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Beste partijgenoot, 

Met veel genoegen bied ik u hierbij de congresstukken aan voor ons Congres op 13 februari 2016 in de 

Rijtuigenloods te Amersfoort. Deze bundel slaat de brug tussen de traditionele wijze en de nieuwe manier 

van voorbereiding op een congres.

Het eerste deel van de bundel bevat voorstellen voor de wijzigingen in de statuten en reglementen. Deze 

wijzigingen zijn de vertaling in statuten en reglementen van de resolutie Ledendemocratie die we hebben 

aangenomen op het congres in januari 2015 in Utrecht.

Afdelingen hebben tot vrijdag 11 december 2015 10.00 uur ’s ochtends de mogelijkheid om amendementen 

en reguliere moties in te dienen. Dit kan via de ‘amendeertool’, te vinden op mijn.pvda.nl. 

Het tweede deel betreft inhoudelijke voorstellen. 

Het afgelopen jaar hebben we op vier verschillende Politieke Ledenraden het rapport Van Waarde besproken,

gewogen en aangescherpt. De uitkomsten hiervan worden meegegeven aan de verkiezingsprogramma-

commissie voor de Tweede Kamerverkiezing in 2017. Daarnaast willen we op het congres ook stil staan bij 

de aanscherping van Van Waarde. Het partijbestuur dient daarom drie moties in. Volgens de nieuwe processen

van ledendemocratie kunnen alle ledenmoties over Van Waarde indienen, steun verwerven en betuigen, 

commentaar leveren en daarmee invloed uitoefenen op hetgeen besproken en in stemming gebracht wordt 

op het congres. Moties indienen en steunen kan tot 13 december 2015 24.00 uur. Daarna worden de moties

met voldoende draagvlak (>100 steunbetuigingen) aan alle leden voorgelegd in een ledenpanel met de vraag of

men voor of tegen de motie is. Op basis daarvan doet het Presidium een afhandelingsvoorstel aan het congres.

U ontvangt via de mail spoedig meer en specifieke informatie over deze test met de nieuwe werkwijze. 

Meer informatie kunt u vinden op http://www.pvda.nl/acties/ledendemocratie. 

De beschrijvingsbrief, met daarin de ingediende amendementen en preadviezen op bijgaande congresvoorstel-

len kunt u uiterlijk 22 januari 2016 verwachten. Hierin staan dan ook de voordrachten van een gedeeltelijk

nieuw partijbestuur en presidium.

Namens het partijbestuur wens ik iedereen een goede voorbereiding en een mooi congres toe in Amersfoort. 

Met vriendelijke groet, 

Hans Spekman 

Voorzitter Partij van de Arbeid 
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WIJZIGINGSVOORSTELLEN 
LEDENDEMOCRATIE

Beste partijgenoten,

Hierbij vinden jullie het voorstel voor de verwerking van de op het laatste congres aangenomen resolutie over Ledende-
mocratie in de Statuten en Reglementen van de partij. 

Toen de Reglementencommissie hieraan begon realiseerde zij zich dat dat een behoorlijk omvangrijke klus zou zijn,
omdat de werkwijze van de partij en het hele proces richting een congres grondig overhoop gehaald wordt. Bovendien
werd al snel duidelijk dat lang niet altijd helder was hoe dat nieuwe proces richting congres precies in elkaar moest
steken. Uitgaande van de punten in de resolutie waren verschillende oplossingen denkbaar. In overleg met de werkgroep
Ledendemocratie en het partijbestuur is het proces naar een congres in meer concrete stappen vertaald. 
Daarnaast speelt in de resolutie digitalisering een belangrijke rol. Daar moet in voorzien zijn voordat deze wijzigingen
van kracht kunnen worden, zodat de leden hun rechten ook daadwerkelijk kunnen effectueren. Op de Politieke Ledenraad
van november 2015 is een pilot gedaan met de digitale stemapplicatie.

Wij willen jullie wijzen op de verschillende aantallen die als ondergrenzen gehanteerd worden. In de huidige reglementen
gaat het bijvoorbeeld vaak om een aantal afdelingen die gezamenlijk een bepaald percentage van de leden vertegenwoor-
digen. In de meeste gevallen is ervoor gekozen om dat als getal uit te drukken, niet als percentage. Leden moeten duide-
lijkheid hebben. Daarbij kan dat percentage niet zonder meer omgerekend worden naar een getal dat (op dit moment,
ongeveer) datzelfde aantal van de leden vertegenwoordigd. Immers, voor de afzonderlijke leden is het veel lastiger om
dat aantal te bereiken dan via een afdeling die tientallen of honderden leden kan vertegenwoordigen. Anderzijds is een
ondersteuning via internet natuurlijk relatief gemakkelijk gerealiseerd.
De keuze is dus arbitrair.

Overigens zijn de termen die in de resolutie voor die digitalisering gebruikt worden (“online platform”, “digitaal leden-
panel”) vermeden. Er is volstaan met meer functionele beschrijvingen van de mogelijkheden die de leden op een bepaald
moment moeten hebben, waarbij het partijbestuur de verantwoordelijkheid heeft te zorgen dat die via de website van de
partij ter beschikking staan. Of dat dan verschillende applicaties of internetpagina’s zijn (wat die verschillende termen
suggereren) of diverse functies in een meer geïntegreerd geheel, is een technische keuze. Die keuze kan bovendien in
de toekomst, als wellicht meer en andere technische mogelijkheden ter beschikking staan, wijzigen. Op deze manier
worden die toekomstige keuzes niet onnodig belemmerd door al te specifieke termen nu.
Het lijkt ons voldoende wanneer alleen in de toelichting en de begrippenlijst vermeld wordt wat met die specifieke termen
bedoeld werd, en in welke artikelen die functies genoemd worden. Daarmee kan de verbinding met de resolutie in stand
gehouden worden.

Deze reglementen maken het mogelijk om bij alle vergaderingen van een ‘geleding’ het ‘stemmen op afstand’ via de ap-
plicatie mogelijk te maken. Wil een gewest of afdeling daar gebruik van maken, dan moet er uiteraard voorzien zijn in
een betrouwbare en goede weergave via internet van alles wat gezegd wordt.
Het gebruik ervan heeft ook een aantal gevolgen voor de orde van de vergadering en voor een aantal begrippen die we
hier kort toelichten.

Het voornemen moet tijdig, dus bij de aankondiging van de vergadering, bekend zijn. Dat is onder meer nodig omdat in
zo’n vergadering iedereen via de applicatie moet stemmen. Stemmen via handopsteken is dan niet langer mogelijk. Het
is immers voor de voorzitter niet mogelijk vast te stellen of aanwezige deelnemers niet óók via de applicatie stemmen.
Het bij twijfel schriftelijk of ‘elektronisch’ stemmen (via ‘kastjes’ zoals bij congressen gebruikelijk was) vervalt dan ook:
dit is niet langer nodig.

Ook hebben we een aantal onderdelen toegevoegd over hoe te handelen wanneer het stemmen via de applicatie op de
website van de partij niet goed verloopt. Dit kan het geval zijn bij technisch falen, of bij pogingen de uitslag illegaal te
beïnvloeden.
Het instellen van een commissie van stemopneming wordt verplicht bij het gebruik van de applicatie. Zo kan ook in de
nodige expertise voorzien worden.
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Gerechtigd tot het deelnemen aan een vergadering zijn altijd alle leden die deel uitmaken van de geleding die vergadert
(afdeling, gewest, landelijke partij). Bij gebruik van de applicatie moet onderscheid gemaakt worden tussen aanwezige
deelnemers en de overigen, die wel ingelogd zijn maar niet aanwezig. Alleen de aanwezige deelnemers kunnen ter verga-
dering voorstellen indienen, en uiteraard het woord voeren. De overigen kunnen alleen stemmen.

Niet elk onderdeel van de resolutie heeft een vertaling in Statuten of Reglementen nodig. Sommige onderdelen zijn a.h.w.
opdrachten van het congres aan zichzelf of aan het presidium. Dit geldt bijvoorbeeld voor punt 17: “Bij de agenda moet
worden bewaakt dat het aantal en de lengte van de speeches niet te dominant wordt ten opzichte van de ruimte die leden
krijgen om te debatteren over agendapunten”. Het wordt niet met name genoemd, maar de eerste verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van punt 17 ligt bij het presidium. 

Zo zijn er meer punten waar de rol van het presidium in het hele proces richting congres eerder groter dan kleiner wordt.
Dat hoeft op zich geen bezwaar te zijn. Wel lijkt het ons gewenst als het presidium in de uitvoering daarvan zo transparant
mogelijk is. Daarom lijkt het ons goed als het presidium een bijdrage gaat leveren aan het beleidsverslag dat om het jaar
op de agenda van het congres staat. Op die manier heeft het congres ook een mogelijkheid om desgewenst een discussie
te voeren over de manier waarop het presidium zijn taken uitvoert. Deze bijdrage komt in onderliggend voorstel in de
plaats van de huidige verantwoording aan de Verenigingsraad.

Het koppelen aan het beleidsverslag van het partijbestuur bleek echter een probleem op te leveren. Hoewel het een goed
gebruik is (en wat ons betreft blijft) dat het partijbestuur elke twee jaar zo’n verslag maakt en op het congres ter discussie
stelt, is dat niet duidelijk zo in het Reglement vastgelegd. De Reglementencommissie stelt daarom voor dit op te lossen
door het op te nemen in artikel 4.10 Reglementen (over de taken van het partijbestuur).

De Politieke Ledenraad wordt in de resolutie niet expliciet genoemd. Wel lag het in de bedoeling hier ook het systeem
van afgevaardigden af te schaffen; daarom is in het voorstel het kiezen van afgevaardigden geschrapt.

Wij willen ook de aandacht vestigen op de positie van de ‘geestverwante organisaties, platforms en netwerken’ in de partij.
Die hebben nu op het congres een bijzondere positie naast de afdelingen. Het afschaffen van de positie van de afdelingen
riep de vraag op wat dan te doen met deze overige organisaties. Mét de werkgroep Ledendemocratie zijn we van mening
dat die ook kan vervallen. Deze organisaties kunnen via hun leden alle mogelijkheden uitoefenen, en hebben via hun
netwerken ook goede mogelijkheden steun voor hun voorstellen te verwerven.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook een regeling te introduceren voor opvolging bij tussentijdse vacatures in
het presidium en de PES-delegatie. Hier bleek in de praktijk behoefte aan te zijn. Deze regeling is gelijk aan die voor ‘ge-
wone’ leden van het partijbestuur: opvolger is degene die bij de laatste verkiezing van hen die niet verkozen werden de
meeste stemmen had, en de opvolger treedt af bij de eerstvolgende verkiezing (dus ongeacht de zittingstermijn van de
degene die tussentijds opstapte).

In het bijgaande voorstel is getracht zowel de huidige als de nieuwe tekst én de wijzigingen goed in beeld te brengen.
Dat is op de volgende manier gebeurd (het klinkt wellicht ingewikkeld, maar eigenlijk wordt het o.i. bij het bekijken van
de voorstellen vanzelf duidelijk).
In principe is een indeling in drie kolommen gehanteerd:
•      in de linker kolom staat de huidige tekst;
•      in de rechter kolom staat de nieuwe tekst;
•      in de middelste kolom staan onze toelichtingen.
Als de rechter kolom leeg is, staat in de middelste kolom wat er met die tekst gebeurd is: geheel vervallen of naar boven
dan wel naar beneden verplaatst.
Als de linker kolom leeg is staat analoog in de middelste kolom waar de nieuwe tekst in de rechter kolom vandaan komt:
verplaatst en eventueel ook gewijzigd, of nieuw.
Waar een lid van een artikel geheel ongewijzigd blijft is, om ruimte te besparen, voor deze tekst de volle breedte van de
pagina benut.

De afdelingen (die deze keer nog die taak hebben!) kunnen uitsluitend op de rechterkolom amendementen voorstellen
(maar dat kan ook zijn om daar onderdelen aan toe te voegen, dus om zaken die nu niet in het voorstel gewijzigd worden
wél te wijzigen). Eventueel kan men daarbij natuurlijk verwijzen naar de oude tekst in de linker kolom.
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Ten slotte
Met deze wijzigingen zal het invoeren van de directe ledendemocratie niet zijn afgerond. Er zullen wellicht punten over
het hoofd gezien zijn, en in de praktijk zal ongetwijfeld blijken dat sommige processen anders geregeld moeten worden.
Na het eerste congres waarmee volgens de nieuwe werkwijze gewerkt is zal er een evaluatie moeten volgen, om eventuele
wijzigingsvoorstellen op tijd voor het volgende congres gereed te hebben.

Met vriendelijke groet,

namens het Partijbestuur namens de Reglementencommissie 
Hans Spekman Frank Poppe
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2.   Het congres beslist over de volgende on-
derwerpen:
a    het op voorstel van het partijbestuur

vaststellen van het beginselpro-
gramma en de politieke koers van de
partij op middellange en lange ter-
mijn, alsmede programma’s voor de
deelname aan nationale of Europese
verkiezingen.

b.   het op voordracht van het partijbe-
stuur of van een onafhankelijke kan-
didaatstellingscommissie vaststellen
van de kandidatenlijsten bij de ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer, de
Eerste Kamer en het Europees Par-
lement;

c.    het aangaan van een lijstverbinding
met andere partijen bij de verkiezin-
gen zoals bedoeld in sub b;

d.   de deelname van de partij in een re-

WIJZIGINGSVOORSTEL LEDENDEMOCRATIE
Statuten rechterkolom is amendeerbaar

Artikel 5. Het congres

1.    Het congres is het hoogste gezag binnen

de partij. Alle leden hebben toegang tot

het congres.

1.    Het congres is het hoogste gezag binnen
de partij. Alle leden hebben toegang tot
het congres en kunnen deelnemen aan
de beraadslagingen.

      Het congres is openbaar, tenzij het be-
sluit om een deel van de agenda besloten
te behandelen.

2.   De leden van de fracties in Tweede
Kamer, Eerste Kamer en van de delegatie
in het Europees Parlement, alsmede be-
windspersonen die lid zijn van de partij,
nemen deel aan het congres met raadge-
vende stem. Zij mogen niet deelnemen
aan stemmingen.

3.    Het partijbestuur kan anderen uitnodi-
gen om het congres bij te wonen. Het
presidium kan anderen dan die mogen
deelnemen aan de beraadslaging het
woord verlenen.

Taak

Zinsnede toegevoegd over
deelnemen aan de beraad-
slagingen. Teksten in an-
dere artikelen daarover
worden daarmee overbo-
dig.
Tevens is de eerste zin uit
oud lid 16 over openbaar-
heid hier toegevoegd.

Oud lid 12.

Oud lid 15.

Nieuw kopje.

Wordt lid 4.

Positionering van het congres Positionering en samenstelling

4.   Het congres beslist over de volgende on-
derwerpen:
a    het op voorstel van het partijbestuur

vaststellen van het beginselpro-
gramma en de politieke koers van de
partij op middellange en lange ter-
mijn, alsmede programma’s voor de
deelname aan nationale of Europese
verkiezingen.

b.   het op voordracht van het partijbe-
stuur of van een onafhankelijke kan-
didaatstellingscommissie vaststellen
van de kandidatenlijsten bij de ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer, de
Eerste Kamer en het Europees Par-
lement;

c.    het aangaan van een lijstverbinding
met andere partijen bij de verkiezin-
gen zoals bedoeld in sub b;

d.   de deelname van de partij in een re-
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geringscoalitie op grond van het
eindresultaat van de onderhandelin-
gen;

e.   de verkiezing van de leden van het
partijbestuur, van de leden van het
presidium, van de leden van de be-
roepscommissie en van de deelne-
mers aan de delegatie van de
vergadering van de Partij van Euro-
pese Sociaaldemocraten;

f.    de beoordeling van het door het par-
tijbestuur gevoerde beleid;

g.   de aanwijzing van de politiek leider;
h.   de agenda van het congres en de

orde van de vergadering;
i.    vaststelling en wijziging van de sta-

tuten en de reglementen of het ont-
binden van de partij.

3.    Het congres kan over de volgende onder-
werpen beslissingen nemen:
a.   het geven van opdrachten aan het

partijbestuur;
b.   standpunten van de partij die in de

plaats komen van of een aanvulling
geven op hetgeen in programma �s
die op dat moment van kracht zijn is
vastgelegd;

c.    het tot zich trekken van beslissingen
die door andere geledingen van de
partij genomen dienen te worden.

Was lid 9.

Gewijzigde en aangevulde
tekst.

Wordt lid 5.

Het uitschrijven van het congres en de voorbereiding ervan

4.   Het partijbestuur bepaalt de datum en de
plaats waar het congres wordt gehouden.
Tevens bepaalt het partijbestuur welke
onderwerpen het wil agenderen.

6.   Het congres komt minstens eenmaal per
kalenderjaar bijeen.

7.   Het partijbestuur bepaalt de datum en de
plaats waar het congres wordt gehouden
en welke onderwerpen het wil agende-
ren.

      Het partijbestuur is verantwoordelijk
voor de inrichting en het beschikbaar
stellen van een applicatie op de website
van de partij met in elk geval de volgende
mogelijkheden:
-     publicatie van de congresvoorstellen

van het partijbestuur;
-     indienen van nieuwe voorstellen

door leden;
-     discussiëren over de voorstellen;
-     indienen van amendementen op de

voorstellen;
-     stemmen over voorstellen en amen-

dementen teneinde het presidium in
staat te stellen agenda en afhande-
lingsvoorstel op te stellen.

      geringscoalitie op grond van het
eindresultaat van de onderhandelin-
gen;

e.   de verkiezing van de leden van het
partijbestuur, van de leden van het
presidium, van de leden van de be-
roepscommissie en van de deelne-
mers aan de delegatie van de
vergadering van de Partij van Euro-
pese Sociaaldemocraten;

f.    de beoordeling van het door het par-
tijbestuur gevoerde beleid;

g.   de aanwijzing van de politiek leider;
h.   de agenda van het congres en de

orde van de vergadering;
i.    vaststelling en wijziging van de sta-

tuten en de reglementen of het ont-
binden van de partij.

5.    Het congres kan over de volgende onder-
werpen beslissingen nemen:
a.   het geven van opdrachten aan het

partijbestuur;
b.   standpunten van de partij die in de

plaats komen van of een aanvulling
geven op hetgeen in programma �s
die op dat moment van kracht zijn is
vastgelegd;

c.    het tot zich trekken van beslissingen
die door andere geledingen van de
partij genomen dienen te worden.
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5.    Op verzoek van afdelingen die samen
minstens 10% van de leden tellen wordt
op een eerstvolgend congres een agenda-
punt opgevoerd, of als behandeling daar-
van geen uitstel kan verdragen wordt een
congres bijeengeroepen. Tevens kan de
Verenigingsraad het partijbestuur opdra-
gen een agendapunt op te voeren of als
behandeling daarvan geen uitstel kan
verdragen een congres uit te schrijven.

6.   Het congres stelt de agenda vast, op
voorstel van het presidium. Het presi-
dium doet zijn voorstel over de agenda
van het congres na overleg met het par-
tijbestuur op grond van het bepaalde in
lid 4 en met inachtneming van het ge-
stelde in lid 5.

      Indien een congres bijeen wordt geroe-
pen op basis van een verzoek als bedoeld
in lid 5, wordt in elk geval het onderwerp
geagendeerd op grond waarvan dit ver-
zoek is gedaan.

8.   Op verzoek van minstens 750 leden
wordt op een eerstvolgend congres een
agendapunt opgevoerd. Tevens kan de
Verenigingsraad het partijbestuur opdra-
gen een agendapunt op te voeren.

9.   Als behandeling geen uitstel kan verdra-
gen wordt op verzoek van minstens
2500 leden een congres uitgeschreven.
Ook de Verenigingsraad kan het partij-
bestuur opdragen om die reden een con-
gres uit te schrijven.

10. Minimaal 11 weken voor het congres
worden de voorstellen voor het congres
gepubliceerd op de website van de partij
in de applicatie beschikbaar als bedoeld
in lid 7. Op dat moment wordt de appli-
catie opengesteld voor het indienen van
nieuwe voorstellen, voor discussie en
voor het indienen van amendementen.

11.   De gewesten organiseren minimaal 7
weken voor het congres voorcongressen
waar de voorstellen voor het congres
worden besproken, en waar besloten kan
worden amendementen in te brengen
voor stemming in de applicatie als be-
doeld in lid 7.

12.  Voorstellen, amendementen en moties
kunnen worden ingediend door het par-
tijbestuur of door de leden. 

13.  5 Weken voor het congres wordt de dis-
cussiemogelijkheid en het indienen van
nieuwe voorstellen en amendementen in
de applicatie gesloten, en wordt de stem-
mogelijkheid als bedoeld in lid 7 voor de
duur van één week geopend.

14.  Het presidium doet minimaal 3 weken
voorafgaande aan het congres een voor-
stel voor de agenda van het congres. Het
presidium houdt in zijn voorstel reke-
ning met de resultaten van de stemming
via de applicatie.

      Voorstellen van het Partijbestuur worden
altijd geagendeerd. Indien een congres
wordt bijeengeroepen op basis van een
verzoek als bedoeld in lid 8, wordt in elk
geval het onderwerp geagendeerd op
grond waarvan dit verzoek is gedaan.

gewijzigde tekst, opvoeren
agendapunt en bijeenroe-
pen extra congres geschei-
den.

Een vast aantal, geen per-
centage.

nieuw onderdeel
(introductie applicatie nu
in nieuw lid 7 onderge-
bracht).

Nieuw.

Oud lid 8, gewijzigd.

(scheiding van fase dis-
cussie en stemming)

Eerste zin naar beneden
verplaatst (nieuw lid 17).
Rest gewijzigd en aange-
vuld.
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7.   Het presidium kan voorafgaande aan het
congres of bij de behandeling van agen-
dapunten een afhandelingsvoorstel
doen. Het presidium leidt de vergade-
ring en bewaakt de agenda en de afhan-
deling.

8.   Voorstellen, amendementen en moties
kunnen worden ingediend door het par-
tijbestuur of door de (afgevaardigden van
de) afdelingen, alsmede de (afgevaardig-
den van de) instellingen en geledingen
als bedoeld in lid 13, tenzij anders be-
paald. Elk lid heeft het recht voorstellen
en moties in te dienen ter behandeling
in het congres; bepalingen over dit recht
van initiatief zijn geregeld in het regle-
ment

9.   Het congres komt minstens eenmaal per
kalenderjaar bijeen.

De deelname aan het congres

10.  De afdelingen van de partij worden op
het congres vertegenwoordigd door afge-
vaardigden. Zij nemen aan het congres
deel zonder een gebonden stemop-
dracht. Na afloop van het congres legt
een afgevaardigde verantwoording af aan
de geleding die hij vertegenwoordigt met
betrekking tot het verloop van het con-
gres en zijn stemgedrag. Aan de afge-
vaardigden wordt een stemgewicht
toegekend dat afhankelijk is van het aan-
tal leden dat zij vertegenwoordigen.

11.   Bij besluiten van het congres, zoals be-
doeld onder lid 2, sub b, e, g, h en i en
lid 3, sub a en c, alsmede bij aangelegen-
heden die de financiën van de partij of
de orde van het congres betreffen, wordt
de beraadslaging gevoerd door de afge-
vaardigden als bedoeld in lid 10, de leden

15.   Voorafgaande aan het congres, en indien
nodig bij de behandeling van de agenda-
punten, doet het presidium een voorstel
voor de wijze van afhandeling van de
amendementen en de moties. Hert pre-
sidium volgt in dit voorstel de uitkomst
van de stemmingen als bedoeld in lid 13
en ziet erop toe dat het aantal te bespre-
ken amendementen beperkt blijft.

16.  Het presidium leidt de vergadering en
bewaakt de agenda en de afhandeling.

17.  Het congres stelt de agenda vast, op
voorstel van het presidium.

Eerste zin verplaatst naar
nieuw lid 14.

Nieuw lid, is zin uit art.
6 (oud).

Verplaatst en gewijzigd
opgenomen als nieuw lid
12.

Verplaatst, is nieuw lid 6.

Vervalt.

Vervalt.
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van het partijbestuur en de vertegen-
woordigers als bedoeld in lid 12 en 13,
terwijl de besluiten worden genomen
door de afgevaardigden als bedoeld in lid
10 en de leden van het partijbestuur. Bij
alle overige zaken hebben ook de aanwe-
zige partijleden het recht deel te nemen
aan de beraadslaging en de stemming.

12.  De leden van de fracties in Tweede
Kamer, Eerste Kamer en van de delegatie
in het Europees Parlement, alsmede be-
windspersonen die lid zijn van de partij,
nemen deel aan het congres met raadge-
vende stem. Zij mogen niet deelnemen
aan stemmingen.

13.   Vertegenwoordigers van de Jonge Socia-
listen, neveninstellingen waarvan de sta-
tuten zijn goedgekeurd door het
partijbestuur en door het partijbestuur
erkende platforms en netwerken in de
partij worden uitgenodigd voor het con-
gressen hebben het recht om deel te
nemen aan de beraadslagingen. Deze or-
ganisaties en hun afgevaardigden heb-
ben het recht om voorstellen, amen-
dementen en moties in te dienen op ge-
lijke voet als afdelingen en hun afgevaar-
digden.

14.  Indien behalve de afgevaardigden ook de
aanwezige partijleden stemmen over
zaken, dan vertegenwoordigen de stem-
men van de afgevaardigden en de leden
van het partijbestuur 75% van de uitslag
en de stemmen van de overige aanwe-
zige partijleden 25% van de uitslag. Een
afgevaardigde kan niet tegelijk een stem
uitbrengen als afgevaardigde en als lid.

15.  Het partijbestuur kan anderen uitnodi-
gen om het congres bij te wonen. Het
presidium kan anderen dan die mogen
deelnemen aan de beraadslaging het
woord verlenen.

Overige bepalingen

16.  Het congres is openbaar, tenzij het be-
sluit om een deel van de agenda besloten
te behandelen. Een dergelijke beslissing
wordt genomen door de afgevaardigden
als bedoeld in lid 10 en de leden van het
partijbestuur.

Verplaatst, opgenomen
als nieuw lid 2.

Vervalt.

Vervalt.

Verplaatst, opgenomen
als nieuw lid 3.

Eerste zin verplaatst naar
lid 1, rest vervalt.
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17.  In de reglementen worden regels gege-
ven ten aanzien van de voorbereiding en
het verloop van het congres. Daarvan
kan worden afgeweken, indien het con-
gres een spoedeisend karakter heeft. Het
partijbestuur voorziet in afwijkingen in
de voorbereiding en het verloop, na over-
leg met het presidium, en maakt die be-
kend aan de leden van de partij.

18. Het presidium kan voorafgaand aan het
congres vergaderingen beleggen waarbij
bespreking van de voorstellen bij be-
paalde agendapunten kan plaatsvinden.
Indien bij dergelijke vergaderingen in
ieder geval de afgevaardigden van de af-
delingen zijn uitgenodigd, is sprake van
een voorbereidend congres. In dat geval
kan door een dergelijke vergadering een
afhandelingsvoorstel worden vastgesteld
over de orde tijdens het congres van de
in een dergelijke vergadering besproken
onderwerpen. Een dergelijk voorstel kan
door het congres worden gewijzigd.

3.    Het hoogste gezag van het gewest ligt bij
de gewestelijke vergadering. Alle in het
gewest woonachtige leden worden uitge-
nodigd voor een gewestelijke vergade-
ring en mogen deelnemen aan de
beraadslaging. De besluiten worden ge-
nomen door afgevaardigden van de afde-
lingen en de leden van het bestuur. Aan
de afgevaardigden wordt een stemge-
wicht toegekend dat afhankelijk is van
het aantal leden dat zij vertegenwoordi-
gen. Afgevaardigden nemen deel zonder
een gebonden stemopdracht. 

5.    Het gewest wordt bestuurd door een be-
stuur waarvan de leden telkens voor een
periode van twee jaar worden gekozen
uit de leden die woonachtig zijn in het
gewest. Het bestuur treedt in functie op
de dag nadat de gewestelijke vergadering
de bestuursleden heeft gekozen. In af-

18.  In de reglementen worden regels gege-
ven ten aanzien van de voorbereiding en
het verloop van het congres. Daarvan
kan worden afgeweken, indien het con-
gres een spoedeisend karakter heeft. Het
partijbestuur voorziet in afwijkingen in
de voorbereiding en het verloop, na over-
leg met het presidium, en maakt die be-
kend aan de leden van de partij.

3.    Het hoogste gezag van het gewest ligt bij
de gewestelijke vergadering. Alle in het
gewest woonachtige leden worden uitge-
nodigd voor een gewestelijke vergade-
ring en mogen deelnemen aan de
beraadslaging. De besluiten worden ge-
nomen door de leden van het gewest en
de leden van het bestuur.

5.    Het gewest wordt bestuurd door een be-
stuur waarvan de leden telkens voor een
periode van twee jaar worden gekozen
uit de leden die woonachtig zijn in het
gewest. Het bestuur treedt in functie op
de dag nadat de gewestelijke vergadering
de bestuursleden heeft gekozen. In af-

Wordt lid 18.

Vervalt, de gewestelijke
voorcongressen nieuwe
stijl zijn als nieuw lid 11
opgenomen.

De afgevaardigde naar de
gewestelijke vergadering
vervalt.

De laatste zin is ge-
schrapt i.v.m. het verval-
len van de afgevaardigden
naar de gewestelijke ver-
gadering.

Artikel 7 – Het gewest

1.    Het gewest is de geleding van de partij, waarin de afdelingen in één provincie deelnemen.

2.   Het gewest heeft als doel deel te nemen aan de provinciale politiek en het bestuur van de in die provincie gevestigde

waterschappen, en om binnen de kaders die het partijbestuur geeft het functioneren van de partij als vereniging te

ondersteunen. 

4. De gewestelijke vergadering kan besluiten om regio �s in te stellen. 
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wijking van het bepaalde in de eerste vol-
zin kan de gewestelijke vergadering, met
inachtneming van wat daarover in de re-
glementen is bepaald, besluiten de leden
van het gewestelijk bestuur voor een pe-
riode van hoogstens 4 jaar te kiezen,
mits minstens tweejaarlijks verkiezingen
voor leden van het bestuur worden ge-
houden. Leden van het gewestelijk be-
stuur treden in functie op de dag nadat
gewestelijke vergadering de bestuursle-
den heeft gekozen. Leden van het be-
stuur kunnen geen afgevaardigde zijn
naar de gewestelijke vergadering. 

6.   Leden van de Provinciale Statenfractie,
leden van het college van Gedeputeerde
Staten en leden van de fractie in het wa-
terschapsbestuur mogen geen lid zijn
van het gewestelijk bestuur of afgevaar-
digde zijn. Zij kunnen deelnemen aan
de vergaderingen van het gewestelijk be-
stuur en aan de gewestelijke vergadering
met raadgevende stem.

7.   Voorstellen, amendementen en moties
kunnen worden ingediend door het par-
tijbestuur of door (de afgevaardigden
van) de afdelingen en de gewesten, als-
mede de (afgevaardigden van de) Jonge
Socialisten, de neveninstellingen en de
door het partijbestuur erkende platforms
en netwerken, zoals bepaald in lid 11. Elk

wijking van het bepaalde in de eerste vol-
zin kan de gewestelijke vergadering, met
inachtneming van wat daarover in de re-
glementen is bepaald, besluiten de leden
van het gewestelijk bestuur voor een pe-
riode van hoogstens 4 jaar te kiezen,
mits minstens tweejaarlijks verkiezingen
voor leden van het bestuur worden ge-
houden. Leden van het gewestelijk be-
stuur treden in functie op de dag nadat
gewestelijke vergadering de bestuursle-
den heeft gekozen. 

6.   Leden van de Provinciale Statenfractie,
leden van het college van Gedeputeerde
Staten en leden van de fractie in het wa-
terschapsbestuur mogen geen lid zijn
van het gewestelijk bestuur. Zij kunnen
deelnemen aan de vergaderingen van
het gewestelijk bestuur en aan de gewes-
telijke vergadering met raadgevende
stem.

7.   Voorstellen, amendementen en moties
kunnen worden ingediend door ieder lid
en door het partijbestuur. Bepalingen
over dit recht van initiatief zijn geregeld
in het reglement. 

Omdat de afgevaardigde
vervalt, wordt het verbod
om deze functie uit te oe-
fenen eveneens geschrapt. 

De afgevaardigde naar de
Politieke Ledenraad ver-
valt.

Artikel 8 – De Politieke Ledenraad
1.    De Politieke Ledenraad adviseert het partijbestuur, de politiek leider, de fracties in Tweede Kamer en Eerste Kamer

en de delegatie van de partij in het Europees Parlement gevraagd en ongevraagd met betrekking tot de uitvoering
van de programma �s en de politieke koers. 

2.   Het partijbestuur bepaalt de datum en de plaats waar de Politieke Ledenraad wordt gehouden. Tevens bepaalt het
partijbestuur welke onderwerpen het wil agenderen. 

3.    Op verzoek van afdelingen die samen minstens 10% van de leden tellen of op verzoek van minstens 5 gewesten,
wordt een agendapunt opgevoerd op een eerstvolgende Politieke Ledenraad, maar als de behandeling van dat onder-
werp dat vergt wordt een Politieke Ledenraad bijeengeroepen. 

4.   Op verzoek van de Tweede Kamerfractie, de Eerste Kamerfractie of de delegatie in het Europees Parlement wordt
een agendapunt opgevoerd op een eerstvolgende Politieke Ledenraad en als de behandeling van dat onderwerp dat
vergt wordt een Politieke Ledenraad bijeengeroepen. 

5.    De Politieke Ledenraad stelt de agenda vast, op voorstel van het presidium. Het presidium doet zijn voorstel over de
agenda na overleg met het partijbestuur op grond van het bepaalde in lid 2 en met inachtneming van opgevoerde
onderwerpen op grond van de leden 3 en 4. Indien een Politieke Ledenraad bijeen wordt geroepen op basis van de
leden 3 of 4, wordt in elk geval het onderwerp geagendeerd op grond waarvan dit verzoek is gedaan. 

6.   Het presidium leidt de vergadering en bewaakt de agenda en de afhandeling.�Het presidium kan voorafgaande aan
de Politieke Ledenraad of bij de behandeling van agendapunten een afhandelingsvoorstel doen. 
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lid heeft het recht voorstellen en moties
in te dienen ter behandeling in de Poli-
tieke Ledenraad; bepalingen over dit
recht van initiatief zijn geregeld in het
reglement. 

10. Aan de vergaderingen nemen in ieder
geval afgevaardigden deel van de gewes-
ten en van grote afdelingen of regionaal
gebundelde afdelingen. Deze afgevaar-
digden nemen deel zonder een gebon-
den stemopdracht. Na afloop van een
vergadering van de Politieke Ledenraad
legt een afgevaardigde verantwoording af
aan de geleding die hij vertegenwoor-
digde met betrekking tot het verloop van
de vergadering en zijn stemgedrag. 

11. Behalve de afgevaardigden als bedoeld in
lid 10 stemmen ook de overige aanwe-
zige partijleden over de moties en voor-
stellen. Daarbij vertegenwoordigen de
stemmen van de afgevaardigden 50%
van de uitslag en de stemmen van de
overige aanwezige partijleden 50% van
de uitslag. Een afgevaardigde kan niet te-
gelijk een stem uitbrengen als afgevaar-
digde en als lid.  

12. Afgevaardigden van de Jonge Socialisten,
neveninstellingen waarvan de statuten
zijn goedgekeurd door het partijbestuur
en door het partijbestuur erkende plat-
forms en netwerken in de partij worden
uitgenodigd voor de Politieke Ledenraad
en hebben het recht om deel te nemen
aan de beraadslagingen. Zij hebben het
recht om voorstellen, amendementen en
moties in te dienen op gelijke voet als de
afgevaardigden als bedoeld in lid 7. In-
dien de hier bedoelde afgevaardigden lid
zijn van de partij, dan kunnen zij deel-
nemen aan stemmingen op grond van
lid 11. 

13.  Het partijbestuur kan anderen uitnodi-
gen om de Politieke Ledenraad bij te
wonen. Het presidium kan anderen dan
die mogen deelnemen aan de beraadsla-
ging het woord verlenen. 

14.  Voor vergaderingen van de Politieke Le-
denraad worden de leden van de fracties

Omdat de afgevaardigde
naar de politieke leden-
raad vervalt, kan dit lid
worden geschrapt.

Omdat de afgevaardigde
naar de politieke leden-
raad vervalt, kan dit lid
worden geschrapt.

Dit lid vervalt. De functie
van afgevaardigde vervalt,
en leden van de hier ge-
noemde organisaties heb-
ben reeds, indien zij lid
zijn van de partij, het
recht om voorstellen in te
dienen en deel te nemen
aan de beraadslagingen
en stemmingen. 

Wordt lid 10.

Wordt lid 11.

8.   Vergaderingen van de Politieke Ledenraad zijn openbaar, tenzij de vergadering besluit om een deel van de agenda
besloten te behandelen. 

9.   Alle leden hebben toegang tot de Politieke Ledenraad en kunnen deelnemen aan de beraadslaging en stemmingen. 

10. Het partijbestuur kan anderen uitnodi-
gen om de Politieke Ledenraad bij te
wonen. Het presidium kan anderen dan
die mogen deelnemen aan de beraadsla-
ging het woord verlenen. 

11.  Voor vergaderingen van de Politieke Le-
denraad worden de leden van de fracties
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in Tweede Kamer en Eerste Kamer en
van de delegatie in het Europees Parle-
ment en bewindspersonen die lid zijn
van de partij, uitgenodigd. Zij nemen
evenals de leden van het partijbestuur
deel aan de vergadering met raadge-
vende stem. 

Artikel 10 – Het partijbestuur

De leden 1 tot en met 9: ongewijzigd.

10. Leden van het partijbestuur mogen geen
afgevaardigde zijn naar het congres of lid
zijn van de Politieke Ledenraad of de
Verenigingsraad, het presidium of de be-
roepscommissie. 

De leden 11 tot en met 15: ongewijzigd.

Artikel 11 – Het presidium

De leden 1 tot en met 4: ongewijzigd.

5.    Leden van het presidium mogen geen lid
zijn van het partijbestuur of afgevaar-
digde zijn naar het congres, de Politieke
Ledenraad en de Verenigingsraad, dan
wel lid zijn van de fractie in de Tweede
of Eerste Kamer, of van de delegatie in
het Europees Parlement. 

10. Leden van het partijbestuur mogen geen
lid zijn van de Verenigingsraad, het pre-
sidium of de beroepscommissie.

5.    Leden van het presidium mogen geen lid
zijn van het partijbestuur of afgevaar-
digde naar de Verenigingsraad, dan wel
lid zijn van de fractie in de Tweede of
Eerste Kamer, of van de delegatie in het
Europees Parlement.

Aangezien de functie van
afgevaardigde naar het
congres en de politieke le-
denraad vervalt, vervalt
ook de regel dat leden van
het partijbestuur geen af-
gevaardigde mogen zijn.

Omdat de functie van af-
gevaardigde vervalt, geldt
hetzelfde voor de regel dat
presidiumleden geen afge-
vaardigde mogen zijn. De
enige uitzondering is de
verenigingsraad, omdat
de functie van afgevaar-
digde daar wel blijft be-
staan. 

      in Tweede Kamer en Eerste Kamer en
van de delegatie in het Europees Parle-
ment en bewindspersonen die lid zijn
van de partij, uitgenodigd. Zij nemen
evenals de leden van het partijbestuur
deel aan de vergadering met raadge-
vende stem. 
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1.    Vergaderingen van partijgeledingen
kunnen alleen worden gehouden, indien
zij die toegang hebben tot die vergade-
ring daarvan tijdig op de hoogte zijn ge-
steld, met vermelding van tijd en plaats
en de te behandelen agendapunten of
onderwerpen.

2. De deelnemers aan een vergadering zijn
de leden die deel uitmaken van de gele-
ding die vergadert en die in persoon aan-
wezig zijn. Stemmen zijn niet
overdraagbaar en stemmen bij volmacht
is niet toegestaan.

      

1.    Vergaderingen van partijgeledingen
kunnen alleen worden gehouden, indien
zij die toegang hebben tot die vergade-
ring daarvan tijdig op de hoogte zijn ge-
steld, met vermelding van tijd, plaats en
de te behandelen agendapunten of on-
derwerpen en tevens of de vergadering
te volgen is via internet en men via de
stemapplicatie kan deelnemen.

2.   De deelnemers aan een vergadering zijn
de leden die deel uitmaken van de gele-
ding die vergadert en die in persoon aan-
wezig zijn dan wel die zijn ingelogd
middels de applicatie.

3.    Stemmen bij volmacht is toegestaan
wanneer de stemapplicatie gebruikt
wordt. Een gemachtigde kan slechts
stemmen namens twee andere leden.

Tevoren moet duidelijk
zijn of men ‘op afstand’
kan deelnemen. 

Ter plekke aanwezig zijn
is niet meer nodig. Vol-
macht kan en is nu gere-
geld in nieuw lid 3.
De vergaderingen kunnen
in persoon worden bijge-
woond of via een live
stream worden gevolgd.
In de huidige situatie
kunnen vergaderingen
ook al via internet worden
gevolgd maar inloggen en
online stemmen behoort
nog niet tot de mogelijk-
heden. Met deze regle-
mentswijziging kan een
bestuur beslissen dat in de
toekomst stemmen mid-
dels de stemapplicatie mo-
gelijk is.

Nieuw lid.
De intentie van de resolu-
tie was om dit bij digitaal
stemmen mogelijk te
maken. Daar wordt het
zo toe beperkt. Gemach-
tigde wordt gemachtigd
voor de gehele vergadering
en niet voor delen van de
agenda. 

Artikel 1.1 Algemene bepalingen (ten aanzien van vergaderorde en besluitvorming

Artikel 1.2 Besluiten over de orde van de vergadering
1.    De agenda wordt vastgesteld door de vergadering, tenzij anders is bepaald in de reglementen. De voorzitter volgt de

agenda. De vergadering bepaalt de orde van de vergadering, met inachtneming van het bepaalde in lid 4 tot en met
8.

WIJZIGINGSVOORSTEL LEDENDEMOCRATIE
Reglementen rechterkolom is amendeerbaar
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2.   Ter vergadering kunnen agendapunten
worden opgevoerd of afgevoerd. Bij het
ter vergadering opvoeren van agenda-
punten kunnen bij deze agendapunten
alleen besluiten worden genomen als
deze spoedeisend zijn. Indien het spoed-
eisend karakter ontbreekt, terwijl wel be-
sluiten voorliggen of voorgelegd kunnen
worden, wordt het agendapunt verdaagd
tot een volgende vergadering of wordt
een nieuwe vergadering uitgeschreven.

4.   Elk lid van de vergadering kan een voor-
stel van orde doen. De voorzitter bepaalt
of een dergelijk voorstel terstond wordt
behandeld of wordt verdaagd naar een
meer geschikt moment.

6.   Voordat de beraadslaging over een agen-
dapunt of onderwerp begint, kan de
voorzitter een afhandelingsvoorstel
doen. Een dergelijk voorstel kan ook
voorafgaande aan de vergadering wor-
den gedaan. Elk lid van de vergadering
kan ten opzichte van dit afhandelings-
voorstel een amendement indienen.
Over het afhandelingsvoorstel wordt be-
sloten voordat het agendapunt of onder-
werp in behandeling wordt genomen.

7.   De stemming over een voorstel van orde
vindt plaats bij handopsteken. De voor-
zitter van een vergadering over een der-
gelijk voorstel een schriftelijke of
elektronische stemming laten plaatsvin-
den als de uitslag onvoldoende duidelijk
is. Ook de vergadering kan besluiten tot
het houden van een schriftelijke of elek-
tronische stemming over een voorstel
van orde.

2.   Ter vergadering kunnen agendapunten
worden opgevoerd of afgevoerd door de
aanwezige deelnemers. Bij het ter verga-
dering opvoeren van agendapunten kun-
nen bij deze agendapunten alleen
besluiten worden genomen als deze
spoedeisend zijn. Indien het spoedei-
send karakter ontbreekt, terwijl wel be-
sluiten voorliggen of voorgelegd kunnen
worden, wordt het agendapunt verdaagd
tot een volgende vergadering of wordt
een nieuwe vergadering uitgeschreven.

4.   Elke bij de vergadering aanwezige deel-
nemer kan een voorstel van orde doen.
De voorzitter bepaalt of een dergelijk
voorstel terstond wordt behandeld of
wordt verdaagd naar een meer geschikt
moment.

6.   Voordat de beraadslaging over een agen-
dapunt of onderwerp begint, kan de
voorzitter een afhandelingsvoorstel
doen. Een dergelijk voorstel kan ook
voorafgaande aan de vergadering wor-
den gedaan. Elke bij de vergadering aan-
wezige deelnemer kan ten opzichte van
dit afhandelingsvoorstel een amende-
ment indienen. Over het afhandelings-
voorstel wordt besloten voordat het
agendapunt of onderwerp in behande-
ling wordt genomen.

7.   De stemming over een voorstel van orde
vindt plaats middels de stemapplicatie of
als deze niet gebruikt wordt bij handop-
steken. In het tweede geval kan de voor-
zitter van een vergadering over een
dergelijk voorstel een schriftelijke of
elektronische stemming laten plaatsvin-
den als de uitslag onvoldoende duidelijk
is. Ook de vergadering kan besluiten tot
het houden van een schriftelijke of elek-
tronische stemming over een voorstel
van orde.

Er moet onderscheid ge-
maakt worden tussen
aanwezige deelnemers, en
deelnemers ‘op afstand’
(indien dit voor de verga-
dering mogelijk gemaakt
is).
Dit komt nog een aantal
keer terug.

Kleine wijziging.

Kleine wijziging.

Kleine toevoeging.

3.    Als spoedeisende besluiten moeten worden genomen door een daartoe bevoegde vergadering, terwijl de bevoegde
vergadering redelijkerwijs niet tijdig bijeengeroepen kan worden, dan kunnen daartoe bevoegde partijgeledingen of
functionarissen een voorziening treffen of een besluit nemen. Het bestuur of de functionaris die een dergelijke voor-
ziening treft of een dergelijk besluit neemt, legt daarover verantwoording af aan de bevoegde vergadering.

5.    Het is niet toegestaan een voorstel van orde te doen tijdens een stemming en totdat de uitslag van de stemming is
vastgesteld door de voorzitter.

8.   Een voorstel van orde is aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen vóór het voorstel is,
waarbij de blanco stemmen niet meetellen. Als evenveel stemmen voor als tegen zijn uitgebracht, is het voorstel ver-
worpen. Als geen stemming wordt verlangd, wordt het voorstel van orde geacht met algemene stemmen te zijn aan-
genomen.



Artikel 1.4 De uitnodiging voor en verslaglegging van een vergadering

1.    De uitnodiging voor een vergadering en de verslaglegging gebeuren door of onder verantwoordelijkheid van de se-
cretaris van de partijgeleding die vergadert. De verslaglegging van een vergadering kan gebeuren in de vorm van het
vastleggen van de besluiten van de vergadering. 

2.   Het verslag van een vergadering wordt in een volgende vergadering vastgesteld door die vergadering.

3.    Tenzij anders bepaald dient de oproeping voor een vergadering minstens 7 dagen voor de vergadering bij de leden
te zijn die worden uitgenodigd voor die vergadering. In spoedeisende gevallen kan afgeweken worden van gebruike-
lijke termijnen.

Artikel 1.5. Het tellen van stemmen en het bepalen van de uitslag 

1.    Stemmen uitgebracht met een niet geldige stemkaart, met een niet bij de stemming geldig stembiljet, op kandidaten
die niet aan de orde zijn of waarbij de voorkeur onduidelijk of onleesbaar is weergegeven, en in het geval dat bij een
elektronische of telefonische stemming de bevoegdheid tot stemmen niet is vast te stellen, zijn ongeldig. 

2.   Bij het bepalen van de uitslag worden het aantal uitgebrachte stemmen vermeld, het aantal ongeldige stemmen, het
aantal blanco stemmen en het aantal stemmen dat op voorliggende mogelijkheden of kandidaten is uitgebracht. Bij
het bepalen van een uitslag van een stemming bij handopsteken kan volstaan worden met de vaststelling dat een
meerderheid voor of tegen het voorstel heeft gestemd. 

3.    Bij het bepalen van de uitslag worden ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing gelaten. Een meerderheid
van stemmen wordt dus alleen gerekend over de overige, geldig uitgebrachte stemmen. 

4.   De voorzitter bepaalt de uitslag van de stemming. Hij kan daarin worden bijgestaan door een commissie van stem-
opneming die wordt samengesteld door de voorzitter of de vergadering. Deze commissie wijst uit zijn midden een
voorzitter aan. Indien deze commissie de uitslag opneemt, maakt de voorzitter van de commissie de uitslag bekend.
Van een commissie van stemopneming mogen geen leden deel uitmaken die zelf kandidaat zijn voor een functie
waarover in de vergadering wordt gestemd. 
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4.   Het aankondigen en convoceren van ver-
gaderingen geschiedt met behulp van re-
guliere post of digitale post indien het
digitale adres is door het lid aan de partij
is opgegeven.

4.   Het aankondigen en convoceren van ver-
gaderingen geschiedt met behulp van re-
guliere post of digitale post indien het
digitale adres door het lid aan de partij is
opgegeven.

Woordje ‘is’ teveel eruit
gehaald.

Over het stemmen met de stemmen 
met de webapplicatie

5.    Indien bij een vergadering voor het
stemmen gebruik gemaakt zal worden
van de applicatie op de website van de
partij wordt altijd een commissie van
stemopneming benoemd als bedoeld in
lid 4.

      De voorzitter doet een voorstel voor de
samenstelling hiervan. 

Nieuw tussenkopje ter in-
troductie van het nieuwe
deel van dit artikel dat
specifiek handelt over mo-
gelijke problemen met het
stemmen met de (digi-
tale) webapplicatie.

In deze commissie moet
technische expertise aan-
wezig zijn.
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6.   De commissie van stemopneming heeft
ten allen tijde toegang tot de technische
informatie over de uitvoering van de
stemming, en volgt zo de gang van
zaken.

7.   Indien de commissie tijd nodig heeft om
zich er van te overtuigen dat de stem-
ming ordentelijk en zonder technisch
falen is verlopen informeert ze de voor-
zitter van de vergadering. Deze schorst
de vergadering voor korte tijd.

      De commissie kan om nadere techni-
sche informatie over de zojuist uitge-
voerde stemming vragen, en kan zich
laten adviseren door ter zake deskundi-
gen.

8.   De commissie besluit zo snel als moge-
lijk over de geldigheid van de stemming.

      De voorzitter van de commissie infor-
meert de vergadering terstond over dit
besluit, en licht dit zo nodig toe.

9.   Indien vanuit de vergadering bezwaar
gemaakt wordt tegen de conclusie van de
commissie geeft de voorzitter van de ver-
gadering gelegenheid tot discussie daar-
over.

      Vervolgens wordt bij handopsteken over
de geldigheid besloten.

      De voorzitter kan een schriftelijke of
elektronische stemming laten plaatsvin-
den als de uitslag onvoldoende duidelijk
is. Ook de vergadering kan besluiten tot
het houden van een schriftelijke of elek-
tronische stemming.

10. Indien de stemming als niet geldig is be-
oordeeld, wordt de stemming herhaald
zonder de applicatie te gebruiken. 

11.  Volgende stemmingen vinden plaats
zonder de applicatie te gebruiken, totdat
de commissie van stemopneming tot de
conclusie komt dat dit weer mogelijk is.

Dit betreft o.m. de her-
komst op IP-adres, aantal
per IP-adres, aantal aan-
meldpogingen, etc. 
Niet de uitgebrachte stem.

Indien het oordeel van de
commissie van stemopne-
ming in twijfel getrokken
wordt beslissen de aanwe-
zige deelnemers aan de
vergadering. Stemmen
via de applicatie is dan
niet mogelijk.
(Met een ‘elektronische
stemming’ wordt, zoals el-
ders in het Reglement, ge-
doeld op het al bestaande
systeem met ‘stemkast-
jes').

Er kan dus dan alleen
nog bij handopsteken ge-
stemd worden (als dat ge-
zien de aard van de
stemming toegestaan is),
schriftelijk, of –als daar in
voorzien is- op elektroni-
sche wijze (met ‘stemkast-
jes’).

Dit kan bijvoorbeeld het
geval zijn als locaties van
waaraf niet-geldige stem-
men zijn uitgebracht ge-
blokkeerd zijn, of
wanneer de technische
problemen verholpen zijn.



Artikel 1.6 Besluitvorming over zaken

1.    De besluitvorming over zaken betreft de vaststelling van:
a.   resoluties en programma�s;
b.   procedures en plannen;
c.    statuten en reglementen;
d.   begrotingen en jaarverslagen;
e.   moties die uitmonden in een opdracht;
f.    overige besluiten van een daartoe bevoegde vergadering niet zijnde besluiten over de orde van de vergadering.

2.   Een besluit kan alleen worden genomen door de geleding of de functionaris die op grond van de statuten of regle-
menten bevoegd is om het besluit te nemen. Indien een geleding een voorstel behandelt als voorbereiding op de be-
handeling in de bevoegde vergadering, gelden dezelfde bepalingen als bij het nemen van een besluit.

3.    Voorstellen tot het nemen van een besluit worden gedaan door de geledingen die in de statuten en reglementen zijn
genoemd of deelnemers aan een vergadering, in overeenstemming met het bepaalde ten aanzien van die vergadering.
Als geen beperkende bepalingen bestaan, zijn alle leden van de geleding die vergadert bevoegd een voorstel te doen.
Voorstellen dienen tijdig gedaan te worden en bekend gemaakt te worden aan alle leden van de vergadering. Indien
een voorstel wordt gedaan staande de vergadering behoeft een voorstel alleen bekend te zijn bij de aanwezige leden
van de vergadering. Als geen beperkende bepalingen bestaan, kunnen voorstellen worden gedaan tot aan het moment
waarop de besluitvorming begint. Indien de voorzitter of de vergadering daarin bewilligt, kunnen voorstellen worden
gedaan tijdens de besluitvorming.

5.    Indien de geleding of het lid dat een voorstel heeft ingediend besluit tot aanpassing van dat voorstel, dan geldt vanaf
dat moment dit aangepaste voorstel als voorstel. Het komt in de plaats van het oorspronkelijk voorstel. Indien amen-
dementen zijn ingediend op een onderdeel van het oorspronkelijk voorstel voordat deze is gewijzigd, dan worden de
indieners van deze amendementen door de voorzitter in de gelegenheid gesteld te beoordelen of zij hun amende-
menten handhaven, wijzigen of intrekken. Indien een amendement door de indieners wordt gewijzigd, dan geldt
vanaf dat moment het gewijzigde amendement als het te behandelen amendement.
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4.   Elke daartoe bevoegde geleding of lid van
een vergadering kan ten opzichte van
een voorstel een amendement indienen
dat strekt tot wijziging van een voorge-
legd voorstel. Deze amendementen zijn
vanaf het moment van indiening onder-
deel van de besluitvorming. Amende-
menten die naar het oordeel van de
voorzitter of de vergadering een strek-
king hebben die tegengesteld is aan het
voorstel of daarmee geen verband hou-
den, zijn ontoelaatbaar. Het verwerpen
van een voorstel of van een gedeelte van
een voorstel wordt niet aangemerkt als
een amendement, maar staat altijd open
aan de vergadering. Op een amende-
ment zijn de bepalingen van lid 3 van
toepassing.

4.   Elke daartoe bevoegde geleding of deel-
nemer van een vergadering kan ten op-
zichte van een voorstel een amendement
indienen dat strekt tot wijziging van een
voorgelegd voorstel. Deze amendemen-
ten zijn vanaf het moment van indiening
onderdeel van de besluitvorming. Ter
vergadering kan dit alleen door de aan-
wezige deelnemers, tenzij voor de verga-
dering van een geleding andere regels
zijn gesteld. Amendementen die naar
het oordeel van de voorzitter of de verga-
dering een strekking hebben die tegen-
gesteld is aan het voorstel of daarmee
geen verband houden, zijn ontoelaat-
baar. Het verwerpen van een voorstel of
van een gedeelte van een voorstel wordt
niet aangemerkt als een amendement,
maar staat altijd open aan de vergade-
ring. Op een amendement zijn de bepa-
lingen van lid 3 van toepassing.

Lid is veranderd in deel-
nemer.

6.   Het indienen, wijzigen of intrekken van
een voorstel of een amendement is de
verantwoordelijkheid van de eerste on-
dertekenaar van een voorstel of amende-
ment, of de afgevaardigde van de
geleding die een voorstel of amende-
ment heeft ingediend.

6.   Het indienen, wijzigen of intrekken van
een voorstel of een amendement is de
verantwoordelijkheid van de eerste on-
dertekenaar van een voorstel of amende-
ment.

Doordat de functie van
afgevaardigde vervalt,
wordt de term in dit lid
geschrapt.



7.   Indien de voorzitter van een vergadering oordeelt dat de tekst van een voorstel of amendement onvoldoende helder
is voor het nemen van een besluit, kan hij de redactie aanpassen. Een dergelijke aanpassing kan alleen ongedaan ge-
maakt worden als een meerderheid van de vergadering daartoe beslist.

8.   Een voorzitter van een vergadering kan voorstellen of amendementen met eenzelfde strekking samenvoegen. Een
dergelijke samenvoeging kan alleen ongedaan gemaakt worden als een meerderheid van de vergadering daartoe be-
slist.

Artikel 1.7 De stemming over zaken

2.   Tenzij de reglementen anders aangeven, is een voorstel aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte
stemmen vóór het voorstel is uitgebracht, waarbij de blanco uitgebrachte stemmen buiten beschouwing worden ge-
laten. Als evenveel stemmen voor als tegen zijn uitgebracht, is het voorstel verworpen. Als geen stemming wordt
verlangd, wordt het voorstel geacht met algemene stemmen te zijn aangenomen.

3.    Bij elk voorstel wordt eerst gestemd over de amendementen, in volgorde van verstrekkendheid. Indien een dergelijke
volgorde niet is aan te geven, bepaalt de voorzitter de volgorde van de stemming. Over elk onderdeel van een voorstel
is afzonderlijke stemming mogelijk, op aangeven van de voorzitter of op verzoek van een lid van de vergadering. Een
dergelijke stemming of een voorstel of een gedeelte daarvan gehandhaafd blijft, vindt niet eerder plaats dan nadat de
tekst is vastgesteld waarover gestemd kan worden.

4.   Over elk voorstel, al dan niet gewijzigd na de besluitvorming over amendementen, vindt een (eind)stemming plaats.
Als geen stemming wordt verlangd, wordt het (eind)voorstel geacht met algemene stemmen te zijn aangenomen.

Artikel 1.14 - Besluitvorming over moties die uitmonden in een gevoelen of een verzoek 
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1.    Tenzij anders is bepaald in de reglemen-
ten, kan een lid van de vergadering op
elk moment een motie indienen waarin
een gevoelen wordt verwoord of een ver-
zoek wordt gericht aan een fractie, een
afgevaardigde, een functionaris of gele-
ding van de partij. Een motie kan inge-
diend worden voorafgaande aan of
tijdens de vergadering door een lid van
die vergadering of door een geleding die
in die vergadering is vertegenwoordigd. 

2.   Over een motie wordt gestemd bij hand-
opsteken. De voorzitter van een vergade-
ring kan over een motie een schriftelijke
of elektronische stemming laten plaats-
vinden. De vergadering kan besluiten tot
het houden van een schriftelijke of elek-
tronische stemming over een motie. 

1.    Tenzij anders is bepaald in de reglemen-
ten, kan een lid van de vergadering op
elk moment een motie indienen waarin
een gevoelen wordt verwoord of een ver-
zoek wordt gericht aan een fractie, een
functionaris of geleding van de partij.
Een motie kan ingediend worden voor-
afgaande aan of tijdens de vergadering. 

2.    De stemming over moties vindt plaats
middels de stemapplicatie of als deze
niet gebruikt wordt bij handopsteken. In
het tweede geval kan de voorzitter van
een vergadering over een motie een
schriftelijke of elektronische stemming
laten plaatsvinden. De vergadering kan
besluiten tot het houden van een schrif-

Doordat de afgevaardigde
vervalt, wordt het woord
hier geschrapt. Daarom
kan het slot van de laatste
zin ook vervallen.

Stemmapplicatie is toege-
voegd.

1.    De stemming over zaken vindt plaats bij
handopsteken. De voorzitter van een ver-
gadering kan over zaken een schriftelijke
of elektronische stemming laten plaats-
vinden. De vergadering kan bij de stem-
ming over zaken besluiten tot het
houden van een schriftelijke of elektro-
nische stemming.

      

1.    De stemming over zaken vindt plaats
middels de stemapplicatie of als deze
niet gebruikt wordt bij handopsteken. In
het tweede geval kan de voorzitter van
een vergadering een schriftelijke of elek-
tronische stemming laten plaatsvinden.
De vergadering kan bij de stemming
over zaken besluiten tot het houden van
een schriftelijke of elektronische stem-
ming.

Stemapplicatie toege-
voegd.



4.   Indien de voorzitter van een vergadering oordeelt dat de tekst van een motie onvoldoende helder is voor het uitspreken
van een gevoelen of het doen van een verzoek, kan hij de redactie aanpassen. Een dergelijke aanpassing kan alleen
ongedaan gemaakt als een meerderheid van de vergadering daartoe beslist. 

5.    Een voorzitter van een vergadering kan moties met eenzelfde strekking samenvoegen. Een dergelijke samenvoeging
kan alleen ongedaan gemaakt als een meerderheid van de vergadering daartoe beslist.

6.   Tenzij de reglementen anders beslissen, is een motie aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte
stemmen vóór het voorstel is, waarbij de blanco uitgebrachte stemmen buiten beschouwing worden gelaten. Als
evenveel stemmen voor als tegen zijn uitgebracht, is de motie verworpen. Als geen stemming wordt verlangd, wordt
de motie geacht met algemene stemmen te zijn aangenomen. 

7.   Indien moties over hetzelfde onderwerp in stemming worden gebracht, gebeurt dat in volgorde van verstrekkendheid.
Indien een dergelijke volgorde niet is aan te geven, bepaalt de voorzitter de volgorde waarin de moties in stemming
worden gebracht. 

Artikel 2.1 De taken van de afdeling

De taken van de afdeling zijn:
a.   het organiseren van de deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad, de deelgemeenteraad of de stadsdeelraad,

onder meer door het maken van een verkiezingsprogramma en het opstellen en indienen van een kandidatenlijst;
b.   het adviseren van de gemeenteraadsfractie ten aanzien van de lokale politiek;
c.    het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw college van burgemeester en wet-

houders, waarbij de gemeenteraadsfractie voorstelt om daaraan deel te nemen;
d.   het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies;
e.   het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten de afdeling op lokaal niveau;

Artikel 2.4 Nadere bepalingen over afdelingsvergaderingen

Algemene bepalingen
1.    Jaarlijks in het laatste kalenderkwartaal houdt de afdeling een vergadering waarop het werkplan en de begroting voor

het daarop volgende jaar worden vastgesteld. Indien een afdelingsbestuur daartoe besluit, kan een werkplan een pe-
riode beslaan van twee jaar en dient dit spoedig na de verkiezing van het afdelingsbestuur voorgelegd te worden aan
de afdelingsvergadering.
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3.    Een motie als bedoeld in lid 1 kan niet
worden geamendeerd. Het indienen,
wijzigen of intrekken van een motie is de
verantwoordelijkheid van de eerste on-
dertekenaar van een motie of de afge-
vaardigde van de geleding die een
dergelijke motie heeft voorgesteld.

telijke of elektronische stemming over
een motie.

3.    Een motie als bedoeld in lid 1 kan niet
worden geamendeerd. Het indienen,
wijzigen of intrekken van een motie is de
verantwoordelijkheid van de eerste on-
dertekenaar van een motie.

Omdat de functie van af-
gevaardigde vervalt, kan
het slot van dit lid worden
geschrapt.

f.    de voorbereiding van en deelname aan
het congres;

g.   de voorbereiding van en deelname aan
de gewestelijke vergadering;

h.   alle overige activiteiten om leden te wer-
ven, om de leden de gelegenheid te geven
actief deel te nemen in de partij en het ge-
dachtegoed van de partij uit te dragen.

f.    de voorbereiding van het congres;
g.   de voorbereiding van het gewestelijke

voorcongres;
h.   de voorbereiding van de gewestelijke ver-

gadering;

i.    alle overige activiteiten om leden te wer-
ven, om de leden de gelegenheid te geven
actief deel te nemen in de partij en het ge-
dachtegoed van de partij uit te dragen.

Kleine aanpassing.

Wordt lid i.



3.    Kandidaten voor de in lid 2, sub c genoemde functies worden gesteld door de leden van de afdeling conform artikel
2.3. lid 4, maar uiterlijk voor aanvang van de jaarvergadering.
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2.   In het eerste kalenderkwartaal houdt de
afdeling haar jaarvergadering, waarop:
a.   het beleid van het afdelingsbestuur

in het voorafgaande kalenderjaar
wordt besproken aan de hand van
het financieel verslag en het jaarver-
slag;

b.   de door de kascontrolecommissie
aan de hand van betalingsbewijzen
gecontroleerde financiële rekening
over het voorgaande kalenderjaar
wordt vastgesteld; in geval van goed-
keuring wordt door de vergadering
de penningmeester daarmee de-
charge verleend;

c.    de leden van het afdelingsbestuur en
de leden van de kascontrolecommis-
sie worden gekozen alsmede de af-
gevaardigde(n) en plaatsvervangend
afgevaardigde(n) naar het congres,
de gewestelijke vergadering en, als
de afdeling daarvoor een afgevaar-
digde mag aanwijzen conform arti-
kel 2.6. lid 1 de Politieke Ledenraad.

2. In het eerste kalenderkwartaal houdt de af-
deling haar jaarvergadering, waarop:
a.   het beleid van het afdelingsbestuur

in het voorafgaande kalenderjaar
wordt besproken aan de hand van
het financieel verslag en het jaarver-
slag;

b.   de door de kascontrolecommissie
aan de hand van betalingsbewijzen
gecontroleerde financiële rekening
over het voorgaande kalenderjaar
wordt vastgesteld; in geval van goed-
keuring wordt door de vergadering
de penningmeester daarmee de-
charge verleend;

c.    de leden van het afdelingsbestuur en
de leden van de kascontrolecommis-
sie worden gekozen.

Geschrapt is de regel dat
op de jaarvergadering af-
gevaardigden en plaats-
vervangend afgevaar-
digden moeten worden ge-
kozen.

4.   De verkiezingen van de leden van het af-
delingsbestuur, de kascontrolecommis-
sie en de (plaatsvervangend) afgevaar-
digden gebeuren telkens voor een peri-
ode van twee jaar, zodat deze verkiezin-
gen het ene jaar wel en het andere jaar
niet plaatsvinden, tenzij opengevallen
plaatsen vervuld moeten worden.

      Indien de afdelingsvergadering heeft ge-
kozen voor de mogelijkheid om be-
stuursleden te kiezen voor 4 jaar, vindt
de verkiezing van bestuursleden als regel
elke twee jaar plaats, waarbij telkens on-
geveer de helft van het bestuur aftredend
is op basis van een door het bestuur vast-
gesteld rooster van aftreden.

4.   De verkiezingen van de leden van het af-
delingsbestuur, de kascontrolecommis-
sie gebeuren telkens voor een periode
van twee jaar, zodat deze verkiezingen
het ene jaar wel en het andere jaar niet
plaatsvinden, tenzij opengevallen plaat-
sen vervuld moeten worden.

      Indien de afdelingsvergadering heeft ge-
kozen voor de mogelijkheid om be-
stuursleden te kiezen voor 4 jaar, vindt
de verkiezing van bestuursleden als regel
elke twee jaar plaats, waarbij telkens on-
geveer de helft van het bestuur aftredend
is op basis van een door het bestuur vast-
gesteld rooster van aftreden.

De woorden ‘(plaatsver-
vangend) afgevaardigden’
zijn geschrapt.

(Plaatsvervangende) afgevaardigde(n) naar
het congres

5.    Het aantal te kiezen (plaatsvervangende)
congresafgevaardigden is afhankelijk
van het ledental. Elke afdeling kiest per
0,8 % van het totale ledenaantal van de
partij of een gedeelte daarvan één afge-
vaardigde voor het congres. Als ledental
geldt het aantal leden vermeld op het
door het partijbestuur verstrekte leden-
overzicht van de eerste week in januari,

Vervalt: de afgevaardigde
komt te vervallen.

Vervalt.
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voorafgaande aan het congres. Bij tus-
sentijdse oprichting, samenvoeging of
splitsing van (een) afdeling(en) geldt het
ledental op de datum dat die wijziging
ingaat.

(Plaatsvervangend) afgevaardigde(n) naar de
gewestelijke vergadering

6.   Het aantal afgevaardigden per afdeling
naar de gewestelijke vergadering is af-
hankelijk van het ledental. Elke afdeling
kiest per 0,15% van het totale ledenaantal
van de partij of een gedeelte daarvan één
afgevaardigde, met een maximum van 5
afgevaardigden. Als ledental geldt het
aantal leden vermeld op het door het par-
tijbestuur verstrekte ledenoverzicht van
de eerste week in januari, voorafgaande
aan de gewestelijke vergadering. Bij tus-
sentijdse oprichting, samenvoeging of
splitsing van (een) afdeling(en) geldt het
ledental op de datum dat die wijziging
ingaat.

7.   In geval van een tussentijdse vacature of
indien een gewestelijk afgevaardigde ver-
hinderd is een gewestelijke vergadering
bij te wonen, regelt het afdelingsbestuur
zijn vervanging. De afdelingssecretaris
brengt het gewestelijk bestuur terstond
van deze beslissing op de hoogte.

Kascontrolecommissie

8.   De kascontrolecommissie bestaat uit
minstens 2 leden, allen lid van de afde-
ling. De leden mogen geen deel uitma-
ken van het bestuur van de afdeling, de
raadsfractie, of direct of via een stichting
in loondienst zijn van de afdeling dan
wel de raadsfractie.

9.   De kascontrolecommissie onderzoekt na
een boekjaar en als de penningmeester
het concept financieel verslag heeft op-
gemaakt de feitelijkheid en rechtmatig-
heid van de inkomsten en uitgaven,
alsmede de posten op de balans. Op
grond van het verrichte onderzoek
brengt de kascontrolecommissie verslag
uit aan de afdelingsvergadering, vooraf-
gaande aan de behandeling van het fi-
nancieel verslag.

10. Indien in het eerste kwartaal van een jaar

Vervalt.

Vervalt.

Vervalt.

Wordt lid 5.

Wordt lid 6.

Wordt lid 7.

5.    De kascontrolecommissie bestaat uit
minstens 2 leden, allen lid van de afde-
ling. De leden mogen geen deel uitma-
ken van het bestuur van de afdeling, de
raadsfractie, of direct of via een stichting
in loondienst zijn van de afdeling dan
wel de raadsfractie.

6.   De kascontrolecommissie onderzoekt na
een boekjaar en als de penningmeester
het concept financieel verslag heeft op-
gemaakt de feitelijkheid en rechtmatig-
heid van de inkomsten en uitgaven,
alsmede de posten op de balans. Op
grond van het verrichte onderzoek
brengt de kascontrolecommissie verslag
uit aan de afdelingsvergadering, vooraf-
gaande aan de behandeling van het fi-
nancieel verslag.

7.   Indien in het eerste kwartaal van een jaar 
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waarin de leden van het afdelingsbestuur
worden gekozen verkiezingen plaatsvin-
den voor de gemeenteraad, is het toege-
staan de verkiezingen als bedoeld in lid
2, sub c te laten plaatsvinden in het
tweede kwartaal.

Artikel 2.6 – Deelname aan de 
politieke ledenraad -  

1. In afdelingen van meer dan 0,8% van het
ledental van de partij worden in afzon-
derlijke verkiezingen door de ledenver-
gadering een afgevaardigde en een
plaatsvervanger gekozen voor de Poli-
tieke Ledenraad. Als ledental geldt het
aantal leden vermeld op het door het par-
tijbestuur verstrekte ledenoverzicht van
de eerste week in januari, voorafgaande
aan de Politieke Ledenraad. Bij tussen-
tijdse oprichting, samenvoeging of split-
sing van (een) afdeling(en) geldt het
ledental op de datum dat die wijziging
ingaat. Deze verkiezing gebeurt voor een
periode van twee jaar. 

2.   In onderling overleg bepalen de bestu-
ren van afdelingen die samen een afge-
vaardigde hebben naar de Politieke
Ledenraad op welke wijze de afgevaar-
digde en de plaatsvervanger worden aan-
gewezen. Indien de betrokken besturen
verzuimen afspraken te maken of daar
onderling niet uitkomen, kan het gewes-
telijk bestuur de kandidaatstelling orga-
niseren uit de leden van de betrokken
afdelingen en de wijze van verkiezen be-
palen. Deze aanwijzing of verkiezing ge-
beurt voor een periode van twee jaar. 

3.    Op gelijke wijze bepalen de besturen van
de in het buitenland gevestigde afdelin-
gen op welke wijze, in afzonderlijke ver-
kiezingen, de afgevaardigde en de
plaatsvervanger voor de Politieke Leden-
raad worden aangewezen. Indien de be-
trokken besturen dit verzuimen of er
niet uitkomen, kan het partijbestuur de
kandidaatstelling organiseren uit de
leden van de betrokken afdelingen en de
wijze van verkiezen bepalen. 

4.   Afgevaardigden voor de Politieke Leden-
raad betrekken de leden die ze vertegen-
woordigen bij de voorbereiding van de
vergadering van de Politieke Ledenraad,
maar nemen deel zonder een gebonden

kopje vervalt en rest arti-
kelen vernummeren.

Dit artikel wordt geheel
geschrapt doordat de afge-
vaardigde naar de poli-
tieke ledenraad vervalt.

Vervalt.

Vervalt.

Vervalt.

      waarin de leden van het afdelingsbestuur
worden gekozen verkiezingen plaatsvin-
den voor de gemeenteraad, is het toege-
staan de verkiezingen als bedoeld in lid
2, sub c te laten plaatsvinden in het
tweede kwartaal.



4.   Elke afgevaardigde heeft recht op vergoe-
ding van reiskosten indien hij de gewes-
telijke vergadering heeft bijgewoond. Als
basis voor deze vergoeding gelden de
reiskosten tweede klas van de spoorwe-
gen, aangevuld met daarop aansluitend
openbaar vervoer. Deze vergoeding kan
de afgevaardigde declareren bij de afde-
ling die hem afvaardigt.

5.    Leden van de Statenfractie en de door de
Statenfractie voorgedragen leden van Ge-

Niet meer van toepassing,
vervalt.

Wordt lid 4.

Artikel 3.1 De taken van het gewest

De taken van het gewest zijn:
a.   het organiseren van de deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen, onder meer door het maken van een ver-

kiezingsprogramma en het opstellen en indienen van een kandidatenlijst;
b.   het adviseren van de Statenfractie ten aanzien van de provinciale politiek;
c.    het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten,

waarbij de Statenfractie voorstelt om daaraan deel te nemen;
d.   het organiseren van de deelname aan de waterschapsverkiezingen, onder meer door het maken van een verkiezings-

programma en het opstellen en indienen van een kandidatenlijst;
e.   het adviseren van de fractie in het waterschapsbestuur ten aanzien van de daar te voeren politiek;
f.    het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw dagelijks bestuur van het waterschap,

waarbij de waterschapsfractie voorstelt om daaraan deel te nemen;
g.   het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies;
h.   het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten het gewest op regionaal niveau;
i.    het adviseren aan het partijbestuur over kandidaten bij het voorbereiden van een ontwerpkandidatenlijst voor de

Tweede Kamer, alsmede het bevorderen van de werkzaamheden van Kamerleden in de regio�s die binnen het gewest
vallen; 

j.    het maken, uitvoeren en afleggen van verantwoording over een plan voor de werving en selectie van kandidaten voor
vervulling van functies namens de partij;  

k.   alle overige activiteiten om leden de gelegenheid te geven actief deel te nemen in de partij.

Artikel 3.2 De gewestelijke vergadering

1.    De gewestelijke vergadering is het hoogste gezag binnen het gewest.

2.    De gewestelijke vergadering komt minstens tweemaal per jaar bijeen en verder zo vaak als het gewestelijke bestuur
nodig acht of als een aandeel van de afdelingen in het gewest conform art. 3.3 lid 3 daarom verzoekt.
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stemopdracht. Afgevaardigden leggen
verantwoording af aan de leden die ze
vertegenwoordigen over het verloop van
de vergadering van de Politieke Leden-
raad en hun stemgedrag. 

l.    het organiseren en faciliteren van voor-
congressen.

Toevoeging.

3.    De gewestelijke vergadering bestaat uit
afgevaardigden van de afdelingen bin-
nen het gewest en de leden van het ge-
westelijk bestuur. 

3.    De gewestelijke vergadering wordt ge-
vormd door alle in het gewest woonach-
tige aanwezige of –indien deze gebruikt
wordt- via de stemapplicatie ingelogde
leden. 

Afgevaardigden vervalt,
evt. inloggen toegevoegd.

      

4.   Leden van de Statenfractie en de door de
Statenfractie voorgedragen leden van Ge-
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deputeerde Staten, alsmede leden van
de fracties in het waterschapsbestuur
wonen de gewestelijke vergadering bij
met raadgevende stem. 

6.   De gewestelijke vergadering is open-
baar, tenzij de vergadering anders be-
sluit.

7.   Elk lid dat woont in het gewest, heeft
toegang tot de gewestelijke vergadering
en heeft daarin spreekrecht..

8.   De afgevaardigden en de leden van het
gewestelijk bestuur hebben stemrecht
in de gewestelijke vergadering.

      De afdelingsafvaardiging vertegenwoor-
digt eenzelfde aantal stemmen als het
aantal stemmen waarop de afdeling in
het congres recht heeft. Indien een afde-
ling twee of meer afgevaardigden heeft,
worden de stemmen van die afdeling zo
goed mogelijk gelijkelijk over de afge-
vaardigden van die afdeling verdeeld.
Een afgevaardigde kan wel worden ver-
vangen door een plaatsvervanger bij het
uitbrengen van stemmen, maar de
stemmen zijn niet overdraagbaar aan
een ander. De leden van het gewestelijk
bestuur hebben ieder één stem. 

9. Een lid van het partijbestuur heeft de be-
voegdheid elke vergadering van het ge-
west bij te wonen. Hij heeft daarin een
raadgevende stem. 

10. Een lid van de Statenfractie of van een
fractie in het waterschapsbestuur legt
desgevraagd verantwoording af aan de
gewestelijke vergadering. 

11.  Een gedeputeerde heeft het recht de ver-
gadering te informeren over het ge-
voerde en te voeren beleid en de
vergadering heeft het recht daarover in-
formatie aan de gedeputeerde te vragen.

12. Voor een gewestelijke vergadering wor-
den uitgenodigd de leden van de Tweede
Kamerfractie en de Eerste Kamerfractie
die tot taak hebben contacten te onder-
houden met het betreffende gewest of
de regio ś daarin. Zij nemen deel aan de
gewestelijke vergadering met raadge-
vende stem. 

Wordt lid 5.

Vervalt.

Vervalt.

Wordt lid 6.

Wordt lid 7.

Wordt lid 8

Wordt lid 9.

deputeerde Staten, alsmede leden van de
fracties in het waterschapsbestuur
wonen de gewestelijke vergadering bij
met raadgevende stem. 

5.    De gewestelijke vergadering is openbaar,
tenzij de vergadering anders besluit.

      

6. Een lid van het partijbestuur heeft de be-
voegdheid elke vergadering van het ge-
west bij te wonen. Hij heeft daarin een
raadgevende stem. 

7.   Een lid van de Statenfractie of van een
fractie in het waterschapsbestuur legt
desgevraagd verantwoording af aan de
gewestelijke vergadering. 

8.   Een gedeputeerde heeft het recht de ver-
gadering te informeren over het ge-
voerde en te voeren beleid en de
vergadering heeft het recht daarover in-
formatie aan de gedeputeerde te vragen.

9. Voor een gewestelijke vergadering wor-
den uitgenodigd de leden van de Tweede
Kamerfractie en de Eerste Kamerfractie
die tot taak hebben contacten te onder-
houden met het betreffende gewest of
de regio ś daarin. Zij nemen deel aan de
gewestelijke vergadering met raadge-
vende stem. 



Artikel 3.3 De uitnodiging voor en de verslaglegging van de gewestelijke vergadering
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1.    De aankondiging van de gewestelijke
vergadering dient tenminste 3 weken
voor de vergadering bij de afdelingsse-
cretarissen en de afgevaardigden te zijn
bezorgd.

2.   De uitnodiging voor de gewestelijke ver-
gadering en eventuele voorstellen dienen
uiterlijk 7 dagen vóór de vergadering bij
de afdelingssecretarissen en de afgevaar-
digden naar de gewestelijke vergadering
te zijn bezorgd, tenzij anders bepaald. 

      Deze voorstellen worden ingediend door
het bestuur of door één of meer afdelin-
gen, waarbij het bestuur zorg draagt voor
toezending van de voorstellen aan de af-
delingssecretarissen en afgevaardigden,
alsmede in elk geval tevens aan andere
leden die op grond van artikel 3.2. lid 5
voor de vergadering worden uitgeno-
digd. Tenzij de gewestelijke vergadering
anders besluit, wordt de uitnodiging di-
gitaal verstuurd, maar aan leden zonder
een bij de partij bekend e-mailadres of
als zij hebben kenbaar gemaakt op een
bij de partij bekend e-mailadres deze uit-
nodiging niet te willen ontvangen, wordt
een schriftelijke uitnodiging gestuurd. 

3. Indien dit door minstens 10 afdelingen
dan wel minstens 25% van de afdelingen
binnen het gewest wordt verlangd, wordt
op de eerstvolgende gewestelijke verga-
dering een onderwerp geagendeerd, en
als behandeling daarvan niet kan wach-
ten op de eerstvolgende vergadering, is
het gewestelijk bestuur er aan gehouden
zo spoedig mogelijk een gewestelijke
vergadering uit te schrijven waarop dat
onderwerp is geagendeerd.

4. De uitnodiging voor de gewestelijke jaar-
vergadering dient de afdelingssecretaris-
sen en de afgevaardigden tijdig te
bereiken, waarna zij 14 dagen de gele-
genheid hebben om voorstellen in te die-
nen en namen te noemen voor de te
verkiezen functies. Deze voorstellen en
een overzicht van de gestelde kandidaten
dienen uiterlijk 7 dagen voor de jaarver-
gadering bij de afdelingssecretarissen en
afgevaardigden te zijn bezorgd.

1.    De aankondiging van de gewestelijke
vergadering dient tenminste 3 weken
voor de vergadering bij alle leden die
woonachtig zijn in het gewest te zijn be-
zorgd.

2.   De uitnodiging voor de gewestelijke ver-
gadering en eventuele voorstellen dienen
uiterlijk 7 dagen vóór de vergadering bij
alle leden die woonachtig zijn binnen het
gewest te zijn bezorgd, tenzij anders be-
paald. 

      Deze voorstellen worden ingediend door
het bestuur of door één of meer leden,
waarbij het bestuur zorg draagt voor toe-
zending van de voorstellen aan de leden.
Tenzij de gewestelijke vergadering an-
ders besluit, wordt de uitnodiging digi-
taal verstuurd. Aan leden zonder een bij
de partij bekend e-mailadres, of aan
leden die kenbaar hebben gemaakt de
uitnodiging niet via e-mail te willen ont-
vangen, wordt een schriftelijke uitnodi-
ging gestuurd.

3.    Indien dit door minstens 10% procent
van de leden binnen het gewest wordt
verlangd, wordt een onderwerp op de
eerstvolgende gewestelijke vergadering
geagendeerd. Als behandeling niet kan
wachten tot de eerstvolgende vergade-
ring, is het gewestelijk bestuur gehou-
den zo spoedig mogelijk een
gewestelijke vergadering uit te schrijven
waarop dat onderwerp wordt geagen-
deerd.

4.   De uitnodiging voor de gewestelijke jaar-
vergadering dient alle leden woonachtig
binnen het gewest tijdig te bereiken,
waarna zij 14 dagen de gelegenheid heb-
ben om voorstellen in te dienen en
namen te noemen van kandidaten voor
functies die vacant zijn of gaan worden.
Deze voorstellen en een overzicht van de
gestelde kandidaten dienen uiterlijk 7
dagen voor de jaarvergadering bij de bo-
vengenoemde leden te zijn bezorgd.

Kleine wijziging in ver-
band met vervallen afge-
vaardigden.

Deels gewijzigd.

Kleine wijziging.

Kleine wijzigingen.



6.   De secretaris draagt zorg voor een verslag van de gewestelijke vergadering. Dat verslag kan bestaan uit een beslui-
tenlijst. Het verslag wordt vastgesteld in een volgende gewestelijke vergadering.

Artikel 3.4  -  Nadere bepalingen over gewestelijke vergaderingen

1.    Jaarlijks in het laatste kalenderkwartaal houdt het gewest een vergadering waarop het werkplan en de begroting voor
het daarop volgende jaar worden vastgesteld. Indien een gewestelijk bestuur daartoe besluit, kan een werkplan een
periode beslaan van twee jaar en dient dit spoedig na de verkiezing van een gewestelijk bestuur voorgelegd te worden
aan de gewestelijke vergadering. 
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5.    In spoedeisende gevallen kan van de in
de leden 1 en 2 genoemde termijnen
worden afgeweken, met dien verstande
dat de aankondiging respectievelijk uit-
nodiging, agenda en eventuele voorstel-
len uiterlijk twee dagen vóór de extra
vergadering bij de afdelingssecretarissen
en afgevaardigden dienen te zijn be-
zorgd.

5.    In spoedeisende gevallen kan van de in
de leden 1 en 2 genoemde termijnen
worden afgeweken, met dien verstande
dat de aankondiging respectievelijk uit-
nodiging, agenda en eventuele voorstel-
len uiterlijk twee dagen vóór de extra
vergadering bij de leden woonachtig bin-
nen het gewest dienen te zijn bezorgd.

Kleine wijziging.

2.   In het eerste kalenderkwartaal houdt het
gewest zijn jaarvergadering waarop:
a.   het beleid van het gewestelijk be-

stuur in het voorafgaande kalender-
jaar wordt besproken aan de hand
van het financieel verslag en het jaar-
verslag;�

b.   de door de kascontrolecommissie
aan de hand van betalingsbewijzen
gecontroleerde financiële rekening
over het voorgaande kalenderjaar
wordt vastgesteld; in geval van goed-
keuring van de rekening wordt door
de vergadering de penningmeester
daarmee decharge verleend;�

c.    de leden van het gewestelijk bestuur,
de leden van de kascontrolecommis-
sie en de afgevaardigde en plaatsver-
vangend afgevaardigde naar de
Politieke Ledenraad worden gekozen
uit de door de leden binnen het ge-
west gestelde kandidaten; deze kan-
didaten moeten woonachtig zijn
binnen het gewest.

3.    De verkiezingen van de in lid 2, sub c ge-
noemde leden en (plaatsvervangend) af-
gevaardigden gebeuren telkens voor een
periode van twee jaar, zodat deze verkie-
zingen het ene jaar wel en het andere
jaar niet plaatsvinden, tenzij opengeval-
len plaatsen vervuld moeten worden.

      Indien de gewestelijke vergadering heeft
gekozen voor de mogelijkheid om be-
stuursleden te kiezen voor 4 jaar, vindt
de verkiezing van bestuursleden als regel

2. In het eerste kalenderkwartaal houdt het
gewest zijn jaarvergadering waarop:
a.   het beleid van het gewestelijk be-

stuur in het voorafgaande kalender-
jaar wordt besproken aan de hand
van het financieel verslag en het jaar-
verslag;�

b.   de door de kascontrolecommissie
aan de hand van betalingsbewijzen
gecontroleerde financiële rekening
over het voorgaande kalenderjaar
wordt vastgesteld; in geval van goed-
keuring van de rekening wordt door
de vergadering de penningmeester
daarmee decharge verleend;�

c.    de leden van het gewestelijk bestuur
en de leden van de kascontrolecom-
missie worden gekozen uit de door
de leden binnen het gewest gestelde
kandidaten; deze kandidaten moe-
ten woonachtig zijn binnen het ge-
west. 

3.    De leden van het gewestelijk bestuur en
de leden van de kascontrolecommissie
worden in beginsel voor twee jaar geko-
zen. Deze verkiezingen vinden om het
jaar plaats. Indien de gewestelijke verga-
dering heeft gekozen voor de mogelijk-
heid om bestuursleden te kiezen voor 4
jaar, vindt de verkiezing van bestuursle-
den om het jaar, waarbij telkens onge-
veer de helft van het bestuur aftredend is
op basis van een door het bestuur vast-

Doordat de afgevaardigde
naar de politieke leden-
raad vervalt, vervalt de
verkiezing daarvan.

De verkiezing van de af-
gevaardigden vervalt.
Daarnaast is het lid taal-
kundig aangepast.



4.   Indien in het eerste kwartaal van een jaar waarin de leden van het gewestelijk bestuur worden gekozen verkiezingen
plaatsvinden voor Provinciale Staten, is het toegestaan de verkiezingen als bedoeld in lid 2, sub c te laten plaatsvinden
in het tweede kwartaal. 

5.    De kascontrolecommissie bestaat uit minstens 2 leden, allen woonachtig binnen het gewest. De leden van de kas-
controlecommissie mogen geen deel uitmaken van het gewestelijk bestuur, de Statenfractie, een waterschapsfractie
of direct of via een stichting in loondienst zijn van het gewest dan wel de Statenfractie of een waterschapsfractie. 

6.   De kascontrolecommissie onderzoekt na een boekjaar en als de penningmeester het concept financieel verslag heeft
opgemaakt de feitelijkheid en rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven, alsmede de posten op de balans. Op
grond van het verrichte onderzoek brengt de kascontrolecommissie verslag uit aan de gewestelijke vergadering, voor-
afgaande aan de behandeling van het financieel verslag. 

Artikel 3.7 – Provinciale afdeling van de Jonge Socialisten
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elke twee jaar plaats, waarbij telkens on-
geveer de helft van het bestuur aftredend
is op basis van een door het bestuur vast-
gesteld rooster van aftreden. 

gesteld rooster van aftreden.
      Indien tussentijds opengevallen plaatsen

moeten worden opgevuld, wordt afgewe-
ken van het uitgangspunt dat de verkie-
zingen om het jaar plaatsvinden. 

1.    Indien er een provinciale afdeling van de
Jonge Socialisten bestaat in het gebied
van het gewest, dan heeft deze provinci-
ale afdeling gelijke rechten als de afge-
vaardigden ten aanzien van het doen van
voorstellen, alsmede het indienen van
moties en amendementen in de gewes-
telijke vergadering. 

2.   Indien er een provinciale afdeling van de
Jonge Socialisten bestaat in het gebied
van een gewest, dan heeft deze provinci-
ale afdeling het recht met een lid deel te
nemen aan de vergaderingen van het ge-
westelijk bestuur, met raadgevende
stem. Deze vertegenwoordiger dient lid
te zijn van de partij. 

Artikel 4.1  – De afgevaardigden 

1.    De afgevaardigden van afdelingen en
hun plaatsvervangers worden op de jaar-
vergadering van de afdeling gekozen
door en uit de leden van de afdeling
voor een periode van twee jaar. Het aan-
tal afgevaardigden is afhankelijk van het
ledental van de afdeling. Elke afdeling
kiest per 0,8% van het totale ledenaan-
tal van de partij of een gedeelte daarvan
één afgevaardigde voor het congres. Als
ledental geldt het aantal leden vermeld
op het door het partijbestuur verstrekte
ledenoverzicht van de eerste week in ja-

Doordat het onderscheid
tussen afgevaardigden en
leden is vervallen, is er
geen reden om de JS an-
ders te behandelen. Het
schrappen van dit artikel-
lid is dus zeker niet be-
doeld om de rol en plaats
van de JS te veranderen. 

Wordt lid 1.

Dit artikel komt geheel te
vervallen

Dit artikel wordt in zijn
geheel geschrapt.
Alle verdere artikelen in
dit deel dienen dus ver-
nummerd te worden. 

1.    Indien er een provinciale afdeling van de
Jonge Socialisten bestaat in het gebied
van een gewest, dan heeft deze provinci-
ale afdeling het recht met een lid deel te
nemen aan de vergaderingen van het ge-
westelijk bestuur, met raadgevende
stem. Deze vertegenwoordiger dient lid
te zijn van de partij. 
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nuari, voorafgaande aan het congres. Bij
tussentijdse oprichting, samenvoeging
of splitsing van (een) afdeling(en) geldt
het ledental op de datum waarop deze
ingaat. 

2.   De afgevaardigden van de afdelingen
brengen voor elke vijftig leden of een ge-
deelte daarvan één stem uit. Indien een
afdeling twee of meer afgevaardigden
heeft, worden de stemmen van de afde-
ling zo goed mogelijk gelijkelijk over de
afgevaardigden verdeeld. Een afgevaar-
digde kan wel worden vervangen door
een plaatsvervanger bij het uitbrengen
van stemmen, maar de stemmen zijn
niet overdraagbaar aan een ander. De
leden van het partijbestuur hebben
ieder recht op één stem. 

      
3.   De geestverwante organisaties waarvan

de statuten zijn goedgekeurd door het
partijbestuur en erkende platforms en
netwerken in de partij, kunnen elk een
afgevaardigde naar het congres aanwij-
zen. Zij dienen de naam van de afge-
vaardigde minstens drie weken voor het
congres door te geven aan het secretari-
aat van de partij. Deze afgevaardigden
dienen lid te zijn van de partij. 

4.   De afgevaardigden uit afdelingen han-
delen zonder een gebonden stemop-
dracht. 

5.   De afgevaardigde legt verantwoording af
aan de geleding of organisatie namens
wie hij optreedt. Afgevaardigden leggen
hiertoe na het congres binnen een rede-
lijke termijn verantwoording af over het
verloop van en het eigen stemgedrag tij-
dens het congres. 

6.   Een afgevaardigde of plaatsvervangend
afgevaardigde treedt tijdens het congres
op namens één afdeling of namens één
organisatie die een afgevaardigde mag
leveren en niet namens een combinatie
hiervan of namens meerdere door het
partijbestuur erkende platforms en net-
werken en geestverwante organisaties. 
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Artikel 4.2. De voorbereiding van het 
congres 

1.    Het partijbestuur, de Verenigingsraad en
afdelingen die samen minstens 10% van
de leden tellen, zijn bevoegd agendavoor-
stellen ter beslissing aan het congres
voor te leggen. De Jonge Socialisten, de
neveninstellingen en door het partijbe-
stuur goedgekeurde platforms en net-
werken kunnen aan het partijbestuur
verzoeken agendavoorstellen aan het
congres voor te leggen.

2.   Elk lid kan voorstellen en moties indie-
nen ter behandeling in het congres tot 9
weken voordat het congres wordt gehou-
den, mits bij indiening ondersteund
door minstens 100 andere leden. Een lid
dat een dergelijk voorstel of motie in-
dient, treedt op als indiener van dit voor-
stel of deze motie en heeft het recht het
voorstel of de motie toe te lichten en te
verdedigen tijdens het congres. 

3.    De in lid 1 bedoelde voorstellen worden
minstens 9 weken voor het congres ter
kennis gebracht van de afdelingen, de
Jonge Socialisten, de neveninstellingen
en door het partijbestuur goedgekeurde
platforms en netwerken door tussen-
komst van het secretariaat van de partij.

4.   Amendementen op voorstellen als be-
doeld in lid 1 en moties worden uiterlijk
7 weken voor het congres bij het partijbe-
stuur ingediend. Het recht daartoe be-
staat bij de afdelingen, de Jonge
Socialisten, de neveninstellingen en door
het partijbestuur goedgekeurde platforms
en netwerken.

5.    Uiterlijk 5 weken voor het congres neemt
de indiener van een voorstel waarop
amendementen zijn ingediend een be-
slissing of hij zijn voorstel handhaaft of

Artikel 4.1. De voorbereiding van het 
congres 

1.    Elk lid kan tot 5 weken voordat het con-
gres wordt gehouden amendementen en
moties indienen ter behandeling in het
congres. Voorstellen, amendementen of
moties die worden ondersteund door
schriftelijke handtekeningen van min-
stens 100 andere leden komen direct in
aanmerking voor de door het Presidium
op te stellen agenda.

2.   Elk lid kan tot 5 weken voordat het con-
gres wordt gehouden door middel van de
applicatie op de website voorstellen,
amendementen en moties indienen ter
behandeling in het congres . Voorstellen,
amendementen of moties die worden
ondersteund door minstens een door het
Presidium vastgesteld aantal andere
leden komen in aanmerking voor stem-
ming via die applicatie. Dit aantal wordt
voorafgaande aan de procedure door het
Presidium vastgesteld.

3.    Uiterlijk 5 weken voor het congres neemt
de indiener van een voorstel waarop
amendementen zijn ingediend een be-
slissing of hij zijn voorstel handhaaft of

Wordt Artikel 4.1

Vervalt, is geregeld in de
statuten; rest van de leden
vernummeren.

Aanpassing aan resolutie,
ook termijn is gewijzigd,
samen gevoegd met oud
lid 1.
Splitsing gemaakt tussen
enerzijds bestaande en
blijvende mogelijkheid
van leden om een agenda-
punt op te voeren, en an-
derzijds de nieuwe
mogelijkheid via de we-
bapplicatie. 
Het aantal van 100 digi-
tale ondersteuningen lijkt
laag i.v.m. 100 schrifte-
lijke handtekeningen. Het
juiste aantal ondersteu-
ningen moet in de prak-
tijk blijken; daarom wordt
het nu niet vastgelegd. 

Vervalt.

Vervalt, staat in nieuw 
lid 1; alle leden kunnen
dit volgens de resolutie 
Ledendemocratie.

Enigszins gewijzigd,
vooral taalkundig en qua
volgorde van de zinnen.
En vernummerd.
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aanpast. Zo veel mogelijk geeft de indie-
ner van een voorstel een reactie op de in-
gediende amendementen op dat voorstel
en een preadvies aan het congres over de
afhandeling van elk amendement. Indien
het oorspronkelijk voorstel op grond van
de ingediende amendementen wordt
aangepast, is het gewijzigde voorstel ver-
volgens het voorstel dat aan het congres
wordt voorgelegd. Een amendement dat
geen andere inhoud heeft dan om het
voorstel of een deel daarvan te schrappen,
wordt beschouwd als een verzoek om
over dat voorstel of een deel ervan te
stemmen en komt derhalve pas in stem-
ming nadat de tekst is vastgesteld waar-
voor stemming wordt verlangd. Indien
amendementen op het oorspronkelijk
voorstel leiden tot een wijziging van het
oorspronkelijk voorstel zonder dat het
amendement in zijn geheel wordt over-
genomen, wordt aan de indieners van
dergelijke amendementen verzocht of zij
hun amendement willen handhaven of,
gegeven de wijziging in het voorstel, wil-
len wijzigen. Zij dienen dit zo spoedig
mogelijk te laten weten, maar kunnen dit
aangeven tot aan de behandeling van het
voorstel tijdens het congres.

6.   Het presidium doet een voorstel welke
van de ingediende amendementen en
moties voor bespreking op het congres
worden opgevoerd. Deze beslissing wordt
in de vorm van een afhandelingsvoorstel
aan het congres voorgelegd.

7.    Het partijbestuur stelt de beschrijvings-
brief vast en zendt deze tezamen met an-
dere congresstukken minstens 3 weken
voor het congres aan de afdelingen, de
Jonge Socialisten, de neveninstellingen en
door het partijbestuur goedgekeurde plat-
forms en netwerken en de congresafge-
vaardigden. Deze beschrijvingsbrief wordt
ook terstond geplaatst op de website. Ge-
lijktijdig met de beschrijvingsbrief zendt
het partijbestuur de door het presidium
opgestelde afhandelingvoorstellen mee.

8.   Tot aan het congres kunnen voorstellen
en moties worden ingediend, mits aanne-
melijk gemaakt kan worden dat indie-
ning daarvan niet mogelijk was conform
de termijnen die in lid 2 en lid 3 worden

aanpast. De indiener van een voorstel
geeft daarbij aan of hij n.a.v. ingediende
amendementen zijn voorstel wijzigt en
licht dat toe. Indien het oorspronkelijke
voorstel op grond van de ingediende
amendementen wordt aangepast, is het
gewijzigde voorstel vervolgens het voor-
stel dat aan het congres wordt voorge-
legd. Indien amendementen op het
oorspronkelijke voorstel leiden tot een
wijziging zonder dat de amendementen
in zijn geheel worden overgenomen,
wordt aan de indieners van die amende-
menten gevraagd of zij hun amende-
menten willen handhaven of intrekken
of, gegeven de wijziging in het voorstel,
willen wijzigen. Zij dienen dit zo spoedig
mogelijk te laten weten, maar kunnen
dit aangeven tot aan de behandeling van
het voorstel tijdens het congres.

      Een amendement dat geen andere in-
houd heeft dan om het voorstel of een
deel daarvan te schrappen, wordt be-
schouwd als een verzoek om over dat
voorstel of een deel ervan te stemmen en
komt derhalve pas in stemming nadat de
tekst is vastgesteld waarvoor stemming
wordt verlangd.

4.   Voorafgaand aan het congres, en indien
nodig bij de behandeling van de agenda-
punten, doet het presidium een voorstel
voor de wijze van afhandeling van de
amendementen en de moties, dit met in-
achtneming van de uitkomst van de
stemmingen als bedoeld in art. 5 lid 13,
zodanig dat het aantal te bespreken
amendementen beperkt blijft.

5.    Het partijbestuur stelt de beschrijvings-
brief minstens 2 weken voor het congres
vast. Deze beschrijvingsbrief wordt teza-
men met het door het presidium opge-
stelde afhandelingsvoorstel gepubliceerd
op de website en maakt dit bekend aan
de leden. 

6.   Tot aan het congres kunnen voorstellen
en moties worden ingediend, mits aan-
nemelijk gemaakt kan worden dat indie-
ning daarvan niet mogelijk was conform
de termijnen die in lid 2 en lid 3 worden

Aangepast aan resolutie,
gelijke tekst als nieuw art.
5 lid 15 statuten. En ver-
nummerd.

Gewijzigd; stukken wor-
den in principe niet meer
in papieren vorm ver-
stuurd. En vernummerd.

Enigszins gewijzigd en
vernummerd.
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Artikel 4.3 -  Overige bepalingen 

1.    De congresafgevaardigden hebben toe-
gang tot het congres na overhandiging
van een door het partijbestuur verstrekte
geloofsbrief. Het partijbestuur stelt
nader regels voor de organisatie van de
deelname van individuele leden aan het
congres.

2.   Elke afgevaardigde heeft recht op een
vergoeding van reiskosten indien hij het
congres heeft bijgewoond. Als basis voor
deze vergoeding gelden de reiskosten
twee klas van de spoorwegen, aangevuld
met daarop aansluitend openbaar ver-
voer. Deze vergoeding kan de afgevaar-
digde declareren bij de afvaardigende
geleding of organisatie.

3.    Voor de kosten van het congres reser-
veert het partijbestuur jaarlijks een be-
drag.

4.   Het partijbestuur publiceert binnen drie
maanden na afloop van het congres op
de website van de partij een verslag van
de discussie tijdens het congres en een
overzicht van de genomen besluiten, de
uitslag van de stemmingen over voorstel-
len en amendementen, de behandelde
moties en de uitkomst van de besluitvor-
ming daarover, alsmede de toezeggingen
die van de zijde van het partijbestuur, de
Kamerfracties of de delegatie in het Eu-
ropees Parlement van het congres zijn
gedaan.

Artikel 4.4 – De afgevaardigden naar de 
Politieke Ledenraad 

1.    De Politieke Ledenraad bestaat uit afge-
vaardigden van de afdelingen of groepen
van afdelingen met een aantal leden dat
meer bedraagt dan 0,8% van het ledental
van de partij, alsmede afgevaardigden
van de gewesten, van de Jonge Socialis-
ten, de neveninstellingen en door het
partijbestuur goedgekeurde platforms en
netwerken en een afgevaardigde namens

Artikel 4.2 -  Overige bepalingen 

1.    Voor de kosten van het congres reser-
veert het partijbestuur jaarlijks een be-
drag.

2.   Het partijbestuur publiceert binnen drie
maanden na afloop van het congres op
de website van de partij een verslag van
de discussie tijdens het congres en een
overzicht van de genomen besluiten, de
uitslag van de stemmingen over voorstel-
len en amendementen, de behandelde
moties en de uitkomst van de besluitvor-
ming daarover, alsmede de toezeggingen
die van de zijde van het partijbestuur, de
Kamerfracties of de delegatie in het Eu-
ropees Parlement van het congres zijn
gedaan.

wordt artikel 4.2

Vervalt: alle leden kunnen
deelnemen aan het con-
gres.

Vervalt, niet meer van
toepassing.

Ongewijzigd, wel ver-
nummeren.

Ongewijzigd, wel ver-
nummeren.

Vervalt geheel.

Dit artikel kan volledig
worden geschrapt omdat
de afgevaardigde naar de
politieke ledenraad ver-
valt. 

genoemd. Als deze aannemelijkheid niet
blijkt, ter beoordeling door het presidium
dat het oordeel kan overlaten aan het con-
gres, dan worden deze te laat ingediende
voorstellen en moties niet in behandeling
genomen.

genoemd. Het presidium beoordeelt de
voorstellen en moties op actualiteit; in-
dien deze ontbreekt worden deze te laat
ingediende voorstellen en moties niet in
behandeling genomen. De beoordeling
hiervan kan het presidium ook overlaten
aan het congres. 
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de afdelingen van de partij in het buiten-
land. Bij ontstentenis kan de afgevaar-
digde worden vervangen door een
plaatsvervanger. Deze afgevaardigden en
hun plaatsvervangers dienen lid van de
partij te zijn. Als ledental geldt het aantal
leden vermeld op het door het partijbe-
stuur verstrekte ledenoverzicht van de
eerste week in januari, voorafgaande aan
de Politieke Ledenraad. 

2.   De in lid 1 genoemde afgevaardigden tre-
den bij de Politieke Ledenraad op na-
mens één afdeling, een combinatie van
afdelingen, één gewest, de Jonge Socia-
listen, de neveninstellingen of door het
partijbestuur goedgekeurde platforms en
netwerken. De onder lid 1 genoemde af-
gevaardigden treden niet op namens een
combinatie hiervan. 

3.    Het partijbestuur besluit over de samen-
werking van afdelingen die samen meer
dan 0,8% van het ledental van de partij
aan leden tellen en daarmee het recht
hebben een afgevaardigde aan te wijzen.
In bijzondere gevallen kan het partijbe-
stuur de samenwerking goedkeuren als
de afdelingen samen minder dan 0,8%
van het ledental aan leden tellen. Een
dergelijke toestemming geldt voor een
periode van twee jaar; voor een nieuwe
periode moet opnieuw toestemming ge-
vraagd en verleend worden. Het gewes-
telijk bestuur kan bij de samenwerking
van afdelingen van advies dienen. 

4.   Elke afgevaardigde heeft recht op vergoe-
ding van reiskosten indien hij de Poli-
tieke Ledenraad heeft bijgewoond. Als
basis voor deze vergoeding gelden de
reiskosten tweede klas van de spoorwe-
gen, aangevuld met daarop aansluitend
openbaar vervoer. Deze vergoeding kan
de afgevaardigde declareren bij de af-
vaardigende geleding of organisatie. 

Artikel 4.5 – De voorbereiding van de 
Politieke Ledenraad 

1.    Het partijbestuur is belast met de voor-
bereiding van de (agenda van) de Poli-
tieke Ledenraad en raadpleegt hierbij het
presidium. De aankondiging van een
vergadering van een niet spoedeisende
Politieke Ledenraad dient minstens 3
weken voorafgaand aan de vergadering
bekend gemaakt te worden aan de leden.

Artikel 4.3 – De voorbereiding van de 
Politieke Ledenraad 

1.    Het partijbestuur is belast met de voor-
bereiding van de (agenda van) de Poli-
tieke Ledenraad en raadpleegt hierbij het
presidium. De aankondiging van een
vergadering van een niet spoedeisende
Politieke Ledenraad dient minstens 3
weken voorafgaand aan de vergadering
bekend gemaakt te worden aan de leden.

Wordt artikel 4.3

Omdat de afgevaardigde
naar de Politieke Leden-
raad vervalt, wordt die
term in dit lid geschrapt.



Artikel 4.7 Voorbereiding, verloop en 
verslaglegging van de vergadering van 
de Verenigingsraad

2. De afgevaardigden dragen er zorg voor
binnen een redelijke termijn na afloop
van de Politieke Ledenraad aan de gele-
ding die zij vertegenwoordigen verant-
woording af te leggen over het verloop
van en het eigen stemgedrag tijdens de
Politieke Ledenraad.

Artikel 4.9 Voorbereiding en verloop 
van de vergadering van de Verenigings-
raad 

Dit lid kan worden ge-
schrapt omdat de afge-
vaardigde vervalt. 

Wordt:

3.    Elk lid kan voorstellen doen voor adviezen die door de Politieke Ledenraad worden behandeld of moties voorleggen
aan de Politieke Ledenraad, mits dergelijke voorstellen of moties ondersteund zijn door minstens 100 andere leden.
Een lid dat een dergelijk voorstel of motie indient treedt op als indiener van dit voorstel of deze motie en heeft het
recht het voorstel of de motie toe te lichten en te verdedigen tijdens de Politieke Ledenraad. 

4.   Een door de Politieke Ledenraad aangenomen advies wordt duidelijk geadresseerd en wordt door de betreffende ge-
leding beschouwd als een zwaarwegend advies. Dat houdt in dat aan de Politieke Ledenraad gerapporteerd wordt
wat met het advies is gebeurd en dat bij afwijken van het advies dit wordt gemotiveerd. 

5.    De Politieke Ledenraad komt minstens 3 maal per jaar bijeen. 

Artikel 4.6 – Verslaglegging van de Wordt artikel 4.4.
Politieke Ledenraad 

1.    Het partijbestuur publiceert binnen 30 dagen na een vergadering van de Politieke Ledenraad op de website van de
partij een verslag van de discussie tijdens de Politieke Ledenraad en een overzicht van de genomen besluiten en be-
handelde moties. Het overzicht van de genomen besluiten bevat minstens de uitkomst van de stemmingen van de
behandelde amendementen, adviezen en moties. 
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De uitnodiging voor de vergadering, de
agenda en eventuele voorstellen dienen
uiterlijk 7 dagen voor de vergadering te
kennis gebracht te worden van de afge-
vaardigden en leden die zich hebben op-
gegeven om aan de vergadering deel te
nemen, terwijl een en ander tevens op de
website van de partij wordt gepubliceerd. 

2.   De afgevaardigden naar de Politieke Le-
denraad als bedoeld in artikel 4.4. lid 1,
het partijbestuur, de fracties in de
Tweede Kamer en Eerste Kamer en de
delegatie in het Europees Parlement heb-
ben het recht voorafgaand aan of tijdens
de vergadering voorstellen te doen over
adviezen die door de Politieke Ledenraad
worden vastgesteld. Adviezen kunnen de
vorm aannemen van een resolutie en
zijn in dat geval amendeerbaar. De afge-
vaardigden naar de Politieke Ledenraad
als bedoeld in artikel 4.4. lid 1 en het par-
tijbestuur hebben het recht moties voor
te leggen aan de Politieke Ledenraad. 

De uitnodiging voor de vergadering, de
agenda en eventuele voorstellen dienen
uiterlijk 7 dagen voor de vergadering ter
kennis gebracht te worden van de leden
die zich hebben opgegeven om aan de
vergadering deel te nemen, terwijl een
en ander tevens op de website van de
partij wordt gepubliceerd.

2.    Het partijbestuur, de fracties in de
Tweede Kamer en Eerste Kamer en de
delegatie in het Europees Parlement heb-
ben het recht voorafgaand aan of tijdens
de vergadering voorstellen te doen over
adviezen die door de Politieke Ledenraad
worden vastgesteld. Adviezen kunnen de
vorm aannemen van een resolutie en
zijn in dat geval amendeerbaar. Het par-
tijbestuur heeft het recht moties voor te
leggen aan de Politieke Ledenraad.

Dit lid is aangepast
omdat de afgevaardigde
vervalt.

1.    Het partijbestuur is belast met de voorbereiding van de (agenda van) een vergadering van de Verenigingsraad en raad-
pleegt hierbij het presidium. De aankondiging van een vergadering van de Verenigingsraad dient minstens 3 weken 

Artikel 4.4 – Verslaglegging van de
Politieke Ledenraad 
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Artikel 4.9  Verslaglegging van de 
vergadering van de Verenigingsraad  

1.    Het partijbestuur zendt binnen 30 dagen
na een vergadering van de Verenigings-
raad een verslag van de discussie en een
overzicht van de genomen besluiten toe
aan de afgevaardigden in de Vereni-
gingsraad en de secretarissen van de af-
delingen en gewesten. 

2.   Afgevaardigden leggen binnen een rede-
lijke termijn na afloop van een vergade-
ring van de Verenigingsraad verant-
woording af aan de besturen die ze ver-
tegenwoordigen over het verloop van de
vergadering en hun stemgedrag. 

Artikel 4.10 - De taken van het partij-
bestuur 

Leden 1 tot en met 10: ongewijzigd.

Artikel 4.13. Het presidium 

Leden 1 tot en met 6:  zijn ongewijzigd.

5.    Het partijbestuur zendt binnen 30 dagen
na een vergadering van de Verenigings-
raad een verslag van de discussie en een
overzicht van de genomen besluiten toe
aan de afgevaardigden in de Vereni-
gingsraad en de secretarissen van de af-
delingen en gewesten. 

6.   Afgevaardigden leggen binnen een rede-
lijke termijn na afloop van een vergade-
ring van de Verenigingsraad verant-
woording af aan de besturen die ze ver-
tegenwoordigen over het verloop van de
vergadering en hun stemgedrag. 

Artikel 4.8 - De taken van het partij-
bestuur 

11.  Het partijbestuur stelt tweejaarlijks een
verslag op van haar werkzaamheden en
brengt dit ter kennis van het congres.

Artikel 4.11. Het presidium 

7.   In geval van een tussentijdse vacature in
het Presidium wordt deze opgevuld door
de kandidaat die bij de meest recente ver-

(er zijn abusievelijk twee
artikelen met dit num-
mer. Derhalve worden
deze twee gecombineerd
in het kopje en de ver-
nummering.)

Wordt art. 4.7 lid 5.

Wordt art. 4.7 lid 6.

Wordt artikel 4.8.

Nieuw artikel, dat een be-
stendige praktijk (op-
nieuw) vastlegt in het
reglement. Overigens
werd in het huidige regle-
ment wel verwezen naar
een dergelijk beleidsver-
slag van het partijbestuur.

Wordt artikel 4.11.

Nieuw lid.
Er blijkt behoefte aan een
opvolgingsregeling con-

      voorafgaand aan de vergadering bekend gemaakt te worden aan de afgevaardigden. De uitnodiging voor de vergadering,
de agenda en eventuele voorstellen dienen uiterlijk 7 dagen voor de vergadering ter kennis gebracht te worden van de
afgevaardigden. 

2.   De Verenigingsraad komt minstens 4 maal per jaar bijeen. 

3.    Vergaderingen van de Verenigingsraad zijn besloten. 

4.   Afgevaardigden betrekken de besturen die ze vertegenwoordigen bij de voorbereiding van de vergadering van de Ver-
enigingsraad, maar nemen deel zonder een gebonden stemopdracht. 

Overige leden (11 tot en met 16) ongewijzigd (maar worden vernummerd in 12 tot en met 17.)



1.    Het partijbestuur kan organisaties met een eigen rechtsvorm erkennen als geestverwant aan de partij. Het partijbe-
stuur dient de statuten en reglementen van deze organisaties, alsmede wijzigingen daarin, goed te keuren. Het par-
tijbestuur kan dergelijke geestverwante organisaties zelf in het leven roepen. 

2.   Het partijbestuur kan netwerken en platforms in de partij, na advies daarover van de Verenigingsraad, erkennen als
werkverbanden binnen de partij. Deze erkenning geldt hoogstens een periode van vier jaar, waarna opnieuw een ver-
zoek tot erkenning gedaan en toegestaan moet worden. Als een werkverband wordt erkend, heeft dat de zelfde rechten
in de partij als die van geestverwante organisaties. 
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7.   Het presidium deelt de beschikbare
spreektijd in een vergadering toe aan alle
deelnemers aan de beraadslaging en be-
waakt de realisatie daarvan. 

8.   Het presidium kan een voorbereidend
congres of andere voorbesprekingen hou-
den met (congres)afgevaardigden en het
partijbestuur over de voorlopige agenda,
de afhandeling van de agenda en de ver-
deling van spreektijd. Het regelt daartoe
zelf het tijdstip en de wijze waarop deze
voorbesprekingen worden gehouden. Het
partijbestuur en de gewestelijke besturen
verlenen op verzoek van het presidium de
nodige medewerking.

9.   Het presidium legt jaarlijks verantwoor-
ding af over zijn werkzaamheden aan de
Verenigingsraad door middel van een
schriftelijk verslag.

Artikel 4.14 - Geestverwante organisa-
ties en werkverbanden binnen de partij 

3.    Geestverwante organisaties met een
eigen rechtsvorm die erkend zijn door
het partijbestuur kunnen een afgevaar-
digde aanwijzen die deelneemt aan het
congres en kunnen een afgevaardigde
aanwijzen die deelneemt aan de Poli-
tieke Ledenraad. 

4.   Geestverwante organisaties en de afge-
vaardigden daarvan hebben het recht

kiezing van de overige leden van het Pre-
sidium het eerstvolgend hoogste aantal
stemmen heeft behaald bij de eerste
stemming. Leden die tussentijds door
opvolging lid van het Presidium zijn ge-
worden, zijn bij de eerstvolgende gele-
genheid dat leden van het Presidium
worden verkozen aftredend.

8.   Het presidium deelt de beschikbare
spreektijd in een vergadering toe aan alle
deelnemers aan de beraadslaging en be-
waakt de realisatie daarvan. 

9.   Het presidium dient tweejaarlijks een
verslag van haar werkzaamheden in bij
het partijbestuur. Dit verslag wordt ge-
lijktijdig met het tweejaarlijkse verslag
van het partijbestuur ter kennis gebracht
van het congres

form de nu al geldende
opvolgingsregeling voor
het Partijbestuur.

Wordt lid 8.

Dit vervalt nu er geweste-
lijke voorcongressen in de
procedure opgenomen
zijn. Rest van de leden
vernummeren.

Andere verbanden binnen
de partij leveren al zo’n
bijdrage aan het verslag
voor het congres. Het con-
gres heeft met deze wijze
de mogelijkheid te spreken
over de werkwijze.

Wordt artikel 4.12.

Omdat de afgevaardigde
vervalt en alle leden kun-
nen deelnemen aan het
congres en de Politieke Le-
denraad, kan dit lid wor-
den geschrapt. Overige
leden worden vernum-
merd.

Vervalt.

Artikel 4.12 - Geestverwante organisa-
ties en werkverbanden binnen de partij
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deel te nemen aan beraadslagingen tij-
dens het congres en de Politieke Leden-
raad en hebben het recht om op gelijke
voet met de afgevaardigden van partijge-
ledingen voorstellen, amendementen en
moties in te dienen. 

5.    Afgevaardigden van geestverwante orga-
nisaties hebben geen stemrecht in het
congres en Politieke Ledenraad, anders
dan als lid van de partij. Zij dienen lid te
zijn van de partij. 

6.   Het lidmaatschap van een door het par-
tijbestuur erkend werkverband staat
open voor alle partijleden, behoudens
door het partijbestuur goedgekeurde res-
tricties. 

7.   Het bestuur van een door het partijbe-
stuur erkend werkverband kan iemand
die daarvan lid wil worden, schriftelijk
en met redenen omkleed de toegang
weigeren. Bezwaar tegen dit besluit staat
open bij het partijbestuur. Het partijbe-
stuur doet daarop binnen 30 dagen uit-
spraak. Op deze uitspraak is verder geen
beroep mogelijk. 

8.   Werkverbanden dienen te beschrijven
wat de rechten van partijleden zijn aan-
gaande deelname aan het betreffende
werkverband. 

9.   Het partijbestuur kan bij het vaststellen
van de erkenning van een werkverband
regels stellen betreffende het democra-
tisch karakter van procedures en werk-
wijzen binnen dat werkverband. 

3.    Het lidmaatschap van een door het par-
tijbestuur erkend werkverband staat
open voor alle partijleden, behoudens
door het partijbestuur goedgekeurde res-
tricties. 

4.   Het bestuur van een door het partijbe-
stuur erkend werkverband kan iemand
die daarvan lid wil worden, schriftelijk
en met redenen omkleed de toegang
weigeren. Bezwaar tegen dit besluit staat
open bij het partijbestuur. Het partijbe-
stuur doet daarop binnen 30 dagen uit-
spraak. Op deze uitspraak is verder geen
beroep mogelijk. 

5.    Werkverbanden dienen te beschrijven
wat de rechten van partijleden zijn aan-
gaande deelname aan het betreffende
werkverband. 

6.   Het partijbestuur kan bij het vaststellen
van de erkenning van een werkverband
regels stellen betreffende het democra-
tisch karakter van procedures en werk-
wijzen binnen dat werkverband. 

4.   In geval van een tussentijdse vacature in
de PES-delegatie wordt deze opgevuld
door de kandidaat die bij de meest re-
cente verkiezing van de overige leden
van de PES-delegatie het eerstvolgend
hoogste aantal stemmen heeft behaald
bij de eerste stemming. Leden die tus-
sentijds door opvolging lid van de PES-
delegatie zijn geworden, zijn bij de
eerstvolgende gelegenheid dat leden van
de PES-delegatie worden verkozen aftre-
dend.

Vervalt

Wordt lid 3.

Wordt lid 4.

Wordt lid 5.

Wordt lid 6.

Nieuw lid.
Er blijkt behoefte aan een
opvolgingsregeling con-
form de nu al geldende
opvolgingsregeling voor
het Partijbestuur.

Artikel 4.15. Partij van de Europese Sociaal-Democraten (PES) 

Leden 1, 2 en 3 zijn ongewijzigd.



7.   Vóór het vaststellen van de kandidaten-
lijst wordt aan de afgevaardigden door
middel van een algemene beschouwing
de gelegenheid gegeven om de werk-
wijze van het gewestelijk bestuur of de
onafhankelijke commissie bij het voor-
bereiden en vaststellen van de ontwerp-
kandidatenlijst te bespreken, alsmede
om algemene zaken betreffende de ont-
werpkandidatenlijst te bespreken zonder
dat daarbij geduid wordt op individuele
kandidaten. 

7.   Vóór het vaststellen van de kandidaten-
lijst wordt aan de deelnemers aan de ver-
gadering door middel van een algemene
beschouwing de gelegenheid gegeven
om de werkwijze van het gewestelijk be-
stuur of de onafhankelijke commissie bij
het voorbereiden en vaststellen van de
ontwerpkandidatenlijst te bespreken, als-
mede om algemene zaken betreffende
de ontwerpkandidatenlijst te bespreken
zonder dat daarbij geduid wordt op indi-
viduele kandidaten.

De term afgevaardigde is
geschrapt.

Leden 4 en 5 worden vernummerd tot 5 en 6.

Artikel 6.4 –  De besluitvorming over het verkiezingsprogramma

De leden 1 en 2: zijn ongewijzigd.

De leden 4 en 5 en 6: zijn ongewijzigd.

Artikel 6.8 – De besluitvorming over de ontwerpkandidatenlijst

Lid 1: is ongewijzigd

De leden 3 tot en met 6: zijn ongewijzigd. 

De leden 8 tot en met 13: zijn ongewijzigd.

Artikel 7.4 – De besluitvorming over het verkiezingsprogramma

De leden 1 en 2: zijn ongewijzigd.
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3.    Het gewestelijk bestuur zendt minstens
2 weken voor de gewestelijke vergade-
ring waarin het verkiezingsprogramma
wordt vastgesteld, het ontwerpverkie-
zingsprogramma toe aan de afdelingsse-
cretarissen en de afgevaardigden.
Daarbij wordt bekend gemaakt hoe de af-
delingen amendementen kunnen indie-
nen en voor welke datum die
beschikbaar moeten zijn. 

2.   Het gewestelijk bestuur zendt minstens
twee weken voor de gewestelijke verga-
dering waarin de kandidatenlijst wordt
vastgesteld, de ontwerpkandidatenlijst
toe aan de afdelingssecretarissen en de
afgevaardigden. De reeds eerder vastge-
stelde profielschets wordt bij de ontwerp-
kandidatenlijst gevoegd. 

3.    Het gewestelijk bestuur zendt minstens
2 weken voor de gewestelijke vergade-
ring waarin het verkiezingsprogramma
wordt vastgesteld, het ontwerpverkie-
zingsprogramma toe aan in het gewest
woonachtige leden. Daarbij wordt be-
kend gemaakt hoe de leden amende-
menten kunnen indienen en voor welke
datum die beschikbaar moeten zijn.

2.    Het gewestelijk bestuur zendt minstens
twee weken voor de gewestelijke verga-
dering waarin de kandidatenlijst wordt
vastgesteld, de ontwerpkandidatenlijst
toe aan de in het gewest woonachtige
leden. De reeds eerder vastgestelde pro-
fielschets wordt bij de ontwerpkandida-
tenlijst gevoegd.

De term afgevaardigde is
geschrapt.

De term afgevaardigde is
geschrapt.

3.    Het gewestelijk bestuur zendt minstens
2 weken voor de gewestelijke vergadering
waarin het verkiezingsprogramma wordt

3.    Het gewestelijk bestuur zendt minstens
2 weken voor de gewestelijke vergadering
waarin het verkiezingsprogramma wordt

De term afgevaardigde is
geschrapt.



De leden 4, 5 en 6: zijn ongewijzigd.

Artikel 7.8 – De besluitvorming over de ontwerpkandidatenlijst

Lid 1: is ongewijzigd

De leden 3 tot en met 6: zijn ongewijzigd.

De leden 8 tot en met 11: zijn ongewijzigd.

De leden 13 en 14: zijn ongewijzigd.

Artikel 8.9 – De kandidaatstellingsprocedure

De leden 1 tot en met 7: zijn ongewijzigd.
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vastgesteld, het ontwerpverkiezingspro-
gramma toe aan de afdelingssecretarissen
en de afgevaardigden. Daarbij wordt be-
kend gemaakt hoe de afdelingen amende-
menten kunnen indienen en voor welke
datum die beschikbaar moeten zijn. 

vastgesteld, het ontwerpverkiezingspro-
gramma toe aan in het waterschap woon-
achtige leden. Daarbij wordt bekend
gemaakt hoe de leden amendementen
kunnen indienen en voor welke datum
die beschikbaar moeten zijn.

2.   Het gewestelijk bestuur zendt minstens
2 weken voor de gewestelijke vergade-
ring waarin de kandidatenlijst wordt
vastgesteld, de ontwerpkandidatenlijst
toe aan de afdelingssecretarissen en de
afgevaardigden. De reeds eerder vastge-
stelde profielschets wordt bij de ontwerp-
kandidatenlijst gevoegd. 

2.    Het gewestelijk bestuur zendt minstens
2 weken voor de gewestelijke vergade-
ring waarin de kandidatenlijst wordt
vastgesteld, de ontwerpkandidatenlijst
toe aan de in het waterschap woonach-
tige leden. De reeds eerder vastgestelde
profielschets wordt bij de ontwerpkandi-
datenlijst gevoegd.

De term afgevaardigde is
geschrapt.

7.   Vóór het vaststellen van de kandidaten-
lijst wordt aan de afgevaardigden door
middel van een algemene beschouwing
de gelegenheid gegeven om de werk-
wijze van het gewestelijk bestuur of de
onafhankelijke commissie bij het voor-
bereiden en vaststellen van de ontwerp-
kandidatenlijst te bespreken, alsmede
om algemene zaken betreffende de ont-
werpkandidatenlijst te bespreken zonder
dat daarbij geduid wordt op individuele
kandidaten. 

7.   Vóór het vaststellen van de kandidaten-
lijst wordt aan de deelnemers aan de ver-
gadering door middel van een algemene
beschouwing de gelegenheid gegeven
om de werkwijze van het gewestelijk be-
stuur of de onafhankelijke commissie bij
het voorbereiden en vaststellen van de
ontwerpkandidatenlijst te bespreken, als-
mede om algemene zaken betreffende
de ontwerpkandidatenlijst te bespreken
zonder dat daarbij geduid wordt op indi-
viduele kandidaten.

De term afgevaardigde is
geschrapt.

12.  Indien de begrenzing van het water-
schap niet samenvalt met die van het ge-
west, dan treedt in de plaats van de
gewestelijke vergadering een vergade-
ring van afgevaardigden van alle afdelin-
gen die liggen in het gebied van het
waterschap, ook als dat waterschap ligt
in het gebied van twee of meer gewesten. 

12.  Indien de begrenzing van het water-
schap niet samenvalt met die van het ge-
west, dan treedt in de plaats van de
gewestelijke vergadering een vergade-
ring van de leden van alle afdelingen die
liggen in het gebied van het waterschap,
ook als dat waterschap ligt in het gebied
van twee of meer gewesten.

De term afgevaardigde is
geschrapt.



Artikel 9.8 –   De kandidaatstellingsprocedure

De leden 1 tot en met 7: zijn ongewijzigd.
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8.   Indien de beroepscommissie het be-
zwaar gegrond verklaart, wordt de kan-
didatuur van de betrokkene door het
partijbestuur terstond in behandeling ge-
nomen. De kandidaat wordt vervolgens
alsnog op de ontwerpkandidatenlijst of
op de alfabetische lijst van niet geplaatste
kandidaten opgenomen. De aldus gewij-
zigde ontwerpkandidatenlijst wordt be-
kend gemaakt aan de afdelingen en
afgevaardigden voorafgaand aan het con-
gres. 

De leden 9 tot en met 21 zijn ongewijzigd.

22. Het partijbestuur zendt de ontwerpkan-
didatenlijst en de alfabetische lijst van
niet geplaatste kandidaten minstens 3
weken voor het congres dat de kandida-
tenlijst vaststelt aan de afdelingen en af-
gevaardigden. 

De leden 23 tot en met 28: zijn ongewijzigd.

8.    Indien de beroepscommissie het be-
zwaar gegrond verklaart, wordt de kan-
didatuur van de betrokkene door het
partijbestuur terstond in behandeling ge-
nomen. De kandidaat wordt vervolgens
alsnog op de ontwerpkandidatenlijst of
op de alfabetische lijst van niet geplaatste
kandidaten opgenomen. De aldus gewij-
zigde ontwerpkandidatenlijst wordt be-
kend gemaakt aan de leden voorafgaand
aan het congres.

9.   Het partijbestuur zendt de ontwerpkan-
didatenlijst en de alfabetische lijst van
niet geplaatste kandidaten minstens 3
weken voor het congres dat de kandida-
tenlijst vaststelt aan alle leden. 

De term afgevaardigde
wordt geschrapt.

De term afgevaardigde
wordt geschrapt.

8.   Indien de beroepscommissie het be-
zwaar gegrond verklaart, wordt de kan-
didatuur van de betrokkene door het
partijbestuur terstond in behandeling ge-
nomen. De kandidaat wordt vervolgens
alsnog op de ontwerpkandidatenlijst of
op de alfabetische lijst van niet geplaatste
kandidaten opgenomen. De aldus gewij-
zigde ontwerpkandidatenlijst wordt be-
kend gemaakt aan de afdelingen en
afgevaardigden voorafgaand aan het con-
gres.

De leden 9 tot en met 16: zijn ongewijzigd.

17.  Het partijbestuur zendt de ontwerpkan-
didatenlijst en de alfabetische lijst van
niet geplaatste kandidaten minstens 3
weken voor het congres dat de kandida-
tenlijst vaststelt aan de afdelingen en af-
gevaardigden.

De leden 18 tot en met 22: zijn ongewijzigd.

8.    Indien de beroepscommissie het be-
zwaar gegrond verklaart, wordt de kan-
didatuur van de betrokkene door het
partijbestuur terstond in behandeling ge-
nomen. De kandidaat wordt vervolgens
alsnog op de ontwerpkandidatenlijst of
op de alfabetische lijst van niet geplaatste
kandidaten opgenomen. De aldus gewij-
zigde ontwerpkandidatenlijst wordt be-
kend gemaakt aan de leden voorafgaand
aan het congres.

17.  Het partijbestuur zendt de ontwerpkan-
didatenlijst en de alfabetische lijst van
niet geplaatste kandidaten minstens 3
weken voor het congres dat de kandida-
tenlijst vaststelt aan alle leden.

De term afgevaardigde is
geschrapt.

De term afgevaardigde is
geschrapt. 

Artikel 10.9 – De kandidaatstellingsprocedure

De leden 1 tot en met 7: zijn ongewijzigd.
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8.   Indien de beroepscommissie het be-
zwaar gegrond verklaart, wordt de kan-
didatuur van de betrokkene door het
partijbestuur terstond in behandeling ge-
nomen. De kandidaat wordt vervolgens
alsnog op de ontwerpkandidatenlijst of
op de alfabetische lijst van niet geplaatste
kandidaten opgenomen. De aldus gewij-
zigde ontwerpkandidatenlijst wordt be-
kend gemaakt aan de afdelingen en
afgevaardigden voorafgaand aan het con-
gres. 

De leden 9 tot en met 16: zijn ongewijzigd. 

17.  Het partijbestuur zendt de ontwerpkan-
didatenlijst en de alfabetische lijst van
niet geplaatste kandidaten minstens drie
weken voor het congres dat de kandida-
tenlijst vaststelt aan de afdelingen en af-
gevaardigden. 

De leden 18 tot en met 23: zijn ongewijzigd.

De term afgevaardigde is
geschrapt. 

De term afgevaardigde is
geschrapt. 

8.    Indien de beroepscommissie het be-
zwaar gegrond verklaart, wordt de kan-
didatuur van de betrokkene door het
partijbestuur terstond in behandeling ge-
nomen. De kandidaat wordt vervolgens
alsnog op de ontwerpkandidatenlijst of
op de alfabetische lijst van niet geplaatste
kandidaten opgenomen. De aldus gewij-
zigde ontwerpkandidatenlijst wordt be-
kend gemaakt aan de leden voorafgaand
aan het congres.

17.  Het partijbestuur zendt de ontwerpkan-
didatenlijst en de alfabetische lijst van
niet geplaatste kandidaten minstens drie
weken voor het congres dat de kandida-
tenlijst vaststelt aan alle leden.
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Begrippenlijst

Afgevaardigde: Degene die namens een gele-
ding, neveninstelling, netwerk e.d. deel-
neemt aan een vergadering waarin
representativiteit gewenst is. 

Congres: De geleding van de partij waarin di-
rect en indirect alle leden van de partij kun-
nen deelnemen. Het congres bestaat uit
afgevaardigden van de afdelingen, voor een
aantal onderwerpen aangevuld met de indi-
viduele leden van de partij die deelnemen
aan de vergadering, en vergadert te samen
met het partijbestuur, de fracties van Tweede
en Eerste Kamer, de delegatie in het Euro-
pees Parlement en afgevaardigden van geest-
verwante organisaties en werkverbanden
binnen de partij.

Gewestelijke vergadering: De vergadering van
het gewest heet gewestelijke vergadering.
Stemgerechtigd zijn de afgevaardigden van
de afdelingen in het gewest en de leden van
het gewestelijk bestuur. Alle leden die woon-
achtig zijn in een gewest worden uitgeno-
digd voor een gewestelijke vergadering en
hebben het recht daar het woord te voeren.

Politieke Ledenraad: Een geleding van de par-
tij, bedoeld om gevraagd en ongevraagd de
fracties in de Tweede Kamer en Eerste
Kamer, alsmede de delegatie in het Europees
Parlement en het partijbestuur te adviseren
over politieke en strategische vraagstukken.
De Politieke Ledenraad is samengesteld uit
afgevaardigden die samen 75% van de stem-
men hebben en individuele leden die deelne-
men aan de vergadering en die samen 25%
van de stemmen hebben.

Afgevaardigde: degene die namens een afde-
ling of gewest deelneemt aan de Vereni-
gingsraad.

Congres: De geleding van de partij waarin di-
rect alle leden van de partij kunnen deelne-
men. Het congres bestaat uit de deelnemers
aan de vergadering, en vergadert tezamen
met het partijbestuur, de fracties van Tweede
en Eerste Kamer en de delegatie in het Euro-
pees Parlement.

Deelnemer: Een deelnemer aan een vergade-
ring is het lid dat deel uitmaakt van de gele-
ding die vergadert en die in persoon
aanwezig is dan wel die is ingelogd middels
de applicatie.

Gewestelijke vergadering: De vergadering van
het gewest heet gewestelijke vergadering.
Alle leden die woonachtig zijn in een gewest
worden uitgenodigd voor een gewestelijke
vergadering en hebben het recht daar het
woord te voeren en deel te nemen aan de
stemmingen.

Politieke Ledenraad: Een geleding van de par-
tij, bedoeld om gevraagd en ongevraagd de
fracties in de Tweede Kamer en Eerste
Kamer, alsmede de delegatie in het Europees
Parlement en het partijbestuur te adviseren
over politieke en strategische vraagstukken.
De Politieke Ledenraad is samengesteld alle
leden die deelnemen aan de vergadering.

Wordt: 

Wordt: 

Nieuw

Wordt:

Wordt: 
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WIJZIGINGSVOORSTEL 
LIDMAATSCHAP EN LEDENRECHTEN
Beste partijgenoten,

Naast de ‘vertaling’ van de resolutie Ledendemocratie naar Statuten en Reglement heeft de Reglementencommissie,
mede op verzoek van het Partijbestuur, zich nog over een aantal andere onderwerpen gebogen. 

Voorwaarden lidmaatschap, rechten en plichten, sancties
Samen met de Commissie Integriteit is gekeken naar de sanctiemogelijkheden. Het leek de Reglementencommissie nut-
tig om voor de helderheid met name in de Statuten een aantal zaken wat anders in te delen, waarbij de volgende aspecten
zijn onderscheiden:
•      de voorwaarden voor het lidmaatschap;
•      de rechten en plichten die aan dat lidmaatschap verbonden zijn; en
•     de regels omtrent bemiddeling en eventuele sancties.

In bijgaand document vinden jullie de wijzigingsvoorstellen.
In principe is een indeling in drie kolommen gehanteerd:
•      in de linker kolom staat de huidige tekst;
•      in de rechter kolom staat de nieuwe tekst;
•      in de middelste kolom staat de toelichting. 
Als de rechterkolom leeg is, staat in de middelste kolom wat er met die tekst gebeurd is: geheel vervallen of verplaatst.
Als de linker kolom leeg is dan staat in de middelste kolom waar de nieuwe tekst in de rechterkolom vandaan komt: ver-
plaatst en eventueel ook gewijzigd of nieuw. Waar een lid van een artikel geheel ongewijzigd blijft, is om ruimte te be-
sparen, voor deze tekst de volle breedte van de pagina benut.
De afdelingen kunnen uitsluitend op de rechter kolom amendementen voorstellen (dat kan ook zijn om daar onderdelen
aan toe te voegen, dus om zaken die nu niet in het voorstel gewijzigd worden wel te wijzigen, eventueel kan men daarbij
natuurlijk verwijzen naar de oude tekst in de linker kolom).

In het document worden de wijzigingen meer in detail toegelicht. De belangrijkste wijzigingen zijn:
•      er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘overtredingen’ door een geleding of door een lid;
•      het scheppen van een basis in de Statuten voor het bestaande artikel in het Reglement over het terugroepen van een

bestuurder;
•      steviger formulering van het inwinnen van inlichting in de eerste fase van het optreden;
•      het wordt mogelijk gemaakt dat het partijbestuur gemotiveerd een lid kan royeren zonder eerst een commissie van

goede diensten te raadplegen; uiteraard kan betrokkene tegen het besluit in beroep bij de Beroepscommissie. 

Jeugdlidmaatschap
In principe zou met het jeugdlidmaatschap begonnen kunnen worden zonder aanpassing van Statuten of Reglement; er
worden immers geen rechten aan verbonden. In dit wijzigingsvoorstel wordt het jeugdlidmaatschap in lid 1 van artikel
4 toch voor de volledigheid genoemd. Daarbij wordt wel opgemerkt dat waar vervolgens gesproken wordt over de aan het
‘lidmaatschap’ verbonden rechten en plichten dit dus niet betrekking heeft op het ‘jeugdlidmaatschap’. Aan dat laatste
zijn rechten noch plichten verbonden (wat natuurlijk onverlet laat dat wanneer de partij in het aanbod toezeggingen doet
over informatie en het bijwonen van bijeenkomsten deze uiteraard wel gestand gedaan moeten worden).

Met vriendelijke groet,
Namens het Partijbestuur namens de Reglementencommissie
Hans Spekman Frank Poppe



WIJZIGINGSVOORSTEL LIDMAATSCHAP EN LEDENRECHTEN
Statuten rechterkolom is amendeerbaar

Artikel 4. Het lidmaatschap
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De toelating als lid en de rechten van een lid

1.    Het lidmaatschap van de partij staat
open voor ingezetenen van Nederland en
Nederlanders verblijvend buiten Neder-
land.

2.   Om het lidmaatschap te kunnen verkrij-
gen moet een persoon de leeftijd van zes-
tien jaar hebben bereikt en het doel en
de erecode van de partij onderschrijven.

De toelating als lid

1.    Het lidmaatschap van de partij staat
open voor ingezetenen van Nederland en
Nederlanders verblijvend buiten Neder-
land die de leeftijd van zestien jaar heb-
ben bereikt. 

      Het jeugdlidmaatschap van de partij
staat open voor ingezetenen in Neder-
land jonger dan zestien jaar die de leef-
tijd van twaalf jaar hebben bereikt. Het
jeugdlidmaatschap is gratis.

2.   Behoudens een door het partijbestuur te
maken uitzondering, kan geen lid van de
partij zijn degene die: 
a.   zitting heeft in een vertegenwoordi-

gend lichaam voor een andere poli-
tieke groepering, indien de partij op
eigen titel of via een samenwer-
kingsverband heeft deelgenomen
aan de verkiezingen voor dat verte-
genwoordigend lichaam, of lid is van
een bestuur van de desbetreffende
politieke groepering, dan wel op een
andere manier actief deelneemt aan
een andere landelijke, regionale of
plaatselijke politieke groepering;

b.   geplaatst wordt op de kandidatenlijst
van een andere politieke groepering,
tenzij de ter zake bevoegde geleding
van de partij besloten heeft hierin of
hiermee een samenwerkingsver-
band aan te gaan of deel te nemen
aan een gezamenlijke kandidaten-
lijst, dan wel niet deelneemt aan de
betreffende verkiezingen;

c.    op eigen titel zitting heeft in een ver-
tegenwoordigend lichaam op een
zetel die verkregen is door plaatsing
op de kandidatenlijst van de partij of
een samenwerkingsverband waarin
de partij deelneemt;

d.   een bestuurlijke functie bekleedt
waarbij hij is of wordt benoemd door
een vertegenwoordigend lichaam
waarin de partij of een samenwer-
kingsverband waarin de partij deel-
neemt is vertegenwoordigd, en
waarbij hij niet is of wordt voorge-

Wordt:

Leeftijdsvoorwaarde komt
van lid 2.

Lid 2 nieuw is het oude
lid 7. Element van ere-
code verhuist naar onder-
deel rechten en plichten
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3.    Het partijbestuur is verantwoordelijk
voor de toelating en het uitschrijving van
leden.

4.   Het lidmaatschap van de partij geeft
recht om lidmaatschapsrechten uit te oe-
fenen in de partij en om functies te ver-
vullen namens de partij. Bij de
uitoefening van lidmaatschapsrechten in
een afdeling of in een gewest is bepalend
in welke gemeente het betreffende lid
woonachtig is volgens de Gemeentelijke
Basis Administratie.

5.    Geen lid van de partij kan worden de-
gene van wie naar de mening van het
partijbestuur te verwachten is dat hij de
partij schade berokkent en geen lid van
de partij kan iemand worden of blijven
wanneer zich een situatie voordoet als
bedoeld in de leden 7 en 9.

De beëindiging van het lidmaatschap en de
uitsluiting als lid

6.   Het lidmaatschap van de partij eindigt:
a.   door overlijden;
b.   door opzegging bij het partijbestuur;

dragen door de fractie van de partij
of het samenwerkingsverband
waarin de partij deelneemt.

      Indien de omstandigheden, op
grond waarvan het partijbestuur een
uitzondering heeft gemaakt zich wij-
zigen, neemt het partijbestuur een
nieuwe beslissing.

3.    Het partijbestuur is verantwoordelijk
voor de toelating en uitschrijving van
leden. Het partijbestuur is bevoegd de
toelating als lid te weigeren van degene
van wie naar de mening van het partijbe-
stuur te verwachten valt dat hij de partij
schade berokkent of zal berokkenen.

Rechten en plichten verbonden aan het 
lidmaatschap

4.   Leden van de Partij van de Arbeid wor-
den geacht te hebben kennisgenomen
van de Integriteitscode van de partij en
de strekking hiervan te onderschrijven.

5.    Aan het lidmaatschap van de Partij van
de Arbeid zijn ledenrechten verbonden,
waaronder het recht om deel te nemen
aan de beraadslagingen en de besluitvor-
ming binnen de partij en de geleding
waarvan het lid deel uitmaakt, en het
recht om zich verkiesbaar te stellen voor
functies binnen te partij en deze namens
te partij te vervullen. 

      Het jeugdlidmaatschap geeft slechts toe-
gang tot het jongerenprogramma van de
PvdA. 

6.   Bij de uitoefening van ledenrechten in
een afdeling of in een gewest is bepalend
in welke gemeente het betreffende lid
woonachtig is. Het partijbestuur kan
daartoe een uittreksel uit de Gemeente-
lijke Basis Administratie verlangen.

De beëindiging van het lidmaatschap

7.   Het lidmaatschap van de partij eindigt:
a.   door opzegging of overlijden;
b.   door royement;

Deel lid 5 is hieraan toe-
gevoegd.

Kopje benadrukt: geen
rechten zonder plichten

Het kennen van de ere-
code is hier toegevoegd;
leden 4 en 5 (oud) zijn
enigszins uit elkaar ge-
haald.
Tekst over GBA enigszins
aangepast omdat de par-
tij daar zelf geen toegang
toe heeft.

Is verhuisd naar lid 3.

Uitsluiting als lid is toege-
voegd aan lid 3.

Van rechtswege is hier
weggelaten: spreekt van-
zelf.
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c.    van rechtswege in geval een lid niet
langer voldoet aan het bepaalde in de
leden 1 en 2, wanneer één van de ge-
vallen als bedoeld in de leden 7 en 9
zich voordoet, dan wel in geval een
lid een contributieachterstand heeft
laten ontstaan van een door het par-
tijbestuur als maximaal te rekenen
periode;

d.   door royement, met inachtneming
van de bepalingen van deze statuten
en van de reglementen.

7.   Behoudens een door het partijbestuur
per individueel geval te maken uitzonde-
ring, kan geen lid van de partij zijn de-
gene die: 
a.   zitting heeft in een vertegenwoordi-

gend lichaam voor een andere poli-
tieke groepering, indien de partij op
eigen titel of via een samenwer-
kingsverband heeft deelgenomen
aan de verkiezingen voor dat verte-
genwoordigend lichaam, of lid is van
een bestuur van de desbetreffende
politieke groepering, dan wel op een
andere manier actief deelneemt aan
een andere landelijke, regionale of
plaatselijke politieke groepering;

b.   geplaatst wordt op de kandidatenlijst
van een andere politieke groepering,
tenzij de ter zake bevoegde geleding
van de partij besloten heeft hierin of
hiermee een samenwerkingsver-
band aan te gaan of deel te nemen
aan een gezamenlijke kandidaten-
lijst, dan wel niet deelneemt aan de
betreffende verkiezingen;

c.    op eigen titel zitting heeft in een ver-
tegenwoordigend lichaam op een
zetel die verkregen is door plaatsing
op de kandidatenlijst van de partij of
een samenwerkingsverband waarin
de partij deelneemt;

d.   een bestuurlijke functie bekleedt
waarbij hij is of wordt benoemd door
een vertegenwoordigend lichaam
waarin de partij of een samenwer-
kingsverband waarin de partij deel-
neemt is vertegenwoordigd, en
waarbij hij niet is of wordt voorge-
dragen door de fractie van de partij
of het samenwerkingsverband
waarin de partij deelneemt.

8.   Indien de omstandigheden zich wijzi-
gen, op grond waarvan het partijbestuur
een uitzondering heeft gemaakt als be-

c.    door beëindiging op het moment dat
een lid een contributieachterstand
heeft laten ontstaan over een door
het partijbestuur te bepalen periode. 

      Een beëindiging sub c kan ongedaan ge-
maakt worden door hernieuwde aanmel-
ding als lid, onder het aanbod de
achterstallige betalingen geheel of ge-
deeltelijk te voldoen. Ingeval van een
aanbod tot gedeeltelijke betaling beslist
het partijbestuur over de redelijkheid van
het aanbod.

Is lid 2 geworden.

Is lid 2 geworden.



53

doeld in lid 7, neemt het partijbestuur
een nieuwe beslissing

9.   Leden van de partij die zitting hebben in
een vertegenwoordigend lichaam of lid
zijn van een bestuur van de partij kun-
nen geen lid zijn van een andere poli-
tieke groepering, tenzij de partij
deelneemt in die andere groepering op
grond van een besluit van de bevoegde
vergadering.

10.  Royement kan alleen worden uitgespro-
ken wanneer een lid in strijd met de sta-
tuten, reglementen of besluiten van de
partij handelt of de partij op onredelijke
wijze benadeelt. Met inachtneming van
de bepalingen van de reglementen, waar-
bij in omschreven gevallen sprake kan
zijn van bemiddeling, wordt een roy-
ement uitgesproken door het partijbe-
stuur. De geroyeerde heeft recht van
beroep bij de beroepscommissie.

Artikel 16. Bemiddeling en toezicht

1.    Indien een geleding of lid van de partij
handelt of dreigt te handelen in strijd
met de statuten, reglementen of beslui-
ten van de partij, dan wel de partij op on-
redelijke wijze benadeelt of dreigt te
benadelen, is het partijbestuur bevoegd
voor zover nodig maatregelen te nemen
zoals besluiten van partijgeledingen bui-
ten werking te stellen, aanwijzingen te
geven, beperkingen aan te brengen in de
uitoefening van rechten en functies. De
reglementen geven nadere regels om-
trent de uitoefening van deze bevoegd-
heid.

2.   Indien een geleding of lid van de partij
handelt of dreigt te handelen in strijd
met de statuten, reglementen of beslui-
ten van de partij, dan wel de partij op on-
redelijke wijze benadeelt of dreigt te
benadelen, is het partijbestuur bevoegd
informatie in te winnen en stappen te
zetten om te bemiddelen. Deze taak kan
worden opgedragen aan een lid van het
partijbestuur of aan anderen die namens
het partijbestuur optreden. Een en ander
laat onverlet dat het partijbestuur kan be-
sluiten maatregelen te nemen als be-
doeld in lid 1, ten tijde dat informatie
wordt ingewonnen en een poging tot be-
middeling wordt gedaan.

8.   Leden van de partij die zitting hebben in
een vertegenwoordigend lichaam of lid
zijn van een bestuur van de partij kun-
nen geen lid zijn van een andere poli-
tieke groepering, tenzij de partij
deelneemt in die andere groepering op
grond van een besluit van de bevoegde
vergadering.

9.   Royement kan alleen worden uitgespro-
ken wanneer een lid in strijd met de sta-
tuten, reglementen of besluiten van de
partij handelt of de partij op onredelijke
wijze benadeelt. Met inachtneming van
de bepalingen van de reglementen, waar-
bij in omschreven gevallen sprake kan
zijn van bemiddeling, wordt een roy-
ement uitgesproken door het partijbe-
stuur. De geroyeerde heeft recht van
beroep bij de beroepscommissie.

1.    Indien een geleding van de partij handelt
in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de partij, dan wel de partij
op onredelijke wijze benadeelt of dreigt
te benadelen, is het partijbestuur be-
voegd maatregelen te nemen, zoals het
buiten werking stellen van besluiten van
partijgeledingen en het geven van aan-
wijzingen.

2.   Indien een lid van de partij handelt in
strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de partij, dan wel de partij
op onredelijke wijze benadeelt of dreigt
te benadelen, is het partijbestuur be-
voegd maatregelen te nemen, zoals het
geven van een vertrouwelijke of open-
bare berisping, een tijdelijk verbod stel-
len op verkiesbaarstelling namens de
partij en een tijdelijk of blijvend roy-
ement als lid van de partij.

Vernummerd, is nieuw
lid 8.

Vernummerd en zie 
verder over het punt 
royement art 16.

Bemiddeling en toezicht
op geledingen en leden is
gesplitst. Bevoegdheden
bestuur zijn uitgebouwd.

Lid 2 is opgedeeld in
nieuwe leden 2 en 4.
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3.    Indien een volksvertegenwoordiger van
de partij handelt in strijd met de statu-
ten, reglementen of besluiten van de par-
tij dan wel de partij op onredelijke wijze
benadeelt of dreigt te benadelen, is het
partijbestuur bevoegd betrokkene uit
zijn functie(s) terug te roepen.

4.   Alvorens over te gaan tot het nemen van
maatregelen, wint het partijbestuur in-
formatie in en onderzoekt het mogelijk-
heden tot een minnelijke oplossing.
Deze taak kan worden opgedragen aan
een lid van het partijbestuur of aan an-
deren die namens het partijbestuur op-
treden. Indien het partijbestuur dit
wenselijk of noodzakelijk acht kunnen
ook in de periode waarin informatie
wordt ingewonnen of de mogelijkheden
van een minnelijke oplossing worden
onderzocht maatregelen worden geno-
men als bedoeld in lid 1 en 2.

5.    Tegen de uitspraken van het partijbe-
stuur staat beroep open bij de beroeps-
commissie, tenzij anders bepaald.

6.   De reglementen geven nadere regels
omtrent de uitoefening van deze be-
voegdheid.

Maatregel terugroeping
wordt nu (alleen) ge-
noemd in HHR art. 1.22
lid 4 en 12. Deels tekst
van art. 4 lid 10

Idem

Idem



Reglement rechterkolom is amendeerbaar

Hoofdstuk 1.3. Het lidmaatschap: de artikelen 1.19 en 1.20 en 1.21 blijven ongewijzigd

Reglement deel I. Hoofdstuk 1.4. 

Artikel 1.22. Bemiddeling en toezicht

2.   Het partijbestuur laat verzoekers na ontvangst van het verzoek onverwijld weten in hoeverre het op het verzoek wil
ingaan. Het kan desgewenst voorlopige voorzieningen treffen. Een afwijzing van het verzoek wordt met redenen om-
kleed.

3.    Een verzoek wordt slechts in behandeling genomen als het voldoet aan tenminste de volgende drie zorgvuldigheids-
eisen:
a.   het omschrijft welke statutaire of reglementaire bepaling dan wel welk besluit of belang van de partij wordt aan-

getast of bedreigd, en op welke feiten en omstandigheden het verzoek gebaseerd is;
b.   het deelt mee in hoeverre het betrokken lid of orgaan in de gelegenheid is gesteld zich te rechtvaardigen en hoe

van deze gelegenheid gebruik is gemaakt;
c.    het omschrijft welke maatregelen naar het oordeel van de verzoekers genomen dienen te worden.

5.    Deze commissie van goede diensten bestaat uit drie leden, waarvan: één lid aan te wijzen door het in het geding
zijnde partijlid, één lid aan te wijzen door de partijgeleding die de zaak aanhangig heeft gemaakt, en één lid door de
twee voornoemde leden gezamenlijk.

6.   Indien tegelijkertijd verzoeken worden gedaan met betrekking tot meer dan één lid in dezelfde kwestie, dan bestaat
de mogelijkheid om de bemiddeling op te dragen aan één commissie van goede diensten die elk van de verzoeken
behandelt. In dat geval mogen de in het geding zijnde leden voor de commissie als bedoeld in lid 5 te samen één lid
aanwijzen.

7.   De leden van de commissie van goede diensten dienen lid te zijn van de partij. De commissie van goede diensten re-
gelt haar eigen werkzaamheden en hoort alle betrokkenen. Zij brengt binnen 60 dagen advies uit aan het partijbe-
stuur.

8.   Het partijbestuur neemt een besluit tot maatregelen als bedoeld in lid 1 zo mogelijk binnen 30 dagen nadat het advies
als bedoeld in lid 7 is ontvangen. Als de commissie van goede diensten te kennen geeft geen advies te kunnen uit-
brengen of als zij niet binnen 60 dagen een advies uitbrengt, dan neemt het partijbestuur zo mogelijk binnen 30
dagen daarna een besluit tot maatregelen als bedoeld in lid 1.

9.   Het partijbestuur deelt maatregelen als bedoeld in lid 1 schriftelijk en met redenen omkleed aan alle belanghebbenden
mee.
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1.    Maatregelen als bedoeld in artikel 16 van
de statuten worden genomen door het
partijbestuur. Schriftelijke verzoeken
kunnen worden ingediend door de be-
voegde vergadering van een geleding van
de partij, het bestuur van die geleding of
een betrokken fractie van de partij. Maat-
regelen kunnen worden genomen op
eigen initiatief van het partijbestuur.

1.    Maatregelen als bedoeld in de artikelen
4 en 16 van de statuten worden geno-
men door het partijbestuur. Schriftelijke
verzoeken kunnen worden ingediend
door de bevoegde vergadering van een
geleding van de partij, het bestuur van
die geleding of een betrokken fractie van
de partij. Maatregelen kunnen worden
genomen op eigen initiatief van het par-
tijbestuur.

Geringe tekstuele wijzi-
ging nodig vanwege wij-
zing van art 4 en 16
Statuten

4.   In geval de beoogde maatregel het roy-
ement dan wel het terugroepen van een
volksvertegenwoordiger uit één of meer
van zijn of haar functies is, neemt het
partijbestuur zijn beslissing op advies
van een commissie van goede diensten.

      

4.   Ingeval de beoogde maatregel het terug-
roepen van een volksvertegenwoordiger
uit één of meer van zijn functies is,
neemt het partijbestuur zijn beslissing
op advies van een commissie van goede
diensten. 

Procedure van royement
is vereenvoudigd cf advies
commissie Integriteit , zie
art. 4 lid 9 statuten
(nieuw)
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10. Maatregelen van tijdelijke aard hebben een werkingsduur van hoogstens 6 maanden, met dien verstande dat de ter-
mijn die aan een maatregel van tijdelijke aard is verbonden kan worden aangepast door naderhand genomen rechts-
geldige besluiten.

11.  Het partijbestuur ziet toe op de gelijke informatieverstrekking in het kader van procedures met betrekking tot be-
middeling en toezicht aan zowel het in geding zijnde partijlid als aan de partijgeleding die de zaak aanhangig heeft
gemaakt. Tegen een besluit van het partijbestuur staat binnen 30 dagen beroep open bij de beroepscommissie.

12.  In geval de maatregel het terugroepen van een volksvertegenwoordiger uit één of meer van zijn functies is, wordt de
betrokkene conform de gedragscode en interne bereidverklaring gevraagd zijn zetel ter beschikking te stellen aan de
partij. Indien betrokkene 30 dagen na terugroeping hieraan geen gehoor heeft gegeven, volgt royement. Tegen een
dergelijk royement staat geen beroep open.
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MOTIES VAN WAARDE
N.A.V. POLITIEKE LEDENRADEN 

Motie 1: 

Werk en inkomen

Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;

constaterend dat de eerste van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van Van Waarde onder
andere in het teken stond van het thema werk en inkomen;

overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën hebben aangedragen over
deze onderwerpen;

spreekt uit dat goed werk essentieel is voor het persoonlijk welbevinden van mensen, het boeken van vooruitgang en het
scheppen van duurzame welvaart;

spreekt uit dat we in de bres moeten blijven springen voor het behoud van collectieve sociale zekerheid voor iedereen;

spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma concrete en vernieuwende maatregelen moeten worden opgenomen
in het kader van:

•      het streven naar volledige werkgelegenheid voor alle geledingen van de maatschappij, geïnspireerd door de ideeën
over een basisbaan en de arbeidskorting;

•      het voorkomen van langdurige werkloosheid en inactiviteit met daarbij bijzondere aandacht voor de positie van 50-
plussers en arbeidsbeperkten, bijvoorbeeld via loonkostensubsidie;

•      perspectief op werk voor mensen met een bescheiden opleiding en de middenklasse in het kader van de uitdagingen
van robotisering en informatisering van grote delen van de arbeidsmarkt; 

•      het waarmaken van permanente scholing; 
•      eerlijke salarissen, zowel aan de boven- als aan de onderkant, en gelijke kansen, ongeacht leeftijd, geslacht of afkomst,

bijvoorbeeld door afschaffing van het minimumjeugdloon;
•      het voor iedereen bieden van de zekerheden die horen bij een baan, door het terugdringen van ongewenste flex- en

schijnconstructies die de collectieve sociale zekerheid ondermijnen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie 2: 

Zorg en zeggenschap

Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;

constaterend dat de tweede van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van Van Waarde onder
andere in het teken stond van het thema zorg en zeggenschap;

overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën hebben aangedragen over
deze onderwerpen;

constaterend dat een gebrek aan zeggenschap een van de oorzaken is van onvoldoende persoonlijke aandacht en zorg op
maat voor mensen, van vervreemding van professionals in de zorg en van groeiend ongenoegen over de kwaliteit van
onze publieke diensten;

spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma duidelijke en vernieuwende maatregelen moeten worden opgeno-
men die:

•      de kloof tussen mensen die zorg gebruiken aan de ene kant en instanties aan de andere kant fors verkleinen door
meer zeggenschap van mensen op de instanties wettelijk te verankeren;

•      de expertise van zorgverleners als uitgangspunt nemen in plaats van bureaucratische regels;
•      maatschappelijke initiatieven als zorgcoöperaties, energiecoöperaties, buurtbedrijven, wooncoöperaties ondersteunen

en de wettelijke en bureaucratische belemmeringen, van onder andere zorgverzekeraars, daarvoor wegnemen;
•      de menselijke maat en individuele zorgbehoefte als uitgangspunt nemen van zorgverlening;

hierbij nadrukkelijk onze lokale afdelingen en netwerken te laten optrekken met de Tweede Kamerfractie om vooruitlo-
pend op het verkiezingsprogramma, concrete lokale initiatieven te ontplooien;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie 3. 

Internationale Solidariteit

Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;

constaterend dat de derde van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van Van Waarde onder
andere in het teken stond van internationaal beleid en duurzaamheid;

overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën hebben aangedragen over
deze onderwerpen;

constaterend dat dat er volgens de UNHCR sinds de Tweede Wereldoorlog wereldwijd nog nooit zoveel mensen op de
vlucht waren en dat dit mede het gevolg is van oorlog, geweld en armoede;

constaterend dat ook Europa te maken heeft met een grote vluchtelingenstroom, dat dit onze samenleving voor grote
uitdagingen stelt en dat vele partijgenoten zich betrokken voelen en zich in willen zetten voor de bescherming van vluch-
telingen in de wereld;

spreekt uit dat internationale solidariteit een kernwaarde is van de sociaaldemocratie en dat iedereen recht heeft op een
menswaardig bestaan, zonder oorlog, armoede of achterstelling;

spreekt uit dat deze tijd vraagt om een ambitieus buitenlandbeleid gebaseerd op fundamentele waarden;

spreekt uit dat het nieuwe verkiezingsprogramma een daadkrachtig antwoord dient te formuleren op de nieuwe dreigin-
gen in de wereld gebaseerd op onze waarden van solidariteit, eerlijke kansen en rechtvaardigheid, waarbij de volgende
uitgangspunten aan bod komen:

•      een waarden gedreven buitenlandbeleid kan alleen slagen als alle instrumenten (variërend van hulp en handel tot
diplomatie en defensie) met kracht en in samenhang met elkaar worden ingezet;

•      bescherming van vluchtelingen is onze prioriteit en landen dienen hun verantwoordelijkheid daarvoor te nemen;
binnen de Europese Unie spreken we elkaar daarop aan en maken we bindende afspraken;

•      om de vluchtelingencisis nu en toekomstige crises te voorkomen moeten we perspectief bieden aan de landen van
herkomst door: het bevorderen van vrede en veiligheid, het aanpakken van de mondiale klimaatcisis en het bestrijden
van de armoede in de wereld;

•      eerlijk werk met een adequate vergoeding is een universele voorwaarde voor bestaanszekerheid, verheffing en zel-
fontplooiing en daarmee essentieel voor de bestrijding van armoede en het creëren van gelijke kansen;

•      van duurzame stabiliteit kan slechts sprake zijn als landen de kans hebben om zich te ontwikkelen tot democratische
rechtstaten, waarin in ieder geval corruptie wordt bestreden, de rechten van minderheden worden gerespecteerd, de
rechterlijke macht onafhankelijk is en machthebbers verantwoording afleggen aan hun volk; 

•      mensenrechten worden altijd en overal door ons bevorderd en geagendeerd in internationale contacten, ook als dat
ingewikkeld is of ten koste gaat van andere belangen;

en gaat over tot de orde van de dag.




