bespreekbaar, als de economische recessie geheel achter ons ligt, en de
enorme defensie-uitgaven door de (West)europese staten zelf opgebracht kunnen vorden. Binnen de N.A.V.O. zal Nederland initiatieven
ontplooien om te komen tot tuX£.Z4.jdUge, Od&Cttpenóig en terugdringing
van de wapenwedloop met de daaraan verbonden defensie-uitgaven.
Nederland zal erop aandringen, dat de N.A.V.O. tevens een sociaalcultureel en economisch ontspanningsbeleid ontwikkelt.
7. De Centrumdemocraten vinden het noodzakelijk, dat er vermindering
van de overheidsuitgaven plaatsvindt, ten behoeve van de markteconomie. Verder vorden meer privatisering (- het in bedrijf geven van
openbare diensten aan particuliere ondernemingen i.p.v. de overheid,
zoals het openbaar vervoer en de postbehandeling) en deregulering
(« het verminderen van het aantal wets- en rechtsregels waaraan men
zich moet onderwerpen) voorgestaan, dit laatste vooral ten gunste
van de middenstandssector. Voor alle staatsburgers dienen ge&t/fee
X&gttit te worden gehanteerd m.b.t. de. bufoLjfaveAtiginQ. Er wordt
géén onthef f ingsbe leid gevoerd t.b.v. migranten die in Nederland
een bedrijf willen vestigen. Door vereenvoudiging van het ambtenarenapparaat en terugdringing van de bureaucratische kosten (" kosten die worden gemaakt om het overheidsapparaat draaiende te houden), kunnen de overheidsuitgaven in de kwartaire sector drastisch
worden verminderd. Het subsidiebeleid wordt herzien. Subsidies aan
actiegroepen die zich schuldig maken aan burgerlijke ongehoorzaamheid, of die zich schuldig maken aan het gebruik van geweld, vervallen.
8. De Centrumdemocraten willen géén kortingen op sociale uitkeringen
en géén bezuinigingen, diir waar de Nederlandse samenleving wordt
getroffen. De Centrumdemocraten willen bezuinigen op die uitkerin-3-

gen die naar het buitenland verdwijnen. Onze. moeizaam veAwolvw
*ocxo£e zeJteJih&id 4J> ge.en expo^CoAtcfee^.' Ook worden belastingfraude
en misbruik van sociale uitkeringen met kracht bestreden, hetgeen
ten goede komt van de werkelijk sociaal zwakken. Hiervoor wordt een
controledienst in het leven geroepen, onder supervisie van de
F.I.O.D. (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), die door koppeling van de gegevensbestanden van de sociale diensten, de belastingdiensten, de Burgerlijke Stand en de politie, gecombineerd met
zekere bevoegdheden, het misbruik van overheidsgelden effectief bestrijdt.
9. De Centrumdemocraten willen meer aandacht voor milieu- en dierenbescherming. Alle desbetreffende ministeries worden betrokken bij een
overleg m dezen, zodat op alle beleidsterreinen terdege rekening
kan worden gehouden met de naar voren komende aspecten van milieuen dierenbescherming. Een vexbod op het onvesidoofid étachten van
dieren, voor welke doeleinden dan ook, wordt zonder meer geëist.
Strengere regels voor de vivisectie en vermindering daarvan, een gestage afbouw van de, bw-JLndu&ÜLU, en een in het algemeen diervriendelijk beleid worden met nadruk voorgestaan. De export van b io- industrieën in het kader van ontwikkelingshulp wordt zo snel mogelijk
gestaakt. De handel in dieren wordt aan zeer strenge regels gebonden. De invoer van loodvrije benzine wordt bevorderd door de wegenbelasting op de daarvoor geschikte voertuigen laag te houden, ofwel
door de prijs van de loodvrije benzine laag te houden. Bedrijven
die schadelijke stoffen lozen, wordt het aantrekkelijk gemaakt om
zuiveringsinstallaties aan te schaffen door een korting op de belastingen. Deze bedrijven wordt verplicht, regelmatig hun lozingsgegevens op te geven aan een commissie die speciaal voor dergelijke zaken wordt ingesteld door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en tevens aan de waterleidingbedrijven,
indien deze betrokken zijn. U4JLieudeJLicJxn wanden at& ziMHe, mi&dfu,j~
ven tegen de. mn&heM
10. De Centrumdemocraten zetten zich in om de vooral in de grote steden
voortschrijdende islamisering in te dammen. Met hand en tand zullen
de Centrumdemocraten zrch inzetten tegen de. invouung van de, mjJUUicuttufiele. Aamenteving in on& tandt Ben hechte cultuurpolitiek wordt
voorgestaan, waarbij de Nederlandse cultuur als basis voor de
Nederlandse staat dient. Het overdreven, eng-nationalistisch denken
wordt niet voorgestaan; wat bewerkstelligd dient te worden, is een
gezond Hedvtlandt, denken vamtit een leJieJL zet^beuiu&tzljn van hit.
volk. Meer aandacht voor de Nederlandse taal op de scholen moet worden bevorderd, zonder afbreuk te doen aan de waarde van het leren
van de Engelse, Franse en Duitse taal. Turks en Marokkaans worden
uitsluitend facultatief, en niet op kosten van de Nederlandse belastingbetaler in het onderwijs ingevoerd, en dan alleen op scholen
waar behoefte daaraan bestaat in het kader van remigratieprojecten.
Op scholen moet meer aandacht worden besteed aan informatica, computerkunde en automatisering. De nationate. AOOmkofUgheMi tussen alle
Nederlandse staatsburgers dient sterk te worden bevorderd. Het huidig regeringsbeleid, dat tot gevolg heeft dat bepaalde etbnische
groepen a.h.w. eigen rijkjes vormen, met eigen organisaties, eigen
subsidies en eigen zendtijd, dient zo spoedig mogelijk te worden afgebouwd. De Centrumdemocraten zijn tegen geJünAnüieniging xn
NedeAtand van hier wonende buitenlanders, tenzij deze gezinnen in
aanmerking komen voor naturalisatie, d.w.z. als zij ingeburgerd
zijn en zich aan de Nederlandse cultuur aanpassen. Het behoorlijk
beheersen van de Nederlandse taal in woord en geschrift, wordt als
een zeer belangrijk criterium daarvoor gezien.
******

IVt>
STATUTENWIJZIGING.

art. 32 11d E

"stelt de begroting en de jaarrekening op" wordt:
"stelt de begroting en de jaarrekening vast"
AMENDEMENTEN OP DE REGLEMENTEN.

Blz. 3 art. l, lid 1: "tenminste drie leden" wordt:
"tenminste zes leden" (Overeenkomstig de statuten)
In dit lid schrappen de tekst:
"voor wat de vereiste van woonachtig zijn 1n dezelfde gemeente"
art. 2, lid 3: "de leiding van het de verantwoordelijkheid11 wordt:
"de leiding van en de verantwoordelijkheid
"
lid 5 ' vervalt in zijn geheel en luidt als volgt:
Indien een afdeling wordt benaderd door een publiciteitsmedium, en gegevens zijn verstrekt, wordt daarvan melding gemaakt aan het partijsecretariaat.
Gegevens uit de persoonlijke sfeer van de leden worden niet verstrekt of, indien gevraagd, niet beantwoord
Vanuit het D.B. worden richtlijnen gegeven met
betrekking tot het al dan niet voortzetten van de
contacten vanuit de partij in de richting van de
pers , m.b.t. de onderhavige contacten en/of publicaties
Als regel is het de voorzitter van de afdeling die
de informatie verstrekt.
Blz. 7 art. l, lid 1: schrappen de tekst:
"voor wat de vereiste

is omschreven".

art. 2, lid 3: Partijraad vervangen door "hoofdbestuur".
Hoger bestuursorgaan vervangen door "Dagelijks
Bestuur".
Blz.l5 art. l, lid 5: "ieders verantwoordelijkheid" vervangen door:
"Ieders inbreng"
Toevoegen de zinsnede: "onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van de voorzitter."
Blz.16 art. 4, lid 6: Toevoegen: "deze voordrachten worden aan het Congres
ter goedkeuring voorgelegd."
Blz.18 art. 2, lid 2: "is verbonden aan de functie van Partijsecretaris"
wordt: "staat direct onder de verantwoordelijkheid
van de Partijsecretaris."

Blz.23 art. 2

: Toevoegen: "zolang de ballotagecommissie niet is
uitgegroeid tot een commissie van tenminste 6
leden."

Blz.25 art. 3,lid 2 : Toevoegen: "en heeft een lid van de Tweede Kamerfractie zitting, (indien bestaand)"
lid 3 : "voor onbepaalde tijd" vervangen door "voor de tijd
van 4 jaar."
Blz.26 art. 6,1id l : Toevoegen: "De geheimhouding is ook van toepassing
op leden, die uit hoofde van hun functie inzage
hebben in de rapporten.
De gegevens worden alleen intern in de desbetreffende vergadering gebruikt. Besluiten worden zonder
uitgewerkte motivering kenbaar gemaakt."
Blz.27 art. 1,1id l : Tussen "Partij" en "kan" toevoegen:
"dan wel de Ballotagecommissie, als deze uit tenminste zes leden bestaat"
Verder geen wijziging in de zinopbouw.
Blz.28

: Toevoegen "artikel 4". Deze luidt:
"Het Dagelijks Bestuur doet t.a.v. de disciplinaire
maatregelen kennisgeving toekomen aan het Hoofdbestuur en legt daaroveri verantwoording af overeenkomstig de statuten art.127, lid 3."
in de eerstkomende vergadering van het Hoofdbestuur
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R E G L E M E N T E N DER C E N T R U M D E M O C R A T E N

REGLEMENT OP DE AFDELINGEN

ARTIKEL 1:
Oprichting
1. Ten minste drie leden van de Partij, die ingezetenen van Nederland zijn,
die niet als lid van de Partij zijn geschorst, en die binnen het gebied
van eenzelfde gemeente woonachtig zijn, kunnen gezamenlijk in hun woonplaats een afdeling van de Partij oprichten.
Van deze regel kan, voor wat de vereiste van woonachtig zijn in dezelfde
gemeente, worden afgeweken, indien het Dagelijks Bestuur van de Partij
daartoe toestemming verleent.
2. De oprichting van de Afdelingen dient te worden bekrachtigd door schriftelijke erkenning daarvan door het Dagelijks Bestuur.
3.. Tegen een besluit tot weigering van de erkenning van een Afdeling door
het Dagelijks Bestuur, kunnen de desbetreffende leden in beroep gaan bij
de Partijraad. De Partijraad kan het besluit van het Dagelijks Bestuur
slechts ontkrachten met ten minste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen. De Partijraad deelt zijn besluit schriftelijk aan de betrokkenen mee.
ARTIKEL 2:
Taak
1. De taak van de Afdeling bestaat in het verrichten van alle werkzaamheden,
welke dienstbaar worden geacht aan de verwezenlijking van het doel van de
Partij, mits daarbij de bepalingen in Statuten en Reglementen van de
Partij, voorzover die betrekking hebben op de Afdelingen, in acht worden
genomen.
2. Elke Afdeling is verplicht, het desbetreffend Kringbestuur regelmatig op
de hoogte te houden van al haar werkzaamheden. Gestreefd dient te worden
naar een optimale samenwerking met dit Bestuur. Problemen dienen in eerste instantie in overleg met het Kringbestuur te worden opgelost; in gevallen waarin dit niet mogelijk is, of indien het zaken betreft die een
breder Partijbelang raken, dient het Afdelingsbestuur zich te wenden tot
een hoger bestuursorgaan van de Partij.
3. Het Afdelingsbestuur heeft de leiding van het de verantwoordelijkheid
voor het werk van de Partij binnen het gebied van de Afdeling, onvermin-4-

-4(vervolg artikel 2)
derd de bevoegdheden en verplichtingen, welke ingevolge Statuten en
Reglementen van de Partij aan andere Partijorganen toekomen.
Bij meningsverschillen over de competentie, beslist het Dagelijks Bestuur.
ARTIKEL 3:
Vergaderingen
1. De Afdeling wordt in vergadering bijeengeroepen:
a) ten minste twee maal per jaar;
b) indien het Afdelingsbestuur zulks wenselijk acht;
c) indien een hoger bestuursorgaaan van de Partij zulks wenselijk acht;
d) indien ten minste tien procent der stemgerechtigde Afdelingsleden de
wens hiertoe aan het Afdelingsbestuur kenbaar maakt.
In de gevallen onder sub c en d beschreven, belegt het Afdelingsbestuur
binnen een maand nadat de wens tot vergaderen dit Bestuur heeft bereikt,
de Afdelingsvergadering, tenzij het Bestuur het geagendeerde onderwerp
acht te behoren tot de uitsluitende competentie van een hoger bestuursorgaan van de Partij.
2. In de Afdelingsvergadering geeft de voorzitter van het Afdelingsbestuur
een overzicht van de toestand in de Afdeling en haar verbanden. De secretaris van dit Bestuur brengt verslag uit van de verrichte werkzaamheden,
en de penningmeester geeft het financieel verslag.
De Afdeling benoemt een vaste kascomissie, welke verslag uitbrengt van
haar verrichtingen in de laatste Afdelingsvergadering van het verenigingsjaar.
3. De Afdelingsvergadering benoemt de afvaardiging naar hogere Par tij organen.
ARTIKEL 4:
Samenstelling van het bestuur
Het Afdelingsbestuur wordt gevormd door ten minste drie, en ten hoogste acht
leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De
Bestuursleden worden in functie door de Afdelingsvergadering gekozen. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onderling verenigbaar,
met dien verstande, dat in één persoon niet meer dan twee van deze functies
mogen zijn verenigd.
ARTIKEL 5:
De voorzitter van het bestuur
1. De voorzitter van het Afdelingsbestuur heeft de leiding van zowel de
Bestuurs- als de Afdelingsvergaderingen. Deze functionaris convoceert en
stelt de agenda op. Tijdens de vergaderingen verleent hij het woord, resumeert wat besproken is, deelt de uitslagen der stemmingen mee, bewaakt de
vergaderorde, en ziet erop toe, dat de notulist(e) de gelegenheid heeft
zijn/haar taak naar behoren te volbrengen.
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(vervolg artikel 5)
2. De voorzitter draagt zorg voor het naar behoren verlopen van de stemmingen. Deze dienen pas plaats te vinden na beëindiging van de beraadslagingen over het ter stemming naar voren gebrachte onderwerp. De voorzitter
bepaalt de wijze van stemmen, maar over personen wordt te allen tijde
schriftelijk gestemd.' De leden mogen een stemverklaring geven» vooraf aan
de stemmingen.
3. Het Afdelingsbestuur benoemt een vice-voorzitter, die de voorzitter bij
diens ontstentenis vervangt.
4. De voorzitter kan omtrent wat in een vergadering van de Afdeling ter tafel
is gekomen, aan de leden geheimhouding opleggen.
5. Indien een Afdeling wordt benaderd door een publiciteitsmedium, dient de
voorzitter onmiddellijk contact op te nemen met het Dagelijks Bestuur,
dat vervolgens bepaalt of en op welke wijze zal worden gereageerd. Indien
het Dagelijks Bestuur toestemming heeft verleend tot het geven van informatie aan een publiciteitsmedium, dan is het als regel de voorzitter die
deze informatie verstrekt.
ARTIKEL 6:
De secretaris van het bestuur
De secretaris van het Afdelingsbestuur is belast met het notuleren van alle
vergaderingen van de Afdeling, het voeren van de correspondentie, het bijhouden van de ledenadministratie, en het archiveren van de.Afdelingsbescheiden, conform de instructies van het Dagelijks Bestuur. Deze functionaris
meldt de binnengekomen correspondentie aan het Afdelingsbestuur. Tevens
heeft hij/zij tot taak, het jaarverslag op te maken als bedoeld in artikel 3
lid 2.
ARTIKEL 7: _ De penningmeester van het bestuur
De penningmeester van het Afdelingsbestuur is belast met het beheer van de
geldmiddelen van de Afdeling. Deze functionaris houdt een kasboek bij, alsmede een giroboek. In het kasboek worden van elke post datering, omschrijving en bedrag vermeld; van elke post wordt een bewijsstuk bijgelegd. Rij/zij
handelt conform Statuten en Reglementen van de Partij, subsidiair de instructies van het Financieel College.
ARTIKEL 8:
Vergaderingen van het bestuur
1. Het Afdelingsbestuur vergadert zo vaak als het dit wenselijk acht, maar
ten minste vier maal per jaar, en in elk geval voorafgaand aan een
Afdelingsvergadering en een Kringvergadering, en tevens wanneer een hoger
Partijorgaan zulks wenst.
2. Het vereiste quorum is 30 procent.
-6-
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ARTIKEL 9:
Verkiezing van het bestuur
1. Het Afdelingsbestuur maakt voor zijn verkiezing, dan wel die van één van
zijn leden, de namen van de voorgedragen kandidaten schriftelijk bekend
aan alle leden van de Afdeling. Het Bestuur dient dit ten minste 14 dagen
voorafgaand aan de desbetreffende Afdelingsvergadering te doen. Nadien
heeft ook ieder zestal Afdelingsleden, mits deze stemgerechtigd en niet
geschorst zijn, het recht kandidaten te stellen.
2. Kandidaatstelling, zowel door het Bestuur als door leden, geschiedt onder
aanduiding van de functies, waarin men de kandidaten geplaatst zou willen
zien. De leden moeten tevens aangeven, tegen welke door het Bestuur gekandideerden hun kandidaten worden gesteld. De leden dienen hun kandidaatstelling ten minste vijf dagen vóór de desbetreffende vergadering bij het
Bestuur in te dienen, onder bijvoeging van een verklaring van per kandidaat ten minste zes leden, waaruit blijkt dat deze leden de kandidaatstelling steunen. Alle gestelde kandidaten ondertekenen een verklaring, dat
zij hun functie zullen aanvaarden, indien zij worden gekozen.
3. Ieder Afdelingslid brengt slechts één stem uit. Blanco of anderszins ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4. Indien de stemming de vervulling van één vacature tot doel heeft, wordt
indien geen kandidaat de volstrekte meerderheid heeft verworven, een tweede stemming gehouden, waarbij de kandidaat die de meeste stemmen verwerft,
wordt verkozen.
5. Indien de stemming de vervulling van meer dan één vacature tot doel heeft,
wordt indien bij de eerste stemming geen kandidaat de volstrekte meerderheid heeft verworven, geloot onder de kandidaten die gelijke stemmenaantallen behaalden. Die kandidaten worden dan gekozen, die de meeste stemmen
hebben behaald, terwijl de kandidaten afvallen die meer in aantal zijn dan
het aantal te vervullen vacatures, en tevens minder stemmen hebben verworven dan de overige kandidaten.
ARTIKEL 10:
Al het gestelde in dit Reglement geldt onverminderd het bepaalde in artikel
12 lid 7 en artikel 34 lid 3 van de Statuten van de Partij.

REGLEMENT OP DE KRINGEN

ARTIKEL 1:

Oprichting
-7-

(vervolg artikel 1)
1. Ten minste vijf leden van de Partij, die ingezetenen van Nederland zijn,
die niet als lid van de Partij zijn geschorst, en die binnen het gebied
van eenzelfde kieskring woonachtig zijn, kunnen gezamenlijk in het gebied
van die kieskring een kring van de Partij oprichten.
Van deze regel kan, voor wat de vereiste van woonachtig zijn in dezelfde
kieskring, zoals deze in de Kieswet is omschreven, worden afgeweken, in-*
dien het Dagelijks Bestuur van de Partij daartoe toestemming verleent.
2. De oprichting van de Kringen dient te worden bekrachtigd door schriftelijke erkenning daarvan door het Dagelijks Bestuur.
3. Tegen een besluit tot weigering van de erkenning van een Kring door het
Dagelijks Bestuur, kunnen de desbetreffende leden in beroep gaan bij de
Partijraad. De Partijraad kan het besluit van het Dagelijks Bestuur
slechts ontkrachten met ten minste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen. De Partijraad deelt zijn besluit schriftelijk aan de betrokkenen mee.
ARTIKEL 2:
Taak
1. De taak van de Kring bestaat in het verrichten van alle werkzaamheden,
welke dienstbaar worden geacht aan de verwezenlijking van het doel van de
Partij, mits daarbij de bepalingen in Statuten en Reglementen van de
• Partij, voorzover die betrekking hebben op de Kringen, in acht worden genomen.
2. De Kringen dienen een optimale samenwerking met de Afdelingen van de
Partij na te streven.
3. Elke Kring is verplicht, de Partijraad regelmatig op de hoogte te houden
van al haar werkzaamheden. Gestreefd dient te worden naar een optimale
samenwerking met dit bestuursorgaan. Problemen die niet in overleg met
de Afdelingen kunnen worden opgelost, dienen in eerste instantie aan de
Partijraad te worden voorgelegd; indien het zaken betreft die een breder
Partijbelang raken, dient het Kringbestuur zich te wenden tot een hoger
bestuursorgaan van de Partij.
4. Het Kringbestuur heeft de leiding van en de verantwoordelijkheid voor het
werk van de Partij binnen het gebied van de Kring, onverminderd de bevoegdheden en verplichtingen, welke ingevolge Statuten en Reglementen van
de Partij aan ander Partijorganen toekomen.
Bij meningsverschillen over de competentie, beslist het Dagelijks Bestuur.
ARTIKEL 3:
Vergaderingen
1. De Kring wordt in vergadering bijeengeroepen:
a) ten minste twee maal per jaar;
b) indien het Kringbestuur zulks wenselijk acht;
-8-

(vervolg artikel 3)
c) indien een hoger bestuursorgaan van de Partij zulks wenselijk acht;
d) indien ten minste tien procent der stemgerechtigde Kringleden de wens
hiertoe aan het Kringbestuur kenbaar maakt.
In de gevallen onder sub c en d beschreven, belegt het Kringbestuur binnen een maand nadat de wens tot vergaderen dit Bestuur heeft bereikt, de
Kringvergadering, tenzij het Bestuur het geagendeerde onderwerp acht te
behoren tot de uitsluitende competentie van een hoger bestuursorgaan van
de Partij.
2. In de Kringvergadering geeft de voorzitter van het Kringbestuur een overzicht van de toestand in de Kring en haar verbanden. De secretaris van
dit Bestuur brengt verslag uit van de verrichte werkzaamheden, en de penningmeester geeft het financieel verslag.
De Kring benoemt een vaste kascoanissie, welke verslag uitbrengt van haar
verrichtingen in de laatste Kringvergadering van het verenigingsjaar.
3. De Kringvergadering benoemt de afvaardiging naar hogere Partijorganen.
ARTIKEL 4:
Samenstelling van het bestuur
Het Kringbestuur wordt gevormd door ten minste vijf, en ten hoogste negen
leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De
Bestuursleden worden in functie door de Kringvergadering gekozen. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn niet onderling verenigbaar.
•

ARTIKEL 5:
De voorzitter van het bestuur
1. De voorzitter van het Kringbestuur heeft de leiding van zowel de Bestuursals de Kringvergaderingen. Deze functionaris convoceert en stelt de agenda
op. Tijdens de vergaderingen verleent hij het woord, resumeert wat besproken is, deelt de uitslagen der stemmingen mee, bewaakt de vergaderorde, en
ziet erop toe, dat de notulist(e) de gelegenheid heeft zijn/haar taak naar
behoren te volbrengen.
2. De voorzitter draagt zorg voor het naar behoren verlopen van de stemmingen. Deze dienen pas plaats te vinden, na beëindiging van de beraadslagingen over het ter stemming naar voren gebrachte onderwerp. De voorzitter
bepaalt de wijze van stemmen, maar over personen wordt te allen tijde
schriftelijk gestemd. De leden mogen een stemverklaring geven, vooraf aan
de stemmingen.
3. Het Kringbestuur benoemt een vice-voorzitter, die de voorzitter bij diens
ontstentenis vervangt.
4. De voorzitter kan omtrent wat in een vergadering van de Kring ter tafel
is gekomen, aan de leden geheimhouding opleggen.
-9-

(vervolg artikel 5)
5. Indien een Kring wordt benaderd door een publiciteitsmedium, dient de
voorzitter onmiddellijk contact op te nemen met het Dagelijks Bestuur,
dat vervolgens bepaalt bf en op welke wijze zal worden gereageerd. Indien
het Dagelijks Bestuur toestemming heeft verleend tot het geven van informatie aan een publiciteitsmedium, dan is het als regel de voorzitter die
deze informatie verstrekt.
ARTIKEL 6:
De secretaris van het bestuur
De secretaris van het Kringbestuur is belast met het notuleren van alle vergaderingen van de Kring, het voeren van de correspondentie, het bijhouden
van de ledenadministratie, en het archiveren van de Kringbescbeiden, conform
de instructies van het Dagelijks Bestuur. Deze functionaris meldt de binnengekomen correspondentie aan het Kringbestuur. Tevens heeft hij/zij tot taak,
het jaarverslag op te maken als bedoeld in artikel 3 lid 2.
ARTIKEL 7:
De penningmeester van het bestuur
De penningmeester van het Kringbestuur is belast net het beheer van de geldmiddelen van de Kring. Deze functionaris houdt een kasboek bij, alsmede een
giroboek. In het kasboek worden van elke post datering, omschrijving en bedrag vermeld; van elke post wordt een bewijsstuk bijgelegd. Hij/zij handelt
conform Statuten en Reglementen van de Partij, subsidiair de instructies van
het Financieel College.
ARTIKEL 8:
Vergaderingen van het bestuur
1. Het Kringbestuur vergadert zo vaak als het dit wenselijk acht, maar ten
minste zes maal per jaar, en in elk geval voorafgaand aan een Kringvergadering en een vergadering van de Partijraad, en tevens wanneer een hoger
Partijorgaan zulks wenst.
2. Het vereiste quorum is 50 procent.
ARTIKEL 9:
Verkiezing van het bestuur
1. Het Kringbestuur maakt voor zijn verkiezing, dan wel die van één van zijn
leden, de namen van de voorgedragen kandidaten schriftelijk bekend aan
alle leden van de Kring. Het Bestuur dient dit ten minste 14 dagen voorafgaand aan de desbetreffende Kringvergadering te doen. Nadien heeft ook
ieder tiental Kringleden, mits deze stemgerechtigd en niet geschorst zijn,
het recht kandidaten te stellen.
2. Kandidaatstelling, zowel door het Bestuur als door leden, geschiedt onder
aanduiding van de functies, waarin men de kandidaten geplaatst zou willen
zien. De leden moeten tevens aangeven, tegen welke door het Bestuur gekan-10-
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dideerden hun kandidaten worden gesteld. De leden dienen hun kandidaatstelling ten minste zeven dagen vóór de desbetreffende vergadering bij
het Bestuur in te dienen, onder bijvoeging van een verklaring van per kandidaat ten minste tien leden, waaruit blijkt dat deze leden de kandidaatstelling steunen. Alle gestelde kandidaten ondertekenen een verklaring,
dat zij hun functie zullen aanvaarden, indien zij worden gekozen.
3. Ieder Kringlid brengt slechts één stem uit. Blanco of anderszins ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4. Indien de stemming de vervulling van één vacature tot doel heeft» wordt
indien geen kandidaat de volstrekte meerderheid heeft verworven, een tweede stemming gehouden, waarbij de kandidaat die de meeste steunen verwerft,
wordt verkozen.
5. Indien de stemming de vervulling van meer dan één vacature tot doel heeft,
wordt indien bij de eerste stemming geen kandidaat de volstrekte meerderheid heeft verworven, geloot onder dé kandidaten die gelijke stemme!
tallen behaalden. Die kandidaten worden dan gekozen, die de meeste stc
hebben behaald, terwijl dé kandidaten afvallen die meer in aantal zijn dan
het aantal te vervullen vacatures, en tevens minder stemmen hebben verworven dan de overige kandidaten.
ARTIKEL 10:

Al het gestelde in dit Reglement geldt onverminderd het bepaalde in artikel
13 lid S en artikel 34 lid 3 van de Statuten van de Partij.
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(REGLEMENTEN VAN DE CENTRUMDEMOCRATEN)

REGLEMENT OF HET CONGRES

ARTIKEL 1:
Organisatie
1. De organisatie van het Congres van de Partij geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Partijsecretaris.
2. Op verzoek van de Partijsecretaris kan door het Dagelijks Bestuur
een Congrescommissie worden benoemd.
3. De Voorzitter van de Partij roept het Congres bijeen en stelt in
overleg met het Dagelijks Bestuur de agenda vast.
4. De Partijsecretaris beslist welke van de leden en niet-leden als bedoeld in artikel 15 lid 2g en lid 3 van de Statuten, tot het Congres
worden toegelaten.
ARTIKEL 2:
Vergaderorde
1. a) De organisatorische leiding van het Congres berust bij de
Voorzitter van de Partij.
b) De Voorzitter kan de directe vergader leiding van het Congres
overdragen aan één van de overige Dagelijks Bestuursleden.
2. Vaste agendapunten voor het Congres zijn:
- het jaarverslag van de Voorzitter;
- het jaarverslag van de Secretaris;
- het jaarverslag van de Penningmeester;
- de begroting voor het komend verenigingsjaar;
- het verlenen van décharge aan de Penningmeester voor het door
hem/haar in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd financieel
beleid;
- de kascommissie;
- het verslag van de Fractievoorzitter;
- het Algeneen Politiek Program, alsmede overige programs van de
Partij, voorzover deze bestaan.
3. a) Indien tijdens het Congres de verkiezing van het
Dagelijks Bestuur aan de orde is, bepaalt de Voorzitter van de
Partij de wijze van stemmen.
b) Ten behoeve van deze verkiezing, bepaalt de Voorzitter de samenstelling van het stembureau.
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ARTIKEL 3:
Bevoegdheden
1. Het Congres is bevoegd de programs van de Partij goed te keuren, als bedoeld in artikel 16 lid 2a tot en met 2d van de Statuten.
2. a) Het Congres is bevoegd tot het kiezen van het Dagelijks Bestuur,
krachtens artikel 16 lid 2e en artikel 31 lid 1 van de Statuten.
b) Bet Congres is bevoegd tegenkandidaten te stellen voor het
Dagelijks Bestuur» wanneer de verkiezing van dit Bestuur, dan wel van
één of meer van haar leden, aan de orde is. Deze bevoegdheid volgt uit
artikel 16 lid 2e van de Statuten.
3. Het Congres is bevoegd jaarlijks een kascommissie te benoemen.
A. a) Het Congres is bevoegd tot het goedkeuren van het Financieel
Jaarverslag, en tot het verlenen van décharge aan de Penningmeester,
b) Het Congres is bevoegd tot het goedkeuren van de begroting van de
Partij.
5. Het Congres is bevoegd, een buitengewone vergadering bijeen te laten
roepen, krachtens artikel 17 lid 2d van de Statuten.
6. Het Congres is bevoegd wensen kenbaar te maken aan het Hoofdbestuur,
alsmede aan het Dagelijks Bestuur; deze Besturen zijn gehouden deze wensen te doen beoordelen in de daartoe geëigende organen van de Partij.
7. Het Congres is bevoegd, op voorstel van het Dagelijks Bestuur het besluit tot ontbinding van de Partij te nemen; tevens is het Congres bevoegd, bij ontbinding van de Partij een bestemming te geven aan het
batig saldo. Dit volgt uit artikel 36 lid 1 en 3 van de Statuten.

REGLEMENT OP DE PARTIJRAAD

ARTIKEL 1:
Organisatie
1. De organisatie van de bijeenkomst van de Partijraad geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Partijsecretaris.
2. De Voorzitter van de Partij roept de Partijraad bijeen en stelt de agenda vast.
3. a) De Kringbesturen dienen de namen van de afgevaardigden op te geven
aan het Secretariaat van de Partij; zij doen dit schriftelijk, en wel
ten minste 10 dagen vóór het bijeenkomen van de Partijraad.
b) Het afvaardigen van leden door de Kringen geschiedt op de grondslag
als beschreven in artikel 21 lid 5 van de Statuten, met dien verstande
dat, indien geen der Kringen is uitgebreid met vier procent van het
-13-

(vervolg artikel 3)
totale ledenbestand van de Partij, die Kring een afgevaardigde benoemt,
die het hoogste deelpercentage ledenaanwas kent.
c) Het totale aantal afgevaardigden is maximaal 25.
d) De voorzitters en secretarissen van de Kringen zijn qualitate qua
lid van de Partijraad; bij het berekenen van de representatieve afvaardiging worden zij niet meegeteld. Dit volgt uit artikel 21, lid 2a en
6 van de Statuten.
ARTIKEL 2:
De Voorzitter van de Partij is voorzitter van de Partijraad.
ARTIKEL 3:
Bevoegdheden
1. De Partijraad is bevoegd tot het goedkeuren van de Reglementen van de
Partij, krachtens artikel 22 lid 2b van de Statuten.
2. a) De Partijraad is bevoegd tot het indienen van amendementen op de
Reglementen, krachtens artikel 22 lid 2b van de Statuten.
b) De indiening van amendementen dient schriftelijk te geschieden, ten
minste 10 dagen vóór het bijeenkomen van de Partijraad.
c) Een voor te stellen amendement dient ondersteund te worden door ten
' minste zes leden van de Partijraad, en kan slechts worden aangenomen
met een meerderheid van ten minste tweederde .der geldig uitgebrachte
stemmen.
3. De Partijraad is bevoegd, richtlijnen vast te stellen voor de samenstelling, taak en bevoegdheden van zowel de kascommissie als de begrotingscommissie, met dien verstande dat deze richtlijnen de goedkeuring
van het Dagelijks Bestuur vergen.
4. De Partijraad is bevoegd, richtlijnen vast te stellen voor de organisatie, taak en werkwijze van de jongerenorganisatie van de Partij.
5. De Partijraad is bevoegd tot het goedkeuren van de kandidatenlijst voor
de verkiezing van een vertegenwoordigend overheidslichaam.

REGLEMENT OP HET HOOFDBESTUUR

ARTIKEL 1:
Organisatie
1. De organisatie van de bijeenkomst van het Hoofdbestuur geschiedt onder
verantwoordelijkheid van de Partijsecretaris.
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2. De Voorzitter van de Partij roept het Hoofdbestuur bijeen en stelt de
agenda vaat.
3.'De Voorzitter doet aan het Dagelijks Bestuur een voorstel t.a.v. de in
artikel 26 lid g van de Statuten bedoelde leden, welke in het
Hoofdbestuur kunnen zitting nemen.
ARTIKEL 2:
De Voorzitter van de Partij is voorzitter van het Hoofdbestuur.
ARTIKEL 3:
Bevoegdheden
1. Het Hoofdbestuur is bevoegd tot het instellen van commissies, ter delegatie van speciale werkzaamheden, krachtens artikel 27 lid c van de
Statuten.
2. Het Hoofdbestuur is bevoegd tot het instellen van Colleges van Bijstand
en Advies.
3. Het Hoofdbestuur is bevoegd, het College van Beraad uit te nodigen tot
het uitbrengen van advies over de programs van de Partij, voordat deze
programs aan het Congres ter goedkeuring worden voorgelegd.
4. a) Het Hoofdbestuur is bevoegd aan het Congres de voordracht te doen
voor de benoeming van een kascommiesie.
b) Het Hoofdbestuur is bevoegd, een begrotingscommissie te benoemen.
5. Het Hoofdbestuur is bevoegd, het bestuur van de jongerenorganisatie te
benoemen.

REGLEMENT OP HET DAGELIJKS BESTUUR

ARTIKEL 1:
De voorzitter
1. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is als zodanig de Voorzitter
van de Partij. Uit dien hoofde is hij/zij tevens de voorzitter van het
Hoofdbestuur, van de Partijraad en van het Congres van de Partij.
2. Het Dagelijks Bestuur kan bij bijzondere of algemene machtiging, bevoegdheden van dat Bestuur aan de Voorzitter overdragen.
3. Aan de Voorzitter kan een algemene volmacht worden verleend, namens het
Dagelijks Bestuur te handelen, ingeval het belang van de Partij onverwijld handelen of beslissen nodig maakt.
4. De taak van de Voorzitter en de Vice-voorzitter wordt in onderling overleg geregeld.

(vervolg artikel 1)
5. Tussen de Voorzitter en de Vice-voorzitter heeft regelmatig overleg
plaats over de gang van zaken m.b.t. de leiding der Partij, met behoud
van ieders verantwoordelijkheid voor de hem/haar opgedragen taak.
6. De Voorzitter is belast met het opstellen van het Jaarverslag, hetgeen
een overzicht omvat van de ontwikkelingen in de Partij in het laatst verstreken verenigingsjaar, alsmede van de algemene toestand van de Partij.
Dit Jaarverslag legt de Voorzitter aan het Congres ter goedkeuring voor.
ARTIKEL 2:
De Vice-voorzitter
De Vice-voorzitter van het Dagelijks Bestuur heeft tot taak, de Voorzitter
te assisteren in al diens taken, en hem/haar te vervangen bij diens ontstentenis .
ARTIKEL 3:
De Secretaris
1. De secretaris van het Dagelijks Bestuur is de Secretaris van de Partij.
Uit dien hoofde is hij/zij tevens de secretaris van het Hoofdbestuur,
van de Partijraad en van het Congres van de Partij.
2. De Secretaris is belast met «de verantwoordelijkheid voor en de leiding
van de werkzaamheden van het Secretariaat van de Partij. Indien hem/haar
één of meer secretariaatsmedewerkers zijn toegevoegd, regelt de Partijsecretaris de verdeling van hun taken en werkzaamheden.
3. De Secretaris wordt op voordracht van het Dagelijks Bestuur door het
Congres gekozen.
4. De Secretaris kan door het Dagelijks Bestuur worden geschorst; het
Hoofdbestuur kan hem/haar ontslaan.
5. De Secretaris ontvangt uit de Partijkas een door het Dagelijks Bestuur
te bepalen bezoldiging.
6. De Secretaris is belast met het opstellen van het Jaarverslag, hetgeen
een overzicht omvat van de werkzaamheden van de Partij in het laatst verstreken verenigingsjaar. Dit Jaarverslag legt de Secretaris aan het
Congres ter goedkeuring voor.
b

ARTIKEL 4:
De Penningmeester
1. De penningmeester van het Dagelijks Bestuur is de Penningmeester van de
Partij. Uit dien hoofde is hij/zij tevens de voorzitter van het
Financieel College en van het Financieel Overleg.
2. De Penningmeester is belast met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het financieel beleid van de Partij, zoals dat door het
Dagelijks Bestuur is vastgesteld.
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3. De Penningmeester maakt, in samenwerking met het Financieel College en
desgewenst met het Financieel Overleg, een voorlopige begroting op, welke door het Dagelijks Bestuur definitief wordt vastgesteld, krachtens
artikel 32 lid e van de Statuten.
4. De Penningmeester kan de Partijraad uitnodigen, een begrotingscommissie
in te stellen.
5. De Penningmeester kan de Partijraad uitnodigen, de voordracht te doen
voor de benoeming door het Congres (krachtens artikel 18 lid f van de
Statuten) van een kascommissie.
6. De Penningmeester doet aan het begin van elk verenigingsjaar aan het
Dagelijks Bestuur het voorstel m.b.t. de hoogte en wijze van inning van
de contributie, alsmede m.b.t. de minimumbijdrage van donateurs.
7. De Penningmeester stelt het reglement op het Financieel College op, en
legt dit aan het Dagelijks Bestuur ter goedkeuring voor.
8. De Penningmeester is belast met het opstellen van het Financieel Jaarverslag, hetgeen hij/zij aan het Congres ter goedkeuring voorlegt.
-»

ARTIKEL 5: • Financieel College
1. Het Dagelijks Bestuur stelt een Financieel College in.
2. In dit Financieel College hebben de Penningmeester van de Partij en de
penningmeesters van alle rechtspersonen of lichamen die verwant zijn met
de Partij zitting.
3. De Penningmeester van de Partij is de voorzitter van dit College.
4. Het Financieel College bepaalt het overkoepelend financieel beleid van
de Partij en de aan haar verwante lichamen tesamen.
5. De Penningmeester van de Partij doet aan het Dagelijks Bestuur het voorstel voor het reglement van' het Financieel College; het Dagelijks Bestuur
stelt dit reglement vast.
ARTIKEL 6:
Verslaglegging en verantwoording
1. De Secretaria van het Dagelijks Bestuur is belast met bet notuleren van
elke bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur. Indien de Secretaris zulks
wenselijk acht, kan hij/zij deze taak overdragen aan een vertrouwde Secretariaatsmedewerker .
2. In de aldus tot stand gekomen verslagen, dienen alle door het
Dagelijks Bestuur uitgezette beleidslijnen, alsmede alle door dit
Bestuur genomen besluiten, zorgvuldig te worden omschreven, hetgeen niet
betekent, dat iedere bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur woordelijk
dient te worden genotuleerd.
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3. Notulen van de bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur zijn uitsluitend
ter inzage van de leden van dit Bestuur, en eventueel van de Secretariaatsmedewerker die met het notuleren is belast, onverminderd het in
lid 6 van dit artikel bepaalde.
4. Indien het Dagelijks Bestuur heeft vastgesteld, dat lagere bestuursorganen van de Partij een beleid voeren dat afwijkt van de door dit Bestuur
uitgezette beleidslijnen, dan kan het Dagelijks Bestuur het desbetreffend orgaan ter verantwoording roepen, zich beroepend op hetgeen terzake
in de notulen van dit Bestuur is vastgelegd.
5. Omgekeerd is het ook de lagere bestuursorganen van de Partij mogelijk,
zich op de notulen van het Dagelijks Bestuur te beroepen, indien één of
meer van deze organen constateren, dat het door dit Bestuur gevoerde beleid afwijkt van hetgeen in de Statuten en Reglementen m.b.t. doel,
werkwijze en middelen van de Partij is bepaald.
6. Indien zich gevallen voordoen als in lid 4 en lid 5 van dit artikel
zijn omschreven, kan het Hoofdbestuur op verzoek van het
Dagelijks Bestuur een arbitragecommissie in het leven roepen, welke is
bevoegd tot inzage in de notulen van het Dagelijks Bestuur, en aan de
hand van de desbetreffende notulen beslist, in hoeverre de klachten ge' grond zijn. De bevindingen van de arbitragecommissie, ingeval deze duiden op afwijkend beleid, worden voorgelegd aan. de Partijraad, die besluit
over de mogelijk te nemen maatregelen. Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de arbitragecommissie worden nader geregeld in een door
het Hoofdbestuur vast te stellen en door het Dagelijks Bestuur goed te
keuren reglement.

.r
REGLEMENT OP HET SECRETARIAAT

c

7-

ARTIKEL 1:
Het Secretariaat van de Partij omvat:
a. de centrale ledenadministratie, de centrale financiële administratie en
het centraal archief van de Partij;
b. de voorlichtings-, propaganda-, studie- en documentatiediensten;
c. de redactie en de administratie van de documentaire uitgaven van de
Partij;
d. het centraal adviesbureau voor provinciale en gemeentelijke politiek;
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e. andere secretariaten aan het Partij secretariaat verbonden of te verbinden.
ARTIKEL 2:
1. Het de leiding van de werkzaamheden van het Secretariaat is belast het
Hoofd Partij secretariaat, die uit de Partijkas een door het
Dagelijks Bestuur te bepalen bezoldiging ontvangt.
2. De functie van Hoofd Partij secretariaat is verbonden aan de functie van
Partijsecretaris. Slechts wanneer de Partijsecretaris i.v.m. een andere
werkkring niet in staat is deze functie te vervullen, draagt het
Dagelijks Bestuur aan het Congres een ander Partijlid voor als
Hoofd Partijsecretariaat. In dat geval draagt de Partijsecretaris zijn/
haar administratieve taken over aan deze functionaris; hiertoe stelt de
Partijsecretaris een instructie op, welke de goedkeuring van het
Dagelijks Bestuur vergt.
•
3. Het Dagelijks Bestuur kan het Hoofd Partij secretariaat schorsen; het
Hoofdbestuur kan hem/haar ontslaan.

REGLEMENT OP HET FINANCIEEL OVERLEG

ARTIKEL 1:
Samenstelling
Het Financieel Overleg wordt gevormd door de penningmeester van het
Dagelijks Bestuur, die uit hoofde van die functie de .Penningmeester van de
Partij is, en de penningmeesters van de Kringbesturen.
ARTIKEL 2:
De voorzitter
1. De Penningmeester van de Partij is qualitate qua de voorzitter van het
Financieel Overleg.
2. De voorzitter is verantwoordelijk voor de centrale inning van de contri
butie- en donatiegelden, voor het tijdig voldoen van de schulden van de
Partij, en voor het opmaken van het Financieel Jaarverslag van de Parti
3. De voorzitter brengt halfjaarlijks verslag uit aan het Dagelijks Bestuv
over alle verrichtingen van het Financieel Overleg.
ARTIKEL 3:
Taak en bevoegdheid
1. Het Financieel Overleg toetst het algemeen financieel beleid van de
Partij.
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2. Het Financieel Overleg adviseert de Penningmeester van de Partij, houdt
deze op de hoogte van de financiële stand van zaken in de Partij, en
staat hem hij in zijn/haar taak, telkens wanneer hij/zij dit nodig acht,
en op een door hem/haar nader te bepalen wijze.
3. Het Financieel Overleg is niet bevoegd tot het nemen van besluiten inzake het financieel beleid van de Partij. De primaire taak van het
Overleg bestaat in het bijhouden van de algemene financiële ontwikkelingen in de Partij, en het op grond hiervan verstrekken van adviezen.
ARTIKEL 4:
Werkwijze
1. Het Financieel Overleg komt ten minste drie maal per jaar bijeen, waarvan éénmaal kort voor het bijeenkomen van het Congres, subsidiair de
Partijraad, en tevens telkens wanneer de voorzitter dat nodig acht.
2. In de vergaderingen van het Overleg brengen de daarin zitting hebbende
leden verslag uit van de financiële stand van zaken in het gebied waarin
zij bevoegdheid hebben.
3. Indien de voorzitter zulks wenst, kunnen ook de penningmeesters van de
Afdelingen en leden van de kasconmissies, waaronder begrepen de centrale
kascommissie, in het Overleg zitting nemen.
4. Indien het Dagelijks Bestuur dit nodig acht, kunnen door dit Bestuur aan
te wijzen adviseurs en getuigen door het Overleg worden gehoord, ten
overstaan van het Dagelijks Bestuur, ook indien dit door de Penningmees-.
ter van de Partij niet wordt gewenst.

REGLEMENT OP HET COLLEGE VAN BERAAD

ARTIKEL 1:
Doel en taak
1. In het College van Beraad worden vraagstukken welke voor de Partij en/of
voor het praktisch politiek beleid van grote betekenis zijn, aan beraad
onderworpen.
2. Aan dit College kunnen ook die vraagstukken van praktisch politiek beleid
worden voorgelegd, waarover in de Partij of in haar achterban een belangrijk verschil van mening tot uiting komt.
3. Het College zal in zijn beraad de hem voorgelegde vraagstukken steeds
toetsen aan het Algemeen Politiek Program en aan de overige programs van
de Partij, waarbij het de feitelijk aanwezige politieke, sociaal-economische, financiële, culturele en andere ter zake dienende verhoudingen in
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de overwegingen betrekt.
4. Het College kan door het Hoofdbestuur worden uitgenodigd advies uit te
brengen inzake het Algemeen Politiek Program en de overige programs van
de Partij, of inzake bepaalde onderdelen van die programs, voordat deze
programs aan het Congres ter goedkeuring «orden voorgelegd.
5. De uitkomsten van het beraad van het College worden door middel van een
verslag ter kennis van het Hoofdbestuur gebracht. Het Hoofdbestuur geeft
dit verslag, indien het daartoe aanleiding geeft, ter behandeling door
aan de Partijorganen welke dit Bestuur daartoe het meest aangewezen acht.
6. Tevens wordt het verslag van het beraad ter kennis gebracht van de leden
van het Congres en van de leden van de Fracties in de Eerste en Tweede
Kamer der Staten-Generaal (voorzover deze bestaan).
•

ARTIKEL 2:
Samenstelling
Het College van Beraad wordt gevormd door:
a) de leden van bet Dagelijks Bestuur van de Partij;
b) de voorzitters en secretarissen van de Eerste en Tweede Kamerfracties
(voorzover bestaand). De voorzitter* van de beide Fracties zijn gerechtigd, zich van die leden van de Fracties te doen vergezellen, die i.v.m.
. de betrokken problemen daartoe naar hun oordeel in aanmerking komen. De
vertegenwoordigers van de Fracties zijn uiteraard aan de uitkomsten van
de besprekingen van het College niet gebonden;
c) de leden van het curatorium van het wetenschappelijk bureau van de Partij;
d) een zodanig aantal personen als het Dagelijks Bestuur telkens voor het
bereiken van het doel van het College noodzakelijk acht, met dien verstande dat, indien hiertoe aanleiding bestaat, hieronder begrepen moeten worden, een voor een vruchtbare gedachtewisseling voldoende aantal vertegenwoordigers van de afwijkende meningen t.a.v. de betrokken problemen.
ARTIKEL 3ï
Werkwijze
1. Indien daartoe naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur aanleiding bestaat, roept dit Bestuur - het Hoofdbestuur gehoord hebbende - het
College in vergadering bijeen, nadat de personen, bedoeld in artikel 3
lid d, zijn uitgenodigd in het College zitting te nemen.
2. Zowel de Partijraad als het Hoofdbestuur kan het Dagelijks Bestuur opdragen het College bijeen te roepen.
3. De Eerste en Tweede Kamerfracties, het curatorium van het wetenschappelijk bureau, alsmede de vergaderingen van de Kringen en de Afdelingen,
zijn bevoegd het Dagelijks Bestuur te verzoeken, een vergadering van het
College bijeen te roepen.
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4. De leiding van de vergaderingen van het College berust bij de Voorzitter
van de Partij of bij de Vice-voorzitter.
5. De Secretaris van de Partij is tevens de secretaris van het College.

INSTELLING VAN COLLEGES VAN BIJSTAND EN ADVIES

ARTIKEL 1:

Het Hoofdbestuur kan desgewenst Colleges van Bijstand en Advies instellen.
ARTIKEL 2:
Bij de instelling van zodanige Colleges worden hun samenstelling, taak,
werkwijze en bevoegdheid door het Hoofdbestuur geregeld.
ARTIKEL 3:

Reeds bestaande Colleges van Bijstand en Advies zijn: het Financieel Overleg
en het College van Beraad. De organisatie van deze beide colleges is geregeld bij het hierin opgenomen Reglement op het Financieel Overleg, r esp. het
Reglement op het College van Beraad, in afwijking van artikel 2 van dit
hoofdstuk. Deze beide colleges zijn ingesteld nog voordat het Hoofdbestuur
in functie trad. De hierop betrekking hebbende reglementen worden, nadat het
Hoofdbestuur is geïnstalleerd, door dit Bestuur bekrachtigd.

REGLEMENT VAN ORDE

ARTIKEL 1:
De algemene en bijzondere organisatieverbanden, alsmede de organen van de
Partij, zijn bevoegd voor hun vergaderingen reglementen van orde vast te
stellen.
ARTIKEL 2:
De bepalingen van die reglementen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van de Reglementen van de Partij.

-22-

-22-

BIJZOKDERE ORGANISATIEVEBBANDEN

ARTIKEL 1:
Naast de in artikel 11 van de Statuten genoemde algemene vormen van organisatie, kunnen in de Partij bijzondere vormen van organisatie in het leven
«orden geroepen. Daartoe worden gerekend:
a) statenkringen;
b) provinciale centrales;
c) gemeentelijke centrales;
d) de jongerenorganisatie en jongerengroepen;
e) de kiesvereniging t.b.v. de verkiezing van leden van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal;
f) de vereniging van gemeenteraadsleden en van leden van de Provinciale
Staten in Nederland;
g) de centrale propagandaraad;
h) studie-, documentatie- en/of propagandaclübs en werkgroepen.
ARTIKEL 2:
Het Hoofdbestuur kan ook andere bijzondere vormen van organisatie in het leven roepen. Bet Hoofdbestuur kan daarbij voorlopige regels vaststellen inzake oprichting, organisatie, taak, werkwijze en bevoegdheden van de hier bedoelde bijzondere vormen van organisatie, in afwachting van nadere regeling
bij reglement.

REGLEMENT OP DE BALLOTAGECOMMISSIE

ARTIKEL 1:
Doel
1. De Ballotagecommissie van de Partij is krachtens artikel 6 lid 2 belast
met de uitvoering van het toelatingsbeleid zoals dat wordt vastgesteld
door het Dagelijks Bestuur. De Commissie ziet erop toe, dat uitsluitend
diegenen als lid tot de Partij toetreden die geschikt worden geacht voor
het lidmaatschap, en van wie redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat
zij het belang van de Partij niet zullen schaden. Anderzijds ziet de
Commissie erop toe, dat diegenen het lidmaatschap wordt onthouden, van
wie is vastgesteld dat zij, hetzij door hun levenswandel, hetzij door hun
politieke opvattingen en/of politieke activiteiten in heden of verleden,
niet geschikt zijn voor het lidmaatschap van de Partij.
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(vervolg artikel 1)
2. Niet toegelaten worden:
a) personen die een strafblad hebben. Van deze regel kan worden afgeweken, met name in die gevallen waarin het strafblad geen ernstige delicten
omvat, en die delicten bovendien van oude datum zijn;
b) personen die een andere dan de Nederlandse nationaliteit bezitten;
c) personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt;
d) personen van wie vaststaat, dat zij niet over normale verstandelijke
vermogens beschikken;
e) personen die de beginselen van het Nederlands parlementair democratisch
stelsel niet onderschrijven, dan wel geneigd zijn dit stelsel te trachten
te ondergraven;
f) personen die extremistische politieke opvattingen koesteren - ongeacht
de ideologie of het gedachtengoed waarop deze opvattingen zijn gebaseerd -,
dan wel politiek extremistische activiteiten hebben ondernomen in heden
of verleden;
g) personen die niet met het doel, de werkwijze en de middelen van de
Partij, zoals die in*de Statuten zijn omschreven, instemmen;
h) personen t.a.v. welke het .sterke vermoeden bestaat, dat zij onder valse voorwendselen tot de Partij willen toetreden, met het doel - hetzij om
' persoonlijke, hetzij om andere redenen - het belang van de Partij te schaden;
.
i) personen t.a.v. welke het sterke vermoeden bestaat, dat zij door hun
persoonlijkheidsstructuur zodanig onbezonnen zullen handelen, dat zij de
Partij bij Partijgenoten en/of bij het Nederlands publiek in diskrediet
zullen brengen.
ARTIKEL 2:
Taak
1. De Ballotagecommissie heeft tot taak, de adspirant-leden (dit zijn degenen die zich als lid hebben aangemeld, maar over wiens toelating nog niet
is besloten) van de Partij te beoordelen op hun geschiktheid voor het lidmaatschap, volgens de in artikel 1 van dit reglement genoemde criteria en
volgens een nader te omschrijven procedure.
2. De Commissie neemt het besluit over de toelating van adspirant-Ieden. Indien de -Commissie van oordeel is, dat een adspirant-lid niet geschikt is
voor het lidmaatschap, brengt zij aan het Dagelijks Bestuur een advies
uit. Dit advies kan inhouden, het weigeren van het lidmaatschap, dan wel
het toewijzen van een voorlopig lidmaatschap met de mogelijkheid van royement op het moment dat dit noodzakelijk wordt geacht. Het
Dagelijks Bestuur besluit over het weigeren van het lidmaatschap, c.q.
het voorlopig lidmaatschap.
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(vervolg artikel 2)
3. De Conmissie signaleert voor de Partij schadelijke handelwijzen van leden,
zodat in een vroeg stadium de noodzakelijke maatregelen daartegen kunnen
worden genomen. Hiertoe onderhoudt de Commissie een regelmatig contact
met de Kringbesturen, en schakelt» indien nodig» het Dagelijks Bestuur in.
4. De Commissie houdt het Secretariaat van de Partij nauwkeurig op de hoogte
van alle resultaten van haar werkzaamheden, zodat het Secretariaat in
staat is, de ledenadministratie op correcte wijze bij te houden. Gestreefd
dient te worden naar een optimale samenwerking tussen de Commissie en het
Secretariaat.
5. De Commissie stelt jaarlijks een ballotage-overzicht op, dat zij ter informatie aan de leden van het Dagelijks Bestuur doet toekomen. In dit
overzicht maakt de Commissie op nauwkeurige en systematische wijze melding van alle ontwikkelingen m.b.t. het ledenbestand in het afgelopen
verenigingsjaar. Het Dagelijks Bestuur dient van deze gegevens goede nota
te nemen, en daarmee rekening te houden bij het bepalen van het beleid
voor het komend verenigingsjaar.
6. De Commissie adviseert het Dagelijks Bestuur inzake de te nemen disciplinaire maatregelen tegen een lid van de Partij, wanneer het
Dagelijks Bestuur zulks overweegt. Voordat dit Bestuur in een dergelijk
geval tot besluiten overgaat, dient het om het oordeel van de Commissie
te vragen. In de desbetreffende vergadering van het Dagelijks Bestuur,
dient de voorzitter van de Commissie aanwezig te zijn tijdens de behandeling van de onderhavige kwestie, om aldaar het oordeel van de Commissie
uiteen te zetten. Indien de leden van de Ballotagecommissie unaniem tot
dit oordeel zijn gekomen, is dit oordeel bindend voor het
. Dagelijks Bestuur.
7. De Commissie adviseert het Congres van de Partij bij de behandeling door
het Congres van een beroepschrift tegen een besluit van het
Dagelijks Bestuur tot het weigeren van het lidmaatschap, dan wel tot het
»
nemen van één of meer disciplinaire maatregelen tegen een lid van de
Partij. Ten minste 10 dagen vóór de desbetreffende bijeenkomst van het
Congres, doet de Commissie aan alle leden van dit orgaan een schrijven
toekomen met daarin het met redenen omkleed advies van de Commissie terzake. Dit advies is niet bindend.
8. Het Dagelijks Bestuur kan de Conmissie uitnodigen tot het uitbrengen van
advies aan één of meer organen van de Partij. Dit Bestuur kan de
Commissie machtigen, die organen gegevens te verstrekken uit de periodieke verslagen van de Commissie, welke gegevens worden betrokken bij het
bepalen van het beleid van die organen. Indien bijvoorbeeld de ledenwerving niet naar wens verloopt, kan de Propagandacommissie haar beleid aan-
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(vervolg artikel 2)
passen aan de bevindingen daaromtrent van de Ballotagecommissie.

_

t

"""

i-

ARTIKEL 3:
Samenstelling en benoeming
1. In de Commissie hebben ten minste drie, en ten hoogste negen leden zitting, waaronder een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris;
indien de Commissie dit wenselijk acht, kan tevens een tweede secretaris
worden benoemd.
2. In de Commissie heeft één lid van het Dagelijks Bestuur van de Partij zitting.
3. Het Dagelijks Bestuur van de Partij benoemt en ontslaat de leden van de
Ballotagecommissie.
4. De leden van de Commissie worden benoemd voor onbepaalde tijd.
5. Elk kaderlid van de Partij kan zich kandidaat stellen voor een functie in
de Commissie, van welke kandidatuur hij/zij schriftelijk mededeling doet
aan de secretaris van de Commissie. De Commissie legt de kandidatuur voor
aan het Dagelijks Bestuur, vergezeld van haar advies inzake het al of
niet accepteren van de kandidaat als lid van de Commissie. Indien dit advies unaniem wordt uitgebracht, is het bindend voor het Dagelijks Bestuur.
6. De voorzitter van de Commissie is bevoegd, na overleg met de overige
• Commissieleden, door hem/haar geschikt geachte kaderleden bij het
Dagelijks Bestuur voor'te dragen als lid van de. Commissie.
7. De benoeming van de leden van de Commissie vindt plaats tijdens een vergadering van het Dagelijks Bestuur, in aanwezigheid van de voorzitter van
de Commissie.
ARTIKEL 4:
Vergaderingen
1. De Ballotagecommissie vergadert zo vaak als twee Commissieleden dit wenselijk achten, maar ten minste éénmaal per zes weken.
2. Alle door de Commissie genomen besluiten, dienen ondersteund te zijn door
een meerderheid van ten minste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.
3. Bij het staken der stemmen, geeft de stem van de voorzitter der Commissie
de doorslag.
4. Van iedere vergadering van de Commissie worden door de secretaris notulen
i
opgemaakt die, na door de vergadering te.zijn goedgekeurd en vastgesteld,
;
worden gearchiveerd door het Hoofd Partijsecretariaat.
ARTIKEL 5:
Werkwijze en verantwoording
1. De Ballotagecommissie stelt een concept van haar werkwijze op. Nadat in
de Commissie hierover overeenstemming is bereikt, legt de Commissie dit
concept aan het Dagelijks Bestuur ter goedkeuring voor.
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(vervolg artikel 5)
•
2. De Commissie brengt iedere drie maanden op beknopte wijze rapport uit aan
het Dagelijks Bestuur, net het doel dit Bestuur op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen m.b.t. de toe- en uittreding van leden en m.b.t. de
discipline, en tevens ter beoordeling van het beleid van de Commissie.
3. De Commissie brengt jaarlijks het ballotage-overzicht, als bedoeld in
artikel 2 lid 5 van dit hoofdstuk, ter kennis van het Dagelijks Bestuur.
ARTIKEL 6:
Geheimbouding
1. De leden van de Ballotagecommissie zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle persoonlijke gegevens over zowel de leden als de adspirantleden van de Partij die hun ter kennis zijn gekomen. Deze gegevens zijn
echter wel toegankelijk voor de leden en adviseurs van het
Dagelijks Bestuur, en voor het Hoofd Partijsecretariaat, welke functionaris deze gegevens archiveert.
2. Alle stukken die behoren tot de administratie van de Commissie berusten
bij het Secretariaat. Ook op deze stukken is het bepaalde in het voorgaande lid van toepassing, met uitzondering van het Reglement van de
Commissie.
3. De leden van de Commissie zien erop toe, dat de stukken in hun persoonlijk archief die betrekking hebben op het werk van de Commissie, niet ter
inzage of in het bezit van derden geraken, en dat derden niet in kennis
komen van de inhoud van die stukken.
ARTIKEL 7:
Vergoeding van kosten
Voor de door hen in functie gemaakte reiskosten, ontvangen de Commissieleden
uit de Partijkas een vergoeding, waarvan de hoogte in overleg met de
Penningmeester van de Partij wordt vastgesteld. De Commissieleden dienen
daartoe bij de Penningmeester declaraties in.
ARTIKEL 8:
Wijziging van het Reglement
1. Door de Commissie voorgestane wijzigingen of aanvullingen op het Reglement worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.
2. Elk voorstel tot wijziging van de zijde van de Commissie behoeft een meerderheid van ten minste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen, alvorens het in aanmerking komt aan het Dagelijks Bestuur te worden voorgelegd
3. Bet Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het aanbrengen van wijzingen en aan-;
vullingen op het Reglement, mits zijn besluit daartoe wordt ondersteund
door een meerderheid van ten minste tweederde der geldig uitgebrachte
stemmen. Indien de Comnissie zich unaniem tegen zo'n besluit verzet, is
het Dagelijks Bestuur gehouden de zaak opnieuw in behandeling te nt

(vervolg artikel 8)
Komen Dagelijks Bestuur en Commissie in de tweede behandelingsronde ook
niet tot overeenstemming, dan legt het Dagelijks Bestuur de zaak voor aan
het Hoofdbestuur, dat dan de uiteindelijke beslissing bij een meerderheid
van ten minste tweederde der geldig uitgebrachte stenmen neemt.

HET TOETREDEN VAN LEDEN

Op het toetreden van leden is van toepassing het bepaalde in het artikel 5
lid 2 en artikel 6 lid 1 en 4 van de Statuten» alsmede het bepaalde in
artikel 1 lid 2 van het Reglement op de Ballotagecommissie.
Ter verkrijging van het lidmaatschap, dient men zich mondeling of schriftelijk aan te melden bij het Secretariaat van de Partij. Het Secretariaat verstrekt dan het aanmeldingsformulier, dat men correct ingevuld aan het
Secretariaat dient te retourneren.
De aanvraag van het lidmaatschap wordt niet in behandeling genomen, voordat
het correct ingevulde aanmeldingsformulier bij het Secretariaat is ingediend.
Aanmeldingen die schriftelijk zijn gedaan, al of niet door middel van het
aanmeldingsformulier, leiden tot het lidmaatschap - tenzij de betrokkene '
door het Secretariaat schriftelijk is meegedeeld, dat hij/zij niet als lid
is toegelaten - en tot de daaraan verbonden contributieplicht.

WEIGERING VAN LEDEN

ARTIKEL 1:

d-

1. Het Dagelijks Bestuur van de Partij kan iemand weigeren als lid van de
Partij toe te treden.
2. Tot zodanige weigering is het Dagelijks Bestuur verplicht, indien de betrokkene voldoet aan één of meer van de in artikel 1 lid 2 van het
Reglement op de Ballotagecommissie genoemde criteria.
3« Het besluit tot weigering wordt de betrokkene schriftelijk en zonder opgaaf van redenen meegedeeld.
ARTIKEL 2:
1. Tegen een besluit tot weigering staat voor de betrokkene beroep open bij
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(vervolg artikel 2)
het Congres van de Partij, krachtens artikel 6 lid 3 van de Statuten, binnen een maand na dagtekening van de mededeling van het besluit.
2. Het Congres beslist op het beroep binnen één maand na ontvangst van het
beroepschrift, de Ballotagecommissie gehoord hebbende.
3. De beslissing van het Congres wordt de betrokkene door de Partijsecretaris
schriftelijk en met redenen omkleed meegedeeld.
4. Indien de afdoening van bet beroep binnen de in lid 2 geatelde termijn
niet mogelijk is, stelt de Partijsecretaris de betrokkene hiervan in kennis.

HANDHAVEN VAN DE DISCIPLINE
«

ARTIKEL 1:
Het Dagelijks Bestuur' van de Partij is bevoegd, na om het oordeel van de
Ballotagecommissie terzake te hebben gevraagd» bij overtreding van Statuten
of Reglementen van de Partij door één of meer leden, de navolgende disciplinaire maatregelen toe te passen:
a) een waarschuwing;
b) een berisping;
c) een opdracht om onverwijld al datgene te doen, dat dienende is om hetgeen
in strijd met de Statuten en/of Reglementen is ondernomen of nagelaten, te
herstellen;
d) schorsing voor de duur van ten hoogste ces maanden.

ARTIKEL 2:
De door het Dagelijks Bestuur genomen disciplinaire maatregelen zijn onmiddel^
lijk van kracht, onverminderd de bevoegdheid van het betrokken lid, c.q. de
betrokken leden tot het instellen van beroep bij het Congres.
ARTIKEL 3:
Tegen het besluit van het Dagelijks Bestuur tot het nenen van één of meer
disciplinaire maatregelen staat zovel voor het Kxingbestuur, subsidiair het
Afdelingsbestuur, als voor de betrokkene binnen 10 dagen na dagtekening van
de mededeling van het besluit beroep open bij het Congres. De beslissing van
het Congres wordt de betrokkene schriftelijk en binnen een maand na ontvangst
van het beroepschrift meegedeeld.

ROYEMENT

ARTIKEL 1:

1. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, een lid van de Partij te royeren (d.w.a.
schrappen als lid).
2. Het Dagelijks Bestuur is tot royement verplicht, indien een lid:
a) komt te verkeren in een of meer der gevallen bedoeld in artikel 1
lid 2 van het Reglement op de Ballotagecommissie;
b) zich aan ernstige overtreding van Statuten of Reglementen van de Partij
schuldig maakt;
c) door zijn/haar houding, gedrag of uitlatingen in het openbaar, ernstige
nadelen berokkent aan de Partij.
ARTIKEL 2:
1. Het besluit tot royement wordt de betrokkene schriftelijk en met redenen*
omkleed meegedeeld. Het treedt niet in werking dan nadat de in artikel 3
van dit hoofdstuk genoemde termijn is verstreken en - indien beroep is ingesteld - nadat op het ingestelde beroep is beslist.
2. Een afschrift van het besluit wordt toegezonden aan het desbetreffend
Kringbestuur.
ARTIKEL 3:
1. Tegen een besluit tot royement staat voor de betrokkene beroep open bij
het Congres, binnen 14 dagen na dagtekening van de mededeling van het besluit.
2. Het Congres beslist op het beroep binnen één maand na ontvangst van het
beroepschrift, het Dagelijks Bestuur gehoord hebbende.
3. De beslissing van het Congres wordt de betrokkene schriftelijk en met redenen omkleed meegedeeld.
4. Indien de afdoening van het beroep binnen de in lid 2 gestelde termijn
niet mogelijk is, stelt de Partijsecretaris de betrokkene hiervan in kennis.

REGLEMENTENCOMMISSIE

Het Dagelijks Bestuur kan desgewenst het Hoofdbestuur uitnodigen een regiementencoranissie in te stellen. Het Dagelijks Bestuur benoemt de leden van
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(vervolg Reglementencommissie)
die commissie; het Hoofdbestuur stelt regels op m.b.t. taak, werkwijze en bevoegdheden, en legt deze aan het Dagelijks Bestuur ter goedkeuring voor.
~

WIJZIGING VAN REGLEMENTEN

ARTIKEL 1:
Wijzigingen op de Reglementen kunnen worden voorgesteld door de Partijraad,
met een meerderheid van tweederde der geldig uitgebrachte stemmen. Alle voorgestelde wijzigingen of aanvullingen op de Reglementen vergen de goedkeuring
van het Dagelijks Bestuur.
ARTIKEL 2:
«
Een voorstel tot wijziging of aanvulling van deze Reglementen of van enig
krachtens deze Reglementen vastgesteld reglement kan slechts in behandeling
worden genomen, indien de voorgestelde wijziging of aanvulling in de oproepingsbrief ter kennis van de leden van de Partijraad is gebracht.

SLOTBEPALING

Het Dagelijks Bestuur beslist:
a) in geschillen betreffende de uitleg van deze Reglementen en de overige
reglementen van de Partij;
b) over de te volgen gedragslijn in die gevallen, waarin de reglementen van
de Partij niet voorzien.

Aldus vastgesteld in overeenstemming met de' besluiten van bet
Dagelijks Bestuur van W maart 1985.

Mevrouw P.J. Rinia-Schellevis/Partijvoorzitter
A.U.C. Bartelsman/Partijsecretaris
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