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Hoofdstuk 1: Partij
Artikel 1: Naam
1. De vereniging draagt de naam: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Zij wordt in deze statuten
en het Algemeen Reglement aangeduid als: de partij.
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.
3. Zij is opgericht te Middelburg op vier en twintig april negentienhonderd achttien.
4. Zij wordt thans geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2: Grondslag
De partij stelt zich op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de
artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale
Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien.
Zij belijdt mitsdien het absoluut gezag van Gods Woord (naar de zuivere Statenvertaling) over alle
terreinen van het leven en derhalve mede over het terrein van het staatkundige en maatschappelijke
leven zoals nader uitgewerkt in het Program van Beginselen.

Artikel 3: Doel en middelen
1. De partij stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere
erkenning te brengen in den lande overeenkomstig de in artikel 2 vermelde grondslag. Derhalve is
haar streven erop gericht dat Gods Woord als norm aanvaard wordt voor het politieke en maatschappelijke leven.
2. Zij tracht dit doel met name te bereiken door met een op voormelde grondslag gebaseerd verkiezingsprogram deel te nemen aan de verkiezingen voor de Staten-Generaal, Staten en Raden.
3. Haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, als wel op de handhaving en
doorwerking van de beginselen door haar beleden.

Hoofdstuk 2: Lidmaatschap
Artikel 4: Partijlidmaatschap
1. Leden van de partij zijn:
a. natuurlijke personen die de grondslag en de doelstelling van de partij door middel van een
schriftelijke verklaring expliciet onderschrijven, de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en
zich bij een plaatselijke kiesvereniging in de gemeente waar zij wonen als zodanig hebben aangemeld en zijn toegelaten;
b. natuurlijke personen die de grondslag en de doelstelling van de partij door middel van een
schriftelijke verklaring expliciet onderschrijven, de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en
zich rechtstreeks bij de partij als zodanig hebben aangemeld en zijn toegelaten. Het Hoofdbestuur is bevoegd tot de toelating van deze leden. Indien de betrokkene niet als lid wordt toegelaten, stelt het Hoofdbestuur de betrokkene van deze beslissing schriftelijk, onder opgave van
redenen, zo spoedig mogelijk in kennis.
2. Het lidmaatschap van de partij is persoonlijk en op naam gesteld. Het lidmaatschap van de partij is
niet overdraagbaar en ook niet vatbaar voor erfopvolging.
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3. De partij houdt een ledenregister waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen
onder vermelding van de plaatselijke kiesvereniging waar het lid bij aangesloten is of de afdeling
waartoe het lid behoort. De partij draagt er zorg voor dat het ledenregister zodanig wordt bijgehouden, dat daaruit te allen tijde de samenstelling van de plaatselijke kiesverenigingen en de afdelingen kan worden gekend.
4. In afwijking van het bepaalde in dit artikel, eerste lid, kan, indien zich zeer bijzondere redenen
voordoen die het lidmaatschap van een plaatselijke kiesvereniging in de gemeente waar de betrokkene woont belemmeren, het lidmaatschap worden verkregen door aansluiting bij een andere plaatselijke kiesvereniging. Dit kan echter alleen plaatsvinden indien het Hoofdbestuur het bestuur van de eerstbedoelde plaatselijke kiesvereniging heeft gehoord en voor aansluiting bij een
andere plaatselijke kiesvereniging toestemming heeft verleend. Bestaat in de gemeente waar de
betrokkene woont geen plaatselijke kiesvereniging, dan kan in afwijking van het bepaalde in dit
artikel, eerste lid, met toestemming van het Hoofdbestuur aansluiting plaatsvinden bij een plaatselijke kiesvereniging in een nabije gemeente.
5. Indien bij een plaatselijke kiesvereniging of afdeling leden uit meerdere gemeenten zijn aangesloten, kunnen bij een kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen uitsluitend die leden
stem uitbrengen die woonachtig zijn in de betreffende gemeente.

Artikel 5: Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de partij;
d. door ontzetting.
2. De partij kan het lidmaatschap opzeggen wanneer:
a. een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te
voldoen;
b. een lid de verplichtingen jegens de partij niet nakomt;
c. redelijkerwijs van de partij niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Ontzetting 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.

Artikel 6: Opzegging van het lidmaatschap
1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk geschieden:
a. indien het lid aangesloten is bij een plaatselijke kiesvereniging, bij de secretaris van die kiesvereniging;
b. indien het lid tot een afdeling behoort, rechtstreeks bij de partij.
2. Opzegging van het lidmaatschap door de partij moet schriftelijk geschieden:
a. indien het lid aangesloten is bij een plaatselijke kiesvereniging, door het bestuur van die kiesvereniging;
b. indien het lid tot een afdeling behoort, door het Hoofdbestuur, al dan niet op voorstel van de
ledenvergadering van die afdeling.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de partij kan slechts geschieden tegen het
einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
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Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de partij of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevorderd het lidmaatschap te laten voortduren.

Artikel 7: Ontzetting
1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt:
a. indien het lid aangesloten is bij een plaatselijke kiesvereniging, door het bestuur van die kiesvereniging. In het geval dat het bestuur van die kiesvereniging in gebreke blijft uiterlijk drie
maanden na gemotiveerd schriftelijk verzoek van het Hoofdbestuur over te gaan tot ontzetting
van het betreffende lid, kan de ontzetting uit het lidmaatschap ook door het Hoofdbestuur geschieden;
b. indien het lid tot een afdeling behoort, door het Hoofdbestuur, al dan niet op voorstel van de
ledenvergadering van die afdeling.
2. Bij een plaatselijke kiesvereniging aangesloten leden van vertegenwoordigende en bestuurlijke
organen in het openbaar bestuur mogen niet zonder voorafgaande toestemming van het Hoofdbestuur uit het lidmaatschap worden ontzet.

Artikel 8: Schriftelijke kennisgeving en beroep
1. Voordat een besluit wordt genomen tot opzegging van het lidmaatschap op grond van het feit dat
redelijkerwijs van de partij niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsmede voordat een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt genomen, wordt het desbetreffende lid gehoord.
2. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis gesteld van
een in het eerste lid omschreven besluit.
3. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van dit besluit staat voor de betrokkene
beroep open op de Commissie van Beroep.
4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Hoofdstuk 3: Partij-organisatie
A. Plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen
Artikel 9: Plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen
1. De partij is opgebouwd uit:
a. plaatselijke kiesverenigingen, die verenigingen zijn in de zin van Titel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
b. afdelingen, die geen verenigingen zijn in de zin van Titel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Een afdeling omvat één of meer gemeenten of een gedeelte van een gemeente. Een afdeling bestaat uit de leden van de partij die volgens de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens woonachtig zijn in de betreffende gemeente(n) of het betreffende gedeelte van een gemeente en niet aangesloten zijn bij een plaatselijke kiesvereniging of een andere afdeling.
3. Het Hoofdbestuur is bevoegd te besluiten omtrent:
- de oprichting van een afdeling;
- de vaststelling van de grenzen van een afdeling;
- de fusie of splitsing van afdelingen;
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- de opheffing van een afdeling, indien deze niet meer aan de in de statuten of het Algemeen
Reglement gestelde taken en eisen voldoet.
In het Algemeen Reglement wordt de verdere procedure rond oprichting, begrenzing, fusie, splitsing en opheffing van afdelingen vastgelegd.
4. Indien een afdeling duurzaam niet in staat is te voldoen aan de vereisten van de statuten of het
Algemeen Reglement, dan besluit het Hoofdbestuur bij welke andere afdeling(en) de leden die
het betreft worden ingedeeld.
5. Vanaf de dag van inwerkingtreding van deze statutenwijziging is het niet langer mogelijk om een
plaatselijke kiesvereniging op te richten die deel uitmaakt van de partij.

Artikel 10: Inrichting en organisatie van afdelingen
1. De ledenvergadering van een afdeling is het hoogste gezag binnen een afdeling. Aan de ledenvergadering komen in de afdeling alle bevoegdheden toe die niet door de wet, de statuten of het Algemeen Reglement aan het bestuur van de afdeling zijn opgedragen.
2. De ledenvergadering draagt zorg voor de afvaardiging vanuit de afdeling naar de diverse partijorganen.
3. Het bestuur van een afdeling is belast met de algemene leiding van de afdeling en met de uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering.
4. De verdere inrichting en organisatie van een afdeling worden geregeld in het Algemeen Reglement. De bepalingen in het Algemeen Reglement omtrent de afdelingen vormen tezamen het afdelingsreglement als bedoeld in artikel 2:41a van het Burgerlijk Wetboek.
5. Een afdeling kan een huishoudelijk reglement vaststellen, welk reglement geen bepalingen mag
bevatten die in strijd zijn met deze statuten, het Algemeen Reglement of besluiten van de partij.

Artikel 11: Taken en bevoegdheden van plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen
1. De taken en bevoegdheden van een plaatselijke kiesvereniging worden, voor zover niet in deze
statuten omschreven, geregeld in de statuten van deze plaatselijke kiesvereniging.
2. De taken en bevoegdheden van een afdeling worden, voor zover niet in deze statuten omschreven, geregeld in het Algemeen Reglement. 6

Artikel 12: Binding van plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen aan de partij
1. De plaatselijke kiesverenigingen aanvaarden in hun statuten de grondslag en het doel van de partij, zoals omschreven in artikel 2 onderscheidenlijk artikel 3 van deze statuten.
2. De statuten van de plaatselijke kiesverenigingen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn
met deze statuten of het Algemeen Reglement.
3. De plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen zijn tevens gebonden aan de door de algemene
vergadering genomen besluiten.
4. Een besluit van een plaatselijke kiesvereniging of een afdeling dat in strijd is met deze statuten,
het Algemeen Reglement of besluiten van de partij, kan door het Hoofdbestuur worden vernietigd.

Artikel 13: Goedkeuring van de statuten(wijziging)
1. De (wijzigingen van de) statuten van een plaatselijke kiesvereniging behoeven de goedkeuring van
het Hoofdbestuur.
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2. Een statutenwijziging wordt geacht te zijn goedgekeurd wanneer binnen twee maanden na de
datum van toezending hiervan aan het Hoofdbestuur geen bericht is ontvangen waarin goedkeuring aan de statutenwijziging wordt onthouden.

B. Gemeentelijke afdelingen
Artikel 14: Gemeentelijke afdelingen
1. Een gemeentelijke afdeling wordt gevormd door:
a. de plaatselijke kiesverenigingen en de afdelingen waarvan de grenzen geheel binnen een gemeente liggen; alsmede
b. de plaatselijke kiesverenigingen en de afdelingen waarvan de grenzen niet geheel binnen deze
gemeente liggen, maar waarvan de leden volgens de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens wel voor ten minste dertig procent woonachtig zijn in de betreffende gemeente.
2. Indien in een gemeente slechts één afdeling bestaat er in die gemeente geen plaatselijke kiesvereniging bestaat, dan vormt deze afdeling tevens de gemeentelijke afdeling.
3. De inrichting en organisatie van een gemeentelijke afdeling die meer dan één plaatselijke kiesvereniging/afdeling omvat, worden geregeld in het Algemeen Reglement.

Artikel 15: Taken en bevoegdheden van gemeentelijke afdelingen
De taken en bevoegdheden van een gemeentelijke afdeling worden, voor zover niet in deze statuten
omschreven, geregeld in het Algemeen Reglement.

Artikel 16: Reglementen van gemeentelijke afdelingen
Een gemeentelijke afdeling kan een huishoudelijk reglement vaststellen, welk reglement geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met deze statuten, het Algemeen Reglement of besluiten van de
partij.

C. Provinciale afdelingen
Artikel 17: Provinciale afdelingen
De plaatselijke kiesverenigingen binnen een provincie vormen tezamen met de afdelingen waarvan
de grenzen geheel binnen deze provincie liggen een provinciale afdeling. De inrichting en organisatie
van een provinciale afdeling worden geregeld in het Algemeen Reglement.

Artikel 18: Taken en bevoegdheden van provinciale afdelingen
De taken en bevoegdheden van een provinciale afdeling worden, voor zover niet in deze statuten
omschreven, geregeld in het Algemeen Reglement.

Artikel 19: Reglementen van provinciale afdelingen
Een provinciale afdeling kan een huishoudelijk reglement vaststellen, welk reglement geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met deze statuten, het Algemeen Reglement of besluiten van de
partij.
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D. Algemene vergaderingen
Artikel 20: Algemene vergaderingen
1. Jaarlijks wordt een algemene vergadering - de partijdag - gehouden.
2. Op de partijdag komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, genoemd in artikel 31, vijfde lid;
b. de vervulling van de vacatures in het Hoofdbestuur;
c. de voorstellen van het Hoofdbestuur of van de plaatselijke kiesverenigingen of afdelingen,
aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Hoofdbestuur dit wenselijk
acht.
4. Het Hoofdbestuur roept een algemene vergadering bijeen door de toezending van een agenda,
die tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen vermeldt, op een termijn
van ten minste twee maanden voor de datum van de algemene vergadering, met dien verstande
dat de agenda voor de partijdag vóór één maart moet worden toegezonden aan de besturen van
de plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen.
5. Het Hoofdbestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op schriftelijk
verzoek van ten minste een zodanig aantal plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering. Bijeenroeping van een dergelijke algemene vergadering dient te geschieden op een termijn
van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek, door de toezending van een agenda,
die tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen vermeldt.
6. Indien aan het in het vorige lid bedoelde verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het Hoofdbestuur
de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste één in het gehele land verspreid, onder de leden van de partij veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen
dan leden van het Hoofdbestuur belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van
de notulen.

Artikel 21: Toegang en stemrecht
1. Toegang tot de partijdag, alsmede tot een algemene vergadering waarin een verkiezingsprogramma wordt vastgesteld, hebben behalve de ingevolge artikel 38 door een plaatselijke kiesvereniging of afdeling aangewezen afgevaardigden, de overige leden van de partij, het bestuur van
de politieke jongerenorganisatie als bedoeld in artikel 25 en de eventueel door het Hoofdbestuur
toegelaten personen. Geen toegang hebben geschorste leden.
2. Toegang tot andere algemene vergaderingen hebben behalve de ingevolge artikel 38 door een
plaatselijke kiesvereniging of afdeling aangewezen afgevaardigden, de overige leden van de partij
en de eventueel door het Hoofdbestuur toegelaten personen. Geen toegang hebben geschorste
leden. Het Hoofdbestuur kan evenwel in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van dit lid
besluiten dat tot (een deel van) een algemene vergadering als bedoeld in dit lid de toegang beperkt wordt tot de ingevolge artikel 38 door een plaatselijke kiesvereniging of afdeling aangewezen afgevaardigden, het Hoofdbestuur, de directeur en de eventueel door het Hoofdbestuur toegelaten personen.
3. Slechts de ingevolge artikel 38 door een plaatselijke kiesvereniging of afdeling aangewezen afgevaardigden hebben het recht aan de besprekingen en de stemmingen in een algemene vergade-
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ring deel te nemen. In afwijking van het vorenstaande heeft ook de politieke jongerenorganisatie
als bedoeld in artikel 25 het recht aan de besprekingen in een algemene vergadering deel te nemen, doch uitsluitend indien en voor zover deze besprekingen betrekking hebben op een door
deze politieke jongerenorganisatie ingediende motie met een politieke strekking als bedoeld in artikel 39, vierde lid.

E. Bijzondere organisaties
Artikel 22: Partijadviesraad
1. De partij heeft een permanente Partijadviesraad met een regelmatig wisselende en representatieve samenstelling en een zodanige omvang dat een inhoudelijk gesprek daardoor wordt bevorderd.
2. De Partijadviesraad heeft een adviserende en stimulerende taak. De adviezen die door de Partijadviesraad worden verstrekt, hebben geen bindend karakter.
3. Het Hoofdbestuur roept de Partijadviesraad ten minste eenmaal per jaar bijeen.
4. De samenstelling van de Partijadviesraad, de wijze van de benoeming van de leden daarvan, de
zittingsduur van de leden, alsmede de taken en de werkwijze van de Partijadviesraad worden nader geregeld in het Algemeen Reglement.

Artikel 23: Bestuurdersvereniging
1. De Bestuurdersvereniging is op basis van de grondslag van de partij zoals omschreven in artikel 2
en in overeenstemming met het Program van Beginselen belast met de uitvoering van alle taken
ter verwezenlijking van het doel, omschreven in haar statuten. Zij verricht haar taken in samenwerking met het Hoofdbestuur.
2. Het bestuur van de Bestuurdersvereniging dient jaarlijks verslag uit te brengen aan het Hoofdbestuur. In verband daarmee worden jaarlijks voor vijftien februari een jaarrekening en een jaarverslag overgelegd over het afgelopen boekjaar. Tevens wordt jaarlijks voor één oktober een activiteitenplan en een begroting ingediend voor het komende jaar.
3. Alle leden van gemeenteraden, wethouders, burgemeesters, leden van Provinciale Staten, gedeputeerden, commissarissen van de Koning, voorzitters en leden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van waterschappen, voorzitters en leden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van andere regionale publiekrechtelijke bestuurslichamen, die lid zijn van de partij,
dienen lid te zijn van de Bestuurdersvereniging.

Artikel 24: Politiek-wetenschappelijk instituut
1. De partij wijst overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Wet financiering politieke partijen één
politiek-wetenschappelijk instituut aan als neveninstelling. Dit instituut dient te voldoen aan de
vereisten van de Wet financiering politieke partijen.
2. Het politiek-wetenschappelijk instituut stelt zich in zijn statuten ten doel de bestudering van
vraagstukken op politiek terrein op basis van de grondslag van de partij, zoals omschreven in artikel 2 en in overeenstemming met het Program van Beginselen.
3. Het bestuur van het politiek-wetenschappelijk instituut dient jaarlijks verslag uit te brengen aan
het Hoofdbestuur. In verband daarmee worden jaarlijks voor vijftien februari een jaarrekening en
een jaarverslag overgelegd over het afgelopen boekjaar. Tevens wordt jaarlijks voor één oktober
een activiteitenplan en een begroting ingediend voor het komende jaar.
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Artikel 25: Politieke jongerenorganisatie
1. De partij wijst overeenkomstig artikel 3, eerste lid, van de Wet financiering politieke partijen één
politieke jongerenorganisatie aan als neveninstelling. Deze jongerenorganisatie dient te voldoen
aan de vereisten van de Wet financiering politieke partijen.
2. De politieke jongerenorganisatie stelt zich in haar statuten ten doel de bevordering van de studie
van politieke en maatschappelijke vraagstukken op basis van de grondslag van de partij zoals omschreven in artikel 2 en in overeenstemming met het Program van Beginselen.
3. Het bestuur van de politieke jongerenorganisatie dient jaarlijks verslag uit te brengen aan het
Hoofdbestuur. In verband daarmee worden jaarlijks voor vijftien februari een jaarrekening en een
jaarverslag overgelegd over het afgelopen boekjaar. Tevens wordt jaarlijks voor één oktober een
activiteitenplan en een begroting ingediend voor het komende jaar.

Artikel 26: Instelling voor buitenlandse activiteiten
1. De partij wijst overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Wet financiering politieke partijen één
instelling voor buitenlandse activiteiten aan als neveninstelling. Deze instelling dient te voldoen
aan de vereisten van de Wet financiering politieke partijen.
2. De instelling voor buitenlandse activiteiten stelt zich in haar statuten ten doel op basis van de
grondslag van de partij zoals omschreven in artikel 2 en in overeenstemming met het Program van
Beginselen vormings- en scholingsactiviteiten te verrichten ter ondersteuning van zusterpartijen
en -organisaties buiten Nederland.
3. Het bestuur van de instelling voor buitenlandse activiteiten dient jaarlijks verslag uit te brengen
aan het Hoofdbestuur. In verband daarmee worden jaarlijks voor vijftien februari een jaarrekening en een jaarverslag overgelegd over het afgelopen boekjaar. Tevens wordt jaarlijks voor één
oktober een activiteitenplan en een begroting ingediend voor het komende jaar.

Artikel 27: Commissie van Beroep
1. Er is een Commissie van Beroep, bestaande uit een voorzitter en twee andere leden. De werkwijze van de commissie wordt nader geregeld in het Algemeen Reglement.
2. De commissieleden en hun plaatsvervangers, die lid dienen te zijn van de partij, worden op voordracht van het Hoofdbestuur benoemd door de algemene vergadering voor een periode van vijf
jaren.
3. De Commissie van Beroep neemt kennis van en doet een bindende uitspraak in beroep tegen
besluiten tot:
a. opzegging van het lidmaatschap door de partij, bedoeld in artikel 6;
b. ontzetting uit het lidmaatschap, bedoeld in artikel 7.

Hoofdstuk 4: Hoofdbestuur
Artikel 28: Hoofdbestuur
1. Het Hoofdbestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten
minste negen en ten hoogste vijftien leden, waaronder een partijvoorzitter. De leden van het
Hoofdbestuur worden door de algemene vergadering benoemd. Ten aanzien van de partijvoorzitter geldt dat hij in die functie wordt benoemd.
2. Bij de samenstelling van het Hoofdbestuur moet sprake zijn van een evenwichtige vertegenwoordiging van personen met politieke en/of bestuurlijke ervaring en deskundigheid in het publieke of
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3.

4.

5.

6.

7.

private domein en van predikanten. In een door het Hoofdbestuur vast te stellen bestuursreglement worden nadere regels gesteld ten aanzien van deze evenwichtige vertegenwoordiging. Het
Hoofdbestuur stelt ten aanzien van elke categorie een functieprofiel op.
Indien het aantal leden van het Hoofdbestuur beneden negen is gedaald, blijft het Hoofdbestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
Ter vervulling van een vacature voor de partijvoorzitter doet het Hoofdbestuur een bindende
voordracht van één kandidaat, die ten minste twee jaar lid is van de partij. Deze bindende voordracht wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Ter vervulling van elke andere
vacature doet het Hoofdbestuur een bindende voordracht van twee kandidaten, die ten minste
twee jaar lid zijn van de partij. Ook deze bindende voordracht wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
Een lid van het Hoofdbestuur, niet zijnde de partijvoorzitter, treedt vier jaar na zijn benoeming af
volgens een door het Hoofdbestuur op te maken rooster, waarbij zo mogelijk ieder jaar uit elk van
de in dit artikel, tweede lid, genoemde categorieën één lid aftredend moet zijn. Een aftredend lid
van het Hoofdbestuur, niet zijnde de partijvoorzitter, is als zodanig terstond doch ten hoogste
tweemaal (voor een periode van vier jaar) herbenoembaar.
De partijvoorzitter treedt vier jaar na zijn benoeming af. Een aftredende partijvoorzitter is als zodanig terstond doch ten hoogste eenmaal (voor een periode van vier jaar) herbenoembaar, met
dien verstande dat indien een persoon die ten tijde van zijn eerste benoeming tot partijvoorzitter
reeds meer dan acht jaren deel uitmaakt van het Hoofdbestuur niet herbenoembaar is.
Zowel het voor de eerste keer benoemde lid van het Hoofdbestuur als het herbenoemde lid van
het Hoofdbestuur beslist binnen een maand of deze de benoeming aanvaardt.

Artikel 29: Einde lidmaatschap van het Hoofdbestuur en schorsing
1. Elk lid van het Hoofdbestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Het lidmaatschap van het Hoofdbestuur eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de partij;
b. door overlijden;
c. door vrijwillig aftreden (bedanken).

Artikel 30: Onverenigbaarheid van functies
Onverenigbaar met het lidmaatschap van het Hoofdbestuur is:
a. het lidmaatschap van een fractie in één van de kamers der Staten-Generaal;
b. het lidmaatschap van een fractie in het Europees Parlement;
c. het lidmaatschap van de Partijadviesraad;
d. het lidmaatschap van de Commissie van Beroep of enig ander beroeps- of klachtorgaan binnen
de partij;
e. het vervullen van een dienstbetrekking bij de partij of bij een aan de partij gelieerde stichting,
zulks evenwel met uitzondering van de partijvoorzitter die wel een parttime dienstbetrekking
kan vervullen bij de partij.
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Artikel 31: Bestuursfuncties
1. Het Hoofdbestuur wijst uit zijn midden een secretaris, een penningmeester, een plaatsvervangend partijvoorzitter en een algemeen adjunct aan, die tezamen met de partijvoorzitter het dagelijks bestuur vormen. De functie van de plaatsvervangend partijvoorzitter wordt in beginsel door
een predikant vervuld.
2. De partijvoorzitter presideert de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het Hoofdbestuur, de
vergaderingen van het Hoofdbestuur met de Partijadviesraad en de algemene vergaderingen.
3. In een door het Hoofdbestuur vast te stellen bestuursreglement worden nadere regels gesteld ten
aanzien van de taakverdeling tussen de partijvoorzitter en de plaatsvervangend partijvoorzitter
met betrekking tot het openen en sluiten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het
Hoofdbestuur, de vergaderingen van het Hoofdbestuur met de Partijadviesraad en de algemene
vergaderingen, zulks op de wijze als voorzien in het Algemeen Reglement.
4. De secretaris redigeert de notulen van de in dit artikel, tweede lid, genoemde vergaderingen,
voert de correspondentie, brengt jaarlijks verslag uit van de toestand van de partij en beheert het
archief van het Hoofdbestuur.
5. De penningmeester ontvangt de bijdragen van de plaatselijke kiesverenigingen, de partijbijdragen
van de leden van de afdelingen en de verder aan de partij toekomende gelden, hij voldoet gemaakte kosten en doet jaarlijks rekening en verantwoording van zijn beheer.

Artikel 32: Taken en bevoegdheden van het Hoofdbestuur
1. Het Hoofdbestuur is belast met de algemene leiding van de partij en met de uitvoering van de
besluiten van de algemene vergadering.
2. Het Hoofdbestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
3. Het Hoofdbestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot
het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag of waarde
van twee honderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) te boven gaan.

Artikel 33: Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur
1. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereidingen van de vergaderingen van het Hoofdbestuur en de algemene vergaderingen. Het is tevens belast met de uitvoering van besluiten.
2. Het Hoofdbestuur kan het dagelijks bestuur belasten met het afwikkelen van lopende zaken.
3. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het afdoen van zaken die een beslissing op korte termijn vragen en niet van zodanig belangrijke aard zijn, dat zij vooraf aan het oordeel van het Hoofdbestuur
zouden moeten worden onderworpen.
4. Het dagelijks bestuur is te allen tijde verantwoording schuldig van zijn beleid aan het Hoofdbestuur.
5. Notulen en besluiten van het dagelijks bestuur worden toegezonden aan de leden van het Hoofdbestuur.
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Artikel 34: Vertegenwoordiging
De partij wordt vertegenwoordigd:
a. hetzij door het Hoofdbestuur;
b. hetzij door de partijvoorzitter en de secretaris gezamenlijk;
c. hetzij door twee leden van het Hoofdbestuur gezamenlijk, onder wie in elk geval een lid van
het dagelijks bestuur.

Artikel 35: Directeur
1. Het Hoofdbestuur kan een directeur benoemen. Het stelt daarbij tevens diens taakomschrijving
en bezoldiging vast. Tot directeur is alleen een lid van de partij benoembaar.
2. De directeur wordt als regel uitgenodigd voor de vergaderingen van het Hoofdbestuur, het dagelijks bestuur en de algemene vergaderingen. Hij heeft in die vergaderingen een adviserende stem.
3. De directeur is bevoegd de zaken af te wikkelen die het Hoofdbestuur aan hem mandateert.

Hoofdstuk 5: Financiën van de partij
Artikel 36: Financiële middelen
1. Het boekjaar van de partij loopt van één januari tot en met één en dertig december.
2. De inkomsten van de partij bestaan uit:
a. de jaarlijkse partijbijdragen van de leden;
b. collecten;
c. giften en legaten;
d. andere wettige baten.
3. De hoogte van de jaarlijkse partijbijdragen van de leden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het Hoofdbestuur is bevoegd om de leden daartoe in verschillende categorieën in te delen.
4. Iedere plaatselijke kiesvereniging dient jaarlijks per lid (naar het aantal landelijk geregistreerde
leden per één januari van dat jaar) de ingevolge het voorgaande lid vastgestelde partijbijdrage
voor één oktober van het desbetreffende verenigingsjaar te voldoen aan de penningmeester van
de partij.
5. Iedere afdeling ontvangt jaarlijks uit de financiële middelen van de partij een bepaald gedeelte
van de jaarlijkse partijbijdrage betaald door de bij de betreffende afdeling behorende leden, vermeerderd met een bepaald gedeelte van de financiële bijdragen van de bij de betreffende afdeling behorende donateurs. De hoogte van deze gedeelten wordt jaarlijks vastgesteld door het
Hoofdbestuur.
6. Iedere gemeentelijke afdeling die meer dan één plaatselijke kiesvereniging/afdeling omvat voorziet in haar financiële middelen door een afdracht per lid door de betreffende plaatselijke kiesverenigingen en/of afdelingen. De hoogte van deze afdracht per lid wordt jaarlijks vastgesteld
door de ledenvergadering van de betreffende gemeentelijke afdeling.
7. Iedere provinciale afdeling ontvangt jaarlijks uit de financiële middelen van de partij een bepaald
gedeelte van de jaarlijkse partijbijdrage betaald door de aan de betreffende provinciale afdeling
toe te rekenen leden. De hoogte van dit gedeelte wordt jaarlijks na overleg met de besturen van
de provinciale afdelingen vastgesteld door het Hoofdbestuur.
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Artikel 37: Controle van de financiële administratie en de financiële middelen
De controle van de financiële administratie en de financiële middelen van de partij dient jaarlijks te
geschieden door een door het Hoofdbestuur te benoemen registeraccountant.

Hoofdstuk 6: Algemene bepalingen
Artikel 38: Afvaardiging
1. Een plaatselijke kiesvereniging of afdeling vaardigt telkens het volgende aantal stemgerechtigde
leden af naar de provinciale afdeling en de algemene vergadering:
a. bij een honderd (100) of minder leden: twee afgevaardigden;
b. bij een honderd een (101) tot en met twee honderd (200) leden: drie afgevaardigden;
c. bij twee honderd een (201) tot en met drie honderd vijftig (350) leden: vier afgevaardigden;
d. bij drie honderd een en vijftig (351) tot en met vijf honderd (500) leden: vijf afgevaardigden;
e. bij vijf honderd een (501) tot en met zes honderd vijftig (650) leden: zes afgevaardigden;
f. bij zes honderd een en vijftig (651) tot en met acht honderd (800) leden: zeven afgevaardigden;
g. bij acht honderd een (801) of meer leden: acht afgevaardigden.
2. Indien een gemeentelijke afdeling meer dan één plaatselijke kiesvereniging/afdeling omvat, vaardigt een plaatselijke kiesvereniging of afdeling telkens het volgende aantal stemgerechtigde leden
af naar de gemeentelijke afdeling:
a. bij een honderd (100) of minder leden: twee afgevaardigden;
b. bij een honderd een (101) tot en met twee honderd (200) leden: drie afgevaardigden;
c. bij twee honderd een (201) tot en met drie honderd vijftig (350) leden: vier afgevaardigden;
d. bij drie honderd een en vijftig (351) tot en met vijf honderd (500) leden: vijf afgevaardigden;
e. bij vijf honderd een (501) tot en met zes honderd vijftig (650) leden: zes afgevaardigden;
f. bij zes honderd een en vijftig (651) tot en met acht honderd (800) leden: zeven afgevaardigden;
g. bij acht honderd een (801) of meer leden: acht afgevaardigden.
3. Als uitgangspunt voor het aantal afgevaardigden geldt het aantal landelijk geregistreerde leden
per één januari van het desbetreffende kalenderjaar.
4. Een plaatselijke kiesvereniging of een afdeling is uitsluitend bevoegd om leden af te vaardigen
naar de algemene vergadering indien door deze plaatselijke kiesvereniging of afdeling op één en
dertig december van het voorafgaande boekjaar aan alle (financiële) verplichtingen jegens de partij is voldaan, en - ingeval van een plaatselijke kiesvereniging - de statuten van de kiesvereniging
geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten of het Algemeen Reglement. Het
Hoofdbestuur is bevoegd om hierop een of meer uitzonderingen te maken.
5. Iedere afgevaardigde heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. De afgevaardigden dienen hun stem zonder last uit te brengen, maar wel zo veel mogelijk gebaseerd op hetgeen
in hun plaatselijke kiesvereniging of afdeling als opvatting kenbaar is gemaakt. Het is afgevaardigden van een plaatselijke kiesvereniging of een afdeling mede in dat kader toegestaan om verdeeld
te stemmen.

Artikel 39: Voorstellen algemene vergadering, amendementen en moties
1. Het Hoofdbestuur heeft de bevoegdheid voorstellen te doen aan de algemene vergadering.
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2. Onverminderd het bepaalde in artikel 20, zesde lid, kan een plaatselijke kiesvereniging of afdeling
op de in het Algemeen Reglement omschreven wijze voorstellen bij het Hoofdbestuur indienen
ter behandeling op de eerstvolgende partijdag of in een algemene vergadering waarin een verkiezingsprogramma wordt vastgesteld.
3. Een plaatselijke kiesvereniging of afdeling is bevoegd op de in het Algemeen Reglement omschreven wijze schriftelijk gemotiveerde amendementen in te dienen op de hiervoor bedoelde voorstellen.
4. Een plaatselijke kiesvereniging of afdeling is bevoegd op de in het Algemeen Reglement omschreven wijze moties in te dienen ter behandeling op de eerstvolgende partijdag of in een algemene
vergadering waarin een verkiezingsprogramma wordt vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de politieke jongerenorganisatie als bedoeld in artikel 25 indien en voor zover het moties met een politieke
strekking betreft.
5. In dit artikel wordt verstaan onder:
a. een voorstel: een onderwerp dat ter behandeling wordt voorgelegd aan de algemene vergadering;
b. een amendement: een voorstel aan de algemene vergadering om een ingediend voorstel te
wijzigen;
c. een motie: een uitnodiging aan de algemene vergadering om zich over een bepaalde kwestie
uit te spreken en/of het Hoofdbestuur te verzoeken om iets te doen dan wel iets na te laten.
6. Het Hoofdbestuur stelt standaardmodellen voor voorstellen, moties en amendementen beschikbaar.

Artikel 40: Stemmingen
1. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten van de afdelingen, de gemeentelijke
afdelingen, de provinciale afdelingen, de algemene vergadering en van het Hoofdbestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Tot het nemen van rechtsgeldige besluiten zijn provinciale afdelingen en de algemene vergadering slechts bevoegd wanneer ten minste de helft van het totale aantal plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen door stemgerechtigde afgevaardigden is vertegenwoordigd. Bij het ontbreken
van genoemd quorum wordt een tweede vergadering belegd met dezelfde agenda, waarvoor het
quorum niet is vereist.
3. Indien een gemeentelijke afdeling meer dan één plaatselijke kiesvereniging/afdeling omvat, is het
in dit artikel, tweede lid, bepaalde van overeenkomstige toepassing.
4. Tot het nemen van rechtsgeldige besluiten is het Hoofdbestuur slechts bevoegd wanneer een
quorum van de helft plus één van het totaal aantal leden van het Hoofdbestuur aanwezig is, terwijl de te behandelen punten op een vooraf toegezonden agenda zijn vermeld. Bij het ontbreken
van genoemd quorum wordt ten minste één week en ten hoogste vier weken later een tweede
vergadering belegd met dezelfde agenda, waarvoor het quorum niet is vereist.
5. Over personen wordt schriftelijk gestemd; stemmingen over zaken kunnen ook mondeling, bij
handopsteken of bij zitten en opstaan geschieden.
6. Levert een eerste vrije stemming over personen geen volstrekte meerderheid op, dan volgt een
tweede vrije stemming. Levert ook deze geen volstrekte meerderheid op, dan wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die het hoogste aantal stemmen op zich hebben
verenigd. Aan deze stemming gaat zo nodig een tussenstemming vooraf tussen hen die een gelijk

16

aantal stemmen hebben verkregen. Wanneer bij de herstemming de stemmen staken, wordt de
oudste in jaren geacht te zijn gekozen.
7. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij het staken
van stemmen over personen anders dan bedoeld in dit artikel, zesde lid, wordt de oudste in jaren
geacht te zijn gekozen.
8. Bij alle stemmingen worden blanco uitgebrachte stemmen, bij niet vrije stemmingen over personen bovendien stemmen op niet gekandideerde personen als niet geldig aangemerkt.

Artikel 41: Statutenwijziging
1. In de statuten van de partij kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Op voorstellen voor statutenwijziging is artikel 8 van het Algemeen Reglement onverkort van toepassing.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
5. Wijziging van de artikelen 2 en 3 en van dit artikellid is niet mogelijk.

Artikel 42: Wijziging van het Program van Beginselen
1. In het Program van Beginselen van de partij kan geen verandering worden aangebracht dan door
een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van het Program van Beginselen zal worden voorgesteld.
2. Het bepaalde in artikel 41, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 43: Ontbinding
1. De partij kan slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe
is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de partij zal worden voorgesteld.
2. Het bepaalde in artikel 41, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3. Bij ontbinding bepaalt de algemene vergadering de wijze van liquidatie en wijst de algemene vergadering de bestemming aan van het saldo dat na liquidatie beschikbaar zal blijken te zijn. Het batig saldo dient ten goede te komen van een of meer algemeen nut beogende instellingen met een
soortgelijk doel als de partij, welke Gods Woord en de onverkorte Drie Formulieren van Enigheid,
zoals vastgesteld op de Synode van Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien, tot grondslag hebben.

Artikel 44: Algemeen Reglement en bijzondere reglementen, ledenmagazine
1. De algemene vergadering stelt een Algemeen Reglement vast. Dit Algemeen Reglement mag niet
in strijd zijn met de wet of deze statuten.
2. Het Hoofdbestuur kan bij bijzondere reglementen regels vaststellen omtrent onderwerpen die
niet in deze statuten of het Algemeen Reglement zijn geregeld. Dit geschiedt in ieder geval ten
aanzien van beroeps- en klachtmogelijkheden voor individuen en/of groepen, voor zover daar niet
al in deze statuten in is voorzien, alsmede ten aanzien van het ledenmagazine van de partij. Het
ledenmagazine draagt de naam: "De Banier". De redactie van het ledenmagazine wordt door het
Hoofdbestuur benoemd. In de redactie heeft ten minste één lid van het Hoofdbestuur zitting. Een
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bijzonder reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet, deze statuten,
het Algemeen Reglement of besluiten van de partij.

Artikel 45: Onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin deze statuten, het Algemeen Reglement of andere reglementen niet voorzien,
neemt het Hoofdbestuur een beslissing. Voor zover het gevallen betreft die naar het oordeel van het
Hoofdbestuur van gewichtige aard zijn, kan het Hoofdbestuur vooraf advies inwinnen van de Partijadviesraad.
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