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Artikel 1: Openen en sluiten van vergaderingen  

Elke officiële vergadering binnen de partij wordt geopend met het lezen van Gods Woord in de Sta-

tenvertaling en gebed; de vergadering wordt gesloten met gebed.  

 

Artikel 2: Oprichting, begrenzing, fusie, splitsing en opheffing van afdelingen  

1.  a.  Het Hoofdbestuur kan op eigen initiatief alsmede op verzoek van ten minste vijftien leden van 

de partij besluiten tot het oprichten van een afdeling van de partij.  

b.  Een afdeling dient bij de oprichting te bestaan uit ten minste vijftien leden die binnen de gren-

zen van de afdeling wonen.  

c.  Het Hoofdbestuur stelt de grenzen van iedere afdeling vast. Indien het een nieuwe afdeling be-

treft binnen een burgerlijke gemeente waarin reeds een plaatselijke kiesvereniging of een af-

deling functioneert, overlegt het Hoofdbestuur daarover vooraf met de betrokken plaatselijke 

kiesvereniging of afdeling.  

d.  Bij het vaststellen van de grenzen van een op te richten afdeling moet rekening gehouden 

worden met het volgende:  

1. een op te richten afdeling mag niet dezelfde grenzen hebben als een reeds bestaande 

plaatselijke kiesvereniging of afdeling;  

2.  een op te richten afdeling mag niet dezelfde grenzen hebben als meerdere bestaande 

plaatselijke kiesverenigingen en/of afdelingen gezamenlijk;  

3. een op te richten afdeling mag geen deelgebied omvatten van een reeds bestaande plaat-

selijke kiesvereniging of afdeling.  

Van het hiervoor bepaalde kan uitsluitend afgeweken worden indien de besturen van de be-

trokken plaatselijke kiesverenigingen hiertoe vooraf schriftelijke toestemming verlenen.  

e.  Het Hoofdbestuur benoemt het eerste bestuur van de afdeling, met dien verstande dat bij om-

vorming van een plaatselijke kiesvereniging tot een afdeling degenen die het laatste bestuur 

van de betreffende plaatselijke kiesvereniging vormden tot de eerste bestuurders van die af-

deling worden benoemd.  

2.  a.  Het Hoofdbestuur kan op eigen initiatief alsmede op verzoek van de besturen van die afdelin-

gen besluiten tot fusie van twee afdelingen.  

b.  Een fusie is alleen mogelijk indien het aangrenzende afdelingen betreffen en:  

- er sprake is van een gemeentelijke herindeling; of  

- de verdwijnende afdeling uit minder dan twintig leden bestaat.  

Een fusie in het kader van een gemeentelijke herindeling vindt niet later plaats dan nadat het 

besluit tot herindeling onherroepelijk is geworden.  

c.  Het Hoofdbestuur overlegt bij een voornemen tot fusie vooraf met de besturen van de te fuse-

ren afdelingen.  

d.  De betreffende leden worden hierover schriftelijk geïnformeerd.  

3.  a.   Het Hoofdbestuur kan op eigen initiatief alsmede op verzoek van het bestuur van die afdeling 

besluiten tot splitsing van een afdeling.  

b.  Na een splitsing dienen de betrokken afdelingen elk te bestaan uit ten minste vijftig leden die 

binnen de grenzen van de afdeling wonen.  

c.  Het Hoofdbestuur stelt de grenzen van iedere afdeling vast. Het Hoofdbestuur overlegt daar-

over vooraf met het bestuur van de te splitsen afdeling.  

d. Het Hoofdbestuur benoemt het eerste bestuur van de afgesplitste afdeling.  

e.  De betreffende leden worden hierover schriftelijk geïnformeerd.  
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4.   a.  Het Hoofdbestuur kan op eigen initiatief alsmede op verzoek van het bestuur van een afdeling 

besluiten tot opheffing van die afdeling.  

b.  Een opheffing is alleen mogelijk indien er geen mogelijkheid tot fusie met een andere afdeling 

is en de verdwijnende afdeling uit minder dan twintig leden bestaat.  

c.  Het Hoofdbestuur overlegt bij een voornemen tot opheffing vooraf met de besturen van nabu-

rige plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen.  

d.  De betreffende leden worden hierover schriftelijk geïnformeerd.  

e.  De dan nog aanwezige financiële middelen van de afdeling vervallen aan de kas van de partij.  

 

Artikel 3: Afdelingen  

1.  Iedere afdeling stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot 

meerdere erkenning te brengen overeenkomstig de in artikel 2 van de statuten van de partij ver-

melde grondslag. Derhalve is haar streven erop gericht dat Gods Woord als norm aanvaard wordt 

voor het politieke en maatschappelijke leven.  

2.  Iedere afdeling tracht dit doel met name te bereiken door:  

a.  het beleggen van ledenvergaderingen en openbare vergaderingen, waarin in ieder geval het 

onderzoek en de bestudering van de beginselen aan de orde worden gesteld;  

b.  het deelnemen aan beraadslagingen en besluitvorming op de vergaderingen van de provinciale 

afdeling en de algemene vergaderingen van de partij;  

c.  het vinden, binden, boeien en betrekken van de leden en de achterban bij Bijbels genormeer-

de politiek;  

d.  het invloed uitoefenen op de maatschappij en het participeren in de lokale (net-

werk)samenleving;  

e.  het borgen van de toekomst van de partij door aanwas van nieuwe leden en door jongeren ac-

tief te interesseren voor de partij;  

f.  elk ander wettig middel dat voor dit doel bevorderlijk kan zijn, mits niet in strijd met de in arti-

kel 2 van de statuten van de partij vermelde grondslag.  

3.  a.  Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderjaar, wordt een ledenvergadering - 

de jaarvergadering - gehouden.  

b.  In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:  

1. het jaarverslag van het bestuur van de afdeling en de rekening en verantwoording over het 

in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur, of een voorstel tot verlenging van de termijn 

waarbinnen het jaarverslag van het bestuur van de afdeling en de rekening en verantwoor-

ding over het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur uitgebracht moeten worden met 

ten hoogste drie maanden;  

2. de benoeming van de in het tiende lid, sub c, genoemde commissie voor het volgende ka-

lenderjaar;  

3. de vervulling van de vacatures in het bestuur van de afdeling;  

4. de voorstellen van het bestuur van de afdeling, aangekondigd bij de oproeping voor de ver-

gadering.  

c.  Andere ledenvergaderingen van de afdeling worden gehouden zo dikwijls het bestuur van de 

afdeling dit wenselijk acht.  

d.  De oproepingen tot ledenvergaderingen geschieden schriftelijk door het bestuur van de afde-

ling op een termijn van ten minste veertien dagen; bij de oproeping worden de te behandelen 

onderwerpen vermeld.  
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e.  Het bestuur van de afdeling is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden 

als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het 

bijeenroepen van een ledenvergadering. Bijeenroeping van een dergelijke ledenvergadering 

dient te geschieden op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het ver-

zoek.  

f.  Indien aan een hiervoor sub e bedoeld verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt gege-

ven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur 

van de afdeling de ledenvergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste één ter plaat-

se waar de afdeling gevestigd is veel gelezen dagblad en/of huis-aan-huisblad.  

4. a. Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden van de afdeling. Geen toegang hebben 

geschorste leden.  

b.  Ieder lid van de afdeling dat niet geschorst is, heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet 

toegestaan.  

5.  a.   Het bestuur van de afdeling bestuurt de afdeling vanuit een duidelijke visie met lange en korte 

termijndoelen als basis voor een jaarplan.  

b.  Het bestuur van de afdeling bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijftien personen, die 

door de ledenvergadering worden benoemd uit de leden van de afdeling. Het aantal leden van 

het bestuur van de afdeling wordt door de ledenvergadering vastgesteld.  

c.  Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur van de afdeling be-

voegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen waarin de 

voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.  

d.  Ter vervulling van elke vacature doet het bestuur van de afdeling een bindende voordracht van 

twee kandidaten, die ten minste één jaar lid zijn van de partij. Deze bindende voordracht 

wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.  

e. Elk bestuurslid van de afdeling treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door 

het bestuur van de afdeling op te maken rooster van aftreden. Het aftredende bestuurslid van 

de afdeling is terstond, doch ten hoogste driemaal herbenoembaar. Wie in een tussentijdse 

vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.  

6.  a.  Elk bestuurslid van de afdeling kan te allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of 

geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ont-

slag, eindigt door het verloop van die termijn.  

b.  Het bestuurslidmaatschap van de afdeling eindigt voorts:  

1.  door het eindigen van het lidmaatschap van de partij;  

2.  door overlijden;  

3. door vrijwillig aftreden (bedanken);  

4.  door verhuizing naar een burgerlijke gemeente buiten de afdeling.  

c.  Onverenigbaar met het bestuurslidmaatschap van de afdeling is:  

1.  het lidmaatschap van de fractie in de gemeenteraad en het ambt van wethouder;  

2.  het lidmaatschap van de fractie in de Provinciale Staten en het ambt van gedeputeerde;  

3.  het lidmaatschap van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur van een waterschap;  

4.  het lidmaatschap van de Commissie van Beroep van de partij of enig ander beroeps- of 

klachtorgaan binnen de partij.  

7.  a.  Het bestuur van de afdeling wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een pen-

ningmeester aan, alsmede een of meer bestuursleden die in het bijzonder belast is/zijn met de 
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realisatie van het hiervoor in het tweede lid, sub c, d en e bepaalde. Het kan voor elk hunner 

een plaatsvervanger aanwijzen.  

b.  De voorzitter van de afdeling presideert de vergaderingen van het bestuur van de afdeling en 

de ledenvergaderingen.  

c.  De secretaris van de afdeling verzendt de uitnodigingen tot het bijwonen van de vergaderingen 

van de afdeling ten minste twee weken voor de datum van deze vergaderingen, redigeert de 

notulen van de vergaderingen van het bestuur van de afdeling en de ledenvergaderingen, 

voert de correspondentie, brengt jaarlijks verslag uit van de toestand van de afdeling en be-

heert het archief.  

d.  De penningmeester van de afdeling voldoet de gemaakte kosten en doet jaarlijks rekening en 

verantwoording van zijn beheer.  

8.  a.  Het bestuur van de afdeling kan commissies instellen.  

b.  Deze commissies adviseren het bestuur van de afdeling of voeren taken namens hem uit aan 

de hand van een door hem nauwkeurig omschreven opdracht.  

c.  Leden van de afdeling zijn benoembaar tot commissielid; in elke commissie heeft ten minste 

één bestuurslid van de afdeling zitting.   

9.  a.  Het bestuur van de afdeling vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee bestuursle-

den van de afdeling dit gewenst achten; het vergadert ten minste viermaal per jaar.  

b.  Het bestuur van de afdeling is slechts tot besluiten bevoegd als de volstrekte meerderheid van 

de leden van het bestuur van de afdeling aanwezig is.  

c.  Besluiten van het bestuur van de afdeling worden genomen met volstrekte meerderheid van 

de geldig uitgebrachte stemmen.  

d.  Het bestuur van de afdeling vergadert met de leden van de afdeling die in een gemeenteraad 

zijn vertegenwoordigd zo dikwijls het bestuur van de afdeling of die leden dit wenselijk achten, 

doch ten minste eenmaal per jaar.  

10.a.  Het bestuur van de afdeling is verplicht van de vermogenstoestand van de afdeling zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 

worden gekend.  

b.  Het bestuur van de afdeling brengt op een ledenvergadering binnen drie maanden na afloop 

van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering met 

ten hoogste drie maanden, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en 

een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar 

gevoerd bestuur.  

c.  De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden van de afdeling een commissie van ten 

minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur van de afdeling. Jaarlijks 

is ten minste één van de commissieleden aftredend en niet-herkiesbaar. De commissie onder-

zoekt de rekening en verantwoording van het bestuur van de afdeling en brengt aan de leden-

vergadering verslag van haar bevindingen uit.  

d.  De last van de commissie kan te allen tijde door de ledenvergadering worden herroepen, doch 

slechts door de benoeming van een andere commissie.  

11.a.  De afdeling vaardigt naar de vergaderingen van de provinciale afdeling, naar de algemene ver-

gaderingen van de partij, alsmede - voor zover van toepassing - naar de vergaderingen van de 

gemeentelijke afdeling het aan de hand van artikel 38 van de statuten van de partij vast te stel-

len aantal stemgerechtigde leden af.  

b.  De afgevaardigden worden uit en door de leden gekozen of benoemd.  
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c.  De afgevaardigden brengen op de eerste ledenvergadering na de vergadering waarnaar zij zijn 

afgevaardigd verslag uit van de bezochte vergadering.  

12.a.  Het bestuur van de afdeling behoeft goedkeuring van de ledenvergadering voor besluiten tot 

het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde 

van een duizend euro (€ 1.000,00) te boven gaande.  

b.  In alle gevallen waarin de statuten van de partij, dit reglement of het huishoudelijk reglement 

van de afdeling niet voorzien, alsmede in alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over 

de uitleg van bepalingen van de statuten van de partij, dit reglement of het huishoudelijk re-

glement van de afdeling, beslist de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur van de afde-

ling.  

c.  In spoedeisende gevallen beslist het bestuur van de afdeling onder nadere goedkeuring van de 

ledenvergadering.  

13.a.  Donateurs van een afdeling zijn de natuurlijke personen die:  

-    de grondslag en de doelstelling van de partij onderschrijven; en  

-    de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt; en  

-    volgens de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens woonachtig zijn in een ge-

meente of een deel van een gemeente die door de betreffende afdeling wordt omvat; en  

-    geen donateurs zijn van een plaatselijke kiesvereniging of een andere afdeling; en  

-    zich verplichten jaarlijks minimaal een door het Hoofdbestuur vast te stellen financiële bij-

drage aan de partij te voldoen; en  

-    zich bij het bestuur van de afdeling als zodanig hebben aangemeld en door het Hoofdbe-

stuur zijn toegelaten.  

b.  Donateurs van een afdeling ontvangen uitnodigingen voor de ledenvergaderingen van die af-

deling, hebben toegang tot die vergaderingen, doch hebben geen stemrecht.  

c.  Donateurs van een afdeling worden ingeschreven in het donateursregister van de partij.  

 

Artikel 4: Gemeentelijke afdelingen  

1.  De bepalingen van dit artikel, vierde tot en met elfde lid, en dertiende tot en met veertiende lid, 

zijn uitsluitend van toepassing op een gemeentelijke afdeling die meer dan één plaatselijke kies-

vereniging/afdeling omvat.  

2.  Iedere gemeentelijke afdeling stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig 

terrein tot meerdere erkenning te brengen overeenkomstig de in artikel 2 van de statuten van de 

partij vermelde grondslag. Derhalve is haar streven erop gericht dat Gods Woord als norm aan-

vaard wordt voor het politieke en maatschappelijke leven.  

3.  Iedere gemeentelijke afdeling tracht dit doel met name te bereiken door:  

a.  het - met een op voormelde grondslag gebaseerd (verkiezings)programma - deelnemen aan de 

verkiezingen voor de gemeenteraden;  

b.  het onderhouden van goede contacten en het regelmatig voeren van evaluatiegesprekken met 

de raadsleden en/of de wethouder;  

c.  het al dan niet in samenwerking met de gemeenteraadsfractie uitgeven van een nieuwsbrief;  

d.  het al dan niet in samenwerking met de gemeenteraadsfractie in stand houden van een websi-

te;  

e.  elk ander wettig middel dat voor dit doel bevorderlijk kan zijn, mits niet in strijd met de in arti-

kel 2 van de statuten van de partij vermelde grondslag.  

4.  a.  Leden van de gemeentelijke afdelingen zijn:  
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- de plaatselijke kiesverenigingen en de afdelingen waarvan de grenzen geheel binnen deze 

gemeente liggen; alsmede  

- de plaatselijke kiesverenigingen en de afdelingen waarvan de grenzen niet geheel binnen 

deze gemeente liggen, maar waarvan de leden volgens de Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens wel voor ten minste dertig procent woonachtig zijn in de betreffende 

gemeente.  

b.  Het lidmaatschap eindigt:  

1.  door ontbinding van de betreffende plaatselijke kiesvereniging;  

2.  door opheffing van de betreffende afdeling;  

3.  door het niet voldoen aan de hiervoor sub a bedoelde vereisten.  

5.  Aan de ledenvergadering komen in de gemeentelijke afdeling alle bevoegdheden toe die niet door 

de wet, de statuten van de partij of dit reglement aan het bestuur van de gemeentelijke afdeling 

zijn opgedragen.  

6.  a.  Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het kalenderjaar, wordt een ledenvergadering - 

de jaarvergadering - gehouden.  

b.  In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:  

1.  het jaarverslag van het bestuur van de gemeentelijke afdeling en de rekening en verant-

woording over het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur, of een voorstel tot verlen-

ging van de termijn waarbinnen het jaarverslag van het bestuur van de gemeentelijke afde-

ling en de rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur 

uitgebracht moeten worden met ten hoogste drie maanden;  

2.  de benoeming van de in het dertiende lid, sub c, genoemde commissie voor het volgende 

kalenderjaar;  

3.  de vervulling van de vacatures in het bestuur van de gemeentelijke afdeling;  

4.  de voorstellen van het bestuur van de gemeentelijke afdeling, aangekondigd bij de oproe-

ping voor de vergadering;  

5.  de verantwoording van de gemeenteraadsfractie van haar (politieke) functioneren in het 

achterliggende jaar;  

6.  de vaststelling van de hoogte van de afdracht per lid als bedoeld in artikel 36, zesde lid, van 

de statuten van de partij, met dien verstande dat de afdracht per lid voor bij een afdeling 

aangesloten leden gelijk dient te zijn aan de afdracht per lid voor bij een plaatselijke kies-

vereniging aangesloten leden.  

c.  Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur van de gemeentelijke 

afdeling dit wenselijk acht.  

d.  De oproepingen tot ledenvergaderingen geschieden schriftelijk door het bestuur van de ge-

meentelijke afdeling op een termijn van ten minste veertien dagen; bij de oproeping worden 

de te behandelen onderwerpen vermeld.  

e.  Het bestuur van de gemeentelijke afdeling is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig 

aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen ver-

plicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering. Bijeenroeping van een dergelijke leden-

vergadering dient te geschieden op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening 

van het verzoek.  

f.  Indien aan een hiervoor sub e bedoeld verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt gege-

ven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur 

van de gemeentelijke afdeling de ledenvergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste 
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één ter plaatse waar de gemeentelijke afdeling gevestigd is veel gelezen dagblad en/of huis-

aan-huisblad.  

7.  a.  Toegang tot de ledenvergadering hebben behalve het bestuur van de gemeentelijke afdeling 

en de ingevolge artikel 38 van de statuten van de partij door de leden aangewezen afgevaar-

digden, alleen bestuursleden en leden van de desbetreffende plaatselijke kiesverenigingen en 

afdelingen en de eventueel door het bestuur van de gemeentelijke afdeling toegelaten perso-

nen.  

b.  Slechts de hiervoor sub a bedoelde aangewezen afgevaardigden hebben het recht aan de be-

sprekingen en de stemmingen in de ledenvergadering deel te nemen.  

c.  Iedere afgevaardigde heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. De afgevaar-

digden dienen hun stem zonder last uit te brengen, maar wel zo veel mogelijk gebaseerd op 

hetgeen in hun plaatselijke kiesvereniging of afdeling als opvatting kenbaar is gemaakt. Het is 

afgevaardigden van een plaatselijke kiesvereniging of een afdeling mede in dat kader toege-

staan om verdeeld te stemmen.  

8.  a.  Het bestuur van de gemeentelijke afdeling bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijftien 

personen, die door de ledenvergadering worden benoemd uit de leden van de desbetreffende 

plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen, met dien verstande dat het eerste bestuur van een 

gemeentelijke afdeling wordt gevormd door het bestuur van de gemeentelijke kiesvereniging 

van de betreffende gemeente ten tijde van het van rechtswege ontstaan van de gemeentelijke 

afdeling. Het aantal leden van het bestuur van de gemeentelijke afdeling wordt door de leden-

vergadering vastgesteld.  

b.  Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur van de gemeentelij-

ke afdeling bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te be-

leggen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.  

c.  Ter vervulling van elke vacature doet het bestuur van de gemeentelijke afdeling een bindende 

voordracht van twee kandidaten, die ten minste één jaar lid zijn van de partij. Deze bindende 

voordracht wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.  

d.  Elk bestuurslid van de gemeentelijke afdeling treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, 

volgens een door het bestuur van de gemeentelijke afdeling op te maken rooster van aftreden. 

Het aftredende bestuurslid van de gemeentelijke afdeling is terstond, doch ten hoogste drie-

maal herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster 

de plaats van zijn voorganger in.  

9.  a.  Elk bestuurslid van de gemeentelijke afdeling kan te allen tijde door de ledenvergadering wor-

den ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door 

een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.  

b. Het bestuurslidmaatschap van de gemeentelijke afdeling eindigt voorts:  

1.  door het eindigen van het lidmaatschap van de partij;  

2.  door overlijden;  

3.  door vrijwillig aftreden (bedanken);  

4.  door verhuizing naar een andere burgerlijke gemeente.  

c.  Onverenigbaar met het bestuurslidmaatschap van de gemeentelijke afdeling is:  

1.  het lidmaatschap van de fractie in de gemeenteraad en het ambt van wethouder;  

2.  het lidmaatschap van de fractie in de Provinciale Staten en het ambt van gedeputeerde;  

3. het lidmaatschap van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur van een waterschap;  
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4.  het lidmaatschap van de Commissie van Beroep van de partij of enig ander beroeps- of 

klachtorgaan binnen de partij.  

10.a.  Het bestuur van de gemeentelijke afdeling wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris 

en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner een plaatsvervanger aanwijzen. 

b.  De voorzitter van de gemeentelijke afdeling presideert de vergaderingen van het bestuur van 

de gemeentelijke afdeling en de ledenvergaderingen.  

c.  De secretaris van de gemeentelijke afdeling verzendt de uitnodigingen tot het bijwonen van de 

vergaderingen van de gemeentelijke afdeling ten minste twee weken voor de datum van deze 

vergaderingen, redigeert de notulen van de vergaderingen van het bestuur van de gemeente-

lijke afdeling en de ledenvergaderingen, voert de correspondentie, brengt jaarlijks verslag uit 

van de toestand van de gemeentelijke afdeling en beheert het archief.  

d.  De penningmeester van de gemeentelijke afdeling voldoet de gemaakte kosten en doet jaar-

lijks rekening en verantwoording van zijn beheer.  

11.a.  Het bestuur van de gemeentelijke afdeling kan commissies instellen.  

b.  Deze commissies adviseren het bestuur van de gemeentelijke afdeling of voeren taken namens 

hem uit aan de hand van een door hem nauwkeurig omschreven opdracht.  

c.  De leden van de desbetreffende plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen zijn benoembaar 

tot commissielid; in elke commissie heeft ten minste één bestuurslid van de gemeentelijke af-

deling zitting.  

12.a.  Het bestuur van de gemeentelijke afdeling vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste 

twee bestuursleden van de gemeentelijke afdeling dit gewenst achten; het vergadert ten min-

ste tweemaal per jaar.  

b.  Het bestuur van de gemeentelijke afdeling is slechts tot besluiten bevoegd als de volstrekte 

meerderheid van de leden van het bestuur van de gemeentelijke afdeling aanwezig is.  

c.  Besluiten van het bestuur van de gemeentelijke afdeling worden genomen met volstrekte 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  

d.  De voorzitter van de gemeenteraadsfractie woont als adviseur zo veel mogelijk de bestuurs-

vergaderingen bij. Een lid van het bestuur van de gemeentelijke afdeling woont als adviseur zo 

veel mogelijk de fractievergaderingen bij.  

e.  Het bestuur van de gemeentelijke afdeling vergadert met de leden van de desbetreffende 

plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen die in een gemeenteraad zijn vertegenwoordigd, 

alsmede met de wethouder van de partij, zo dikwijls het bestuur van de gemeentelijke afde-

ling, die leden of die wethouder dit wenselijk achten, doch ten minste eenmaal per jaar. Een lid 

van het bestuur van de gemeentelijke afdeling woont zoveel mogelijk de vergaderingen van de 

gemeenteraad en/of van raadscommissies bij.  

13.a.  Het bestuur van de gemeentelijke afdeling is verplicht van de vermogenstoestand van de ge-

meentelijke afdeling zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten 

en verplichtingen kunnen worden gekend.  

b.  Het bestuur van de gemeentelijke afdeling brengt op een ledenvergadering binnen vier maan-

den na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de leden-

vergadering met ten hoogste twee maanden, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging 

van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het 

afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.  

c.  De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden van de desbetreffende plaatselijke kiesver-

enigingen en afdelingen een commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen 
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uitmaken van het bestuur van de gemeentelijke afdeling. Jaarlijks is ten minste één van de 

commissieleden aftredend en niet-herkiesbaar. De commissie onderzoekt de rekening en ver-

antwoording van het bestuur van de gemeentelijke afdeling en brengt aan de ledenvergade-

ring verslag van haar bevindingen uit.  

d.  De last van de commissie kan te allen tijde door de ledenvergadering worden herroepen, doch 

slechts door de benoeming van een andere commissie.  

14.a.  Het bestuur van de gemeentelijke afdeling behoeft goedkeuring van de ledenvergadering voor 

besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een be-

drag of waarde van een duizend euro (€ 1.000,00) te boven gaande.  

b.  In alle gevallen waarin de statuten van de partij, dit reglement of het huishoudelijk reglement 

van de gemeentelijke afdeling niet voorzien, alsmede in alle gevallen waarin verschil van me-

ning bestaat over de uitleg van bepalingen van de statuten van de partij, dit reglement of het 

huishoudelijk reglement van de gemeentelijke afdeling, beslist de ledenvergadering, op voor-

stel van het bestuur van de gemeentelijke afdeling.  

c.  In spoedeisende gevallen beslist het bestuur van de gemeentelijke afdeling onder nadere 

goedkeuring van de ledenvergadering.  

 

Artikel 5: Provinciale afdelingen  

1.  Iedere provinciale afdeling stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig ter-

rein tot meerdere erkenning te brengen overeenkomstig de in artikel 2 van de statuten van de 

partij vermelde grondslag. Derhalve is haar streven erop gericht dat Gods Woord als norm aan-

vaard wordt voor het politieke en maatschappelijke leven.  

2.  Iedere provinciale afdeling tracht dit doel met name te bereiken door:  

a.  het - met een op voormelde grondslag gebaseerd (verkiezings)programma - deelnemen aan de 

verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen; 

b.  het onderhouden van goede contacten en het regelmatig voeren van evaluatiegesprekken met 

de leden van de Provinciale Staten en de gedeputeerden, die lid zijn van de partij, alsmede met 

de voorzitters en de leden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van waterschap-

pen, die lid zijn van de partij;  

c.  het al dan niet in samenwerking met de fractie in de Provinciale Staten en de waterschappen 

uitgeven van een nieuwsbrief;  

d.  het al dan niet in samenwerking met de fractie in de Provinciale Staten en de waterschappen 

in stand houden van een website;  

e.  het ondersteunen van plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen bij de verwezenlijking van 

hun doelstelling;  

f.  elk ander wettig middel dat voor dit doel bevorderlijk kan zijn, mits niet in strijd met de in arti-

kel 2 van de statuten van de partij vermelde grondslag.  

3.  a.  Leden van de provinciale afdelingen zijn de plaatselijke kiesverenigingen binnen een provincie 

en de afdelingen waarvan de grenzen geheel binnen deze provincie liggen.  

b.  Het lidmaatschap eindigt:  

1.  door ontbinding van de betreffende plaatselijke kiesvereniging;  

2.  door opheffing van de betreffende afdeling;  

3.  door het niet voldoen aan de hiervoor sub a bedoelde vereisten.  
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4.  Aan de ledenvergadering komen in de provinciale afdeling alle bevoegdheden toe die niet door de 

wet, de statuten van de partij of dit reglement aan het bestuur van de provinciale afdeling zijn 

opgedragen.  

5.  a.  Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderjaar, wordt een ledenvergadering - 

de jaarvergadering - gehouden.  

b.  In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:  

1.  het jaarverslag van het bestuur van de provinciale afdeling en de rekening en verantwoor-

ding over het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur, of een voorstel tot verlenging van 

de termijn waarbinnen het jaarverslag van het bestuur van de provinciale afdeling en de re-

kening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur uitgebracht 

moeten worden met ten hoogste drie maanden;  

2.  de benoeming van de in het twaalfde lid, sub c, genoemde commissie voor het volgende ka-

lenderjaar;  

3.  de vervulling van de vacatures in het bestuur van de provinciale afdeling;  

4.  de voorstellen van het bestuur van de provinciale afdeling, aangekondigd bij de oproeping 

voor de vergadering;  

5.  de verantwoording van de fractie in de Provinciale Staten en van de fractie in het algemeen 

bestuur van de waterschappen van hun (politieke) functioneren in het achterliggende jaar.  

c.  Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur van de provinciale afde-

ling dit wenselijk acht.  

d.  De oproepingen tot ledenvergaderingen geschieden schriftelijk door het bestuur van de pro-

vinciale afdeling op een termijn van ten minste veertien dagen; bij de oproeping worden de te 

behandelen onderwerpen vermeld.  

e.  Het bestuur van de provinciale afdeling is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig 

aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen ver-

plicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering. Bijeenroeping van een dergelijke leden-

vergadering dient te geschieden op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening 

van het verzoek.  

f.  Indien aan een hiervoor sub e bedoeld verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt gege-

ven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur 

van de provinciale afdeling de ledenvergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste 

één in de betreffende provincie veel gelezen dagblad en/of huis-aan-huisblad.  

6.  a.  Toegang tot de ledenvergadering hebben behalve het bestuur van de provinciale afdeling en 

de ingevolge artikel 38 van de statuten van de partij door de leden aangewezen afgevaardig-

den, alleen bestuursleden en leden van de desbetreffende plaatselijke kiesverenigingen en af-

delingen en de eventueel door het bestuur van de provinciale afdeling toegelaten personen.  

b.  Slechts de hiervoor sub a bedoelde aangewezen afgevaardigden hebben het recht aan de be-

sprekingen en de stemmingen in de ledenvergadering deel te nemen.  

c.  Iedere afgevaardigde heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. De afgevaar-

digden dienen hun stem zonder last uit te brengen, maar wel zo veel mogelijk gebaseerd op 

hetgeen in hun plaatselijke kiesvereniging of afdeling als opvatting kenbaar is gemaakt. Het is 

afgevaardigden van een plaatselijke kiesvereniging of een afdeling mede in dat kader toege-

staan om verdeeld te stemmen.  

7.  a.  Het bestuur van de provinciale afdeling bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijftien per-

sonen, die door de ledenvergadering worden benoemd uit de leden van de desbetreffende 
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plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen, met dien verstande dat het eerste bestuur van een 

provinciale afdeling wordt gevormd door het bestuur van de provinciale kiesvereniging van de 

betreffende provincie ten tijde van het van rechtswege ontstaan van de provinciale afdeling. 

Het aantal leden van het bestuur van de provinciale afdeling wordt door de ledenvergadering 

vastgesteld.  

b.  Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur van de provinciale 

afdeling bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleg-

gen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.  

c.  Ter vervulling van elke vacature doet het bestuur van de provinciale afdeling een bindende 

voordracht van twee kandidaten, die ten minste één jaar lid zijn van de partij. Deze bindende 

voordracht wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.  

d.  Elk bestuurslid van de provinciale afdeling treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, vol-

gens een door het bestuur van de provinciale afdeling op te maken rooster van aftreden. Het 

aftredende bestuurslid van de provinciale afdeling is terstond, doch ten hoogste driemaal her-

benoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de 

plaats van zijn voorganger in.  

8.  a.  Elk bestuurslid van de provinciale afdeling kan te allen tijde door de ledenvergadering worden 

ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een 

besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.  

b.  Het bestuurslidmaatschap van de provinciale afdeling eindigt voorts:  

1.  door het eindigen van het lidmaatschap van de partij;  

2.  door overlijden;  

3.  door vrijwillig aftreden (bedanken);  

4.  door verhuizing naar een andere provincie.  

c.  Onverenigbaar met het bestuurslidmaatschap van de provinciale afdeling is:  

1.  het lidmaatschap van de fractie in de Provinciale Staten en het ambt van gedeputeerde;  

2.  het lidmaatschap van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur van een waterschap;  

3.  het lidmaatschap van een fractie in één van de kamers der Staten-Generaal;  

4.  het lidmaatschap van de Commissie van Beroep van de partij of enig ander beroeps- of 

klachtorgaan binnen de partij.  

9.  a.  Het bestuur van de provinciale afdeling wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en 

een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner een plaatsvervanger aanwijzen.  

b.  De voorzitter van de provinciale afdeling presideert de vergaderingen van het bestuur van de 

provinciale afdeling en de ledenvergaderingen.  

c.  De secretaris van de provinciale afdeling verzendt de uitnodigingen tot het bijwonen van de 

vergaderingen van de provinciale afdeling ten minste twee weken voor de datum van deze 

vergaderingen, redigeert de notulen van de vergaderingen van het bestuur van de provinciale 

afdeling en de ledenvergaderingen, voert de correspondentie, brengt jaarlijks verslag uit van 

de toestand van de provinciale afdeling en beheert het archief.  

d.  De penningmeester van de provinciale afdeling voldoet de gemaakte kosten en doet jaarlijks 

rekening en verantwoording van zijn beheer.  

10.a.  Het bestuur van de provinciale afdeling kan commissies instellen.  

b.  Deze commissies adviseren het bestuur van de provinciale afdeling of voeren taken namens 

hem uit aan de hand van een door hem nauwkeurig omschreven opdracht.  
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c.  De leden van de desbetreffende plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen zijn benoembaar 

tot commissielid; in elke commissie heeft ten minste één bestuurslid van de provinciale afde-

ling zitting.  

11.a.  Het bestuur van de provinciale afdeling vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee 

bestuursleden van de provinciale afdeling dit gewenst achten; het vergadert ten minste twee-

maal per jaar.  

b.  Het bestuur van de provinciale afdeling is slechts tot besluiten bevoegd als de volstrekte 

meerderheid van de leden van het bestuur van de provinciale afdeling aanwezig is.  

c.  Besluiten van het bestuur van de provinciale afdeling worden genomen met volstrekte meer-

derheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  

d.  De voorzitter van de fractie in de Provinciale Staten en de voorzitter van de fractie in het alge-

meen bestuur van het waterschap wonen als adviseur zo veel mogelijk de bestuursvergaderin-

gen bij. Een lid van het bestuur van de provinciale afdeling woont als adviseur zo veel mogelijk 

de desbetreffende fractievergaderingen bij.  

e.  Het bestuur van de provinciale afdeling vergadert met de leden van de desbetreffende plaatse-

lijke kiesverenigingen en afdelingen die in de Provinciale Staten of in het algemeen bestuur of 

het dagelijks bestuur van het waterschap zijn vertegenwoordigd, alsmede met de gedeputeer-

de van de partij, zo dikwijls het bestuur van de provinciale afdeling, die leden of die gedepu-

teerde dit wenselijk achten, doch ten minste eenmaal per jaar. Een lid van het bestuur van de 

provinciale afdeling woont zoveel mogelijk de vergaderingen van de Provinciale Staten en het 

waterschap bij.  

12.a.  Het bestuur van de provinciale afdeling is verplicht van de vermogenstoestand van de provin-

ciale afdeling zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en ver-

plichtingen kunnen worden gekend.  

b.  Het bestuur van de provinciale afdeling brengt op een ledenvergadering binnen drie maanden 

na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenver-

gadering met ten hoogste drie maanden, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van 

een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afge-

lopen boekjaar gevoerd bestuur.  

c.  De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden van de desbetreffende plaatselijke kiesver-

enigingen en afdelingen een commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen 

uitmaken van het bestuur van de provinciale afdeling. Jaarlijks is ten minste één van de com-

missieleden aftredend en niet-herkiesbaar. De commissie onderzoekt de rekening en verant-

woording van het bestuur van de provinciale afdeling en brengt aan de ledenvergadering ver-

slag van haar bevindingen uit.  

d.  De last van de commissie kan te allen tijde door de ledenvergadering worden herroepen, doch 

slechts door de benoeming van een andere commissie.  

13.a.  Het bestuur van de provinciale afdeling behoeft goedkeuring van de ledenvergadering voor 

besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een be-

drag of waarde van een duizend euro (€ 1.000,00) te boven gaande.  

b.  In alle gevallen waarin de statuten van de partij, dit reglement of het huishoudelijk reglement 

van de provinciale afdeling niet voorzien, alsmede in alle gevallen waarin verschil van mening 

bestaat over de uitleg van bepalingen van de statuten van de partij, dit reglement of het huis-

houdelijk reglement van de provinciale afdeling, beslist de ledenvergadering, op voorstel van 

het bestuur van de provinciale afdeling.  
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c.  In spoedeisende gevallen beslist het bestuur van de provinciale afdeling onder nadere goed-

keuring van de ledenvergadering.  

 

Artikel 6: Verstrekken van gegevens  

1.  De secretarissen van de plaatselijke kiesverenigingen doen jaarlijks vóór één februari aan he-

Hoofdbestuur opgave van het aantal leden van de betreffende kiesvereniging per één januari van 

dat jaar.  

2.  De secretarissen van de gemeentelijke afdelingen verstrekken jaarlijks vóór één februari de vol-

gende gegevens aan het Hoofdbestuur:  

a.  een namenlijst van de bestuursleden, met hun geboortedata, adressen en functie binnen het 

bestuur;  

b.  een namenlijst van de raadsleden en de wethouders, die lid zijn van de partij, met hun geboor-

tedata en adressen.  

3.  De secretarissen van de provinciale afdelingen verstrekken jaarlijks vóór één februari de volgende 

gegevens aan het Hoofdbestuur:  

a.  een namenlijst van de bestuursleden, met hun geboortedata, adressen en functie binnen het 

bestuur;  

b.  een namenlijst van de leden van de Provinciale Staten en de gedeputeerden, die lid zijn van de 

partij, met hun geboortedata en adressen;  

c.  een namenlijst van de leden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de water-

schappen, die lid zijn van de partij, met hun geboortedata en adressen. 

  

Artikel 7: Voorstellen van plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen 

1.  Het Hoofdbestuur dient jaarvergaderingen als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de statuten 

van de partij, alsmede algemene vergaderingen van de partij waarin een verkiezingsprogramma 

wordt vastgesteld, uiterlijk zes maanden vóór de dag waarop de betreffende algemene vergade-

ring wordt gehouden aan te kondigen, behoudens overmacht.  

2.  Het bestuur van een plaatselijke kiesvereniging of afdeling kan tot vier maanden vóór de dag 

waarop een in het eerste lid bedoelde vergadering wordt gehouden, namens die plaatselijke kies-

vereniging of afdeling voorstellen indienen bij het Hoofdbestuur ter behandeling in de betreffen-

de vergadering.  

3.  Het Hoofdbestuur is uitsluitend bevoegd om een voorstel in behandeling te nemen indien:  

a.  de ledenvergadering van de betreffende plaatselijke kiesvereniging of afdeling het voorstel 

ondersteunt, hetgeen moet blijken uit de (concept)notulen van de betreffende ledenvergade-

ring;  

b.  de ledenvergadering van een andere plaatselijke kiesvereniging of afdeling het voorstel onder-

steunt, hetgeen moet blijken uit de (concept)notulen van de betreffende ledenvergadering; en  

c.  het voorstel de laatste drie jaren niet in een algemene vergadering aan de orde is gesteld.  

Indien een voorstel niet voor behandeling in aanmerking komt, wordt de indienende plaatselijke 

kiesvereniging of afdeling hiervan schriftelijk in kennis gesteld.  

4.  Het Hoofdbestuur zendt uiterlijk twee maanden vóór de dag waarop de betreffende algemene 

vergadering wordt gehouden, de voor behandeling in aanmerking komende voorstellen, voorzien 

van een preadvies, toe aan de besturen van de plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen.  
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Artikel 8: Amendering en wijziging van voorstellen  

1. Het bestuur van een plaatselijke kiesvereniging of afdeling kan tot vier weken vóór de dag waarop 

een in artikel 7, eerste lid, bedoelde vergadering wordt gehouden, namens die plaatselijke kies-

vereniging of afdeling schriftelijk gemotiveerde amendementen op de in artikel 7 bedoelde voor-

stellen indienen bij het Hoofdbestuur.  

2.  Het Hoofdbestuur is uitsluitend bevoegd om een amendement in behandeling te nemen indien:  

a.  de ledenvergadering van de betreffende plaatselijke kiesvereniging of afdeling het amende-

ment ondersteunt, hetgeen moet blijken uit de (concept)notulen van de betreffende leden-

vergadering;  

b.  het amendement naar de mening van het Hoofdbestuur niet de strekking heeft tegengesteld 

te zijn aan het voorstel waarop het amendement betrekking heeft; en  

c.  er naar de mening van het Hoofdbestuur rechtstreeks verband bestaat tussen de inhoud van 

het amendement en die van het voorstel.  

Indien een amendement niet voor behandeling in aanmerking komt, wordt de indienende plaat-

selijke kiesvereniging of afdeling hiervan schriftelijk in kennis gesteld.  

3.  Het Hoofdbestuur zendt uiterlijk twee weken vóór de dag waarop de betreffende algemene ver-

gadering wordt gehouden, de voor behandeling in aanmerking komende amendementen, voor-

zien van een preadvies, toe aan de besturen van de plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen.  

4.  Het Hoofdbestuur is bevoegd zijn eigen voorstellen te wijzigen.  

5.  Het bestuur van iedere plaatselijke kiesvereniging of afdeling heeft de bevoegdheid tot uiterlijk 

twee werkdagen voor de aanvang van de betreffende algemene vergadering bij het Hoofdbestuur 

schriftelijk gemotiveerde amendementen in te dienen op de ingevolge het vierde lid van dit artikel 

door het Hoofdbestuur aangebrachte wijzigingen in een voorstel. Het bepaalde in het tweede lid, 

sub a, van dit artikel is op deze amendementen niet van toepassing.  

 

Artikel 9: Moties  

1.  Het bestuur van een plaatselijke kiesvereniging of afdeling kan tot zes weken vóór de dag waarop 

een in artikel 7, eerste lid, bedoelde vergadering wordt gehouden, namens die plaatselijke kies-

vereniging of afdeling schriftelijk gemotiveerde moties indienen bij het Hoofdbestuur. Hetzelfde 

geldt voor het bestuur van de politieke jongerenorganisatie als bedoeld in artikel 25 van de statu-

ten van de partij indien en voor zover het moties met een politieke strekking betreft.  

2.  Het Hoofdbestuur is uitsluitend bevoegd om een motie in behandeling te nemen indien de leden-

vergadering van de betreffende plaatselijke kiesvereniging of afdeling respectievelijk de ledenver-

gadering van de politieke jongerenorganisatie de motie ondersteunt, hetgeen moet blijken uit de 

(concept)notulen van de betreffende ledenvergadering. Indien een motie niet voor behandeling in 

aanmerking komt, wordt de indienende plaatselijke kiesvereniging of afdeling respectievelijk de 

politieke jongerenorganisatie hiervan schriftelijk in kennis gesteld.  

3.  Het Hoofdbestuur zendt uiterlijk twee weken vóór de dag waarop de betreffende algemene ver-

gadering wordt gehouden, de voor behandeling in aanmerking komende moties, voorzien van een 

preadvies, toe aan de besturen van de plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen, alsmede aan 

het bestuur van de politieke jongerenorganisatie.  
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Artikel 10: Stembureau voor de algemene vergadering  

1.  Ten behoeve van het controleren en tellen van de uitgebrachte stemmen op een algemene ver-

gadering wordt door het dagelijks bestuur van de partij een stembureau aangewezen. Het be-

noemt één van de leden van het stembureau tot voorzitter.  

2.  Bij twijfel over de geldigheid van een uitgebrachte stem beslist de voorzitter van het stembureau 

na twee andere leden van het stembureau te hebben geraadpleegd.  

3.  In het stembureau hebben geen hoofdbestuursleden zitting.  

 

Artikel 11: Partijadviesraad  

1.  De Partijadviesraad bestaat uit negentien personen, te weten:  

a.  vier bestuursleden van plaatselijke kiesverenigingen of afdelingen;  

b.  twee bestuursleden van provinciale afdelingen die niet tevens bestuurslid zijn van een plaatse-

lijke kiesvereniging of afdeling;  

c.  zeven actieve politici, waaronder drie raadsleden, één wethouder, één lid van Provinciale Sta-

ten, één lid van de verenigde vergadering van een waterschap en één burgemeester; en  

d.  zes leden van de partij die niet behoren tot een van de sub a tot en met c genoemde catego-

rieën.  

2.  De leden van de Partijadviesraad worden voor een periode van vier jaar benoemd door het 

Hoofdbestuur, zulks na consultatie van de Partijadviesraad. Ieder jaar treedt een evenredig deel 

af volgens een door het Hoofdbestuur op te stellen rooster. De aftredenden zijn terstond, doch 

ten hoogste eenmaal herbenoembaar.  

3.  Ten aanzien van de in het eerste lid, sub a en d genoemde categorieën kunnen de plaatselijke 

kiesverenigingen en afdelingen, na gehouden ledenvergaderingen, hetgeen moet blijken uit de 

notulen van de betreffende ledenvergadering, vóór een door het Hoofdbestuur te bepalen da-

tum aan het Hoofdbestuur namen opgeven van personen die zij beginselgetrouw en geschikt 

achten om als lid van de Partijadviesraad op te treden. Bedoelde personen zijn ten minste twee 

jaar lid van de partij. In bijzondere gevallen kan op de voorwaarde over de duur van het lidmaat-

schap een uitzondering worden gemaakt. Bij de hiervoor bedoelde opgave verstrekt de plaatse-

lijke kiesvereniging of afdeling de volgende gegevens: volledige naam en voornamen, leeftijd, 

kerkelijke gemeenschap, werkkring, motivatie voor de voordracht en - kort en zakelijk - eventuele 

andere relevante gegevens.  

4.  Ten aanzien van de in het eerste lid, sub b genoemde categorie kunnen de provinciale afdelingen, 

na gehouden ledenvergaderingen, hetgeen moet blijken uit de notulen van de betreffende le-

denvergadering, vóór een door het Hoofdbestuur te bepalen datum aan het Hoofdbestuur na-

men opgeven van bestuursleden van provinciale afdelingen die zij beginselgetrouw en geschikt 

achten om als lid van de Partijadviesraad op te treden. Bedoelde personen zijn ten minste twee 

jaar lid van de partij. In bijzondere gevallen kan op de voorwaarde over de duur van het lidmaat-

schap een uitzondering worden gemaakt. Bij de hiervoor bedoelde opgave verstrekken de pro-

vinciale afdelingen de volgende gegevens: volledige naam en voornamen, leeftijd, kerkelijke ge-

meenschap, werkkring, motivatie voor de voordracht en - kort en zakelijk - eventuele andere re-

levante gegevens.  

5.  Ten aanzien van de in het eerste lid, sub c genoemde categorie kan de Bestuurdersvereniging, na 

gehouden ledenvergadering, hetgeen moet blijken uit de notulen van de betreffende ledenver-

gadering, vóór een door het Hoofdbestuur te bepalen datum aan het Hoofdbestuur namen opge-

ven van actieve politici die zij beginselgetrouw en geschikt achten om als lid van de Partijadvies-
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raad op te treden. Bedoelde personen zijn ten minste twee jaar lid van de partij. In bijzondere 

gevallen kan op de voorwaarde over de duur van het lidmaatschap een uitzondering worden ge-

maakt. Bij de hiervoor bedoelde opgave verstrekt de Bestuurdersvereniging de volgende gege-

vens: volledige naam en voornamen, leeftijd, kerkelijke gemeenschap, werkkring, motivatie voor 

de voordracht en - kort en zakelijk - eventuele andere relevante gegevens.  

6.  De kandidaten zijn niet ouder dan zeventig jaar.  

7.  Het Hoofdbestuur is bevoegd om bij de benoeming van de leden van de Partijadviesraad af te 

wijken van de voordrachten.  

8.  Afgezien van de uit de statuten van de partij voortvloeiende taken en werkzaamheden zijn de 

volgende zaken onderwerp van bespreking in de Partijadviesraad:  

a.  politiekinhoudelijke thema's, waaronder verkiezingsprogramma's van de partij;  

b.  het beleidsplan van de partij;  

c. overige door de agendacommissie van de Partijadviesraad toegelaten punten.  

De agendacommissie van de Partijadviesraad bestaat uit de partijvoorzitter, de directeur en één 

lid van de Partijadviesraad uit elk van de sub 1 genoemde categorieën.   

9.  Een lid van de Partijadviesraad spreekt zonder last of ruggespraak.  

10.  Een lid van de Partijadviesraad is verplicht tot geheimhouding, welke geheimhoudingsplicht ook 

voortduurt na het einde van het lidmaatschap van de Partijadviesraad. Indien een lid van de Par-

tijadviesraad ten gevolge van het niet in acht nemen van de geheimhoudingsverplichting het ver-

trouwen schendt, is het Hoofdbestuur bevoegd tot onmiddellijk ontslag van het betreffende lid 

van de Partijadviesraad. De betrokkene komt gedurende een periode van ten minste vier jaar 

niet in aanmerking om als lid van de Partijadviesraad te worden benoemd.  

 

Artikel 12: Commissie van Beroep  

1.  Voordat de Commissie van Beroep op het beroep beslist, stelt zij degene die het beroep heeft 

ingediend, alsmede het orgaan dat het gewraakte besluit heeft genomen, in de gelegenheid te 

worden gehoord.  

2.  Ten minste twee weken voor de hoorzitting worden de belanghebbenden in kennis gesteld van de 

datum, het tijdstip en de plaats van de hoorzitting.  

3.  Van de zitting wordt een schriftelijk verslag gemaakt, waarin in het kort wordt vermeld hetgeen 

over en weer is gezegd en overigens ter zitting is voorgevallen.  

4.  De Commissie van Beroep doet binnen acht weken na indiening van het beroep een uitspraak.  

5.  De Commissie van Beroep beslist bij meerderheid van stemmen.  

6.  De uitspraak is gemotiveerd.  

7.  De Commissie van Beroep stelt de belanghebbenden schriftelijk van de uitspraak in kennis en 

verstrekt het Hoofdbestuur in alle gevallen een afschrift van de uitspraak.  

 

Artikel 13: Hoofdbestuursvergaderingen  

1.  Het Hoofdbestuur vergadert zo dikwijls de partijvoorzitter of ten minste vijf hoofdbestuursleden 

dit gewenst achten.  

2. De voorzitter van de Tweede Kamerfractie wordt als regel uitgenodigd om de vergaderingen van 

het Hoofdbestuur als adviseur bij te wonen. Hij heeft in die vergaderingen een adviserende stem.  

3.  Ook andere personen kunnen worden uitgenodigd het Hoofdbestuur ter vergadering van advies 

te dienen.  
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Artikel 14: Procedure kandidaatstelling  

Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 9 april 2010 (LJN BK4547 en BK4549) kan het geslacht van 

kandidaten bij de kandidaatstelling als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 21 van dit Algemeen 

Reglement rechtens niet aan kandidaten worden tegengeworpen.  

   

Artikel 15: Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen afdelingen  

1.  De bepalingen van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op een gemeentelijke afdeling die 

slechts één afdeling omvat.  

2.  De ledenvergadering van de afdeling kiest ten behoeve van de verkiezing van de leden van de 

gemeenteraad in het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin die verkiezing wordt gehouden, de 

lijsttrekker. Het bestuur van de afdeling doet een gemotiveerde aanbeveling die niet meer dan 

één naam behoeft te bevatten. De kandidaat is ten minste twee jaar lid van de partij.  

3.  Voor de overige plaatsen op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing kunnen de le-

den van de afdeling aan het bestuur van de afdeling voor een door dat bestuur bekend te maken 

datum namen opgeven van leden van de desbetreffende afdeling die zij beginselgetrouw en ge-

schikt achten om als lid van de gemeenteraad op te treden. Bedoelde personen zijn ten minste 

één jaar lid van de partij. In bijzondere gevallen kan op de voorwaarde over de duur van het lid-

maatschap een uitzondering worden gemaakt.  

4.  Het bestuur van de afdeling stelt een voorlopige kandidatenlijst vast op basis van een gemoti-

veerd advies van een daartoe door voormeld bestuur ingestelde selectieadviescommissie, nadat 

de ledenvergadering over de voorlopige kandidatenlijst is geconsulteerd. Samenstelling en taak 

van de selectieadviescommissie worden gelijktijdig met het instellingsbesluit vastgesteld.  

5.  De kandidaten zijn niet ouder dan zeventig jaar, tenzij zij reeds zitting hebben in het in het twee-

de lid bedoelde college.  

6.  Het bepaalde in artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.  

7.  Het bestuur van de afdeling is overeenkomstig het bij of krachtens de Kieswet bepaalde verant-

woordelijk voor de kandidaatstelling.  

8.  De in het vierde lid bedoelde voorlopige kandidatenlijst wordt desgevraagd onverwijld ter kennis 

gebracht van het bestuur van de provinciale afdeling en van het Hoofdbestuur.  

9.  Binnen twee weken kunnen de leden van de afdeling bezwaren tegen de kandidaten of de sa-

menstelling indienen bij het bestuur van de provinciale afdeling. Het bezwaarschrift wordt gemo-

tiveerd en ondertekend.  

10. Worden binnen de gestelde termijn geen bezwaren ingebracht tegen de in het vierde lid bedoel-

de voorlopige kandidatenlijst, dan krijgt de kandidatenlijst een definitieve status.  

11. Indien er binnen de gestelde termijn bezwaren zijn ingebracht tegen de voorlopige kandidaten-

lijst, dan worden deze door het bestuur van de provinciale afdeling, of ten minste twee afgevaar-

digden daaruit, onderzocht. In dat geval worden het bestuur van de afdeling en degene(n) die 

bezwaar heeft (hebben) ingediend, gehoord.  

12. Het bestuur van de provinciale afdeling of de afgevaardigden daaruit brengen binnen vier weken 

na het einde van de in het negende lid genoemde termijn advies uit aan het bestuur van de afde-

ling.  

13. Worden de ingebrachte bezwaren ongegrond verklaard, dan krijgt de voorlopige kandidatenlijst 

een definitieve status.  

14. Indien de bezwaren gegrond worden verklaard, stelt het bestuur van de afdeling na een nieuw te 

beleggen ledenvergadering, met inachtneming van dit advies, de kandidatenlijst opnieuw vast.  
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15. De in het veertiende lid bedoelde kandidatenlijst wordt desgevraagd onverwijld ter kennis ge-

bracht van het bestuur van de provinciale afdeling en van het Hoofdbestuur.  

 

Artikel 16: Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen bij meer dan één plaatselijke 

kiesvereniging of afdeling  

1.  De bepalingen van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op een gemeentelijke afdeling die 

meer dan één plaatselijke kiesvereniging/afdeling omvat.  

2.  De ledenvergadering van de gemeentelijke afdeling kiest ten behoeve van de verkiezing van de 

leden van de gemeenteraad in het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin die verkiezing wordt 

gehouden, de lijsttrekker. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling doet een gemotiveerde 

aanbeveling die niet meer dan één naam behoeft te bevatten. De kandidaat is ten minste twee 

jaar lid van de partij.  

3.  Voor de overige plaatsen op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing kunnen de le-

den van de gemeentelijke afdeling, na gehouden ledenvergaderingen, aan het bestuur van de 

gemeentelijke afdeling voor een door dat bestuur bekend te maken datum namen opgeven van 

leden van de desbetreffende kiesverenigingen of afdelingen die zij beginselgetrouw en geschikt 

achten om als lid van de gemeenteraad op te treden. Bedoelde personen zijn ten minste één jaar 

lid van de partij. In bijzondere gevallen kan op de voorwaarde over de duur van het lidmaatschap 

een uitzondering worden gemaakt. Bij de hiervoor bedoelde opgave, die vergezeld moet gaan 

van de notulen van de ledenvergadering waarin de voordracht is vastgesteld, verstrekt het be-

treffende lid van de gemeentelijke afdeling de volgende gegevens: volledige naam en voorna-

men, leeftijd, kerkelijke gemeenschap, werkkring, motivatie voor de voordracht en - kort en zake-

lijk - eventuele andere relevante gegevens.  

4.  Het bestuur van de gemeentelijke afdeling stelt ten minste zeven maanden voorafgaand aan de 

verkiezingsdatum een conceptkandidatenlijst vast op basis van een gemotiveerd advies van een 

daartoe door voormeld bestuur ingestelde selectieadviescommissie. Samenstelling en taak van 

de selectieadviescommissie worden gelijktijdig met het instellingsbesluit vastgesteld.  

5.  De leden van de gemeentelijke afdeling brengen, na gehouden ledenvergaderingen, hetgeen 

moet blijken uit de notulen van de betreffende ledenvergadering, advies uit over de in het vierde 

lid bedoelde conceptkandidatenlijst; dit advies wordt ten minste vijf maanden voorafgaand aan 

de verkiezingsdatum meegedeeld aan het bestuur van de gemeentelijke afdeling.  

6. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling stelt met inachtneming van de in het vijfde lid be-

doelde adviezen, na gehouden ledenvergadering, de voorlopige kandidatenlijst vast.  

7.  De kandidaten zijn niet ouder dan zeventig jaar, tenzij zij reeds zitting hebben in het in het twee-

de lid bedoelde college.  

8.  Het bepaalde in artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.  

9.  Het bestuur van de gemeentelijke afdeling is overeenkomstig het bij of krachtens de Kieswet 

bepaalde verantwoordelijk voor de kandidaatstelling.  

10.  De in het zesde lid bedoelde voorlopige kandidatenlijst wordt desgevraagd onverwijld ter kennis 

gebracht van het bestuur van de provinciale afdeling en van het Hoofdbestuur.  

11.  Binnen twee weken kunnen de leden van een bij de kandidaatstelling belanghebbende plaatselij-

ke kiesvereniging of afdeling bezwaren tegen de kandidaten of de samenstelling indienen bij het 

bestuur van de provinciale afdeling. Het bezwaarschrift wordt gemotiveerd en ondertekend.  

12.  Worden binnen de gestelde termijn geen bezwaren ingebracht tegen de in het zesde lid bedoel-

de voorlopige kandidatenlijst, dan krijgt de kandidatenlijst een definitieve status.  
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13.  Indien er binnen de gestelde termijn bezwaren zijn ingebracht tegen de voorlopige kandidaten-

lijst, dan worden deze door het bestuur van de provinciale afdeling, of ten minste twee afgevaar-

digden daaruit, onderzocht. In dat geval worden het bestuur van de gemeentelijke afdeling en 

degene(n) die bezwaar heeft (hebben) ingediend, gehoord.  

14.  Het bestuur van de provinciale afdeling of de afgevaardigden daaruit brengen binnen vier weken 

na het einde van de in het elfde lid genoemde termijn advies uit aan het bestuur van de gemeen-

telijke afdeling.  

15.  Worden de ingebrachte bezwaren ongegrond verklaard, dan krijgt de kandidatenlijst een defini-

tieve status.  

16.  Indien de bezwaren gegrond worden verklaard, stelt het bestuur van de gemeentelijke afdeling 

met inachtneming van de gegrondverklaring van de bezwaren, na gehouden ledenvergadering, 

de kandidatenlijst opnieuw vast.  

17.  De in het zestiende lid bedoelde kandidatenlijst wordt desgevraagd onverwijld ter kennis ge-

bracht van het bestuur van de provinciale afdeling en van het Hoofdbestuur.  

 

Artikel 17: Kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen  

1.  De ledenvergadering van de provinciale afdeling kiest ten behoeve van de verkiezing van de le-

den van de Provinciale Staten in het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin die verkiezing wordt 

gehouden, de lijsttrekker. Het bestuur van de provinciale afdeling doet een gemotiveerde aan-

beveling die niet meer dan één naam behoeft te bevatten. De kandidaat is ten minste twee jaar 

lid van de partij.  

2.  Voor de overige plaatsen op de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezing kunnen de 

plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen, na gehouden ledenvergaderingen, vóór één juni van 

het jaar, voorafgaand aan het verkiezingsjaar, aan het bestuur van de provinciale afdeling namen 

opgeven van leden van de desbetreffende kiesvereniging of afdeling of van naburige kiesvereni-

gingen of afdelingen binnen dezelfde provincie, die zij beginselgetrouw en geschikt achten om 

als lid van de Provinciale Staten op te treden. Bedoelde personen zijn ten minste één jaar lid van 

de partij. In bijzondere gevallen kan op de voorwaarde over de duur van het lidmaatschap een 

uitzondering worden gemaakt. Bij de hiervoor bedoelde opgave, die vergezeld moet gaan van de 

notulen van de ledenvergadering waarin de voordracht is vastgesteld, verstrekt de plaatselijke 

kiesvereniging of afdeling de volgende gegevens: volledige naam en voornamen, leeftijd, kerke-

lijke gemeenschap, werkkring, motivatie voor de voordracht en - kort en zakelijk - eventuele an-

dere relevante gegevens.  

3.  Het bestuur van de provinciale afdeling stelt ten minste zeven maanden voorafgaand aan de 

verkiezingsdatum een conceptkandidatenlijst vast op basis van een gemotiveerd advies van een 

daartoe door voormeld bestuur ingestelde selectieadviescommissie. Samenstelling en taak van 

de selectieadviescommissie worden gelijktijdig met het instellingsbesluit vastgesteld.  

4.  De plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen brengen, na gehouden ledenvergaderingen, het-

geen moet blijken uit de notulen van de betreffende ledenvergadering, advies uit over de in het 

derde lid bedoelde conceptkandidatenlijst; dit advies wordt ten minste vijf maanden vooraf-

gaand aan de verkiezingsdatum meegedeeld aan het bestuur van de provinciale afdeling.  

5.  Het bestuur van de provinciale afdeling stelt met inachtneming van de in het vierde lid bedoelde 

adviezen, na gehouden ledenvergadering, de voorlopige kandidatenlijst vast.  

6.  De kandidaten zijn niet ouder dan zeventig jaar, tenzij zij reeds zitting hebben in het in het eerste 

lid bedoelde college.  
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7.  Het bepaalde in artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.  

8.  Het bestuur van de provinciale afdeling is overeenkomstig het bij of krachtens de Kieswet be-

paalde verantwoordelijk voor de kandidaatstelling.  

9.  De in het vijfde lid bedoelde voorlopige kandidatenlijst wordt desgevraagd onverwijld ter kennis 

gebracht van het Hoofdbestuur.  

10. Binnen twee weken kunnen de leden van een bij de kandidaatstelling belanghebbende plaatse-

lijke kiesvereniging of afdeling bezwaren tegen de kandidaten of de samenstelling indienen bij 

het Hoofdbestuur. Het bezwaarschrift wordt gemotiveerd en ondertekend.  

11.  Worden binnen de gestelde termijn geen bezwaren ingebracht tegen de in het vijfde lid bedoel-

de voorlopige kandidatenlijst, dan krijgt de kandidatenlijst een definitieve status.  

12.  Indien er binnen de gestelde termijn bezwaren zijn ingebracht tegen de kandidatenlijst, dan 

worden deze door het Hoofdbestuur, of ten minste twee afgevaardigden daaruit, onderzocht. In 

dat geval worden het bestuur van de provinciale afdeling en degene(n) die bezwaar heeft (heb-

ben) ingediend, gehoord.  

13.  Het Hoofdbestuur of de afgevaardigden daaruit brengen binnen vier weken na het einde van de 

in het tiende lid genoemde termijn advies uit aan het bestuur van de provinciale afdeling.  

14.  Worden de ingebrachte bezwaren ongegrond verklaard, dan krijgt de kandidatenlijst een defini-

tieve status.  

15.  Indien de bezwaren gegrond worden verklaard, stelt het bestuur van de provinciale afdeling met 

inachtneming van de gegrondverklaring van de bezwaren, na gehouden ledenvergadering, de 

kandidatenlijst opnieuw vast.  

16.  De in het vijftiende lid bedoelde kandidatenlijst wordt desgevraagd onverwijld ter kennis ge-

bracht van het Hoofdbestuur.  

 

Artikel 18: Kandidaatstelling waterschapsverkiezingen  

1.  De ledenvergadering van de provinciale afdeling van de provincie waarbinnen het waterschap 

voor het grootste gedeelte is gelegen, kiest ten behoeve van de verkiezing van de leden van het 

algemeen bestuur van het waterschap in het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin die verkie-

zing wordt gehouden, de lijsttrekker. Het bestuur van de provinciale afdeling doet een gemoti-

veerde aanbeveling die niet meer dan één naam behoeft te bevatten. De kandidaat is ten minste 

twee jaar lid van de partij.  

2.  Voor de overige plaatsen op de kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezing kunnen de plaat-

selijke kiesverenigingen en afdelingen, na gehouden ledenvergaderingen, vóór één juni van het 

jaar, voorafgaand aan het verkiezingsjaar, aan het bestuur van de provinciale afdeling namen 

opgeven van leden van de desbetreffende kiesvereniging of afdeling of van naburige kiesvereni-

gingen of afdelingen binnen dezelfde provincie, die zij beginselgetrouw en geschikt achten om 

als lid van het algemeen bestuur van het waterschap op te treden. Bedoelde personen zijn ten 

minste één jaar lid van de partij. In bijzondere gevallen kan op de voorwaarde over de duur van 

het lidmaatschap een uitzondering worden gemaakt. Bij de hiervoor bedoelde opgave, die verge-

zeld moet gaan van de notulen van de ledenvergadering waarin de voordracht is vastgesteld, 

verstrekt de plaatselijke kiesvereniging of afdeling de volgende gegevens: volledige naam en 

voornamen, leeftijd, kerkelijke gemeenschap, werkkring, motivatie voor de voordracht en - kort 

en zakelijk - eventuele andere relevante gegevens.  

3.  Het bestuur van de provinciale afdeling stelt ten minste zeven maanden voorafgaand aan de 

verkiezingsdatum een conceptkandidatenlijst vast op basis van een gemotiveerd advies van een 
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daartoe door voormeld bestuur ingestelde selectieadviescommissie. Samenstelling en taak van 

de selectieadviescommissie worden gelijktijdig met het instellingsbesluit vastgesteld.  

4.  De plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen brengen, na gehouden ledenvergaderingen, het-

geen moet blijken uit de notulen van de betreffende ledenvergadering, advies uit over de in het 

derde lid bedoelde conceptkandidatenlijst; dit advies wordt ten minste vijf maanden vooraf-

gaand aan de verkiezingsdatum meegedeeld aan het bestuur van de provinciale afdeling.  

5.  Het bestuur van de provinciale afdeling stelt met inachtneming van de in het vierde lid bedoelde 

adviezen, na gehouden ledenvergadering, de voorlopige kandidatenlijst vast.  

6.  De kandidaten zijn niet ouder dan zeventig jaar, tenzij zij reeds zitting hebben in het in het eerste 

lid bedoelde college.  

7.  Het bepaalde in artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.  

8.  Het bestuur van de provinciale afdeling is overeenkomstig het bij of krachtens de Kieswet be-

paalde verantwoordelijk voor de kandidaatstelling.  

9.  De in het vijfde lid bedoelde voorlopige kandidatenlijst wordt desgevraagd onverwijld ter kennis 

gebracht van het Hoofdbestuur.  

10.  Binnen twee weken kunnen de leden van een bij de kandidaatstelling belanghebbende plaatse-

lijke kiesvereniging of afdeling bezwaren tegen de kandidaten of de samenstelling indienen bij 

het Hoofdbestuur. Het bezwaarschrift wordt gemotiveerd en ondertekend.  

11.  Worden binnen de gestelde termijn geen bezwaren ingebracht tegen de in het vijfde lid bedoel-

de voorlopige kandidatenlijst, dan krijgt de kandidatenlijst een definitieve status.  

12.  Indien er binnen de gestelde termijn bezwaren zijn ingebracht tegen de kandidatenlijst, dan 

worden deze door het Hoofdbestuur, of ten minste twee afgevaardigden daaruit, onderzocht. In 

dat geval worden het bestuur van de provinciale afdeling en degene(n) die bezwaar heeft (heb-

ben) ingediend, gehoord.  

13.  Het Hoofdbestuur of de afgevaardigden daaruit brengen binnen vier weken na het einde van de 

in het tiende lid genoemde termijn advies uit aan het bestuur van de provinciale afdeling.  

14.  Worden de ingebrachte bezwaren ongegrond verklaard, dan krijgt de kandidatenlijst een defini-

tieve status.  

15.  Indien de bezwaren gegrond worden verklaard, stelt het bestuur van de provinciale afdeling met 

inachtneming van de gegrondverklaring van de bezwaren, na gehouden ledenvergadering, de 

kandidatenlijst opnieuw vast.  

16.  De in het vijftiende lid bedoelde kandidatenlijst wordt desgevraagd onverwijld ter kennis ge-

bracht van het Hoofdbestuur.  

 

Artikel 19: Kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen  

1.  De algemene vergadering van de partij kiest ten behoeve van de verkiezing van de leden van de 

Tweede Kamer in het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin vermoedelijk Tweede Kamerverkie-

zingen zullen worden gehouden, bij vrije stemming de lijsttrekker.  

2.  De kandidaat voor het lijsttrekkerschap is ten minste twee jaar lid van de partij.  

3.  Het Hoofdbestuur kan een gemotiveerde aanbeveling doen. Deze aanbeveling wordt op de 

agenda voor de jaarvergadering vermeld. De aanbeveling behoeft niet meer dan één naam te 

bevatten.  

4.  Voor de overige plaatsen op de kandidatenlijst ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezing 

kunnen de plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen, na gehouden ledenvergaderingen, het-

geen moet blijken uit de notulen van de betreffende ledenvergadering, vóór een door het 
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Hoofdbestuur te bepalen datum aan het Hoofdbestuur namen opgeven van leden van de desbe-

treffende kiesvereniging of afdeling of van naburige kiesverenigingen of afdelingen, die zij begin-

selgetrouw en geschikt achten om als lid van de Tweede Kamer op te treden. Bedoelde personen 

zijn ten minste één jaar lid van de partij. In bijzondere gevallen kan op de voorwaarde over de 

duur van het lidmaatschap een uitzondering worden gemaakt.  

5.  Bij de opgave, bedoeld in het vierde lid, verstrekt de plaatselijke kiesvereniging of afdeling de 

volgende gegevens: volledige naam en voornamen, leeftijd, kerkelijke gemeenschap, werkkring, 

motivatie voor de voordracht en - kort en zakelijk - eventuele andere relevante gegevens.  

6.  Het Hoofdbestuur stelt een voorlopige kandidatenlijst vast op basis van een gemotiveerd advies 

van een daartoe door het Hoofdbestuur ingestelde selectieadviescommissie. Samenstelling en 

taak van de selectieadviescommissie worden gelijktijdig met het instellingsbesluit vastgesteld.  

7.  De plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen brengen, na gehouden ledenvergaderingen, het-

geen moet blijken uit de notulen van de betreffende ledenvergadering, advies uit over de in het 

zesde lid bedoelde voorlopige kandidatenlijst; dit advies wordt meegedeeld aan het Hoofdbe-

stuur.  

8.  Het Hoofdbestuur stelt met inachtneming van de in het zevende lid bedoelde adviezen de kandi-

datenlijst vast.  

9.  De kandidaten zijn niet ouder dan zeventig jaar, tenzij zij reeds zitting hebben in het in het eerste 

lid bedoelde college.  

10.  Het bepaalde in artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.  

11.  Bij tussentijdse Kamerverkiezingen handelt het Hoofdbestuur naar bevind van zaken.  

 

Artikel 20: Kandidaatstelling Eerste Kamerverkiezingen  

1.  De algemene vergadering van de partij kiest ten behoeve van de verkiezing van de leden van de 

Eerste Kamer in het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin vermoedelijk Eerste Kamerverkiezin-

gen zullen worden gehouden, bij vrije stemming de lijsttrekker.  

2.  De kandidaat voor het lijsttrekkerschap is ten minste twee jaar lid van de partij.  

3.  Het Hoofdbestuur kan een gemotiveerde aanbeveling doen. Deze aanbeveling wordt op de agen-

da voor de jaarvergadering vermeld. De aanbeveling behoeft niet meer dan één naam te bevat-

ten.  

4.  Voor de overige plaatsen op de kandidatenlijst ten behoeve van de Eerste Kamerverkiezing kun-

nen de zittende leden van de Provinciale Staten vóór een door het Hoofdbestuur te bepalen da-

tum aan het Hoofdbestuur namen opgeven van leden van de partij die zij beginselgetrouw en ge-

schikt achten om als lid van de Eerste Kamer op te treden. Bedoelde personen zijn ten minste één 

jaar lid van de partij. In bijzondere gevallen kan op de voorwaarde over de duur van het lidmaat-

schap een uitzondering worden gemaakt.  

5.  Bij de opgave, bedoeld in het vierde lid, verstrekt het lid van de Provinciale Staten de volgende 

gegevens: volledige naam en voornamen, leeftijd, kerkelijke gemeenschap, werkkring, motivatie 

voor de voordracht en - kort en zakelijk - eventuele andere relevante gegevens.  

6.  Het Hoofdbestuur stelt een voorlopige kandidatenlijst vast op basis van een gemotiveerd advies 

van een daartoe door het Hoofdbestuur ingestelde selectieadviescommissie. Samenstelling en 

taak van de selectieadviescommissie worden gelijktijdig met het instellingsbesluit vastgesteld.  

7.  De leden van de Provinciale Staten brengen advies uit over de in het zesde lid bedoelde voorlopi-

ge kandidatenlijst; dit advies wordt meegedeeld aan het Hoofdbestuur.  
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8.  Het Hoofdbestuur stelt met inachtneming van de in het zevende lid bedoelde adviezen de kandi-

datenlijst vast.  

9.  De kandidaten zijn niet ouder dan zeventig jaar, tenzij zij reeds zitting hebben in het in het eerste 

lid bedoelde college.  

10. Het bepaalde in artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 21: Kandidaatstelling verkiezing Europees Parlement  

1.  De algemene vergadering van de partij kiest ten behoeve van de verkiezing van de leden van het 

Europees Parlement in het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin de verkiezing voor het Euro-

pees Parlement zal worden gehouden, bij vrije stemming de lijsttrekker.  

2.  De kandidaat voor het lijsttrekkerschap is ten minste twee jaar lid van de partij.  

3.  Het Hoofdbestuur kan een gemotiveerde aanbeveling doen. Deze aanbeveling wordt op de 

agenda voor de jaarvergadering vermeld. De aanbeveling behoeft niet meer dan één naam te 

bevatten.  

4.  Voor de overige plaatsen op de kandidatenlijst ten behoeve van de verkiezing voor het Europees 

Parlement kunnen de plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen, na gehouden ledenvergaderin-

gen, hetgeen moet blijken uit de notulen van de betreffende ledenvergadering, vóór een door 

het Hoofdbestuur te bepalen datum aan het Hoofdbestuur namen opgeven van leden van de 

desbetreffende kiesvereniging of afdeling of van naburige kiesverenigingen of afdelingen, die zij 

beginselgetrouw en geschikt achten om als lid van het Europees Parlement op te treden. Bedoel-

de personen zijn ten minste één jaar lid van de partij. In bijzondere gevallen kan op de voor-

waarde over de duur van het lidmaatschap een uitzondering worden gemaakt.  

5.  Bij de opgave, bedoeld in het vierde lid, verstrekt de plaatselijke kiesvereniging of afdeling de 

volgende gegevens: volledige naam en voornamen, leeftijd, kerkelijke gemeenschap, werkkring, 

motivatie voor de voordracht en - kort en zakelijk - eventuele andere relevante gegevens.  

6.  Het Hoofdbestuur stelt een voorlopige kandidatenlijst vast op basis van een gemotiveerd advies 

van een daartoe door het Hoofdbestuur ingestelde selectieadviescommissie. Samenstelling en 

taak van de selectieadviescommissie worden gelijktijdig met het instellingsbesluit vastgesteld.  

7.  De plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen brengen, na gehouden ledenvergaderingen, het-

geen moet blijken uit de notulen van de betreffende ledenvergadering, advies uit over de in het 

zesde lid bedoelde conceptkandidatenlijst; dit advies wordt meegedeeld aan het Hoofdbestuur.  

8.  Het Hoofdbestuur stelt met inachtneming van de in het zevende lid bedoelde adviezen de kandi-

datenlijst vast.  

9.  De kandidaten zijn niet ouder dan zeventig jaar, tenzij zij reeds zitting hebben in het in het eerste 

lid bedoelde college.  

10.  Het bepaalde in artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 22: Wijziging van het Algemeen Reglement  

Wijzigingen in dit reglement kunnen door de algemene vergadering worden aangebracht bij volstrek-

te meerderheid van stemmen. 


