
Amendementen en preadviezen op 

Congresvoorstel wijzigingen statuten en 
huishoudelijk reglement

Lid 2: Taken

Sub a. Het congres stelt op voorstel van het partijbestuur het

beginselprogram van de partij vast.

Sub b. Het congres stelt op voorstel van het partijbestuur op

hoofdlijnen het program voor de verkiezing van de leden van de

Tweede Kamer en het manifest voor het Europees Parlement

vast.

Sub c. Het congres stelt op voordracht van het partijbestuur de

kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de leden van de par-

tij in de Eerste Kamer en Tweede Kamer en het Europees

Parlement vast.

Sub d. Het congres neemt besluiten over het verbinden van de

lijst van de partij met die van (een) andere partij(en) tot een lijs-

tencombinatie.

Sub e. Het congres neemt een beslissing over het eindresultaat

van de onderhandelingen inzake een kabinetsformatie en aldus

over het op basis van het eindresultaat wel of niet deelnemen

aan het beoogde kabinet.

Sub f. Het partijbestuur is verantwoording schuldig aan het

congres. Het congres is bevoegd een oordeel te geven over het

beleid van de jongerenorganisatie, de fracties in de Staten-

Generaal en de Nederlandse leden van de socialistische fractie

in het Europees Parlement.

Sub g. Het congres verkiest tweejaarlijks het partijbestuur en

het congrespresidium en vierjaarlijks de PES-congresdelegatie

en de beroepscommissie.

Sub h. Het congres onderzoekt de financiële rekening van het

partijbestuur. Goedkeuring door het congres van het algemeen

jaarverslag over het gevoerde beleid in de partij en van het

financiële verslag en de rekening en verantwoording vindt in

het tweede zittingsjaar van het partijbestuur plaats en strekt het

partijbestuur tot decharge.

Sub i. Het congres stelt vast welke functies worden vervuld door

bezoldigde bestuurders. Hun rechtspositie wordt door het par-

tijbestuur vastgesteld.

Sub j. Het congres neemt een beslissing over een voorstel tot

ontbinding van de partij en tot wijziging van de statuten.

NIEUWE TEKST 
Artikel 16. Het congres
Lid 1: Omschrijving

Sub a: Het congres is het hoogste gezag binnen de partij. 

Sub b: Het congres is openbaar.

Sub c: De leden van het congres zijn: 

- De leden van het partijbestuur

- De afgevaardigden uit de afdelingen

Sub d: Het congres bestaat naast bovengenoemde leden uit:

- afgevaardigden van de door het partijbestuur erkende groep

of netwerken (zie voor de rechten van deze afgevaardigden lid

3 sub c)

- individuele PvdA leden (zie voor de rechten van deze leden
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INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN 
STATUTEN

VOORSTEL 1

OUDE TEKST 
Artikel 16. Het congres 
Lid 1: Omschrijving

Sub a. Het congres is het hoogste gezag binnen de partij. Het

bestaat uit de congresafgevaardigden van de afdelingen en de

leden van het partijbestuur. Het congres is openbaar.

Sub b. De congresafgevaardigden worden op de jaarvergadering

van de afdeling gekozen door de leden. Het aantal congresafge-

vaardigden is afhankelijk van het ledental. Elke afdeling kiest

per vijfhonderd leden of een gedeelte daarvan één afgevaardig-

de voor het congres. Als ledental geldt het aantal leden vermeld

op het door het partijbestuur verstrekte ledenoverzicht van de

eerste week in januari, voorafgaande aan het congres. Bij tus-

sentijdse oprichting, samenvoeging of splitsing van (een) afde-

ling(en) geldt het ledental op de oprichtings-, samenvoegings-

of splitsingsdatum. 

Sub c. De afgevaardigden handelen zonder last of ruggespraak,

met dien verstande dat zij hun inbreng zoveel mogelijk baseren

op hetgeen de afdelingsvergadering als haar opvatting heeft

kenbaar gemaakt. De afgevaardigde legt desgevraagd verant-

woording af aan de afdelingsvergadering.

Sub d. De congresafgevaardigde brengt voor elke vijftig leden of

een gedeelte daarvan één stem uit. De leden van het partijbe-

stuur hebben ieder recht op één stem.

Sub e. Indien een afdeling recht heeft op twee of meer afgevaar-

digden, wordt het aantal uit te brengen stemmen gelijkelijk

over hen verdeeld.

Sub f. Het congres komt ten minste één maal per jaar bijeen. Het

wordt uitgeschreven door het partijbestuur. Het partijbestuur

stelt het onderwerp of de onderwerpen van het congres vast.

Sub g. Het partijbestuur bepaalt de datum en de plaats van het

congres.

Sub h. Het partijbestuur kan te allen tijde een buitengewoon

congres uitschrijven. Op een daartoe strekkend schriftelijk ver-

zoek van ten minste een zodanig aantal afdelingen dat bevoegd

is één/tiende van het totaal aantal stemmen op het congres uit

te brengen dient het partijbestuur een buitengewoon congres

uit te schrijven.

Sub i. De termijn waarbinnen het partijbestuur, al of niet op

verzoek van afdelingen, een buitengewoon congres dient uit te

schrijven is vier weken. Uiterlijk veertien dagen voor aanvang

van het buitengewoon congres doet het partijbestuur schrifte-

lijk mededeling aan de afdelingen over de datum en de plaats

van het congres, alsmede over het onderwerp waarover het con-

gres vergadert.
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lid 3 sub d en e) 

Sub e: Tot bijwoning van het congres worden uitgenodigd:

- de PvdA-leden van de fracties in de Staten-Generaal, 

- de PvdA-bewindspersonen, 

- de PvdA- leden in het Europees Parlement

- de PES-congresdelegatie 

- de leden van de Politieke Ledenraad

- de leden van de Adviesraad Verenigingszaken

Sub f: De congresafgevaardigden van afdelingen worden op de

jaarvergadering van de afdeling gekozen door de leden. Het

aantal congresafgevaardigden is afhankelijk van het ledental.

Elke afdeling kiest per vijfhonderd leden of een gedeelte daar-

van één afgevaardigde voor het congres. Als ledental geldt het

aantal leden vermeld op het door het partijbestuur verstrekte

ledenoverzicht van de eerste week in januari, voorafgaande aan

het congres. Bij tussentijdse oprichting, samenvoeging of split-

sing van (een) afdeling(en) geldt het ledental op de oprichtings-

, samenvoegings- of splitsingsdatum.

Sub g: Het congres komt ten minste één maal per jaar bijeen.

Het wordt uitgeschreven door het partijbestuur. Het partijbe-

stuur stelt het onderwerp of de onderwerpen van het congres

vast.

Sub h: Het partijbestuur bepaalt de datum en de plaats van het

congres.

Sub i: Het partijbestuur kan te allen tijde een buitengewoon

congres uitschrijven. Op een daartoe strekkend schriftelijk ver-

zoek van ten minste een zodanig aantal afdelingen dat bevoegd

is één/tiende van het totaal aantal stemmen op het congres uit

te brengen dient het partijbestuur een buitengewoon congres

uit te schrijven.

Sub j: De termijn waarbinnen het partijbestuur, al of niet op

verzoek van afdelingen, een buitengewoon congres dient uit te

schrijven is vier weken. Uiterlijk veertien dagen voor aanvang

van het buitengewoon congres doet het partijbestuur schrifte-

lijk mededeling aan de afdelingen over de datum en de plaats

van het congres, alsmede over het onderwerp waarover het con-

gres vergadert.

Sub k: Het Presidium heeft een belangrijke taak in het bewaken

van de agenda, de vergaderorde en het welslagen van de bijeen-

komst. Het Presidium wordt dan ook in staat gesteld om dit

geheel actief te bevorderen tijdens de vergadering en daaraan

voorafgaand. Hierbij valt te denken aan het organiseren van

deelsessies en sprekerscoördinatie gedurende of ter voorberei-

ding van de vergadering en tevens aan de bevoegdheid om voor-

congressen per regio of onderwerp te organiseren en om actief

te modereren via het on-line motie en amendeersysteem om te

komen tot een werkbaar aantal sprekers, moties en amende-

menten. 

Amendementen

1. Rotterdam 
Amersfoort
Wijzigen: Sub k in “De taken van het Presidium bij
het congres zijn
- agendabewaking;
- vaststelling vergaderorde;
- voorbereiding vergadering in het land. 
Toelichting: De voorgestelde tekst is niet een tekst

voor de statuten maar voor de toelichting erbij.
Juridisch is het niet specifiek genoeg. 
PREADVIES: OVERNEMEN 
Let op: Wordt ook aangepast bij lid 13 Politieke
Ledenraad Amendement 7 Rotterdam.

Lid 2 Afgevaardigden

Sub a: De afgevaardigden uit afdelingen en van de door het par-

tijbestuur erkende groepen en netwerken handelen zonder last,

met dien verstande dat zij hun inbreng zoveel mogelijk baseren

op hetgeen de afdelingsvergadering of de door het partijbestuur

erkende groep of netwerk zoals beschreven in artikel 7 van de

statuten als haar opvatting heeft kenbaar gemaakt.

Afgevaardigden stellen hun leden uit de afdeling of uit de door

het partijbestuur erkende groep of netwerk gedurende de

amendeerfase in de gelegenheid om voldoende bij de voorberei-

dingen van het congres betrokken te zijn. 

Sub b: De afgevaardigde legt verantwoording af aan de afdeling

of aan de door het partijbestuur erkende groep of netwerk.

Afgevaardigden leggen hiertoe na het congres binnen een rede-

lijke termijn verantwoording af over het verloop en eigen stem-

gedrag op het congres. 

Sub c: Een afgevaardigde of plaatsvervangend afgevaardigde

treedt op het congres op namens één afdeling of namens één

door het partijbestuur erkende groep of netwerk en niet

namens een combinatie hiervan of namens meerdere door het

partijbestuur erkende groepen en netwerken. 

Lid 3 Rechten congresleden

Sub a: Leden van het partijbestuur hebben spreekrecht en stem-

recht. Het partijbestuur als geheel heeft recht op het indienen

van moties en amendementen. 

Sub b: Afgevaardigden uit afdelingen hebben spreekrecht,

stemrecht en recht op het indienen van moties en amendemen-

ten op het congres. 

Sub c: Afgevaardigden uit door het partijbestuur erkende groe-

pen en netwerken hebben spreekrecht en recht op het indienen

van moties en amendementen op het congres. Afgevaardigden

uit door het partijbestuur erkende groepen en netwerken heb-

ben geen stemrecht. 

Amendementen

2. Werkgroep Handicap en Beleid 
Multi Etnisch Vrouwennetwerk, Landelijke
Adviesgroep Ouderen
Wijzigen: Amendement op congresvoorstel inhou-
delijke wijzigingen statuten en huishoudelijk regle-
ment Lid 3, Rechten congresleden
Sub, c: wordt Afgevaardigden uit door het partij
erkende groepen hebben spreekrecht, het recht op
het indienen van moties en amendementen stem-
recht.
Toelichting: De door het partijbestuur erkende
groepen en netwerken krijgen een actieve rol in
het congres omdat zij door hun kennis en kunde
een meerwaarde betekenen voor de partij. Deze
afgevaardigden moeten dan ook volledig kunnen
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participeren en, naast het recht van spreekrecht en
het recht op het indienen van moties en amende-
menten op het congres, ook stemrecht krijgen. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Leden worden al via afgevaardigden
vanuit de afdelingen vertegenwoordigd op het con-
gres. Deze afvaardiging gebeurt op geografische
basis. Daarnaast hebben leden individueel stem-
recht. Groepen en netwerken hebben daarom niet
ook nog eens stemrecht op het congres. Anders
bestaat het gevaar van een stapeling van stem-
recht.

Sub d: Individuele leden hebben spreekrecht en stemrecht bij

inhoudelijke onderwerpen. Het presidium kent dit spreekrecht

toe binnen de marges van de redelijkheid. 

Sub e: Individuele leden hebben geen spreekrecht en stemrecht

bij stemmingen over statuten en reglementen, stemmingen

aangaande personen en de bekrachtiging van ledenraadplegin-

gen. 

Sub f: Individuele leden hebben geen recht op het indienen van

moties en amendementen. 

Sub g: Leden van de fracties van de Staten-Generaal, de PvdA-

leden in het Europees Parlement, de PvdA bewindspersonen,

de PES-congresdelegatie, de leden van het Politiek Ledenraad,

leden van het presidium en de leden van de Adviesraad

Verenigingszaken hebben spreekrecht en nemen deel aan de

vergadering met adviserende stem. 

Amendementen

3. Rotterdam 
Gilze En Rijen
Toevoegen: sub h ”Er kan geen stapeling zijn van
grondslagen van afvaardiging.” 
Toelichting: Voorkomen dient te worden dat één
afgevaardigde voor meerdere groepen optreedt. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Overbodig. Is al geregeld in Lid 2 sub
c. Daar staat: "Een afgevaardigde of plaatsvervan-
gend afgevaardigde treedt op het congres op
namens één afdeling of namens één door het par-
tijbestuur erkende groep of netwerk en niet
namens een combinatie hiervan of namens meer-
dere door het partijbestuur erkende groepen en
netwerken".

Lid 4: Stemmen op het congres

Sub a: De congresafgevaardigden van de afdelingen brengen

voor elke vijftig leden of een gedeelte daarvan één stem uit. De

leden van het partijbestuur hebben ieder recht op één stem.

Sub b: Indien individuele leden van de partij bij een onderwerp

stemrecht hebben, tellen de stemmen van de afgevaardigden

uit de afdelingen en de leden van het partijbestuur voor 75% in

de uitslag van de stemming. De uitgebrachte stemmen van de

individuele leden, niet zijnde afgevaardigden, tellen voor 25%

mee in de uitslag.

Sub c. Indien een afdeling recht heeft op twee of meer afgevaar-

digden, wordt het aantal uit te brengen stemmen gelijkelijk

over hen verdeeld. 

Lid 5: Taken congres

Sub a. Het congres stelt op voorstel van het partijbestuur het

beginselprogram van de partij vast.

Sub b. Het congres stelt op voorstel van het partijbestuur op

hoofdlijnen het program voor de verkiezing van de leden van de

Tweede Kamer en het manifest voor het Europees Parlement

vast.

Sub c. Het congres stelt op voordracht van het partijbestuur de

kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de leden van de par-

tij in de Eerste Kamer en Tweede Kamer en het Europees

Parlement vast.

Sub d. Het congres neemt besluiten over het verbinden van de

lijst van de partij met die van (een) andere partij(en) tot een lijs-

tencombinatie.

Sub e. Het congres neemt een beslissing over het eindresultaat

van de onderhandelingen inzake een kabinetsformatie en aldus

over het op basis van het eindresultaat wel of niet deelnemen

aan het beoogde kabinet.

Sub f. Het partijbestuur is verantwoording schuldig aan het

congres. Het congres is tevens bevoegd een oordeel te geven

over het beleid van de jongerenorganisatie en de door het par-

tijbestuur erkende groepen en netwerken, de fracties in de

Staten-Generaal en de Nederlandse leden van de socialistische

fractie in het Europees Parlement.

Sub g. Het congres verkiest tweejaarlijks het partijbestuur en

het congrespresidium en vierjaarlijks de PES-congresdelegatie

en de beroepscommissie.

Sub h. Het congres stelt vast welke functies worden vervuld

door bezoldigde bestuurders. Hun rechtspositie wordt door het

partijbestuur vastgesteld.

Sub ij. Het congres neemt een beslissing over een voorstel tot

ontbinding van de partij en tot wijziging van de statuten.

VOORSTEL 2
Artikel 22 HHR. Het congres 

OUDE TEKST: Lid 1: De voorbereiding

Sub a. Het partijbestuur en de afdelingen zijn bevoegd voorstel-

len ter beslissing aan het congres voor te leggen. Gelijke

bevoegdheid komt tot aan de meerderheid van de congresafge-

vaardigden binnen één gewest.

Sub b. De in sub a eerste volzin bedoelde voorstellen worden

ten minste elf weken voor het congres ter kennis gebracht van

alle geledingen en groeperingen in de partij.

NIEUWE TEKST: Sub a. Het partijbestuur, de afdelingen en

door het partijbestuur erkende groepen en netwerken zijn

bevoegd agendavoorstellen ter beslissing aan het congres voor

te leggen. Gelijke bevoegdheid komt toe tot aan de meerder-

heid van de congresafgevaardigden binnen één gewest.
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Amendementen

4. Rotterdam 
In Art. 22 sub a nieuwe tekst schrappen: “erkende
groepen en netwerken” 
Toelichting: Het PB-voorstel is naar onze mening
een aanvulling op hetgeen het vorige congres
heeft bepaald. Er is uiteindelijk uitsluitend spreek-
recht voor deze groepen. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Via het indienen van moties kunnen
groepen en netwerken al zelf onderwerpen agende-
ren. Het heeft weinig meerwaarde om ze hiervoor
uit te sluiten, aangezien het via deze omweg kan.

Sub b. De in sub a eerste volzin bedoelde voorstellen worden

ten minste negen weken voor het congres kennis gebracht van

alle geledingen en groeperingen in de partij. 

VOORSTEL 3
NIEUWE TEKST: nieuw lid 2: Toegang congres

De congresafgevaardigden hebben toegang tot het congres na

overhandiging van een door het partijbestuur verstrekte

geloofsbrief. Het partijbestuur stelt nadere regels voor de orga-

nisatie van de deelname van individuele leden aan het congres. 

VOORSTEL 4
Schrappen oude tekst lid 2, staat nu vermeld in artikel 16, lid 3

(nieuw Statuten, voorstel 1)

Lid 2: Spreekrecht

De leden van het congres, een vertegenwoordiger van elk door

het partijbestuur erkende categorale groepen, de vertegenwoor-

diger van het bestuur van de jongerenorganisatie en de leden

van de fracties van de Eerste Kamer en Tweede Kamer en van

het Europees Parlement hebben spreekrecht. 

VOORSTEL 5
Schrappen oude tekst lid 3, staat nu vermeld in artikel 16, lid 2

(nieuw statuten, voorstel 1), rest vernummeren 

VOORSTEL 6
OUDE TEKST Lid 4: De reiskosten

Elke congresafgevaardigde heeft recht op vergoeding van reis-

kosten indien hij/zij het congres heeft bijgewoond. Als basis

voor deze vergoeding gelden de reiskosten tweede klas van de

spoorwegen. Deze kan de afgevaardigde declareren bij de pen-

ningmeester van de afdeling.

NIEUWE TEKST Lid 3: De reiskosten

Elke afgevaardigde heeft recht op vergoeding van reiskosten

indien hij/zij het congres heeft bijgewoond. Als basis voor deze

vergoeding gelden de reiskosten tweede klas van de spoorwe-

gen. Deze kan de afgevaardigde declareren bij het afvaardigen-

de orgaan. 

VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT
DE INSTELLING VAN DE POLITIEKE
LEDENRAAD

VOORSTEL 7
OUDE TEKST Statuten: Artikel 19, Lid 4 

Het afleggen van de in lid 3 bedoelde verantwoording geschiedt

in elk geval op een ten minste drie maal per jaar te houden bij-

eenkomst met een vertegenwoordiging van de partij. De organi-

satie van deze bijeenkomst en de vertegenwoordiging van de

partij worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

NIEUWE TEKST Statuten Artikel 19, lid 4

Het afleggen van de in lid 3 bedoelde verantwoording geschiedt

aan het congres en tussentijds aan de Politieke Ledenraad. 

VOORSTEL 8
NIEUWE TEKST Statuten: Artikel 16A Politieke Ledenraad

Lid 1: Er is een Politieke Ledenraad die gevraagd en ongevraagd

advies uitbrengt aan de fracties in de Eerste Kamer en Tweede

kamer, de PvdA-delegatie in het Europees Parlement en het par-

tijbestuur over de politieke koers van de partij. 

Lid 2: De Politieke Ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de

afdelingen of groepen van afdelingen van ten minste 500 leden,

alsmede afgevaardigden van de gewesten, van door het partijbe-

stuur erkende groepen en netwerken, van de besturen van de

neveninstellingen en een afgevaardigde namens de afdelingen

van de partij in het buitenland. Bij ontstentenis kan de afgevaar-

digde worden vervangen door een plaatsvervanger. Deze afgevaar-

digden en hun plaatsvervangers dienen lid van de PvdA te zijn. 

Amendementen

5. Amersfoort 
Gilze En Rijen
Toevoegen: lid 3 (rest doornummeren): de onder
lid 2 genoemde afgevaardigden treden bij de
Politieke Ledenraad op namens één afdeling of
gewest of namens één door het partijbestuur
erkende groep of netwerk en niet namens een
combinatie hiervan of namens meerdere door het
partijbestuur erkende groepen en netwerken. 
Toelichting: analoog aan statuten en h.r. art. 16, lid
2 sub c. Ter voorkoming van belangenverstrenge-
ling. 
PREADVIES: OVERNEMEN

Lid 3: De Politieke Ledenraad wordt ten minste drie maal per

jaar bijeen geroepen. 

Lid 4: De Politieke Ledenraad bepaalt zelf zijn agenda, op voor-

stel van een agendacommissie. 

Lid 5: Alle leden van de partij hebben spreekrecht en stemrecht

bij de politiek-inhoudelijke agendapunten van de Politieke

Ledenraad, waarbij het presidium bij elk agendapunt waarvoor

dit geldt een behandelingsvoorstel doet. 

Lid 6: Bij stemmingen brengen de aanwezige afgevaardigden

elk één stem uit. Indien leden van de partij stemrecht hebben

bij een onderwerp, tellen de stemmen van de afgevaardigden

zoals bedoeld in lid 2 voor 75% in de uitslag van de stemming.
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De uitgebrachte stemmen van de leden, niet zijnde afgevaardig-

den, tellen mee voor 25% in de uitslag van de stemming. 

Lid 7: Leden van de fracties van de Eerste Kamer en Tweede

kamer, leden van de PvdA-delegatie in het Europees Parlement,

leden van het partijbestuur, leden van het presidium en

bewindspersonen worden uitgenodigd voor de vergadering,

maar zij kunnen geen afgevaardigde zijn als bedoeld in lid 2 en

kunnen geen stemrecht uitoefenen als bedoeld in lid 5. Deze

leden nemen deel aan de vergadering met adviserende stem. 

VOORSTEL 9
OUDE TEKST Huishoudelijk Reglement: Artikel 23. Het

Politiek Forum

Lid 1: De in artikel 19 lid 4 van de statuten bedoelde bijeen-

komst wordt het Politiek Forum genoemd.

Lid 2: Het Politiek Forum is meningsvormend en opiniërend.

Lid 3: Op deze bijeenkomst verantwoorden het partijbestuur, de

leden van de Eerste- en Tweede- Kamerfractie en de

Nederlandse delegatie uit het Europees Parlement zich over het

gevoerde beleid. Ook de bewindspersonen worden uitgenodigd

voor het Politiek Forum.

Lid 4: Het Politiek Forum spreekt zich uit over de sociaal-demo-

cratische agenda. Daartoe brengt het gevraagd en ongevraagd

zwaarwegend advies uit aan het partijbestuur en de fracties van

Eerste Kamer, Tweede Kamer en Europees Parlement. Tevens

adviseert zij het partijbestuur over de agenda van het partijcon-

gres.

Lid 5: Het partijbestuur kan te allen tijde een Politiek Forum uit-

schrijven. Op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van

tenminste dertig leden van het Politiek Forum dient het partij-

bestuur een Politiek Forum te beleggen.

Lid 6: Het Politiek Forum heeft het recht van initiatief tot het

doen van voorstellen met betrekking tot de agenda van het

Politiek Forum.

Lid 7: Het partijbestuur kan in overleg met de Kamerfracties en

de Nederlandse leden van de socialistische fractie in het

Europees Parlement en in samenwerking met het

Kenniscentrum en andere groeperingen, zorgdragen voor de

schriftelijke voorbereiding van het Politiek Forum door onder

andere een meningspeiling onder de leden.

Lid 8: Het Politiek Forum is als volgt samengesteld:

Sub a. één deelnemer per afdeling van de vijfentwintig grootste

afdelingen, aan te wijzen door de leden van deze afdelingen;

Sub b. twee deelnemers uit elk van de stadsregio’s Amsterdam

en Rotterdam, aan te wijzen door de leden van de desbetreffen-

de regio’s;

Sub c. twee deelnemers per gewest, aan te wijzen door de leden

van het desbetreffende gewest;

Sub d. twee deelnemers uit elk van de door het partijbestuur

erkende categoriale doelgroepen binnen de partij, aan te wijzen

door de desbetreffende besturen;

Sub e. dertig overige deelnemers, onderverdeeld in zes interes-

segebieden. Voor de verkiezing van deze deelnemers stelt het

partijbestuur een profielschets vast en legt nadere regels over de

verkiezingsprocedure ter instemming voor aan de Adviesraad

Verenigingszaken;

Sub f. twee leden aan te wijzen door het bestuur van de Evert

Vermeer Stichting, alsmede de voorzitter van het curatorium en

de directeur van de Wiardi Beckman Stichting; deze vier leden

zijn qualitate qua lid van het Politiek Forum.

Lid 9: Uitsluitend leden van de partij kunnen lid zijn van het

Politiek Forum.

Lid 10: De leden van het Politiek Forum worden voor twee jaar

gekozen. Herverkiezing is maximaal twee keer mogelijk.

Lid 11: Leden van het partijbestuur, de Kamerfracties en de

Nederlandse leden van de socialistische fractie in het Europees

Parlement, ministers en staatssecretarissen kunnen geen lid

zijn van het Politiek Forum.

Lid 12: Tenminste drie maal per jaar belegt het partijbestuur een

Politiek Forum.

Lid 13: Het Politiek Forum wordt voorgezeten door het congres-

presidium.

Lid 14: De bijeenkomsten van het Politiek Forum zijn openbaar.

NIEUWE TEKST Huishoudelijk Reglement: Artikel 23

Politieke Ledenraad

Lid 1: De agendacommissie van de Politieke Ledenraad bestaat

uit een lid van het presidium dat optreedt als voorzitter van de

agendacommissie, een lid van het partijbestuur en vier afge-

vaardigden van de Politieke Ledenraad die telkens voor één

kalenderjaar uit en door de afgevaardigden van de Politieke

Ledenraad worden gekozen.

Amendementen

6. Groningen 
Zutphen
Wijzigen: Lid 1: De agendacommissie van de
Politieke Ledenraad bestaat uit één lid van het pre-
sidium dat optreedt als voorzitter van de agenda-
commissie, één lid van het partijbestuur en vijf
afgevaardigden gekozen door en uit de Politieke
Ledenraad. 
Toelichting: Door voor een oneven aantal te kiezen
zal het minder voorkomen dat de stemmen sta-
ken. Verder is het van belang om de Politieke
Ledenraadvertegenwoordiging te versterken aan-
gezien zij erover moeten debatteren. Het partij-
bestuur wil dat er echt tegenwicht moet zijn, daar-
om is het waarschijnlijk verstandig dat de
Ledenraad zijn eigen agenda opstelt. Door meer
vertegenwoordigers uit de Ledenraad toe te laten
wordt de kans groter dat er signalen uit de partij
en dus de maatschappij worden opgepikt, zodat
er een levendig debat kan ontstaan in onze partij. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
PB-AMENDEMENT: De nieuwe tekst van lid 1
luidt: De agendacommissie van de Politieke
Ledenraad bestaat uit één lid van het presidium
dat optreedt als voorzitter van de agendacommis-
sie, één lid van het partijbestuur en drie afgevaar-
digden gekozen door en uit de Politieke
Ledenraad.
Toelichting: het PB deelt de opvatting dat er spra-
ke moet zijn van een oneven aantal leden van de
agendacommissie. Wij stellen derhalve voor het
aantal afgevaardigden op 3 te brengen zodat er
een werkbaar aantal leden van de agendacommis-
sie ontstaat. 
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Lid 2: De agendacommissie doet een voorstel van de agenda. In

ieder geval worden agendapunten opgevoerd als daarom ver-

zocht is door ten minste 10 % van de afgevaardigden van de

Politieke Ledenraad, door het partijbestuur, door de fracties in de

Eerste Kamer en Tweede Kamer of door de PvdA-delegatie in het

Europees Parlement. Als regel maakt bespreking van de politie-

ke actualiteit deel uit van de agenda. 

Lid 3: De afgevaardigden van de Politieke Ledenraad, het partijbe-

stuur, de fracties in de Eerste Kamer en Tweede Kamer en de

PvdA-delegatie in het Europees Parlement hebben het recht voor-

afgaand aan of tijdens de vergadering voorstellen te doen over

adviezen die door de Politieke Ledenvergadering worden vastge-

steld. Hierbij worden ook amendementen begrepen op deze

voorstellen. De afgevaardigden van de Politieke Ledenraad en het

partijbestuur hebben het recht moties voor te leggen aan de

Politieke Ledenraad. 

Lid 4: Een door de Politieke Ledenraad aangenomen advies wordt

duidelijk geadresseerd en wordt door de betreffende geleding

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. 

Lid 5: Het partijbestuur kan te allen tijde een Politieke Ledenraad

uitschrijven. Op een daartoe strekkend verzoek van ten minste

25% van de afgevaardigden van de Politieke Ledenraad dient het

partijbestuur een vergadering van de Politieke Ledenraad te

beleggen. 

Lid 6: Vergaderingen van de Politieke Ledenraad zijn openbaar,

tenzij de vergadering besluit dat de vergadering of een deel ervan

besloten is. De vastgestelde adviezen en moties worden zo spoe-

dig mogelijk aan de partij ter kennis gebracht. 

Lid 7: Het partijbestuur besluit over de samenwerking van afde-

lingen die samen meer dan 500 leden tellen en daarmee het

recht hebben een afgevaardigde aan te wijzen. In bijzondere

gevallen kan het partijbestuur de samenwerking goedkeuren als

de afdelingen samen minder dan 500 leden tellen. Het geweste-

lijk bestuur kan daarbij behulpzaam zijn. 

Lid 8: In afdelingen van meer dan 500 leden worden in afzonder-

lijke verkiezingen een afgevaardigde en een plaatsvervanger

gekozen door de ledenvergadering. Deze verkiezing gebeurt voor

een periode van twee jaar. 

Lid 9: De afgevaardigde en de plaatsvervanger van de gewesten

worden in afzonderlijke verkiezingen gekozen door de geweste-

lijke vergadering. Deze verkiezing gebeurt voor een periode van

twee jaar. 

Lid 10: In onderling overleg bepalen de besturen van afdelingen

die samen een afgevaardigde hebben op welke wijze, in afzon-

derlijke verkiezingen, de afgevaardigde en de plaatsvervanger

worden aangewezen. Indien de betrokken besturen verzuimen

afspraken te maken of daar onderling niet uitkomen, kan het

gewestelijk bestuur de kandidaatstelling organiseren uit de leden

van de betrokken afdelingen en de wijze van verkiezen bepalen.

Deze aanwijzing of verkiezing gebeurt voor een periode van twee

jaar.

Op gelijke wijze bepalen de besturen van de in het buitenland

gevestigde afdelingen op welke wijze, in afzonderlijke verkiezin-

gen, de afgevaardigde en de plaatsvervanger worden aangewe-

zen. Indien de betrokken besturen dit verzuimen of er niet uitko-

men, kan het partijbestuur de kandidaatstelling organiseren uit

de leden van de betrokken afdeling en de wijze van verkiezen

bepalen. 

Lid 11: De overige afgevaardigden en plaatsvervangers van de

Politieke Ledenraad worden aangewezen/ verkozen uit en door

de leden die aangesloten zijn bij een door het partijbestuur

erkende groep of netwerk, dan wel aangewezen door het

bestuur van de neveninstelling. 

Lid 12: Afgevaardigden of de plaatsvervangers nemen aan de

vergaderingen de Politieke Ledenraad deel zonder last. Zij hou-

den rekening met het gevoelen in de partijgeleding die zij ver-

tegenwoordigen. Zij dragen er zorg voor dat hun achterban in

de gelegenheid wordt gesteld suggesties te geven met betrek-

king tot de agenda van de Politieke Ledenraad en de behande-

ling van de agenda. Zij dragen er zorg voor dat binnen een rede-

lijke termijn na afloop van de bijeenkomst (dan wel op de eer-

ste vergadering van de betreffende afdeling, regio, gewest of

inhoudelijke groep of netwerk) van de Politieke Ledenraad ver-

antwoording wordt afgelegd over het verloop van en het eigen

stemgedrag tijdens de Politieke Ledenraad. 

Lid 13: De Politieke Ledenraad wordt voorgezeten door het con-

grespresidium. Het Presidium heeft een belangrijke taak in het

bewaken van de agenda, de vergaderorde en het welslagen van

de bijeenkomst. Het Presidium wordt dan ook in staat gesteld

om dit geheel actief te bevorderen tijdens de vergadering en

daaraan vooraf. Hierbij valt te denken aan het organiseren van

deelsessies en tevens aan de bevoegdheid om te komen tot een

werkbaar aantal sprekers, moties en amendementen. 

Amendementen

7. Rotterdam 
Gilze En Rijen
Toevoegen: nieuw lid 14: :”Er kan geen stapeling
zijn van grondslagen van afvaardiging.” 
Toelichting: Voorkomen dient te worden dat één
afgevaardigde voor meerdere groepen optreedt. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Hier overbodig. Zie preadvies bij het
amendement 5, Amersfoort, Gilzerijen over voor-
stel 8, lid 2. 
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VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT
DE AANPASSING VAN DE ADVIESRAAD
VERENIGINGSZAKEN

VOORSTEL 10
OUDE TEKST Statuten, Artikel 10, lid 2, Sub g. 

Tezamen met de andere dagelijkse besturen van afdelingen met

meer dan vijfhonderd leden en de dagelijkse besturen van de

gewesten dient de afdeling met meer dan vijfhonderd leden het

partijbestuur in de Adviesraad Verenigingszaken van advies

omtrent Verenigingszaken.

Statuten, Artikel 14, lid 1, Sub e. Tezamen met de andere dage-

lijkse besturen van de gewesten en de dagelijkse besturen van

de afdelingen met meer dan vijfhonderd leden dient het gewes-

telijk bestuur het partijbestuur in de Adviesraad

Verenigingszaken van advies omtrent Verenigingszaken.

NIEUWE TEKST Schrappen in de Statuten van artikel 10, lid

2, sub g en artikel 14, lid 1, sub e (met vernummeren van de

sub’s in deze artikeldelen) en vervangen door:

Statuten, Nieuw artikel 16B Adviesraad Verenigingszaken

Lid 1: Er is een Adviesraad Verenigingszaken die gevraagd en

ongevraagd advies uitbrengt aan het partijbestuur over organi-

satorische en financiële aangelegenheden van de vereniging en

die over bepaalde onderwerpen instemmingsrecht heeft.

Lid 2: De Adviesraad Verenigingszaken bestaat uit afgevaardig-

den van de besturen van de afdelingen, uitgaande van afdelin-

gen of groepen van afdelingen met ten minste 500 leden, als-

mede afgevaardigden van de besturen van de gewesten. De in

het buitenland gelegen afdelingen van de partij mogen samen

een afgevaardigde aanwijzen. Bij ontstentenis kan de afgevaar-

digde worden vervangen door een plaatsvervanger.

Amendementen

8. Zaanstad 
Wijzigen: eerste zin wordt “…of groepen van afde-
lingen met samen ten minste 500 leden…”. 
Toelichting: Geeft duidelijker aan wat met lid 2 van
artikel 16B wordt beoogd. 
PREADVIES: OVERNEMEN 
Toelichting: Tekstueel: ook op andere plaatsen in
de statuten en reglementen moet deze verhelde-
ring worden doorgevoerd.

Lid 3: Alle leden van het partijbestuur kunnen deelnemen aan

de vergaderingen van de Adviesraad Verenigingszaken. Zij

nemen deel met adviserende stem. 

Lid 4: De Adviesraad Verenigingszaken wordt ten minste vier

maal per jaar bijeengeroepen. 

Lid 5: De Adviesraad Verenigingszaken stelt zijn agenda vast op

voorstel van het partijbestuur. 

Lid 6: Bij stemmingen brengen de aanwezige afgevaardigden

elk één stem uit. 

Lid 7: Leden van de fracties van de Eerste Kamer en Tweede

kamer, leden van de PvdA-delegatie in het Europese Parlement,

leden van het partijbestuur, leden van het presidium en

bewindspersonen kunnen geen afgevaardigde zijn. 

VOORSTEL 11
OUDE TEKST Artikel 24. De Adviesraad Verenigingszaken

Lid 1: De dagelijks besturen van de gewesten en de dagelijks

besturen van de afdelingen met meer dan vijfhonderd leden

vormen gezamenlijk de Adviesraad Verenigingszaken.

Lid 2: Iedere geleding zoals bedoeld in lid 1 vertegenwoordigt

één stem.

Lid 3: De voorzitter en de portefeuillehouder Regio en afdelin-

gen van het landelijk PvdA-bestuur zijn qualitate qua lid van de

Adviesraad Verenigingszaken.

Lid 4: De Adviesraad Verenigingszaken houdt zich bezig met

organisatorische zaken en verenigingszaken en adviseert daar-

in het partijbestuur.

Lid 5: De Adviesraad Verenigingszaken heeft adviesrecht en

instemmingbevoegdheid over:

Sub a. het werkplan van het partijbestuur

Sub b. de begroting

Lid 6: De Adviesraad Verenigingszaken heeft de bevoegdheid

om een buitengewoon congres bijeen te roepen.

Lid 7: De Adviesraad Verenigingszaken kan een bemiddelende

rol spelen bij dreigende conflicten binnen de vereniging.

Lid 8: De Adviesraad Verenigingszaken komt minimaal zes

keer per jaar bijeen.

Lid 9: De Adviesraad Verenigingszaken wordt voorgezeten door

het congrespresidium.

NIEUWE TEKST Nieuwe tekst van artikel 24 Adviesraad

Verenigingszaken

Lid 1: De Adviesraad Verenigingszaken keurt de volgende stuk-

ken goed, nadat deze door het partijbestuur zijn vastgesteld:

- Het werkplan.

- De begroting. Hierbij heeft de Adviesraad het recht van amen-

dement.

- De jaarrekening. 

Lid 2: De Adviesraad Verenigingszaken adviseert gevraagd en

ongevraagd het partijbestuur over de organisatorische en finan-

ciële aangelegenheden van de vereniging. 

Lid 3: De Adviesraad Verenigingszaken kan het partijbestuur

opdragen een congres bijeen te roepen. 

Lid 4: Vergaderingen van de Adviesraad Verenigingszaken zijn

besloten. 

Lid 5: Het partijbestuur besluit over de samenwerking van afde-

lingen die samen meer dan 500 leden tellen en daarmee het

recht hebben een afgevaardigde aan te wijzen. In bijzondere

gevallen kan het partijbestuur de samenwerking goedkeuren

als deze afdelingen samen minder dan 500 leden tellen. 

Lid 6: In afdelingen van meer dan 500 leden worden een afge-

vaardigde en een plaatsvervanger aangewezen uit en door het

bestuur. Deze aanwijzing gebeurt voor een periode van twee

jaar. 

Lid 7: De afgevaardigde en de plaatsvervanger van de gewesten

worden aangewezen uit en door het gewestelijk bestuur. Deze

aanwijzing gebeurt voor een periode van twee jaar. 

Lid 8: De afgevaardigde en de plaatsvervanger namens een aan-

tal samenwerkende afdelingen wordt aangewezen in overleg

tussen de besturen van de betrokken afdelingen. Deze afgevaar-

digde en de plaatsvervanger zijn lid van een afdelingsbestuur.

Deze aanwijzing is voor een periode van twee jaar. 

Lid 9: Afgevaardigden betrekken de besturen die ze vertegen-

woordigen bij de voorbereiding van de vergadering van de

Adviesraad, maar nemen deel zonder last. Afgevaardigden leg-
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gen verantwoording af aan de besturen die ze vertegenwoordi-

gen over het verloop van de vergadering van de Adviesraad en

hun stemgedrag. 

Lid 10: De Adviesraad Verenigingszaken wordt voorgezeten

door het presidium. 

VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT
GEESTVERWANTE ORGANISATIES EN
PARTIJGELEDINGEN

VOORSTEL 12
OUDE TEKST (statuten) Artikel 7. De jongerenorganisatie

Lid 1: De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid (JS) zijn

de dragers van het politieke jongerenwerk in de partij.

Lid 2: De Jonge Socialisten hebben een huishoudelijk regle-

ment, dat de goedkeuring van het partijbestuur behoeft.

NIEUWE TEKST Artikel 7. Geestverwante organisaties en

partijgeledingen

Lid 1: De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid (JS) zijn

de dragers van het politieke jongerenwerk in de partij. 

Lid 2: De Jonge Socialisten hebben een huishoudelijk regle-

ment, dat de goedkeuring van het partijbestuur behoeft. 

Lid 3: De partij kent neveninstellingen die zijn gevestigd als

zelfstandig rechtspersoon. Deze neveninstellingen behoeven

erkenning van het partijbestuur door goedkeuring van statuten

en huishoudelijk reglement. 

lid 4: De partij kent door het partijbestuur erkende groepen en

netwerken, in de vorm van categorale of inhoudelijke werkver-

banden of netwerken, mits deze worden erkend door het partij-

bestuur. Over deze erkenning en de verlenging ervan adviseert

de Adviesraad Verenigingszaken. Het partijbestuur maakt de

erkenning van een door het partijbestuur erkende groep of net-

werk bekend aan de leden van de partij. 

Lid 5: Om erkend te worden dient een door het partijbestuur

erkende groep of netwerk een werkplan te hebben dat met een

begroting jaarlijks ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het

partijbestuur. 

Lid 6: Het lidmaatschap van een door het partijbestuur erkende

groep of netwerk staat open voor partijleden, waarbij ingeval het

een categorale door het partijbestuur erkende groep of netwerk

betreft restricties kunnen gelden die de goedkeuring behoeven

van het partijbestuur. Het bestuur van een door het partijbe-

stuur erkende groep of netwerk kan iemand die lid wil worden

van de door het partijbestuur erkende groep of netwerk of daar

lid van is, schriftelijk en met redenen omkleed de toegang wei-

geren tot de door het partijbestuur erkende groep of netwerk.

Hiertegen staat beroep open bij de beroepscommissie in de

geest van artikel 4 van het huishoudelijk reglement. 

Lid 7: De door het partijbestuur erkende groepen en netwerken

kunnen een afgevaardigde aanwijzen die deelneemt aan het

congres. De door het partijbestuur erkende groepen en netwer-

ken kunnen een afgevaardigde aanwijzen die deelneemt aan de

Politieke Ledenraad. 
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VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT
DE AFDELINGEN

VOORSTEL 13
HHR Artikel 15. De afdeling (oude tekst)
Lid 1: Convoceren afdelingsvergadering

OUDE TEKST: Sub b. De schriftelijke uitnodiging voor de

afdelingsvergadering, de agenda en eventuele voorstellen die-

nen uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering bij de leden te

zijn bezorgd. Indien ter vergadering schriftelijke besluitvor-

ming dient plaats te vinden, worden de voorstellen uiterlijk

twee weken voor de vergadering bij de leden bezorgd;

NIEUWE TEKST: Sub b. De schriftelijke uitnodiging voor de

afdelingsvergadering, de agenda en eventuele voorstellen die-

nen uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering bij de leden te

zijn bezorgd. Indien ter vergadering schriftelijke besluitvor-

ming over personen dient plaats te vinden, worden de voorstel-

len uiterlijk twee weken voor de vergadering bij de leden

bezorgd; 

Amendementen

9. Amsterdam Centrum 
Gilze En Rijen
Wijzigen: "De schriftelijke uitnodiging" wordt "De
uitnodiging". 
Toevoegen als laatste zin aan sub b: “De uitnodi-
ging wordt in beginsel schriftelijk verstuurd, maar
kan digitaal verstuurd worden aan leden die heb-
ben aangegeven dat hun emailadres voor partijbe-
richten gebruikt mag worden.” 
Toelichting: Schriftelijke versturing is duur en lang-
zaam, digitaal versturen gratis en snel. Als
gewaarborgd wordt dat leden voor schriftelijke
communicatie kunnen blijven kiezen (en dit ook
de uitgangsbasis blijft) lijkt het zo veel mogelijk
inzetten van digitale media een stap vooruit voor
de partij. 
PREADVIES: OVERNEMEN
Toelichting: Moet ook zo worden verwerkt in de
rest van het HR.

10. Gouda 
Culemborg
Toevoegen: nieuwe tekst aan het einde van de eer-
ste zin toevoegen: per post of per e-mail. 
Toelichting: Digitale toezending is uitdrukkelijk
toegestaan. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Toelichting: Zie amendement 9, Amsterdam
Centrum over voorstel 13 lid 1, sub b.

VOORSTEL 14
Lid 4: Jaarvergadering

OUDE TEKST: Sub c. de leden van het nieuwe afdelingsbe-

stuur en de leden van de kascontrolecommissie

worden gekozen en de afgevaardigde(n) en plaatsvervangend

afgevaardigde(n) naar de gewestelijke vergadering. De afgevaar-

digde(n) en plaatsvervangend afgevaardigde(n) naar het con-

gres worden voor een periode van een jaar op de jaarvergade-

ring gekozen. Kandidaten voor deze functies worden gesteld

door de leden van de afdeling voor aanvang van de vergadering;

NIEUWE TEKST: Sub c. de leden van het nieuwe afdelingsbe-

stuur en de leden van de kascontrolecommissie worden geko-

zen en de afgevaardigde(n) en plaatsvervangend afgevaardig-

de(n) naar de gewestelijke vergadering en het congres. Het aan-

tal congresafgevaardigden is afhankelijk van het ledental. Elke

afdeling kiest per vijfhonderd leden of een gedeelte daarvan één

afgevaardigde voor het congres. Als ledental geldt het aantal

leden vermeld op het door het partijbestuur verstrekte leden-

overzicht van de eerste week in januari, voorafgaande aan het

congres. Bij tussentijdse oprichting, samenvoeging of splitsing

van (een) afdeling(en) geldt het ledental op de oprichtings-,

samenvoegings- of splitsingsdatum. De afgevaardigde(n) en

plaatsvervangend afgevaardigde(n) naar het congres worden

voor een periode van maximaal 2 jaar op de jaarvergadering

gekozen. Kandidaten voor deze functies worden gesteld door de

leden van de afdeling voor aanvang van de vergadering. 

Amendementen

11. Gilze En Rijen 
Culemborg
Toevoegen: De afgevaardigde(n) en plaatsvervan-
gend afgevaardigde(n) naar het congres worden
voor een periode van maximaal 2 jaar op de jaar-
vergadering gekozen.....
Toevoegen: na afloop van deze termijn is herver-
kiezing mogelijk. 
Toelichting: In kleinere afdelingen is het soms las-
tig om iedere 2 jaar een nieuwe kandidaat te vin-
den, in te werken enz. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
PB-AMENDEMENT: redactioneel toevoegen 1e zin:
'alsmede'. Nieuwe zin luidt: Sub c. De leden van
het nieuwe afdelingsbestuur en de leden van de
kascontrolecommissie worden gekozen alsmede
de afgevaardigde(n) en plaatsvervangend afgevaar-
digde(n) naar de gewestelijke vergadering en het
congres.
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VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT
BEMIDDELING EN TOEZICHT

VOORSTEL 15
HHR Artikel 3. Bemiddeling en toezicht (oude tekst)

OUDE TEKST:Lid 4: In geval de beoogde maatregel het roy-

ement dan wel het terugroepen van een volksvertegenwoordi-

ger uit één of meer van zijn of haar functies is, neemt het par-

tijbestuur zijn beslissing op advies van een commissie van

goede diensten, bestaande uit drie leden; één lid aan te wijzen

door het in het geding zijnde partijlid of partijorgaan, één lid

aan te wijzen door het bestuur van de betrokken afdeling, het

betrokken gewest dan wel het partijbestuur, en één lid door de

twee voornoemde leden gezamenlijk. De commissie van goede

diensten regelt haar eigen werkzaamheden en hoort alle betrok-

kenen, onder wie in voorkomende gevallen de betrokken frac-

tie. Zij brengt binnen twee maanden advies uit aan het partijbe-

stuur. 

NIEUWE TEKST: Lid 4: In geval de beoogde maatregel het

royement dan wel het terugroepen van een volksvertegenwoor-

diger uit één of meer van zijn of haar functies is, neemt het par-

tijbestuur zijn beslissing op advies van een commissie van

goede diensten. Deze commissie van goede diensten bestaat uit

drie leden, waarvan; één lid aan te wijzen door het in het geding

zijnde partijlid of partijorgaan, één lid aan te wijzen door de

partijgeleding die de zaak aanhangig heeft gemaakt, en één lid

door de twee voornoemde leden gezamenlijk. De leden van de

commissie van goede diensten dienen lid te zijn van de PvdA.

De commissie van goede diensten regelt haar eigen werkzaam-

heden en hoort alle betrokkenen, onder wie in voorkomende

gevallen de betrokken fractie. Zij brengt binnen twee maanden

advies uit aan het partijbestuur. 

VOORSTEL 16
nieuw lid 6, rest vernummeren

Lid 6: Het partijbestuur deelt maatregelen als bedoeld in lid 1

schriftelijk en met redenen omkleed aan alle belanghebbenden

mede. 

VOORSTEL 17
OUDE TEKST: Lid 7: Het partijbestuur deelt maatregelen als

bedoeld in lid 1 schriftelijk en met redenen omkleed aan alle

belanghebbenden mede. Tegen een besluit van het partijbe-

stuur staat binnen een maand beroep open bij de beroepscom-

missie.

NIEUWE TEKST: Lid 8: het partijbestuur ziet toe op de gelij-

ke informatieverstrekking in het kader van procedures met

betrekking tot bemiddeling en toezicht aan zowel het in geding

zijnde partijlid of partijorgaan als aan de partijgeleding die de

zaak aanhangig heeft gemaakt. Tegen een besluit van het partij-

bestuur staat binnen een maand beroep open bij de beroeps-

commissie. 

VOORSTEL 18
nieuw lid 9
Lid 9: In geval de maatregel het terugroepen van een volksver-

tegenwoordiger uit één of meer van zijn of haar functies is,

wordt betrokkenen conform de gedragscode en interne bereid-

verklaring gevraagd zijn of haar zetel ter beschikking te stellen

aan de partij. Indien betrokkenen één maand na terugroeping

hieraan geen gehoor heeft gegeven, volgt royement. Tegen een

dergelijk royement staat geen beroep open. 

VOORSTEL 19
Statuten artikel 9. De beroepscommissie
OUDE TEKST: Lid 2: Taken

De beroepscommissie doet bindende uitspraken in beroep in

geval van royement als bedoeld in artikel 4 lid 6 sub d van de

statuten en in die gevallen, waarvan de beslissing in beroep

door het huishoudelijk reglement aan haar is opgedragen.

NIEUWE TEKST: Lid 2: Taken

De beroepscommissie doet bindende uitspraken in beroep in

geval van royement als bedoeld in artikel 4 lid 7 sub d van de

statuten en in die gevallen, waarvan de beslissing in beroep

door het huishoudelijk reglement aan haar is opgedragen. 
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VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT
DE TOELATING VAN LEDEN

VOORSTEL 20
Statuten artikel 4: het lidmaatschap
NIEUWE TEKST: nieuw lid 2, rest vernummeren: 

2. Het partijbestuur is verantwoordelijk voor de toelating van

leden.

VOORSTEL 21
Schrappen lid 3

VOORSTEL 22
Statuten artikel 4: het lidmaatschap

OUDE TEKST: Lid 4: Geen lid van de partij kan zijn degene

die

Sub a. zitting heeft in een vertegenwoordigend lichaam voor

een andere landelijke, provinciale of plaatselijke politieke groe-

pering of lid is van een bestuur van de desbetreffende politieke

groepering, tenzij de terzake bevoegde PvdA-vergadering beslo-

ten heeft hiermee een samenwerkingsverband aan te gaan of

deel te nemen aan een gezamenlijke kandidatenlijst;

Sub b. geplaatst wordt op de kandidatenlijst van een andere lan-

delijke, provinciale of plaatselijke politieke groepering, tenzij de

terzake bevoegde PvdA-vergadering besloten heeft hiermee een

samenwerkingsverband aan te gaan of deel te nemen aan een

gezamenlijke kandidatenlijst; 

Sub c: op eigen titel zitting heeft in een vertegenwoordigend

lichaam op een zetel die verkregen is door plaatsing op de PvdA-

kandidatenlijst.

NIEUWE TEKST: Lid 4: Geen lid van de partij kan zijn dege-

ne die:

Sub a. zitting heeft in een vertegenwoordigend lichaam voor

een andere landelijke, provinciale of plaatselijke politieke groe-

pering of lid is van een bestuur van de desbetreffende politieke

groepering, dan wel op een andere manier actief deelneemt aan

een andere landelijke, provinciale of plaatselijke politieke groe-

pering, tenzij de ter zake bevoegde PvdA-vergadering besloten

heeft hiermee een samenwerkingsverband aan te gaan of deel

te nemen aan een gezamenlijke kandidatenlijst; Sub b.

geplaatst wordt op de kandidatenlijst van een andere landelijke,

provinciale of plaatselijke politieke groepering, tenzij de ter

zake bevoegde PvdA-vergadering besloten heeft hiermee een

samenwerkingsverband aan te gaan of deel te nemen aan een

gezamenlijke kandidatenlijst; 

Sub c: op eigen titel zitting heeft in een vertegenwoordigend

lichaam op een zetel die verkregen is door plaatsing op de PvdA-

kandidatenlijst. 

VOORSTEL 23
NIEUWE TEKST: nieuw lid 5

Lid 5: Geen lid van de partij kan worden degene waarvan naar

mening van het partijbestuur te verwachten is dat hij de partij

schade berokkent. 

Amendementen

12. Eindhoven 
Toevoegen: Het bestuur moet deze beslissing met
redenen omkleed in een aangetekend schrijven
kenbaar maken aan het aspirant lid. Het aspirant
lid heeft het recht om binnen 30 dagen na dagte-
kening tegen deze beslissing bezwaar aan te teke-
nen bij de bezwaarcommissie. 
Toelichting: Een carte-blanche voor het partijbe-
stuur gaat ons te ver. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: In artikel 2 van het HR staan de
beroepsmogelijkheden al vermeld.

13. Gilze En Rijen 
Culemborg
Toevoegen: Een afdelingsbestuur moet op dezelf-
de gronden bezwaar kunnen maken tegen een lid-
maatschapsaanvraag. 
Toelichting: Een afdelingsbestuur kan van mening
zijn dat een kandidaat-lid lokaal voor 'schade' zou
kunnen gaan zorgen. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Toelichting: In het huishoudelijk reglement staat al
vermeld dat: "Indien door een lid van het partijbe-
stuur of – binnen een maand na toezending van
de mededeling van aanmelding – door het afde-
lingsbestuur bezwaar wordt aangetekend, neemt
het partijbestuur binnen zestig dagen na aanmel-
ding een beslissing.

VOORSTEL 24
OUDE TEKST: Lid 6: Het lidmaatschap van de partij eindigt:

Sub a. door overlijden;

Sub b. door schriftelijke opzegging bij het partijbestuur;

Sub c. van rechtswege in geval een lid niet langer voldoet aan

het bepaalde in de leden 1, 2 van dit artikel, wanneer één van de

gevallen als bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel zich voor-

doet, dan wel in geval een lid een contributieachterstand van

meer dan negen maanden heeft laten ontstaan;

Sub d. door royement, met inachtneming van de bepalingen

van deze statuten en van het huishoudelijk reglement.

Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de partij

handelt of de partij op onredelijke wijze benadeelt. Met inacht-

neming van de bepalingen van het huishoudelijk reglement

kan royement geschieden door het partijbestuur. De geroyeerde

heeft recht van beroep op de beroepscommissie.

NIEUWE TEKST: Lid 7: Het lidmaatschap van de partij ein-

digt:

Sub a. door overlijden; 

Sub b. door opzegging bij het partijbestuur; 
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Amendementen

14. Rotterdam 
Toevoegen: toevoegen: “Hiervoor is een handteke-
ning nodig.” 
Toelichting: Om te voorkomen dat er per e-mail
voor anderen of telefonisch in een opwelling
wordt opgezegd. Een handtekening geeft een bete-
re controlemogelijkheid. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Het PB is van mening dat het lidmaat-
schap van de PvdA op dezelfde wijze moet kunnen
worden opgezegd als dat kan worden aange-
vraagd. Aangezien men per brief, telefonisch en
per e-mail lid kan worden, moet men ook zo kun-
nen opzeggen. Voor de laatste 2 is geen handteke-
ning nodig.

Sub c. van rechtswege in geval een lid niet langer voldoet aan

het bepaalde in de leden 1, 2 van dit artikel, wanneer één van de

gevallen als bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel zich voor-

doet, dan wel in geval een lid een contributieachterstand van

meer dan negen maanden heeft laten ontstaan; 

Sub d. door royement, met inachtneming van de bepalingen

van deze statuten en van het huishoudelijk reglement.

Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de partij

handelt of de partij op onredelijke wijze benadeelt. Met inacht-

neming van de bepalingen van het huishoudelijk reglement

kan royement geschieden door het partijbestuur. De geroyeerde

heeft recht van beroep op de beroepscommissie. 

VOORSTELLEN MET BETREKKING 
TOT BENOEMING WETHOUDERS EN
GEDEPUTEERDEN 

STATUTEN
VOORSTEL 25
Artikel 11. Het afdelingsbestuur (St)

Lid 2: Taken

NIEUWE TEKST Nieuw Sub b, rest verletteren

Sub b: Het afdelingsbestuur voert voortgangsgesprekken/ func-

tioneringsgesprekken met de afzonderlijke leden van de raads-

fractie en de wethouders die zijn voorgedragen door de fractie

van de PvdA. Deze gesprekken kunnen ook worden gevoerd

door een door het bestuur aangestelde commissie. 

Amendementen

15. Rotterdam 
Toevoegen: “het afdelingsbestuur draagt ervoor
zorg dat dit ook plaatsvindt voor deelraden.” 
Toelichting: Enkele grote steden hebben deelraden
waarvoor dit ook zou moeten gelden. Het afde-
lingsbestuur dient toezicht te houden op het
plaatsvinden ervan maar hoeft dit niet per se zelf
te organiseren. 
PREADVIES: OVERNEMEN 

VOORSTEL 26
Artikel 12. De raadsfractie (St)

Lid 2: Taken

OUDE TEKST Lid 2: Taken

De raadsfractie en de leden daarvan bevorderen de verwezenlij-

king van de doelstellingen van de partij in de gemeenteraad.

Het gekozen lid van de fractie legt desgevraagd verantwoording

af aan de afdelingsvergadering, met inachtneming van zijn

staatsrechtelijke positie.

NIEUWE TEKST Lid 2. Taken

Sub a: De raadsfractie en de leden daarvan bevorderen de ver-

wezenlijking van de doelstellingen van de partij in de gemeen-

teraad. 

Sub b: De raadsfractie besluit over de voordracht van de PvdA-

wethouders, met inachtneming van het gestelde in artikel 15, lid

7 van het Huishoudelijk Reglement. 

Amendementen

16. Hoorn 
Eindhoven, Niedorp, Gilze En Rijen
Schrappen: sub b. "met inachtneming van het
gestelde in artikel 15 lid 7 van het huishoudelijk
reglement." 
Toelichting: Het betrekken van leden bij het poli-
tieke proces is een goed streven. Deze betrokken-
heid zal door de PvdA georganiseerd en gestimu-
leerd moeten blijven worden. Het betrekken van
leden bij de voordracht van wethouders en gede-
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puteerden is echter een slecht idee. Niet voor
niets ligt de wettelijke bevoegdheid voor de voor-
dracht bij de fractie en niet bij de leden. In het
rapport Patje en in de wijzigingen van staturen en
reglementen naar aanleiding daarvan is de betrok-
kenheid van de leden daarom als “zwaarwegend
advies” geïmplementeerd. In de praktijk zal ook
een zwaarwegend advies over de voordracht van
wethouders en gedeputeerden door de afdelings-
vergadering of gewestelijke vergadering tot grote
problemen leiden. 
1. Het is lastig voor een fractie zich te beroepen

op haar wettelijke bevoegdheid voor de voor-
dracht en af te wijken van een zwaarwegend
advies van de leden. Een ontevreden ledenver-
gadering kan nogal wat negatieve publiciteit
opleveren, waardoor een nieuwe fractie direct
een valse start maakt. Een zwaarwegend advies
van de leden ondermijnt daarmee het wettelijk
primaat van de fractie.

2. Tussen fractie en bestuurders is een vertrou-
wensband heel belangrijk, anders wordt het
heel moeilijk om politieke resultaten te behalen.
Juist de fractie dient daarom te beslissen over
de voordracht. Dit is niet voor niets wettelijk zo
geregeld. Dit kan gezien punt 1 leiden tot situa-
ties waarin fractie en wethouder/ gedeputeer-
den elkaar niet zien zitten en toch met elkaar
op pad moeten hetgeen de politieke effectiviteit
van de fractie/ college ondermijnt. 

3. Indien de fractie anders beslist dan de leden en
daarover verantwoording aan de leden af moet
leggen kan dit schadelijk zijn voor het proces
van collegeonderhandeling en voor de betrok-
ken kandidaten. College onderhandelingen
gaan soms ook over personen die wel of niet
bespreekbaar zijn voor coalitiepartners en/ of
bepaalde portefeuilles. Tegenover de openbare
bespreking van dit proces kunnen toekomstige
coalitiepartners gereserveerd staan, hetgeen de
uitgangspositie bij de college onderhandelingen
voor de PvdA verkleint. Het kan ook voorkomen
dat kandidaten niet willen dat bekend wordt dat
zij “gesolliciteerd” hebben of waarom ze het
niet geworden zijn, bijvoorbeeld i.v.m. hun hui-
dige werk. Openbare bespreking kan hen scha-
den.

4. De beoordeling van het onderhandelingsresul-
taat en de beoordeling van de voordracht door
de fractie tegen een zwaarwegend advies in
kunnen op een ledenvergadering door elkaar
gaan lopen. Het is niet ondenkbaar dat een
ledenvergadering het onderhandelingsresultaat
afwijst uit onvrede over de voordracht van kan-
didaten. 
Het is opvallend dat het betrekken van leden bij
de voordracht alleen is toegepast voor gemeen-
ten en gewesten en niet landelijk (bij de voor-
dracht van ministers en staatssecretarissen).
Dit is begrijpelijk omdat het voor zich spreekt

dat in lijn van bovengenoemde argumentatie de
politieke risico’s en risico’s voor individuele
kandidaten op landelijk niveau met de voorge-
stelde werkwijze nog groter zijn dan op lokaal
en provinciaal niveau. Maar waarom dan wel
gewest en gemeente hiermee “opzadelen”.
Ledendemocratie is een groot goed, mits geor-
ganiseerd daar waar dat kan. Bij de voordracht
van wethouders en gedeputeerden dient onver-
minderd vastgehouden te worden aan het pri-
maat van de fractie. 

PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Het advies van het rapport Pattje, dat
is overgenomen door het PB, stelt dat de afdelings-
vergadering een adviserende rol KAN spelen bij de
voordracht van wethouders en gedeputeerden. Zij
kunnen hierover de fractie adviseren. Verder wordt
gesteld dat indien de fractie zich niet aan het
advies houdt, de fractie hierover tekst en uitleg
dient te geven op de betreffende afdelingsvergade-
ring/ gewestelijke vergadering. Het partijbestuur
vindt het van het grootste belang dat afdelingen
van te voren een procedure afspreken en zich ver-
volgens aan de afgesproken procedure houden.
Voorkomen dient te worden dat procedures halver-
wege het proces worden veranderd of dat er
lukraak wordt gehandeld omdat er geen procedu-
res worden afgesproken.

VOORSTEL 27
Artikel 14. Het gewestelijk bestuur (St)

Lid 2: Taken

NIEUWE TEKST Nieuw sub b (rest verletteren)

Sub b: Het gewestelijk bestuur voert voortgangsgesprekken met

de afzonderlijke leden van de Statenfractie en de gedeputeerden

die zijn voorgedragen door de fractie van de PvdA. 

Amendementen

17. Assen 
Toevoegen: Deze gesprekken kunnen ook worden
gevoerd door een door het gewestelijk bestuur
aangestelde commissie. 
Toelichting: Het beleid wordt zo conform het
beleid in de afdelingen. In sommige gewesten
maakt men al gebruik van een fractie-evaluatie-
commissie. 
PREADVIES: OVERNEMEN 
Geldt voor afdelingen, dus ook voor gewesten.

VOORSTEL 28
Artikel 15. De Statenfractie (St)

Lid 2: Taken

OUDE TEKST Lid 2: Taken

De Statenfractie en de leden daarvan bevorderen de verwezen-

lijking van de doelstellingen van de partij in de Provinciale

Staten. Het gekozen lid van de fractie legt desgevraagd verant-
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woording af aan de gewestelijke vergadering, met inachtne-

ming van zijn staatsrechtelijke positie.

NIEUWE TEKST Lid 2. Taken

Sub a: De Statenfractie en de leden daarvan bevorderen de ver-

wezenlijking van de doelstellingen van de partij in de

Provinciale Staten 

Sub b: De Statenfractie besluit over de voordracht van de PvdA-

gedeputeerden, met inachtneming van artikel 19, lid 9 van het

Huishoudelijk Reglement. 

VOORSTEL 29
Artikel 8. Het toetreden tot colleges (HHR)

NIEUWE TEKST Nieuw Lid 3, rest vernummeren

Lid 3: De afdelingsvergadering, respectievelijk de gewestelijke

vergadering wordt in de gelegenheid gesteld te adviseren over

het resultaat van de onderhandelingen. Dit advies geldt als een

zwaarwegend advies. Bij afwijking van het advies informeert de

fractie de vergadering daarover vóór de besluitvorming.

Amendementen

18. Rotterdam 
Etten-Leur, Culemborg
Toevoegen: “inclusief de beoogde voordracht van
wethouders en dagelijks bestuurders” 
Toelichting: Dezen behoren hier ook onder te val-
len. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Is al afdoende geregeld in de nieuwe
tekstvoorstellen en bovendien is het niet vanzelf-
sprekend dat de onderhandelingsuitkomsten altijd
met inbegrip zijn van een voordracht van de perso-
nen die wethouder/dagelijks bestuurder worden.

VOORSTEL 30
Artikel 8. Het toetreden tot colleges (HHR)

NIEUWE TEKST Nieuw lid 4, rest vernummeren

Lid 4: In geval van een tussentijdse vacature in een college van

Burgemeester en Wethouders of Gedeputeerde Staten waarbij

de fractie van de PvdA in de gelegenheid is een kandidaat te

stellen voor deze vacature, gelden zoveel mogelijk de bepalin-

gen uit de partijreglementen die betrekking hebben op de selec-

tie en voordracht van kandidaten voor een college. 

VOORSTEL 31
NIEUWE TEKST Nieuw Artikel 8A. De voortgangsgesprek-

ken/ functioneringsgesprekken (HHR)

Lid1: Met volksvertegenwoordigers en bestuurders die de partij

vertegenwoordigen worden periodiek gesprekken gevoerd

onder verantwoordelijkheid van het bestuur dat het aangaat.

Deze gesprekken betreffen het functioneren en de ontwikkeling

van de betreffende volksvertegenwoordiger of bestuurder. Bij

gesprekken die gevoerd worden in de aanloop naar een nieuwe

kandidaatstelling waarbij betrokkene overweegt kandidaat te

zijn, kan het bestuur of de commissie die namens het bestuur

het gesprek voert een indicatie geven van de steun die de

betrokkene hierbij kan verwachten. 

Lid 2: Het bestuur dat gehouden is voortgangsgesprekken/

functioneringsgesprekken te (doen) voeren met leden van de

fractie van de PvdA en met bestuurders die deelnemen aan een

college op voordracht van de fractie van de PvdA, kan besluiten

deze gesprekken te laten voeren door een delegatie uit het

bestuur of door een commissie waarvan al dan niet leden van

het bestuur deel uitmaken. 

Lid 3: De voortgangsgesprekken/ functioneringsgesprekken

worden jaarlijks gevoerd. 

Lid 4:.De fractievoorzitter verschaft inlichtingen aan het

bestuur of aan de aangewezen delegatie of commissie over het

functioneren van de leden van de fractie en van de bestuurders

ten behoeve van het voeren van deze gesprekken. 

Amendementen

18-2 PB-Amendement
Toevoegen: ‘De fractievoorzitter kan deelnemen
aan de voortgangsgesprekken/functioneringsge-
sprekken’.

Lid 6: De verslagen van voortgangsgesprekken/ functionerings-

gesprekken, evenals eventueel daarmee verbonden commen-

taar van degene met wie is gesproken, worden vertrouwelijk ter

beschikking gesteld aan het bestuur dat een kandidatenlijst

opstelt voor de volgende verkiezingen van het lichaam waarvan

degene waarmee een voortgangsgesprek/ functioneringsge-

sprek is gevoerd deel uitmaakt, respectievelijk van een commis-

sie die als opdracht heeft het bestuur over de kandidatenlijst te

adviseren. 

VOORSTEL 32
Artikel 15. De afdeling (HHR)

Lid 6: Gemeenteraadsverkiezingen

OUDE TEKST Lid 6: Gemeenteraadsverkiezingen

In het jaar voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen

stelt de afdelingsvergadering tijdig en achtereenvolgens vast:

Sub a. op welke wijze in de gemeente aan de verkiezingen

wordt deelgenomen;

Sub b. een tijdschema voor de vaststelling van het verkiezings-

program en de kandidatenlijst, conform artikel 5, 6 en 18 van

het huishoudelijk reglement, binnen de door het partijbestuur

aangegeven termijnen. Voor de afdelingsvergaderingen die

betrekking hebben op het onder sub a en b genoemde zijn de

termijnen uit lid 5 sub a en b van toepassing.

NIEUWE TEKST Lid 6. Gemeenteraadsverkiezingen

Sub a: Uiterlijk vijftien maanden voor de datum van de gemeen-

teraadsverkiezingen stelt de afdelingsvergadering vast of en op

welke wijze in de gemeente aan de verkiezingen wordt deelge-

nomen. 

Sub b: Indien wordt besloten deel te nemen met een kandida-

tenlijst voor de PvdA, stelt de afdelingsvergadering uiterlijk der-

tien maanden voor de datum van de gemeenteraadsverkiezin-

gen een draaiboek vast voor de voorbereidingen van deze ver-

kiezingen en de betrokkenheid van de afdeling bij eventuele

toetreding van de PvdA tot het college van Burgemeester en

Wethouders. 
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Sub c: Dit draaiboek bevat de procedure en een tijdschema voor

de vaststelling van het profiel van de fractie en van de individuele

kandidaten en van het verkiezingsprogram en de kandidatenlijst,

en tevens de wijze van werken bij de onderhandelingen over de

coalitie- en collegevorming, conform de artikelen 5, 6 en 18 

Sub d: In dit draaiboek wordt ook vastgelegd hoe zowel de selec-

tie van kandidaten voor de gemeenteraadsfractie als de selectie

van wethouderskandidaten zal plaatsvinden. 

Sub e: Voor de afdelingsvergadering(en) die betrekking hebben

op de bovengenoemde onderwerpen, zijn de termijnen uit lid 5

sub a en b van toepassing. 

Sub f: Indien de afdelingsvergadering besluit om deel te nemen

met een kandidatenlijst op basis van samenwerking met ande-

re partijen, worden zo veel mogelijk de voorbereiding van de

gemeenteraadsverkiezing en de gang van zaken rond het even-

tueel toetreden tot een college van Burgemeester en

Wethouders op gelijke wijze georganiseerd als het geval zou

zijn geweest als de PvdA zelfstandig een kandidatenlijst had

ingediend. 

VOORSTEL 33
Artikel 15. De afdeling (HHR)

NIEUWE TEKST Nieuw Lid 7. Kandidaat-wethouders

Sub a: De afdelingsvergadering kan, in dezelfde vergadering

waarin de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen

wordt vastgesteld, één of meer personen voorzien van de kwali-

ficatie kandidaat-wethouder. 

Amendementen

19. Hoorn 
Eindhoven
Schrappen: sub A. 
Toelichting: Zie de toelichting bij voorstel 26,
amendement 16. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Het PB attendeert erop dat het geen
verplichting, maar een mogelijkheid is, daar het
woord 'kan' wordt gebruikt.

Sub b: Indien dit gebeurt, worden deze als zodanig gekwalifi-

ceerde kandidaten voor de positie van wethouder in ieder geval

betrokken bij de selectie van de kandidaten die door de fractie

bij de verkiezing van de wethouders worden voorgedragen. 

Amendementen

20. Hoorn 
Eindhoven
Schrappen: sub b. 
Toelichting: Zie de toelichting bij voorstel 26,
amendement 16. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Zie amendement Hoorn, Eindhoven bij
voorstel 33, artikel 15. Het PB benadrukt dat de
afdelingsvergadering er zelf voor kan kiezen om
één of meer personen te voorzien van de kwalifica-

tie kandidaat-wethouder. Sub b stelt dat indien de
afdelingsvergadering deze keuze heeft gemaakt
deze kandidaat-wethouder wordt betrokken bij de
selectie van de kandidaten die door de fractie bij
de verkiezing van de wethouders worden voorge-
dragen. Het PB hecht aan een goede procedure
waarbij aan het begin van het proces de spelregels
duidelijk zijn en er afspraken worden gemaakt. Je
kan niet iemand tot kandidaat-wethouder maken
en vervolgens niet betrekken bij de selectie van
kandidaten die door de fractie bij de verkiezing
van de wethouders worden voorgedragen.

Sub c: De kwalificatie door de afdelingsvergadering geldt als

een zwaarwegend advies, zodat de fractie bij het voorleggen van

het onderhandelingsresultaat aan de afdelingsvergadering op

grond waarvan deze vergadering de beslissing neemt over deel-

name van de PvdA aan het college van Burgemeester en

Wethouders, gemotiveerd het voornemen over de voordracht

van wethouders namens de PvdA voor eindadvies aan de afde-

lingsvergadering voorlegt. 

Amendementen

21. Hoorn 
Eindhoven
Schrappen: sub c. 
Toelichting: Zie de toelichting bij voorstel 26,
amendement 16. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Zie eerdere toelichtingen bij sub a, en
sub b.

VOORSTEL 34
Artikel 19. Het gewest (HHR)

OUDE TEKST Lid 8. Provinciale Statenverkie zing en

In het jaar voorafgaande aan de verkiezingen voor de

Provinciale Statenverkiezingen stelt de gewestelijke vergade-

ring tijdig en achtereenvolgens vast:

Sub a: op welke wijze aan de verkiezingen voor de Provinciale

Staten wordt deelgenomen;

Sub b: een tijdschema voor de vaststelling van het verkiezings-

program en de kandidatenlijst(en) conform artikel 5, 6 en 21

van het huishoudelijk reglement, binnen de door het partijbe-

stuur aangegeven termijnen.

Voor de gewestelijke vergaderingen die betrekking hebben op

het onder sub a en b genoemde zijn de termijnen uit lid 7 sub

a en b van toepassing

NIEUWE TEKST Lid 8. Provinciale Statenverkie zingen

Sub a: Uiterlijk vijftien maanden voor de datum van de

Provinciale Statenverkiezingen stelt de gewestelijke vergade-

ring vast of en op welke wijze in de provincie aan de verkiezin-

gen wordt deelgenomen. 

Sub b: Indien wordt besloten deel te nemen met een kandida-

tenlijst voor de PvdA, stelt de gewestelijke vergadering uiterlijk

dertien maanden voor de datum van de Provinciale

Statenverkiezingen een draaiboek vast voor de voorbereidingen
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van deze verkiezingen en de betrokkenheid van de gewestelijke

vergadering bij eventuele toetreding van de PvdA tot het college

van Gedeputeerde Staten. 

Sub c: Dit draaiboek bevat een tijdschema voor de vaststelling

van het verkiezingsprogram en de kandidatenlijst, conform de

artikelen 5, 6 en 21 van het Huishoudelijk Reglement, binnen

de door het partijbestuur aangegeven termijnen. 

Sub d: In dit draaiboek wordt ook vastgelegd hoe zowel de selec-

tie van kandidaten voor de Statenfractie als de selectie van kan-

didaat-gedeputeerden zal plaatsvinden. 

Sub e: Voor de gewestelijke vergadering(en) die betrekking heb-

ben op de bovengenoemde onderwerpen, zijn de termijnen uit

lid 2 van toepassing. 

Sub f: Indien de gewestelijke vergadering besluit om deel te

nemen met een kandidatenlijst op basis van samenwerking met

andere partijen, worden zo veel mogelijk de voorbereidingen

van de Statenverkiezingen en de gang van zaken rond het even-

tueel toetreden tot een college van Gedeputeerde Staten op gelij-

ke wijze georganiseerd als het geval zou zijn geweest als de

PvdA zelfstandig een kandidatenlijst had ingediend. 

VOORSTEL 35
Artikel 19. Het gewest (HHR)

NIEUWE TEKST Nieuw Lid 9. Kandidaat-gedeputeerden

Sub a: De gewestelijke vergadering kan, in dezelfde vergadering

waarin de kandidatenlijst voor Provinciale Staten wordt vastge-

steld, één of meer personen voorzien van de kwalificatie kandi-

daat-gedeputeerde. 

Amendementen

22. Hoorn 
Eindhoven
Schrappen: sub a. 
Toelichting: Zie de toelichting bij voorstel 26,
amendement 16. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Hier geldt dezelfde argumentatie als
voor de kandidaat wethouders. De gewestelijke
vergadering KAN één of meer personen voorzien
van de kwalificatie kandidaat-gedeputeerde.

Sub b: Indien dit gebeurt, worden deze als zodanig gekwalifi-

ceerde kandidaten voor de positie van gedeputeerde in ieder

geval betrokken bij de selectie van de kandidaten die door de

fractie bij de verkiezing van de gedeputeerden worden voorge-

dragen 

Amendementen

23. Hoorn 
Eindhoven
Schrappen: sub b. 
Toelichting: Zie de toelichting bij voorstel 26,
amendement 16. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie eerdere toelichting

Sub c: De kwalificatie door de gewestelijke vergadering geldt als

een zwaarwegend advies, zodat de fractie bij het voorleggen van

het onderhandelingsresultaat aan de gewestelijke vergadering

op grond waarvan deze vergadering de beslissing neemt over

deelname van de PvdA aan het college van Gedeputeerde

Staten, gemotiveerd het voornemen over de voordracht van

gedeputeerden namens de PvdA voor eindadvies aan de gewes-

telijke vergadering voorlegt. 

Amendementen

24. Hoorn 
Eindhoven
Schrappen: sub c. 
Toelichting: Zie de toelichting bij voorstel 26,
amendement 16. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie eerdere toelichting
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STATUTEN

VOORSTEL 36
Artikel 13. Het gewest (St)

Lid 3: De gewestelijke vergadering

NIEUWE TEKST Nieuw sub h: Bij verkiezingen voor de water-

schappen kunnen (tijdelijk) regio’s worden aangewezen waarin

de afdelingen zijn vertegenwoordigd die binnen het gebied van

een waterschap liggen, naar rato van het aantal leden dat in dat

waterschap woont. Als een waterschap in het gebied van meer

gewesten ligt, ligt het initiatief bij het gewest waarbinnen de

hoofdzetel van het waterschap ligt. Het gewestelijk bestuur treft

de nodige regelingen in overleg met de andere gewestelijke

besturen in het gebied van het waterschap.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOORSTEL 37
NIEUWE TEKST Nieuw artikel 21 A. Verkiezingen

Waterschappen (HHR)

Lid 1: De bepalingen ten aanzien van de verkiezing van

Provinciale Staten zijn, waar nodig, van overeenkomstige toe-

passing bij de verkiezing van waterschapsbesturen, voor zover

in het navolgende niet anders is bepaald. 

Lid 2: Voor deze verkiezingen is het gewest verantwoordelijk

waarin het hoofdkantoor is gelegen van het desbetreffende

waterschap. Dit gewest zorgt er bij de uitvoering voor dat de

andere gewesten waarin ook delen van dat waterschap zijn gele-

gen, tijdig betrokken worden bij alle procedures inzake de ver-

kiezingen en het functioneren van deze besturen. 

Lid 3: De betrokken gewesten dragen er zorg voor dat hun eigen

afdelingen in het werkgebied van de waterschappen waar de

verkiezingen zullen plaatshebben, in de verkiezingen en de pro-

cedures in de aanloop er naar toe, voldoende betrokken worden.

De afdelingen hebben in de desbetreffende vergaderingen

stemrecht naar rato van het aantal leden in het onderhavige

gebied. 

Lid 4: Wanneer de PvdA zelfstandig of in een samenwerkings-

verband deelneemt aan de waterschapsverkiezingen, mogen de

PvdA-leden zich niet op een lijst van andere in het parlement

vertegenwoordigende partijen of daaraan gelieerde organisaties

laten plaatsen. Het is de leden van de PvdA wel toegestaan zich

te (laten) kandideren voor andere (niet-politieke) lijsten, tenzij

zij door het doen van uitlatingen het aanzien en/of de positie

van de PvdA schaden. 

Lid 5: Leden die namens de PvdA zitting hebben in een verte-

genwoordigend lichaam of een gekozen of benoemde bestuur-

der van een overheidsorgaan zijn, kunnen zich niet (laten) kan-

dideren voor een verkiezingslijst anders dan die welke door de

PvdA zelfstandig of in samenwerkingsverband is vastgesteld. 

Lid 6: Indien de PvdA niet deelneemt (zelfstandig of in samen-

werkingsverband) aan de verkiezingen, zijn leden vrij zich voor

andere lijsten te (laten) kandideren, tenzij de bevoegde gewes-

telijke vergadering uitspreekt dat er aantoonbaar tegenstrijdig

belang is tussen het partijbelang en het belang van de lijst waar-

op men geplaatst wil worden. 

Lid 7: Het lidmaatschap van een algemeen bestuur van een

waterschap namens de PvdA is niet verenigbaar met het lid-

maatschap van het gewestelijk bestuur. 
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VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT
DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
VAN HET CENTRUM VOOR LOKAAL
BESTUUR

VOORSTEL 38
Artikel 11. Het Centrum voor Lokaal Bestuur (HHR)

OUDE TEKST Lid 1: De leden van gemeenteraden, territoriaal

gewestelijke lichamen en Provinciale Staten, de rechtstreeks

gekozen leden van deelgemeenteraden of stadsdeelraden die lid

van de partij zijn, alsmede de commissarissen van de Koningin,

(waarnemend) burgemeesters, wethouders, gedeputeerden en

voorzitters van territoriaal gewestelijke lichamen die lid van de

partij zijn betalen een door het partijbestuur vast te stellen con-

tributie aan het centrum. 

NIEUWE TEKST Lid 1: De gekozen en benoemde leden van

de besturen van gemeenten, provincies, waterschappen, territo-

riaal regionale en lokale lichamen en deelgemeenteraden of

stadsdeelraden die lid van de partij zijn, betalen een door het

partijbestuur vast te stellen contributie aan het Centrum voor

Lokaal Bestuur

Amendementen

25. Castricum 
Toevoegen: Bij het bepalen van de hoogte van
deze contributie wordt uitsluitend rekening gehou-
den met het bruto-inkomen uit het desbetreffende
orgaan. Enige andere (on-)kostenvergoeding
wordt buiten beschouwing gelaten. 
Toelichting: De contributie voor het CLB is NU
een percentage van het totaal van brutoinkomsten
en (on-)kostenvergoedingen. De (on-)kostenver-
goeding is een vergoeding van onkosten en dient
niet beschouwd te worden als inkomen uit het lid-
maatschap van vertegenwoordigende organen.
Het is derhalve principieel onjuist dat de afdracht
aan het CLB wordt geheven over zowel inkomen
als onkostenvergoeding. 
PREADVIES: OVERNEMEN

VOORSTEL 39
Artikel 11. Het Centrum voor Lokaal Bestuur (HHR)

Lid 2: Het bestuur van het Centrum voor Lokaal Bestuur bestaat uit: 

OUDE TEKST Sub a: een uit ieder gewest en stadsregio door

partijleden als bedoeld in lid 1 in dat gewest of stadsregio te kie-

zen lid uit de kandidaten die zich in dat gewest bij het geweste-

lijk bestuur gemeld hebben; de gekozene moet een partijlid zijn

als bedoeld in lid 1;

NIEUWE TEKST Sub a: een uit ieder gewest door partijleden

als bedoeld in lid 1 in het desbetreffende gewest te kiezen lid uit

de kandidaten die zich bij het bestuur van het gewestelijk

bestuur gemeld hebben en woonachtig zijn in het desbetreffen-

de gewest; de kandidaten moeten partijlid zijn als bedoeld in lid

1; bij deze vanuit gewesten aan te wijzen bestuursleden blijven

partijleden en kandidaten die woonachtig zijn in een gemeente

met een gedecentraliseerd bestuur buiten beschouwing; 

Amendementen

26. Zeist 
Schrappen: laatste gedeelte van laatste zin (bij
een… buiten beschouwing). 
Toelichting: Totaal onduidelijk wat met deze tekst
bedoeld wordt in relatie tot het voorstel (nr39), en
daarom niet af te leiden waarom dit hier zou moe-
ten staan. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: CLB wil graag dat ieder gewest een
bestuurslid levert. Daarbij wil ze ook een bestuurs-
plek reserveren voor een partijlid als bedoeld in lid
1, uit Amsterdam en een uit Rotterdam. dat bete-
kent wel dat bij de verkiezing van een bestuurslid
voor het CLB uit Noord-Holland en Zuid-Holland
de leden uit Amsterdam en Rotterdam geen passief
en actief kiesrecht hebben.

VOORSTEL 40
Artikel 11. Het Centrum voor Lokaal Bestuur (HHR)

Lid 2: Het bestuur van het Centrum voor Lokaal Bestuur bestaat uit:

OUDE TEKST: Sub b: ten hoogste twee leden aan te wijzen

door het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting

NIEUWE TEKST: Sub b: uit gemeenten met een gedecentrali-

seerd bestuur wordt telkens één lid dat door partijleden als

bedoeld in lid 1 uit die gemeenten wordt gekozen uit de kandi-

daten die zich bij het afdelingsbestuur gemeld hebben; de kan-

didaten moeten partijlid zijn als bedoeld in lid 1 en woonachtig

zijn in die gemeente; 

Amendementen

27. Zutphen 
Toevoegen: Toevoegen een sub. d aan die artikelen
die de samenstelling van het bestuur van het CLB
organiseren: 
'ten hoogste twee leden aan te wijzen door het
curatorium van de Wiardi Beckman Stichting'. 
Toelichting: Wij waarderen de nieuwe tekst, maar
willen die uitbereiding van het bestuur van het
CLB niet ten kosten laten gaan van de leden die
aangewezen worden door het curatorium van de
Wiardi Beckman Stichting. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Het bestuur van het CLB is van en
voor de vertegenwoordigers van de partij. Het CLB
is ondergebracht bij de WBS, maar het aanwijzen
van bestuursleden vanuit de WBS heeft geen speci-
fieke meerwaarde. Daarentegen is er wel behoefte
aan een vertegenwoordiger vanuit Amsterdam en
Rotterdam (vanwege de specifieke zaken die spelen
rondom het gedecentraliseerd bestuur in die ste-
den)
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VOORSTEL 41
Artikel 11. Het Centrum voor Lokaal Bestuur (HHR)

OUDE TEKST: Lid 2 Sub f: Het centrumbestuur kiest uit zijn

midden een voorzitter

NIEUWE TEKST: Lid Sub f: De leden van het betuur wijzen

een voorzitter aan, hetzij vanuit hun midden, hetzij van buiten

het bestuur. Indien een voorzitter wordt aangewezen van buiten

de kring van bestuursleden die op grond van sub a, b of c deel-

nemen, dan dient deze voorzitter een partijlid te zijn waarop lid

1 van toepassing is. Een voorzitter van buiten het bestuur neemt

deel aan de vergaderingen van het bestuur als volwaardig lid. 

VOORSTEL 42
Artikel 11. Het Centrum voor Lokaal Bestuur (HHR)

OUDE TEKST: Lid 2 Sub g: Het bestuur treedt jaarlijks in de

maand december af, doch is terstond herkiesbaar.

NIEUWE TEKST: Lid 2 Sub g: Leden van het bestuur op basis

van sub a en b worden gekozen voor een periode van vier jaar,

waarna zij ten hoogste één maal opnieuw voor een periode van

vier jaar op die basis kunnen worden gekozen. Leden van het

bestuur op basis van sub c worden benoemd voor een periode

gelijk aan de zittingsduur van het partijbestuur. De voorzitter

wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan ten hoog-

ste één maal worden herbenoemd. 

VOORSTEL 43
Artikel 11. het Centrum voor Lokaal bestuur (HHR)

NIEUWE TEKST: Lid 2 Sub h: Het bestuur kan vaststellen

wanneer de verkiezingen van leden op basis van sub a en b

plaatsvinden. Indien voor een positie een vacature optreedt,

vindt zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarvan een

verkiezing plaats voor die opengevallen positie. Het bestuur kan

bij het openstellen van de vacature bepalen dat de termijn van

vervulling van het bestuurslidmaatschap in geval van het ver-

vullen van een vacature na minder dan een zittingsduur van

vier jaar, korter is dan de zittingsduur van vier jaar. Voor een

kandidaat die verkozen wordt voor een kortere periode dan vier

jaar, bestaat de mogelijkheid van twee maal herverkiezing. 

VOORSTELLEN VAN ALGEMENE AARD

STATUTEN

VOOSTEL 45
Artikel 6. Bemiddeling en toezicht 
Indien een orgaan of lid van de partij handelt of dreigt te han-

delen 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 bevoegd voor zover nodig

besluiten van partijorganen buiten werking te stellen, aanwij-

zingen te geven en beperkingen aan te brengen in de uitoefe-

ning van rechten en functies. Het huishoudelijk reglement

geeft nadere regels omtrent de uitoefening van deze bevoegd-

heid.

Amendementen

28. PB-Amendement
Toevoegen: ‘zoals’. Nieuwe tekst wordt: Indien een
orgaan of lid van de partij handelt of dreigt te han-
delen in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de partij, dan wel de partij op onre-
delijke wijze benadeelt of dreigt te benadelen, is
het partijbestuur bevoegd voor zover nodig maat-
regelen te nemen zoals besluiten van partijorga-
nen buiten werking te stellen, aanwijzingen te
geven, beperkingen aan te brengen in de uitoefe-
ning van rechten en functies. Het huishoudelijk
reglement geeft nadere regels omtrent de uitoefe-
ning van deze bevoegdheid.

VOORSTEL 45
Artikel 11. Het afdelingsbestuur (St)

Lid 1: Samenstelling

OUDE TEKST Sub b. De in sub a eerste volzin bedoelde leden

worden gekozen voor een periode van tenminste één en ten

hoogste vier jaar. Van deze bestuursleden kan er ten hoogste

één lid van de gemeenteraad zijn; dit lid kan echter niet de func-

tie van voorzitter, secretaris of penningmeester vervullen.

NIEUWE TEKST Sub b: De in sub a eerste volzin bedoelde

leden worden gekozen voor een periode van tenminste één en

ten hoogste vier jaar. Van deze bestuursleden kan met dispen-

satie van het partijbestuur ten hoogste één lid van de gemeen-

teraad zijn; dit lid kan echter niet de functie van voorzitter,

secretaris of penningmeester vervullen.

VOORSTEL 46
Artikel 11. Het afdelingsbestuur (St)

Lid 1: Samenstelling

NIEUWE TEKST Nieuw sub c (rest vernummeren) Sub c: De

leden van het bestuur kunnen te allen tijde, samen of afzonder-

lijk, door de ledenvergadering als lid van het bestuur worden

ontslagen. 
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VOORSTEL 47
Artikel 14. Het gewestelijk bestuur (St)

Lid 1: Samenstelling

OUDE TEKST Sub b. De in sub a eerste volzin bedoelde

bestuursleden worden gekozen voor een periode van tenmin-

ste één en ten hoogste vier jaar. Van deze bestuursleden kan er

ten hoogste één tevens lid zijn van de Statenfractie; dit lid kan

echter niet de functie van voorzitter, secretaris of penning-

meester vervullen.

NIEUWE TEKST Sub b: De in sub a eerste volzin bedoelde

bestuursleden worden gekozen voor een periode van tenmin-

ste één en ten hoogste vier jaar. 

Amendementen

28. Zutphen 
Handhaven oude tekst, en eventueel toevoegen
dat dit lid met dispensatie van het partijbestuur
bestuurslid kan zijn. 
Toelichting: Conform nieuwe tekst voorstel 44,
artikel 11, sub b. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Het amendement 29 Eindhoven over
deze passage neemt het PB gewijzigd over. Elk
gewest telt ruim voldoende leden om deze onge-
wenste cummulatie te voorkomen. Dus moeten we
ook niet op voorhand al dispensatie mogelijkhe-
den benoemen.

29. Eindhoven 
Toevoegen: Van deze bestuursleden kan er geen
lid tevens lid zijn van de Statenfractie. 
Toelichting: De nieuwe tekst laat het open of "de
geest" van dit artikel nu wel of niet een gecombi-
neerde functie statenlid/gewestbestuurder toe-
laat. Om discussie op een later tijdstip te voorko-
men is het beter hier duidelijkheid over te schep-
pen. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Toevoegen: Gewestelijke bestuursleden kunnen
geen lid zijn van de Provinciale Statenfractie.

VOORSTEL 48
Artikel 14. Het gewestelijk bestuur (St)

Lid 1: Samenstelling

NIEUWE TEKST, Nieuw sub c (rest vernummeren) Sub c: De

leden van het bestuur kunnen te allen tijde, samen of afzon-

derlijk, door de gewestelijke vergadering als lid van het bestuur

worden ontslagen. 

VOORSTEL 49
OUDE TEKST Artikel 17. Het congrespresidium (St)

Lid 1: Samenstelling

Het congrespresidium bestaat uit negen leden. De leden van

het congrespresidium worden gekozen door het congres voor

een periode van twee jaar. De door het congres gekozen presi-

diumleden kunnen drie keer worden herkozen. Het partijbe-

stuur stelt een rooster van aftreden op, waarbij om het jaar res-

pectievelijk vier en vijf leden aftreden. Het congrespresidium

leidt de vergaderingen van het congres, het de Politieke

Ledenraad en de Adviesraad Verenigingszaken. Leden van het

congrespresidium mogen niet lid zijn van het partijbestuur, de

Politieke Ledenraad en de Adviesraad Verenigingszaken of

afdelingsafgevaardigde zijn naar het congres.

NIEUWE TEKST Artikel 17. Het presidium

Lid 1: Samenstelling 

Het presidium bestaat uit negen leden. De leden van het presi-

dium worden gekozen door het congres voor een periode van

twee jaar. De door het congres gekozen presidiumleden kun-

nen drie keer worden herkozen. Het partijbestuur stelt een

rooster van aftreden op. 

Lid 2: Taken

Het presidium leidt de vergaderingen van het congres, de

Politieke Ledenraad en de Adviesraad Verenigingszaken.

Leden van het presidium mogen niet lid zijn van het partijbe-

stuur, de Politieke Ledenraad en de Adviesraad

Verenigingszaken of afgevaardigde zijn naar het congres. 

VOORSTEL 50
Artikel 18. Het partijbestuur (St)

Lid 1: Samenstelling

OUDE TEKST Sub c. De door het congres gekozen leden van

het partijbestuur kunnen te allen tijde, samen of afzonderlijk,

door het congres als lid van het partijbestuur worden ontslagen

of geschorst.

NIEUWE TEKST Sub c. De door het congres gekozen leden

van het partijbestuur kunnen te allen tijde, samen of afzonder-

lijk, door het congres als lid van het partijbestuur worden ont-

slagen. 

VOORSTEL 51
Artikel 18. Het partijbestuur (St)
Lid 1: samenstelling

NIEUWE TEKST sub f: de vergaderingen van het partijbe-

stuur zijn besloten. 

Lid 2: Taken

NIEUWE TEKST Nieuw Lid 2 sub m: In afwachting van een

besluit door het bevoegde orgaan kan het partijbestuur iemand

in de uitoefening van een functie schorsen. In dat geval bevor-

dert het partijbestuur dat er zo spoedig mogelijk een besluit

genomen wordt en kan daartoe een termijn stellen. Deze maat-

regelen worden aan betrokkenen medegedeeld, met opgave

van de redenen. 

VOORSTEL 52
Artikel 22. Slotbepaling (St)

NIEUWE TEKST Nieuw lid 2 (rest vernummeren): Lid 2. Het

partijbestuur vertegenwoordigt de partij in en buiten rechte.

Het kan daartoe een of meer van zijn leden, van de organen of

van de medewerkers van de partij machtigen. 

VOORSTEL 53
Artikel 22. Slotbepaling (St)

OUDE TEKST Lid 5: De organisatie en werkwijze van de par-

tij worden geregeld door de statuten en het huishoudelijk

reglement. De statuten en het huishoudelijk reglement wor-

den vastgesteld door het partijcongres.
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NIEUWE TEKST Lid 6: De organisatie en werkwijze van de

partij worden geregeld door de statuten en het huishoudelijk

reglement. In situaties waarin de statuten en het huishoudelijk

reglement niet voorzien is de algemene wet- en regelgeving

mutatis mutandis van kracht. De statuten en het huishoudelijk

reglement worden vastgesteld door het partijcongres. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOORSTEL 54
Artikel 5. kandidaatstelling vertegenwoordigende lichamen
(HHR)

OUDE TEKST Lid 9: Het bestuur dat een ontwerpkandidaten-

lijst opstelt, dan wel de adviescommissie kandidaatstelling

indien die voor het opstellen van een kandidatenlijst is inge-

steld, kan een kandidaat (inclusief kandidaat-lijsttrekkers) wei-

geren, indien te verwachten is dat deze kandidaat ernstige scha-

de zal berokkenen aan het aanzien van de partij. Een dergelijke

beslissing over het niet toelaten van een kandidaat tot de kandi-

daatstelling dient tenminste vijf weken genomen te worden

voor de vaststelling van de kandidatenlijst in de bevoegde verga-

dering. Een dergelijke beslissing heeft geen opschortende wer-

king ten aanzien van het bekend maken van de ontwerpkandi-

datenlijst en het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst.

NIEUWE TEKST Lid 9: Het bestuur dat een ontwerpkandida-

tenlijst opstelt, dan wel de adviescommissie kandidaatstelling,

kan besluiten een kandidaat (inclusief kandidaat-lijsttrekkers)

niet verder in de procedure te betrekken, indien een kandidaat

duidelijk niet past in het gestelde profiel of indien te verwach-

ten is dat deze kandidaat ernstige schade zal berokkenen aan

het aanzien van de partij. Een dergelijke beslissing over het niet

toelaten van een kandidaat tot de kandidaatstelling dient ten

minste vijf weken voor de vaststelling van de kandidatenlijst in

de bevoegde vergadering genomen te worden. Een dergelijke

beslissing heeft geen opschortende werking ten aanzien van het

bekend maken van de ontwerpkandidatenlijst en het opstellen

van de ontwerpkandidatenlijst. 

VOORSTEL 55
Artikel 5. Kandidaatstelling vertegenwoordigende lichamen
(HHR)

OUDE TEKST Lid 10 De kandidaat op wie een beslissing als

bedoeld in lid 9 van toepassing is, wordt daarvan onverwijld

schriftelijk op de hoogte gebracht, onder vermelding van de

redenen. Daarbij wordt de kandidaat geïnformeerd over de

wijze waarop deze beroep kan aantekenen.

NIEUWE TEKST Lid 10: De kandidaat op wie een beslissing

als bedoeld in lid 10 van toepassing is, wordt daarvan onverwijld

schriftelijk op de hoogte gebracht. Daarbij wordt de kandidaat

geïnformeerd over de wijze waarop deze een bezwaar kan indie-

nen bij het partijbestuur. 

Amendementen

30. Zutphen 
Wijzigen: Lid 10 wordt lid 9 
Toelichting: Het voorstel heeft betrekking op lid 9. 

PREADVIES: OVERNEMEN 
Indieners van Zutphen hebben gelijk, maar als
gevolg van het invoegen van een nieuw lid op een
later moment is er uiteindelijk wel sprake van een
vernummering.

VOORSTEL 56
Artikel 5. Kandidaatstelling vertegenwoordigende lichamen
(HHR)
OUD Lid 11. De kandidaat kan binnen een termijn van een

week schriftelijk beroep aantekenen bij het partijbestuur tegen

de beslissing om hem of haar te weigeren als kandidaat.

NIEUW Lid 11. De kandidaat kan binnen een termijn van een

week na dagtekening van de mededeling als bedoeld in lid 11 bij

het partijbestuur schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing

om hem of haar niet verder te betrekken in de kandidaatstel-

lingsprocedure. 

Amendementen

31. Zutphen 
Wijzigen: lid 11 wordt lid 10 
Toelichting: Het voorstel heeft betrekking op lid 10 
PREADVIES: OVERNEMEN 
Indieners van Zutphen hebben gelijk, maar als
gevolg van het invoegen van een nieuw lid op een
later moment is er uiteindelijk wel sprake van een
vernummering.

VOORSTEL 57
Artikel 5. Kandidaatstelling vertegenwoordigende lichamen
(HHR)

OUDE TEKST Lid 12. Het partijbestuur stelt onverwijld het in

lid 11 bedoelde beroepsschrift in handen van een door het par-

tijbestuur ingestelde beroepscommissie. Deze beroepscommis-

sie roept de betrokkene op voor een mondelinge toelichting. De

beroepscommissie kan het bestuur of de adviescommissie kan-

didaatstelling als bedoeld in lid 9 in de gelegenheid stellen de

beslissing nader schriftelijk of mondeling toe te lichten. De

beroepscommissie doet uitspraak binnen een termijn van ten

hoogste twee weken na ontvangst van het beroepsschrift bij het

partijbestuur.

NIEUWE TEKST Lid 12: Het partijbestuur stelt onverwijld het

in lid 12 bedoelde bezwaarschrift in handen van de bezwaren-

commissie. De bezwarencommissie wordt onverwijld geïnfor-

meerd door het bestuur of de adviescommissie over de beweeg-

reden van het niet verder betrekken in de kandidaatstellingpro-

cedure. De bezwarencommissie toetst of het bestuur, respectie-

velijk de kandidaatstellingscommissie in redelijkheid tot het

oordeel kon komen om een kandidaat niet verder te betrekken

in de procedure. De bezwarencommissie kan de betrokkene

oproepen voor een mondelinge toelichting. De bezwarencom-

missie kan het bestuur of de adviescommissie kandidaatstelling

in de gelegenheid stellen de beslissing nader schriftelijk of

mondeling toe te lichten. De bezwarencommissie doet uit-

spraak binnen een termijn van ten hoogste twee weken na dag-

tekening van het bezwaarschrift aan het partijbestuur. 

29

BeschrBrief_def:Opmaak 1  16-02-09  00:19  Pagina 29



Amendementen

32. Zutphen 
Wijzigen: Lid 12 wordt lid 11 
Toelichting: Het voorstel heeft betrekking op het in
lid 11 bedoelde bezwaarschrift. 
PREADVIES: OVERNEMEN 
Toelichting: Indieners van Zutphen hebben gelijk,
maar als gevolg van het invoegen van een nieuw
lid op een later moment is er uiteindelijk wel spra-
ke van een vernummering.

33. Zutphen 
Culemborg
Wijzigen: Zin 4 'de bezwarencommissie kan de
betrokkene oproepen voor een mondelinge toe-
lichting' wordt 'de bezwarencommissie roept de
betrokkene op voor een mondelinge toelichting'. 
Toelichting: In het voorstel kan de betrokkene
opgeroepen worden door de bezwarencommissie.
Dit schept ongelijke verhoudingen. De bezwaren-
commissie (die wordt ingesteld door het bestuur)
wordt immers ook ingelicht over de beweegrede-
nen van het niet verder betrekken in de procedure.
Door ook de betrokkene te horen ontstaat een
meer gelijkwaardig hoor- en wederhoor. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Indien een bezwarencommissie van
opvatting is dat de schriftelijk informatie die is
aangeleverd volstaat om tot een oordeel te komen,
dan is het aan de bezwarencommissie om te bepa-
len of een nadere mondelinge toelichting nog
nodig is.

VOORSTEL 58
Artikel 5. Kandidaatstelling vertegenwoordigende lichamen
(HHR)

OUDE TEKST Lid 13. De uitspraak van de beroepscommissie

wordt onverwijld schriftelijk kenbaar gemaakt aan de betrokke-

ne en aan het bestuur of adviescommissie kandidaatstelling

zoals bedoeld in lid 9. Deze uitspraak is vertrouwelijk en niet

vatbaar voor hoger beroep.
NIEUWE TEKST lid 13: De uitspraak van de bezwarencom-

missie wordt onverwijld schriftelijk kenbaar gemaakt aan de

betrokkene en aan het bestuur of adviescommissie kandidaat-

stelling. Deze uitspraak is vertrouwelijk en niet vatbaar voor

hoger beroep. 

VOORSTEL 59
Artikel 5. Kandidaatstelling vertegenwoordigende lichamen
(HHR)

OUDE TEKST Lid 14. Indien de beroepscommissie het beroep

gegrond verklaart, wordt de betrokkene door het bestuur of de

adviescommissie kandidaatstelling terstond op de ontwerpkan-

didatenlijst of op de alfabetische lijst van niet-geplaatsten

geplaatst. De aldus gewijzigde lijst(en) worden bekend gemaakt

aan de leden die opgeroepen zijn voor de vergadering die de

kandidatenlijst vaststelt.
NIEUWE TEKST Lid 14: Indien de bezwarencommissie het

bezwaar gegrond verklaart, wordt de kandidatuur van de betrok-

kene door het bestuur of de adviescommissie kandidaatstelling

terstond in behandeling genomen. De kandidaat wordt vervol-

gens alsnog op de ontwerpkandidatenlijst of op de alfabetische

lijst van niet-geplaatsten geplaatst. De aldus gewijzigde lijst(en)

worden bekend gemaakt aan de leden die opgeroepen zijn voor

de vergadering die de kandidatenlijst vaststelt. 

VOORSTEL 60
Artikel 5. Kandidaatstelling vertegenwoordigende lichamen
(HHR)

OUDE TEKST Lid 15. De beroepscommissie zoals bedoeld in

lid 12 e.v., wordt ingesteld door het partijbestuur. De leden van

de beroepscommissie worden benoemd door het partijbestuur.

De beroepscommissie kan zich indelen in kamers die bestaan

uit tenminste drie leden; deze kamers kunnen uitspraak doen

als beroepscommissie. Een lid van de beroepscommissie kan

geen uitspraak doen als dat lid woonachtig is in de afdeling waar

een betrokkene die beroep aangetekend heeft, woonachtig is.

NIEUWE TEKST Lid 15: De bezwarencommissie wordt inge-

steld door het partijbestuur. De bezwarencommissie wijst uit

haar midden een voorzitter aan. De bezwarencommissie doet in

kamers van tenminste drie leden uitspraak als bezwarencom-

missie. Een lid van de bezwarencommissie kan geen deel uit-

maken van de kamer binnen het eigen gewest of in gevallen

waarin het met het desbetreffende lid persoonlijke betrekkin-

gen onderhoudt. 

VOORSTEL 61
Voorstel 67-1:
OUDE TEKST Artikel 9. Gelijke vertegenwoordiging vrouwen

en mannen

OUD Artikel 9. Gelijke vertegenwoordiging vrouwen en man-

nen

NIEUWE TEKST Artikel 9. Evenwichtige vertegenwoordiging 

VOORSTEL 61-2:
OUDE TEKST Lid 1: Overal waar in de partij besturen, afvaar-

digingen en dergelijke worden gekozen of kandidatenlijsten

voor vertegenwoordigende lichamen worden vastgesteld, wordt

gestreefd naar een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en

mannen.

NIEUWE TEKST: Overal waar in de partij besturen, afvaardi-

gingen en dergelijke worden gekozen of kandidatenlijsten voor

vertegenwoordigende lichamen worden vastgesteld, wordt

gestreefd naar een gelijke vertegenwoordiging qua sekse en

naar een evenwichtige spreiding qua leeftijd, regio en diversi-

teit. De verantwoordelijke besturen voeren hiervoor een actief

beleid en leggen daarover verantwoording af aan de leden. 

Amendementen

34. Rotterdam 
Etten-Leur
Wijzigen: “en naar een evenwichtige spreiding qua
leeftijd, regio en diversiteit ... aan de leden” wijzi-
gen in “en voert een beleid waardoor leeftijd, regio
en diversiteit in overweging worden genomen voor
de kandidatenlijst 
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Toelichting: Het PB-voorstel volgt naar onze
mening niet uit het vorige congres maar gaat ver-
der dan toen vastgesteld. Dit is wel een gewenst
beleid maar geen voorwaarde voor beleid. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Deze bepaling mag niet vrijblijvend worden.

Voorstel 61-3: 
OUDE TEKST Lid 2: Overal waar in de partij besturen, afvaar-

digingen en dergelijke worden gekozen of kandidatenlijsten

voor vertegenwoordigende lichamen worden vastgesteld, dient

tenminste één/derde van de bestuursleden, afgevaardigden of

kandidaten uit vrouwen te bestaan.

NIEUWE TEKST: Schrappen van lid 2. 

Voorstel 61-4: 
OUDE TEKST Lid 3: De verantwoordelijke besturen voeren

een actief beleid ten aanzien van kandidaatstelling van vrouwen

en leggen daarover verantwoording af aan de leden.

NIEUWE TEKST: Schrappen van lid 3. 

Amendementen

35. Zeist 
Wijzigen: lid 3 wordt 'De verantwoordelijke bestu-
ren voeren een actief beleid ten behoeve van een
afgewogen vertegenwoordiging zoals vermeld in
lid 1, en leggen daarover verantwoording af aan de
leden.' 
Toelichting: Wanneer je een bepaalde vertegen-
woordiging nastreeft, zoals bedoeld in lid 1, dien
je daar als afdeling ook actief beleid op te hebben.
Actief beleid en verantwoordelijkheid voorkomt
dat het blijft bij 'een goede intentie op papier'. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Overbodig. Dit staat al in de nieuwe
tekst. "De verantwoordelijke besturen voeren hier-
voor een actief beleid en leggen daarover verant-
woording af aan de leden."

VOORSTEL 62
Artikel 10. De geldmiddelen
OUDE TEKST Lid 3: De partij heeft een verkiezingsfonds, een

spaarfonds voor de gewesten en een spaarfonds voor de afdelin-

gen. De middelen voor deze fondsen worden verkregen uit een

door het partijbestuur vast te stellen bedrag uit de contributie-

opbrengst alsmede uit vrijwillige bijdragen, schenkingen en

andere inkomsten.

NIEUWE TEKST Lid 3: De partij heeft een spaarfonds voor de

landelijke verkiezingen, een spaarfonds voor de Provinciale

Statenverkiezingen, een spaarfonds voor de waterschapsverkie-

zingen, een spaarfonds voor de Europese verkiezingen en een

spaarfonds voor de gemeenteraadsverkiezingen. De middelen

voor deze fondsen worden verkregen uit een door het partijbe-

stuur vast te stellen bedrag uit de contributieopbrengst alsmede

uit vrijwillige bijdragen, schenkingen en andere inkomsten. 

VOORSTEL 63
Artikel 13. De beroepscommissie (HHR)

OUDE TEKST: Lid 1: Samenstelling

Sub a: In tussentijdse vacatures in de beroepscommissie wordt

zodra mogelijk door het partijbestuur voorzien door te putten

uit de plaatsvervangende leden, te beginnen bij degene die het

hoogste aantal stemmen bij deze verkiezing heeft behaald.

Sub b: Bij ontstentenis of in geval een lid van de commissie

betrokkene of belanghebbende is bij een royements- of bemid-

delingsprocedure, wordt zijn plaats ingenomen door een door

partijbestuur en beroepscommissie gezamenlijk aan te wijzen

lid van de beroepscommissie. Na afhankelijk van de beroeps-

zaak herneemt het oorspronkelijke lid zijn plaats in de beroeps-

commissie.

NIEUWE TEKST Lid 1: Plaatsvervanging

Bij ontstentenis of in geval een lid van de commissie betrokke-

ne of belanghebbende is bij een royements- of bemiddelings-

procedure, wordt zijn plaats ingenomen door een plaatsvervan-

gend lid, aan te wijzen door de voorzitter van de beroepscom-

missie. Na afhandeling van de beroepszaak herneemt het oor-

spronkelijke lid zijn plaats in de beroepscommissie. 

VOORSTEL 64
Artikel 14. De adviescommissie kandidaatstelling (HHR)

Lid 1: Omschrijving

Het partijbestuur stelt ten behoeve van de voorbereidende werk-

zaamheden inzake de kandidatenlijsten voor de verkiezingen

van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees

Parlement een adviescommissie in.

Lid 2: Taken

De adviescommissie adviseert het partijbestuur bij het opstellen

van de ontwerpkandidatenlijst voor de desbetreffende verkie-

zingen. Hieronder vallen het scouten en werven van kandidaten

en hen toetsen aan vooraf geformuleerde kwaliteitseisen en aan

een advies over de meest gewenste samenstelling van de fractie.

Lid 3: Samenstelling

OUDE TEKST Sub a. Het partijbestuur bepaalt het aantal

leden van de adviescommissie. De leden van de adviescommis-

sie, onder wie één lid van het partijbestuur, worden benoemd

door het partijbestuur. Het partijbestuur benoemt de voorzitter

van de adviescommissie.

NIEUWE TEKST Sub a. De leden van de adviescommissie,

onder wie minimaal één lid van het partijbestuur, worden

benoemd door het partijbestuur. Het partijbestuur benoemt de

voorzitter van de adviescommissie.

OUDE TEKST Sub b. Bij de samenstelling wordt gelet op erva-

ring met het parlementaire werk en diversiteit in culturele,

regionale en maatschappelijke achtergrond.

NIEUWE TEKST Sub b. Bij de samenstelling wordt gelet op

ervaring met het parlementaire werk, kennis van de partij en

diversiteit in culturele, regionale en maatschappelijke achter-

grond. 

VOORSTEL 65
Artikel 19. Het gewest (HHR)

Lid 1: Aantal afgevaardigden en stemmen

OUDE TEKST Sub d. De afdelingsafvaardiging vertegenwoor-

digt eenzelfde aantal stemmen als het aantal stemmen waarop

de afdeling in het congres recht heeft. De stemmen worden
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gelijkelijk over de afgevaardigden verdeeld. De leden van het

gewestelijk bestuur hebben ieder één stem. 

NIEUWE TEKST Sub d. De afdelingsafvaardiging vertegen-

woordigt eenzelfde aantal stemmen als het aantal stemmen

waarop de afdeling in het congres recht heeft. Iedere afgevaar-

digde krijgt een zo evenredig mogelijk deel van de stemmen

van de afdeling toegewezen. De leden van het gewestelijk

bestuur hebben ieder één stem. Stemoverdracht is niet toege-

staan. 

Amendementen

36. Eindhoven 
Etten-Leur
Wijzigen: "Iedere afgevaardigde krijgt een zo even-
redig mogelijk deel van de stemmen van de afde-
ling toegewezen." in "Iedere aanwezige afgevaar-
digde krijgt een zo evenredig mogelijk deel van de
stemmen van de afdeling toegewezen." " 
Toelichting: Het is onwenselijk voor afdelingen
met meerdere afgevaardigden dat stemmen verlo-
ren gaan omdat een van deze afgevaardigden (bij-
voorbeeld wegens ziekte) niet in staat is op de
gewestelijke vergadering aanwezig te zijn. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: De wijze die Eindhoven voorstelt
neemt de prikkel voor afgevaardigden van de grote
afdelingen weg om voltallig te verschijnen. Het PB
wil graag dat afgevaardigden lijfelijk naar het con-
gres komen. Indien afgevaardigden verhinderd zijn
kunnen plaatsvervangende afgevaardigden de plek
innemen.

REDACTIONELE WIJZIGINGEN STATUTEN

VOORSTEL 66
Artikel 1. De naam (St)

OUDE TEKST: De vereniging, genaamd Partij van de Arbeid,

is gevestigd te Amsterdam. Zij wordt in de statuten "de partij"

genoemd. Leden en organen van de partij hebben niet het

recht onder de naam Partij van de Arbeid een rechtspersoon op

te richten, behoudens goedkeuring van het partijbestuur. De

naam Partij van de Arbeid mag uitsluitend door of namens de

organen van de partij worden gebruikt.

Artikel 1. De naam

NIEUWE TEKST: De vereniging, genaamd Partij van de

Arbeid, is gevestigd te Amsterdam. Zij wordt in de statuten "de

partij" genoemd. Leden en organen van de partij hebben niet

het recht onder of met gebruikmaking van de naam Partij van

de Arbeid een rechtspersoon op te richten, behoudens goed-

keuring van het partijbestuur. De naam Partij van de Arbeid

mag uitsluitend door of namens de organen van de partij wor-

den gebruikt.

VOORSTEL 67
Artikel 4. Het lidmaatschap (St)

OUDE TEKST Lid 3: Het lidmaatschap van de partij geeft

recht om lidmaatschapsrechten uit te oefenen in een afdeling

en in een gewest van de partij.

NIEUWE TEKST Lid 3: Het lidmaatschap van de partij geeft

recht om lidmaatschapsrechten uit te oefenen in de partij. 

Amendementen

37. PB-Amendement
Toevoegen: Bij uitoefening van lidmaatschaps-
rechten op afdeling- en/of gewestelijk niveau is
de plaats waar het betreffende lid woonachtig is,
volgens de Gemeentelijke Basis Administratie,
bepalend.

VOORSTEL 68
Artikel 4. Het lidmaatschap (St)

Lid 6: Het lidmaatschap van de partij eindigt:

Sub a. door overlijden;

OUDE TEKST Sub b. door schriftelijke opzegging bij het par-

tijbestuur;

NIEUWE TEKST Sub b: door opzegging bij het partijbestuur; 

Amendementen

38. Zaanstad 
Rotterdam
Wijzigen: sub b. wordt “door schriftelijke opzeg-
ging (per post of per E-mail) bij partijbestuur, of
bij voorkeur door tussenkomst van het afdelings-
bestuur.” 
Toelichting: 1e het voorliggende tekstvoorstel voor
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sub b. honoreert de in opwelling gedane telefoni-
sche of mondelinge opzeggingen, een schriftelijke
opzegging vergt toch een bedenkpauze;
2e het voorliggende tekstvoorstel maakt de weg
vrij om zonder toestemming van het betreffende
lid opzeggingen door derden te doen;
3e aanmelden voor lidmaatschap kan ook bij
afdelingsbestuur, wijze van opzeggen analoog;
4e opzegging bij het afdelingsbestuur geeft dit
bestuur de gelegenheid om vóór het definitief
maken van de opzegging een gesprek met het
betreffende lid aan te gaan. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Partijleden zijn in de eerste plaats lid
van de partij als geheel. Opzegging dient te
gebeuren bij het landelijke partijbestuur. Hierbij
wil het PB wel benadrukken dat het nabellen van
opzeggers door de afdeling buitengewoon wordt
gewaardeerd en zeker vruchten afwerpt bij het
behouden van leden.

39. Zaanstad 
Toevoegen: sub c. uitschrijven van een lid uit de
administratie in verband met achterstand in beta-
ling contributie geschiedt slechts in en na overleg
met het afdelingsbestuur. 
Toelichting: 1e hiermede wordt voorkomen dat
leden ten onrechte worden uitgeschreven, meer
dan eens is gebleken dat fouten in administratie
(ledenadministratie, banken) leiden tot een onte-
recht uitschrijven;
2e inschakeling van het afdelingsbestuur voor-
komt het onder 1. verwoorde toelichting, terwijl
ook in overleg met het betreffende lid een ade-
quate oplossing voor het kennelijk gerezen pro-
bleem kan worden gevonden. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Het is landelijk beleid om iedereen
met een betalingsachterstand persoonlijk te bena-
deren. Er wordt altijd getracht naar een oplossing
te zoeken. Op deze wijze worden fouten tot het
minimum teruggebracht. Het PB is er niet van
overtuigd dat alle afdelingen de mogelijkheid heb-
ben om dit te doen en vreest zelfs dat het aantal
fouten zal toenemen indien deze taak bij de afde-
lingen komt te liggen. Hierbij wil het PB nogmaals
benadrukken dat het nabellen van opzeggers door
de afdeling buitengewoon wordt gewaardeerd en
zeker vruchten afwerpt bij het behouden van
leden.

VOORSTEL 69
Artikel 9. De beroepscommissie (St)

Lid 1: Omschrijving

OUDE TEKST: De beroepscommissie bestaat uit drie leden.

Zij worden gekozen door het congres voor een periode van vier

jaar. Het partijbestuur kan een voordracht doen. Herverkiezing

is één keer mogelijk.

NIEUWE TEKST: De beroepscommissie bestaat uit drie

leden en drie plaatsvervangende leden. Zij worden gekozen

door het congres voor een periode van vier jaar. Het partijbe-

stuur kan een aanbeveling doen. Herverkiezing is één keer

mogelijk. 

VOORSTEL 70
Artikel 10. De afdeling (St)

Lid 3: De afdelingsvergadering

NIEUWE TEKST Nieuw sub d: Een lid van de fractie legt des-

gevraagd verantwoording af aan de afdelingsvergadering. 

VOORSTEL 71
Artikel 10. De afdeling (St)

Lid 3: De afdelingsvergadering

NIEUWE TEKST Nieuw sub e: Een wethouder heeft het recht

de vergadering te informeren over het gevoerde en te voeren

beleid en de vergadering heeft het recht daarover informatie

aan de wethouder te vragen. 

VOORSTEL 72
Artikel 11. Het afdelingsbestuur (St)

Lid 1: Samenstelling

OUDE TEKST Sub a. Het afdelingsbestuur bestaat uit ten-

minste drie door de afdelingsvergadering uit haar midden

gekozen leden. De voorzitter wordt in functie gekozen.

Daarnaast kunnen de lijsttrekker, de wethouders en de voorzit-

ter van de gemeenteraadsfractie de vergaderingen van het afde-

lingsbestuur met raadgevende stem bijwonen. De fractievoor-

zitter kan zich laten vervangen door een ander lid van de

gemeenteraadsfractie. In geval een afdeling meer gemeenten

omvat en meer gemeenteraadsfracties telt, wonen de fractie-

voorzitters de vergaderingen van het afdelingsbestuur bij met

raadgevende stem. Deze kunnen zich laten vervangen door

andere leden van de gemeenteraadsfractie.

NIEUWE TEKST Sub a. Het afdelingsbestuur bestaat uit ten-

minste drie door de afdelingsvergadering uit haar midden

gekozen leden. De voorzitter wordt in functie gekozen.

Daarnaast kunnen de lijsttrekker, de wethouders en de voorzit-

ter van de gemeenteraadsfractie de vergaderingen van het afde-

lingsbestuur met adviserende stem bijwonen. De fractievoor-

zitter kan zich laten vervangen door een ander lid van de

gemeenteraadsfractie. In geval een afdeling meer gemeenten

omvat en meer gemeenteraadsfracties telt, wonen de fractie-

voorzitters de vergaderingen van het afdelingsbestuur bij met

adviserende stem. Deze kunnen zich laten vervangen door

andere leden van de gemeenteraadsfractie. 

Amendementen

40. Zutphen 
Toevoegen: 
Toelichting: De raadgevende stem wordt in dit
voorstel een adviserende stem. Hoewel de twee
nagenoeg gelijk zijn aan elkaar lijkt het in de bete-
kenis van de woorden wel het zo te zijn dat raad-
gevend zwaarder weegt dan adviserend. 
Nu is onze vraag of het hier een redactionele wij-
ziging betreft, zonder dat de betekenis van het
bedoelde verandert. 
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PREADVIES: AFWIJZEN 
Het gaat om een redactionele wijziging. Gestreefd
wordt zo om in het hele document gebruik te
maken van dezelfde woordkeus: namelijk advise-
rende stem.

VOORSTEL 73
Artikel 11. Het afdelingsbestuur (St)

Lid 2. Taken

OUDE TEKST sub b: Het afdelingsbestuur draagt er zorg voor

dat de wethouder(s) die door de PvdA-fractie of een door de par-

tij erkende gemeenschappelijke fractie is/zijn voorgedragen,

worden uitgenodigd voor het bijwonen van de afdelingsvergade-

ring. Een wethouder heeft de gelegenheid de vergadering te

informeren over het gevoerde en te voeren beleid en de vergade-

ring heeft het recht daarover informatie aan de wethouder te vra-

gen; dit alles met inachtneming van zijn staatsrechtelijke posi-

tie.

NIEUWE TEKST Nieuw sub c: 

Het afdelingsbestuur draagt er zorg voor dat de wethouder(s)

die door de PvdA-fractie of een door de partij erkende gemeen-

schappelijke fractie is/zijn voorgedragen, worden uitgenodigd

voor het bijwonen van de afdelingsvergadering. 

VOORSTEL 74
Artikel 13. Het gewest (St)

Lid 3. De gewestelijke vergadering

OUDE TEKST Sub b. Elk lid woonachtig in het gewest heeft

toegang tot de gewestelijke vergadering en heeft daar spreek-

recht.

NIEUWE TEKST Sub b: Elk lid dat deel uitmaakt van een afde-

ling die tot het gewest behoort, heeft toegang tot de gewestelijke

vergadering en heeft daarin spreekrecht. 

VOORSTEL 75
Artikel 13. Het gewest (St)

Lid 3. De gewestelijke vergadering

NIEUWE TEKST Nieuw sub f: Een lid van de Statenfractie legt

desgevraagd verantwoording af aan de gewestelijke vergadering. 

TOELICHTING: Deze bepaling ontbrak tot nu toe en wordt nu

ingevoegd, analoog aan de bepaling van de afdelingsvergadering

(artikel 10 lid 3 – voorstel 48). 

VOORSTEL 76
Artikel 13. Het gewest (St)

Lid 3: De gewestelijke vergadering

NIEUWE TEKST Nieuw sub g: Een gedeputeerde heeft het

recht de vergadering te informeren over het gevoerde en te voe-

ren beleid en de vergadering heeft het recht daarover informatie

aan de gedeputeerde te vragen.

TOELICHTING: Deze bepaling ontbrak tot nu toe en wordt nu

ingevoegd, analoog aan de bepaling voor de afdelingsvergadering

(artikel 10 lid 3 – voorstel 48). 

VOORSTEL 77
Artikel 14. Het gewestelijk bestuur (St)

Lid 1: Samenstelling

OUDE TEKST Sub a: Het gewestelijk bestuur bestaat uit ten-

minste drie leden, door de gewestelijke vergadering gekozen uit

de in de provincie woonachtige leden van de partij. De voorzit-

ter wordt in functie gekozen. Daarnaast kunnen de lijsttrekker,

de gedeputeerden en de voorzitter van de Statenfractie de verga-

deringen van het gewestelijk bestuur met raadgevende stem bij-

wonen. De fractievoorzitter kan zich laten vervangen door een

ander lid van de Statenfractie.

NIEUWE TEKST Sub a: Het gewestelijk bestuur bestaat uit

tenminste drie leden, door de gewestelijke vergadering gekozen

uit de in de provincie woonachtige leden van de partij. De voor-

zitter wordt in functie gekozen. Daarnaast kunnen de lijsttrek-

ker, de gedeputeerden en de voorzitter van de Statenfractie de

vergaderingen van het gewestelijk bestuur met adviserende

stem bijwonen. De fractievoorzitter kan zich laten vervangen

door een ander lid van de Statenfractie. 

Amendementen

41. Zutphen 
Toevoegen: 
Toelichting: Raadgevende stem wordt in dit voor-
stel een adviserende stem. Hoewel de twee nage-
noeg gelijk zijn aan elkaar lijkt het in de betekenis
van de woorden wel het zo te zijn dat raadgevend
zwaarder weegt dan adviserend. 
Nu is onze vraag of het hier een redactionele wijzi-
ging betreft, zonder dat de betekenis van het
bedoelde verandert. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Het gaat om een redactionele wijzi-
ging. Gestreefd wordt zo om in het hele document
gebruik te maken van dezelfde woordkeus: name-
lijk adviserende stem.

VOORSTEL 78
Artikel 14. Het gewestelijk bestuur (St)

Lid 1: Samenstelling

OUDE TEKST Sub c. Indien artikel 15 lid 1 tweede volzin van

toepassing is en de voorzitter van de Statenfractie geen lid is van

de Partij van de Arbeid, wijst de fractie uit haar midden een lid

van de Partij van de Arbeid aan als lid van het gewestelijk

bestuur.

NIEUWE TEKST Sub d: Indien artikel 15 lid 1 tweede volzin

van toepassing is en de voorzitter van de Statenfractie geen lid

is van de Partij van de Arbeid, wijst de fractie uit haar midden

een lid van de Partij van de Arbeid aan als adviserend lid van het

gewestelijk bestuur. 

VOORSTEL 79
Artikel 14. Het gewestelijk bestuur (St)

Lid 2: Taken

OUDE TEKST Sub b. Het gewestelijk bestuur draagt er zorg

voor dat de gedeputeerde(n) die door de PvdA-fractie of een door

de partij erkende gemeenschappelijke fractie is/zijn voorgedra-

gen, worden uitgenodigd voor het bijwonen van de gewestelijke

vergadering. 

NIEUWE TEKST Sub c: Het gewestelijk bestuur draagt er zorg

voor dat (de leden van) de Statenfractie of de PvdA-leden van een

door de partij erkende gemeenschappelijke fractie, alsmede
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gedeputeerde(n) die door de PvdA-fractie of een door de partij

erkende gemeenschappelijke fractie is/zijn voorgedragen, wor-

den uitgenodigd voor het bijwonen van de gewestelijke vergade-

ring. 

VOORSTEL 80
Artikel 16. Het congres (St)

Lid 1: Omschrijving

OUDE TEKST Sub h. Het partijbestuur kan te allen tijde een

buitengewoon congres uitschrijven. Op een daartoe strekkend

schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal afdelingen

dat bevoegd is één/tiende van het totaal aantal stemmen op het

congres uit te brengen dient het partijbestuur een buitenge-

woon congres uit te schrijven.

NIEUWE TEKST sub h: Het partijbestuur kan te allen tijde

een spoedeisend congres uitschrijven. Op een daartoe strekkend

schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal afdelingen

dat bevoegd is één/tiende van het totaal aantal stemmen op het

congres uit te brengen dient het partijbestuur een spoedeisend

congres uit te schrijven. 

Amendementen

42. Zutphen 
Etten-Leur
Schrappen:
Toelichting: Er zit een verschil tussen het woord
'buitengewoon' en 'spoedeisend'. Onze vraag is
daarom waarom buitengewoon wordt vervangen
door spoedeisend, en waarom het hier opgevoerd
wordt als een amendement van redactionele aard. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
We hebben 1 soort congres met bepaalde stan-
daardregels. Er is echter één grond om van deze
regels af te wijken en dat is een 'spoedeisendcon-
gres' (bijv bij al dan niet kabinetsdeelname)

VOORSTEL 81
Artikel 16. Het congres (St)

Lid 1: Omschrijving

OUDE TEKST sub i: De termijn waarbinnen het partijbestuur,

al of niet op verzoek van afdelingen, een buitengewoon congres

dient uit te schrijven is vier weken. Uiterlijk veertien dagen voor

aanvang van het buitengewoon congres doet het partijbestuur

schriftelijk mededeling aan de afdelingen over de datum en de

plaats van het congres, alsmede over het onderwerp waarover

het congres vergadert. 

NIEUWE TEKST sub i: De termijn waarbinnen het partijbe-

stuur, al of niet op verzoek van afdelingen, een spoedeisend con-

gres dient uit te schrijven is vier weken. Uiterlijk veertien dagen

voor aanvang van het spoedeisend congres doet het partijbe-

stuur schriftelijk mededeling aan de afdelingen over de datum

en de plaats van het congres, alsmede over het onderwerp waar-

over het congres vergadert. Indien dat voor de behandeling van

het onderwerp nodig is, kan het partijbestuur de voorberei-

dingstermijn zoals die geldt voor het congres, inkorten. 

Amendementen

43. Zutphen 
Schrappen: 
Toelichting: Er zit een verschil tussen het woord
'buitengewoon' en 'spoedeisend'. Onze vraag is
daarom waarom buitengewoon wordt vervangen
door spoedeisend, en waarom het hier opgevoerd
wordt als een amendement van redactionele aard. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
We hebben 1 soort congres met bepaalde stan-
daardregels. Er is echter één grond om van deze
regels af te wijken en dat is een 'spoedeisendcon-
gres' (bijv bij al dan niet kabinetsdeelname)

44. Rotterdam 
Etten-Leur
Wijzigen: laatste volzin: "kan het partijbestuur de
voorbereidingstermijn ..." wordt “kan het partijbe-
stuur het presidium verzoeken de voorbereidings-
termijn …” 
Toelichting: Het presidium leidt de congressen en
dient hier dan ook uiteindelijk over te beslissen. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Deze bevoegdheid ligt echt bij het par-
tijbestuur en niet bij het presidium. Uiteraard zal
het presidium altijd geconsulteerd worden en
wordt het congres in samenwerking met hun geor-
ganiseerd. Zie artikel 22 van de statuten: het par-
tijbestuur is het bevoegde orgaan die optreedt in
situaties waarin het reglement niet voorziet.

VOORSTEL 82
Artikel 16. Het congres (St)

Lid 2: Taken

OUDE TEKST Sub b. Het congres stelt op voorstel van het par-

tijbestuur op hoofdlijnen het program voor de verkiezing van de

leden van de Tweede Kamer en het manifest voor het Europees

Parlement vast.

NIEUWE TEKST Sub b: Het congres stelt op voorstel van het

partijbestuur het program voor de verkiezing van de leden van

de Tweede Kamer en het PvdA-manifest voor het Europees

Parlement vast. 

VOORSTEL 83
Artikel 16. Het congres (St)

Lid 2: Taken

OUDE TEKST Sub h. Het congres onderzoekt de financiële

rekening van het partijbestuur. Goedkeuring door het congres

van het algemeen jaarverslag over het gevoerde beleid in de par-

tij en van het financiële verslag en de rekening en verantwoor-

ding vindt in het tweede zittingsjaar van het partijbestuur plaats

en strekt het partijbestuur tot decharge. 

NIEUWE TEKST Sub h. Het congres onderzoekt de financië-

le rekening van het partijbestuur. Goedkeuring door het con-

gres van het algemeen jaarverslag over het gevoerde beleid in de

partij en van het financiële verslag en de rekening en verant-

woording vindt elke twee jaar plaats en strekt het partijbestuur

tot decharge. 
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VOORSTEL 84
Artikel 18. Het partijbestuur (St)

Lid 1: Samenstelling

OUDE TEKST Sub d. De nationale lijsttrekker, de voorzitters

van de Eerste- en Tweede-Kamerfractie en de voorzitter van de

PvdA-delegatie in de socialistische fractie in het Europees

Parlement wonen de vergaderingen van het partijbestuur bij

met raadgevende stem. De leden van de Tweede Kamer en

leden van de PvdA-delegatie in de socialistische fractie in het

Europees Parlement mogen geen lid zijn van het partijbestuur,

tenzij het congres op basis van bijzondere omstandigheden

anders bepaalt.

NIEUWE TEKST Sub d: De nationale lijsttrekker, de voorzit-

ters van de Eerste- en Tweede-Kamerfractie en de voorzitter van

de PvdA-delegatie in de socialistische fractie in het Europees

Parlement wonen de vergaderingen van het partijbestuur bij

met adviserende stem. De leden van de Tweede Kamer en leden

van de PvdA-delegatie in de socialistische fractie in het

Europees Parlement mogen geen lid zijn van het partijbestuur,

tenzij het congres op basis van bijzondere omstandigheden

anders bepaalt. 

VOORSTEL 85
Artikel 18. Het partijbestuur (St)

Lid 1: Samenstelling

OUDE TEKST Sub e. De directeur van de Wiardi Beckman

Stichting en een vaste vertegenwoordiger van het landelijk

bestuur van de jongerenorganisatie die partijlid dienen te zijn,

kunnen de vergaderingen van het partijbestuur bijwonen met

raadgevende stem.

NIEUWE TEKST Sub e. De directeur van de Wiardi Beckman

Stichting en een vaste vertegenwoordiger van het landelijk

bestuur van de jongerenorganisatie die partijlid dienen te zijn,

kunnen de vergaderingen van het partijbestuur bijwonen met

adviserende stem. 

VOORSTEL 86
Artikel 18. Het partijbestuur (St)

Lid 2: Taken

OUDE TEKST Sub b. Het partijbestuur voert de besluiten van

het congres uit en is belast met het toezicht op de naleving en

handhaving van de statuten en reglementen.

NIEUWE TEKST Sub c. Het partijbestuur roept het congres

bijeen, voert de besluiten van het congres uit en is belast met

het toezicht op de naleving en handhaving van de statuten en

reglementen. 

VOORSTEL 87
Artikel 18. Het partijbestuur (St)

Lid 4: De verkiezing

OUDE TEKST Sub b. Het partijbestuur bepaalt in een proce-

dureschema een datum waarvoor bij het partijbestuur de

namen moeten worden ingezonden van kandidaten voor de ver-

kiezing van het partijbestuur. De leden kunnen daarvoor kandi-

daten noemen.

NIEUWE TEKST Sub b: Het partijbestuur bepaalt in een pro-

cedureschema een datum voor welke de gemotiveerde sollicita-

tiebrieven van leden in het bezit van het partijbestuur dienen te

zijn. 

VOORSTEL 88
Artikel 20. Partij van de Europese Sociaaldemocraten (St)

OUDE TEKST Lid 1: De Partij van de Arbeid is lid van de Partij

van de Europese Sociaaldemocraten (PES).

Lid 2: Gedurende de zittingsperiode die de PES hanteert maakt

een door het partijbestuur aan te wijzen lid deel uit van het

Presidium van de PES.

Lid 3: Tot de taak van het congres van de PES behoort onder

meer het vaststellen van het Europees Manifest voor de verkie-

zing van de leden van de fractie van de PES in het Europese

Parlement.

Lid 4: Het aantal PES-congresdelegatieleden is afhankelijk van

het aantal PvdA-zetels in het Europese Parlement. Van de PES-

congresdelegatie maken deel uit de voorzitter van de Tweede-

Kamerfractie, de nationale lijsttrekker, de internationaal secre-

taris, het Nederlandse lid van het PES-presidium, een lid van de

Tweede-Kamerfractie en een lid van de Nederlandse leden van

de socialistische fractie in het Europees Parlement. De voorzit-

ter van de partij kan de vergadering van de PES-congresdelega-

tie bijwonen. Het congres kiest op voordracht van het partijbe-

stuur de overige leden voor een zittingsperiode van vier jaar.

Verkiezing vindt plaats gelijktijdig met de verkiezing van het

partijbestuur, in overeenstemming met het bepaalde in artikel

18 lid 4. Herverkiezing is mogelijk.

Lid 5: De delegatie is verantwoording schuldig aan het congres.

Zij brengt haar verslag uit gelijktijdig met de in artikel 16 lid 2

sub f genoemde verslagen.

NIEUWE TEKST Artikel 20. Partij van de Europese

Sociaaldemocraten (PES)

Lid 1: Omschrijving

Sub a: De PES is de Partij van Europese Sociaaldemocraten

(PES). Dit is de Europese organisatie, die wordt gevormd door

landelijke socialistische en sociaaldemocratische partijen in de

Europese Unie. De Partij van de Arbeid is een van de leden van

de PES. 

Sub b: Gedurende de zittingsperiode die de PES hanteert maakt

een door het partijbestuur aan te wijzen lid deel uit van het

Presidium van de PES. 

Lid 2: Taken

Tot de taak van het congres van de PES behoort (onder meer)

het vaststellen van het PES-manifest voor de verkiezing van de

leden van de fractie van de PES in het Europese Parlement. 

Lid 3: De PES-congresdelegatie

Sub a: Het PvdA-congres verkiest tweejaarlijks de PES-congres-

delegatie. Van de PES-congresdelegatie maken deel uit de voor-

zitter van de Tweede Kamerfractie, de nationale lijsttrekker, de

internationaal secretaris, het Nederlandse lid van het PES-presi-

dium, een lid van de Tweede Kamerfractie en een lid van de

Nederlandse leden van de socialistische fractie in het Europees

Parlement. Het PvdA-congres kiest op aanbeveling van het par-

tijbestuur de overige leden. Verkiezing vindt plaats gelijktijdig

met de verkiezing van het partijbestuur, in overeenstemming

met het bepaalde in artikel 18 lid 4. Herverkiezing is twee maal

mogelijk. 

Sub b: De voorzitter van de partij kan de vergadering van de

PES-congresdelegatie bijwonen. 

Sub c: De PES-congresdelegatie is verantwoording schuldig aan

het congres. Zij brengt haar verslag uit gelijktijdig met de in

artikel 16 lid 2 sub f genoemde verslagen. 
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VOORSTEL 89
Artikel 21. Ledenraadpleging (St)

OUDE TEKST Lid 2: Een ledenraadpleging voor een functie

vindt plaats indien zich daarvoor twee of meer kandidaten heb-

ben gemeld. Deze kandidaten dienen hun kandidatuur verge-

zeld te doen gaan van getekende ondersteuningsverklaringen

van tenminste 50 partijleden.

NIEUWE TEKST Lid 2: Een ledenraadpleging voor één van

deze functies vindt plaats indien zich daarvoor twee of meer

kandidaten hebben gemeld. 

VOORSTEL 90
Artikel 21. Ledenraadpleging (St)

OUDE TEKST: Lid 4: In het huishoudelijk reglement worden

omtrent de ledenraadpleging nadere regels gegeven.

VOORSTEL: schrappen. 

VOORSTEL 91
Artikel 21. Ledenraadpleging (St)

OUDE TEKST Lid 5: De bepalingen bij of krachtens dit artikel

zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op leden-

raadplegingen binnen gewesten en afdelingen.

NIEUWE TEKST Lid 4: De bepalingen bij of krachtens dit arti-

kel zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op

ledenraadplegingen binnen gewesten en afdelingen, alsmede

voor de verkiezingen van waterschappen. Het besluit om voor

een andere dan de in lid 1 genoemde functies een ledenraadple-

ging te houden wordt tijdig genomen door het partijorgaan dat

tot taak heeft om een kandidaat in die functie te kiezen. 

REDACTIONELE WIJZIGINGEN 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOORSTEL 92
Artikel 2. Het lidmaatschap (HHR)

OUDE TEKST Lid 2: Indien door een lid van het partijbestuur

of – binnen een maand na toezending van de mededeling van

aanmelding – door het afdelingsbestuur bezwaar wordt aange-

tekend, neemt het partijbestuur binnen zestig dagen na aan-

melding een beslissing. Tegen een afwijzende beslissing staat

beroep open bij de beroepscommissie binnen dertig dagen na

ontvangst van de mededeling.

NIEUWE TEKST Lid 2: Indien door een lid van het partijbe-

stuur of – binnen een maand na dato van de toezending van de

mededeling van aanmelding – door het afdelingsbestuur

bezwaar wordt aangetekend, neemt het partijbestuur binnen

zestig dagen na aanmelding een beslissing. Tegen een afwijzen-

de beslissing staat beroep open bij de beroepscommissie bin-

nen dertig dagen na dagtekening van de mededeling.

Amendementen

45. Eindhoven 
Wijzigen: "na dagtekening van de mededeling" in
"na ontvangstbevestiging van de aangetekend ver-
zonden mededeling" (ook in volgende artikelen) 
Toelichting: We mogen hopen dat het bestuur een
royementsbericht aangetekend (met ontvangstbe-
vestiging) verstuurt, al is het maar om discussie
achteraf te voorkomen. Iedereen heeft het weleens
ervaren dat een dagtekening van een stuk twee
weken voor de daadwerkelijke verzending ligt. Dit
geeft een te royeren lid slechts 2 weken de tijd om
bezwaar aan te tekenen. Deze situatie is onwense-
lijk. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Het enige dat vast staat is de verzend-
datum. Mensen kunnen de zending weigeren, of
op vakantie zijn waardoor een ontvangstbevesti-
ging niet wordt afgegeven. Het mag niet zo zijn
dat de procedure door de betrokkene op deze wijze
wordt geblokkeerd. Dat moeten we tegen gaan.

VOORSTEL 93
Artikel 3. Bemiddeling en toezicht (HHR)

OUDE TEKST Lid 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 partijbe-

stuur zijn beslissing op advies van een commissie van goede

diensten, bestaande uit drie leden; één lid aan te wijzen door het

in het geding zijnde partijlid of partijorgaan, één lid aan te wij-

zen door het bestuur van de betrokken afdeling, het betrokken

gewest dan wel het partijbestuur, en één lid door de twee voor-

noemde leden gezamenlijk. De commissie van goede diensten

regelt haar eigen werkzaamheden en hoort alle betrokkenen,

onder wie in voorkomende gevallen de betrokken fractie. Zij

brengt binnen twee maanden advies uit aan het partijbestuur.
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NIEUWE TEKST Lid 4: In geval de beoogde maatregel het roy-

ement dan wel het terugroepen van een volksvertegenwoordi-

ger uit één of meer van zijn of haar functies is, neemt het par-

tijbestuur zijn beslissing op advies van een commissie van

goede diensten, bestaande uit drie leden; één lid aan te wijzen

door het in het geding zijnde partijlid of partijorgaan, één lid

aan te wijzen door het bestuur van de betrokken afdeling, het

betrokken gewest, de betrokken fractie dan wel het partijbe-

stuur, en één lid door de twee voornoemde leden gezamenlijk.

De commissie van goede diensten regelt haar eigen werkzaam-

heden en hoort alle betrokkenen, onder wie in voorkomende

gevallen de betrokken fractie. Zij brengt binnen twee maanden

advies uit aan het partijbestuur. 

VOORSTEL 94
Artikel 4. Het beroep (HHR)

OUDE TEKST Lid 1: Tegen de besluiten bedoeld in artikel 2 lid

2 en artikel 3 lid 7 van het huishoudelijk reglement staat binnen

een maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling beroep

open bij de beroepscommissie.

NIEUWE TEKST lid 1: Tegen de besluiten bedoeld in artikel 2

lid 2 en artikel 3 lid 7 van het huishoudelijk reglement staat bin-

nen een maand na dagtekening van de schriftelijke mededeling

beroep open bij de beroepscommissie. 

VOORSTEL 95
Artikel 4. Het beroep (HHR)

OUDE TEKST Lid 2: De beroepscommissie doet uiterlijk zes-

tig dagen na ontvangst van een beroep na hoor en wederhoor

een voor alle betrokkenen bindende uitspraak.

NIEUWE TEKST Lid 2: De beroepscommissie doet uiterlijk

zestig dagen na dagtekening van een beroep na hoor en weder-

hoor een voor alle betrokkenen bindende uitspraak. 

VOORSTEL 96
Artikel 5. De kandidaatstelling vertegenwoordigende lichamen
(HHR)

NIEUWE TEKST Nieuw Sub g: bezwarencommissie: een door

het partijbestuur ingestelde commissie die een bindende uit-

spraak doet over kandidaten die bezwaar maken tegen de beslis-

sing van een bestuur of kandidaatstellingscommissie om hen

niet te betrekken in de kandidaatstellingsprocedure. 

VOORSTEL 97
Artikel 5. De kandidaatstelling vertegenwoordigende lichamen
(HHR)

OUDE TEKST Lid 4: Het in lid 2 bedoelde schema vermeldt

de uiterste datum waarvoor leden bij het bestuur kunnen wor-

den aangemeld met het oog op de toezending van de door het

partijbestuur opgestelde interne bereidverklaring en gedragsco-

de. Indien bij een aanmelding als hiervoor sprake is van een

omvangrijke, onduidelijke of onvolledige aanmelding kan het

bestuur of de adviescommissie bepalen dat de aanmelding

slechts in behandeling wordt genomen als zij ondertekend of

meeondertekend is door het lid of de leden die worden aange-

meld.

NIEUWE TEKST Lid 4: Het in lid 2 bedoelde schema ver-

meldt de uiterste datum waarvoor leden bij het bestuur een

gemotiveerde sollicitatiebrief kunnen indienen. 

VOORSTEL 98
Artikel 5. De kandidaatstelling vertegenwoordigende lichamen
(HHR)

OUDE TEKST Lid 5: De interne bereidverklaring en de

gedragscode worden door het bestuur tijdig toegezonden aan de

leden wier aanmelding in behandeling is genomen. Het in lid 2

bedoelde schema vermeldt de uiterste datum waarvoor deze

interne bereidverklaring en gedragscode dienen te zijn ingezon-

den bij het bestuur.

NIEUWE TEKST Lid 6: De formulieren van de interne bereid-

verklaring en de gedragscode worden door het bestuur tijdig toe-

gezonden aan de leden wier gemotiveerde sollicitatiebrief in

behandeling is genomen. Het in lid 2 bedoelde schema vermeldt

de uiterste datum waarvoor deze interne bereidverklaring en

gedragscode dienen te zijn ingezonden bij het bestuur. Indien

niet zowel de interne bereidverklaring als de gedragscode tijdig

zijn ontvangen en voorzien zijn van de handtekening van de

kandidaat, wordt de kandidaat niet in de verdere procedure

betrokken. 

VOORSTEL 99
Artikel 6. Bestuursleden die tevens kandidaat zijn (HHR)

OUDE TEKST Lid 1: Indien leden van het bestuur een interne

bereidverklaring hebben afgegeven nemen zij gedurende de ver-

dere procedure geen deel aan de bestuurshandelingen met

betrekking tot de kandidaatstelling, tot aan het moment waarop

de kandidatenlijst is vastgesteld.

NIEUWE TEKST Lid 1: Indien leden van het bestuur te kennen

geven zich kandidaat te stellen voor de op handen zijnde verkie-

zing nemen zij gedurende de verdere procedure geen deel aan

de bestuurshandelingen met betrekking tot de kandidaatstelling

tot aan het moment waarop de kandidatenlijst is vastgesteld. 

VOORSTEL 100
Artikel 15. De afdeling (HHR)

Lid 1: Convoceren afdelingsvergadering

OUDE TEKST Lid 2: Het afdelingsbestuur moet binnen een

maand na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe met

opgave van het te behandelen onderwerp een afdelingsvergade-

ring beleggen indien:

NIEUWE TEKST Lid 2: Het afdelingsbestuur moet binnen een

maand na dagtekening van een schriftelijk verzoek daartoe met

opgave van het te behandelen onderwerp een afdelingsvergade-

ring beleggen indien: 

VOORSTEL 101
Artikel 19. Het gewest (HHR)

Lid 2. Convoceren gewestelijke vergadering

OUDE TEKST Lid 3: Het gewestelijk bestuur moet binnen een

maand na ontvangst van een schriftelijk, met redenen omkleed

verzoek daartoe, met opgave van het te behandelen onderwerp

een gewestelijke vergadering beleggen, indien dit door tien afde-

lingen dan wel vijfentwintig procent van de afdelingen binnen

het gewest wordt verlangd.

NIEUWE TEKST Lid 3: Het gewestelijk bestuur moet binnen

een maand na dagtekening van een schriftelijk, met redenen

omkleed verzoek daartoe, met opgave van het te behandelen

onderwerp een gewestelijke vergadering beleggen, indien dit

door tien afdelingen dan wel vijfentwintig procent van de afde-

lingen binnen het gewest wordt verlangd. 
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VOORSTEL 102
Artikel 19. Het gewest (HHR)

Lid 4: Ter voorbereiding van een gewestelijke vergadering:

OUDE TEKST Sub a. kan de afdelingsvergadering vaststellen

of en zo ja welke voorstellen de afdeling zelf indient, alsmede

welke amendementen op de voorstellen van het gewestelijk

bestuur worden ingediend;

NIEUWE TEKST Sub a. kan de afdelingsvergadering vaststel-

len of en zo ja welke voorstellen de afdeling zelf indient, alsme-

de welke amendementen op de voorstellen van het gewestelijk

bestuur worden ingediend, dan wel de afgevaardigden daartoe

machtigen; 

VOORSTEL 103
Artikel 19. Het gewest (HHR)

Lid 6: Jaarvergadering

OUDE TEKST Sub c. de leden van het nieuwe gewestelijk

bestuur, de leden van de kascontrolecommissie, alsmede het

lid van het landelijk bestuur van het Centrum voor Lokaal

Bestuur namens het gewest worden gekozen uit de door de

leden binnen het gewest gestelde kandidaten. Deze kandidaten

moeten lid zijn van een afdeling binnen het gewest.

NIEUWE TEKST sub c: de leden van het nieuwe gewestelijk

bestuur en de leden van de kascontrolecommissie worden

gekozen uit de door de leden binnen het gewest gestelde kan-

didaten. Deze kandidaten moeten lid zijn van een afdeling bin-

nen het gewest 

VOORSTEL 104
Artikel 26. De fracties (HHR)

OUDE TEKST Lid 1: Een fractie van de partij in een vertegen-

woordigend lichaam geeft aan een vertegenwoordiger van het

partijorgaan waaraan zij verantwoording schuldig is de gele-

genheid tot het met raadgevende stem bijwonen van haar ver-

gaderingen. In beginsel wordt dit partijorgaan vertegenwoor-

digd door een lid van het door dat orgaan benoemd bestuur.

NIEUWE TEKST Lid 1: Een fractie van de partij in een verte-

genwoordigend lichaam geeft aan een vertegenwoordiger van

het partijorgaan waaraan zij verantwoording schuldig is de

gelegenheid tot het met adviserende stem bijwonen van haar

vergaderingen. In beginsel wordt dit partijorgaan vertegen-

woordigd door een lid van het door dat orgaan benoemd

bestuur. 

Amendementen

46. Zutphen 
Wijzigen: tekstuele verduidelijking
Toelichting: Raadgevende stem wordt in dit voor-
stel een adviserende stem. Hoewel de twee nage-
noeg gelijk zijn aan elkaar lijkt het in de betekenis
van de woorden wel het zo te zijn dat raadgevend
zwaarder weegt dan adviserend. 
Nu is onze vraag of het hier een redactionele wij-
ziging betreft, zonder dat de betekenis van het
bedoelde veranderd. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Het gaat om een redactionele wijzi-
ging. Gestreefd wordt zo om in het hele document

gebruik te maken van dezelfde woordkeus: name-
lijk adviserende stem.

VOORSTEL 105
Artikel 27. De ledenraadpleging (HHR)

Lid 1: Het uitschrijven van de ledenraadpleging

OUDE TEKST Sub i: Een per post uitgebrachte stem is slechts

geldig als zij is voorzien van de handtekening van de stemge-

rechtigde.

NIEUWE TEKST Sub i: Een per post uitgebrachte stem is

slechts geldig als zij is voorzien van de handtekening van de

stemgerechtigde of een daarmee vergelijkbare wijze van identi-

ficatie. 

Amendementen

47. Zutphen 
Etten-Leur
Schrappen: 'of een daarmee vergelijkbare wijze
van identificatie'. 
Toelichting: Wij vragen ons wat voor een soort
identificatie het hier kan betreffen. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: De partij heeft geen handtekeningen
register. Dus handtekeningen kunnen sowieso niet
geverifieerd worden. Er zijn ook andere identifica-
tiemiddelen bruikbaar zoals wachtwoorden, inlog-
codes, digitale handtekeningen.

VOORSTEL 106
Artikel 27. De ledenraadpleging (HHR)

Lid 1: Het uitschrijven van de ledenraadpleging

OUDE TEKST Sub l: Een lid kan binnen drie dagen na de vast-

stelling van de uitslag van een ledenraadpleging bezwaar

maken bij de beroepscommissie tegen onregelmatigheden bij

de ledenraadpleging. De beroepscommissie neemt zo spoedig

mogelijk een beslissing. Als het bezwaar gegrond wordt ver-

klaard, neemt het (partij-)bestuur onverwijld een beslissing

over het gevolg ervan voor de uitslag van de ledenraadpleging.

NIEUWE TEKST Sub l: Een lid kan binnen drie dagen na de

vaststelling van de uitslag van een ledenraadpleging bezwaar

maken bij de beroepscommissie tegen onregelmatigheden bij

de ledenraadpleging. De beroepscommissie neemt zo spoedig

mogelijk een beslissing. Als het bezwaar gegrond wordt ver-

klaard, neemt het (partij-)bestuur onverwijld een beslissing

over het gevolg ervan voor de uitslag van de ledenraadpleging,

met inachtneming van eventuele aanwijzingen van de zijde van

de beroepscommissie. 

VOORSTEL 107
In de volgende artikelen dient “(het) Politiek Forum” vervangen

te worden door “(de) Politieke Ledenraad”: Statuten artikel 17

(twee maal); artikel 18, lid 1, sub b en lid 2, sub c; Huishoudelijk

Reglement artikel 22, lid 3, sub b.
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