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Inleiding 

* 
In de jaren 1977-1978, naar aanleiding van het strijdpunt dat zich 

rond het Egmontpact ontwikkelde, is het Belgisch politiek bestel frequent 
verweten een particratie te zijn ( 1). Maar ook reeds in het interbellum 
formuleerde men dit verwijt (2). En nu weer, in de tweede helft van 
de jaren 1980, steekt de karakterisering van de Belgische politiek als par
ticratie weer veelvuldig de kop op ( 3) . Deze verwijten zijn onterecht 
waar zij de « alleenheerschappij » van de partijen poneren. De duiding 
van de Belgische politiek als particratie is terecht, waar zij wijst op een 
overwegend aandeel van de politieke partij als instrument in de besluit
vorming ( 4). De studie van de Belgische politieke partijen verdient om 
die reden prioritaire aandacht. 

Er is nog een andere belangrijke grond om prionta1r onderzoeksaan
dacht aan de Belgische politieke partijen te besteden. In de tijdspanne 
van een ruim decennium, van 1968 tot 1978, splitsen de drie traditionele 
partijen in België elk in twee onafhankelijke partijen, een Vlaamse en 
een Waalse of Franstalige partij. In de Belgische politieke ontwikkeling 
zijn meer dan eens dissidenties opgetreden, maar meestal met een 

(1) Zie bijvoorbeeld de toespraak van L . Tindemans op het CVP, verkiezings
congres van 1981, o. m. « Partijvoorzitters beletten dat ministers hun eigen g rond
wettelijke rol zouden spelen ». 

(2) Zie o.m. de verklaTlng va.n koning Leopold III op 2 februari 1939 voor de 
Mlnister r aa,d. 

Voor de wetenschappelijke beschrijving en du!idlng zie o .m. T. LUYKX, Politieke 
geschiedenis van B elgië van 1789 tot heden. Brussel, 1964, blz. 304, 3• u itgave 1973, 
blz . 283 

H. BALTHAZAR, De ontwikkellng van de particra,tle voor de T weede Wereld
oorlog, in Res Publ ;ca, 1981, nr. 1, blz 9-22. 

(3) Zie om. de verwijten i,n de kranteneditlonalen In 1988 n .a.v. de opzegging 
van het PSC-PRL regeerak koord voo r acht jaar van 14 oktober 1985, de uitbreiding 
van de Vlaamse regering met SP en Volk.sun Le en de zgn . •stoelendans » van 
m inisters in 1988 en 1989. 

(4) w. DEWACHTER, De partijenstaat In de W est europese polyarchie : een proeve 
tot m eting. 

W. DEWACHTER, N oodzaak en overwicht van de politieke partij In de poly
a,rchie, in Res Publica, 1981, nr . 1, blz . 115-151 
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korte tot zeer korte levensloop. De oprichting van nieuwe partijen is 
dikwijls beproefd, maar uiterst zelden geslaagd. De BWP, de Vlaams
nationalisten, de Communisten, het FDF en RW, en de Groenen zijn 
de partijen die over meer decennia hebben stand gehouden of zoals de 
BWP zich definitief hebben doorgezet. Het partijenlandschap in België 
vertoont blijkbaar een behoorlijke stabiliteit, ondanks de evenredige ver
tegenwoordiging vanaf 1900. En plots, in het decennium 1968-1978 
splitsen de drie hoekstenen van het Belgisch partijengebouw. En het 
laat zich aanzien dat de reïntegratie nog niet voor meteen is. Een uit
zonderlijk verschijnsel in de Belgische politieke ontwikkeling speelt zich 
dus in die periode af. Dit gebeuren is des te meer verrassend daar het 
eigenlijk voorop loopt op de invoering van het federalisme in België, 
die pas vanaf 1988 echt op gang komt. En bovendien staat de splitsing 
van de partijen haaks op de normale of minstens de modale situatie in 
de federale staten, waar, sterk overwegend, ,niet gesplitste nationale 
partij en functioneren . Die partijensplitsing in België is voorloper en 
hefboom van de federalisering van het land. Gegeven het karakter van 
particratie, betekende deze splitsing een aanzienlijke mate van de facto 
federalisering via de politieke partijen, m.a.w. een « partijenfederalisme » 

minstens al een decennium vóór 1988. Die splitsing van de drie traditio
nele partijen en de uitbouw en werking van zelfstandige Vlaamse en 
Waalse Franstalige partijen vormen evenveel gewichtige redenen om 
prioritair onderzoeksaandacht aan de Belgische politieke partiien te 
bes teden . Goede redenen om een morfologie van de Belgische politieke 
partijen 1970-1985 irn dit jubileumnummer, speciaal aan deze periode 
gewijd op te nemen. 

Er spelen daarbij nog twee bijkomende redenen. Wie al eens over de 
Belgische politieke partijen gewerkt heeft weet heel goed in welke 
precaire documentatie-beschikbaarheid hij/zij moet werken. Politieke 
partijen, - de Belgische partijen wellicht nog minder dan de Duitse, de 
Britse, de Nederlanse - , besteden weinig aandacht en zorg aan de verslag
geving en uitgave van hun werking en teksten. De archivering ervan is 
nagenoeg helemaal afhankelijk van de toevallige aanwezigheid van een 
medewerker die -oog heeft voor het archief, voor het « historische 
geheugen » van de partij. Behoudens die gelukkige toevalligheid dient 
de wetenschappelijke wereld zelf voor de archievering te zorgen. Daartoe 
bijdragen is precies het opzet vcain de jaarlijkse aflevering van de « Mor
fologie van de politieke partijen in België » uitgewerkt in het kader van 
het Politiek Jaarboek uitgegeven door Res Publica ( 5). 

(5) I . VANPOL, Morfologie van de Vlaams€ poJitileke partijen In 1982, in R es 
Pub lica, 1983, m. 2-3, blz. 417-472. 
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En in die Morfologie schuilt de tweede bijkomende reden. De bedoeling 

zit hier namelijk voor om de Morfologie die in 1982 gestart is, in de tijd 
naar voren te verschuiven, en met name in 1970 te laten starten, ten 
einde het wetenschappelijk beschikbaar materiaal aanzienlijk te vermeer
deren, en dat in een gemakkelijk verwerkbare vorm. De oriëntatie van 
die twee morfologieën dient dan wel op mekaar afgestemd te zijn. De 
morfologie van een orgaan is de studie van de configuratie en uitwendige 
structuur ervan. « Minstens een inzicht in de organen en de geledingen 
van de politieke partijen in België, de informatie over de positie
bekleders, elementaire aanknooppunten voor de werking der partij en 
de referenties van haar communicatiemiddelen worden ·nagestreeft », zo 
werd de morfologie in 1982-1983 omschreven ( 6). Dat patroon geldt 
ook hier. 

Doelbewust is dit documentair gedeelte van het jubileumnummer 
beperkt gebleven tot de politieke partij. Breder opzet zou heel wat meer 
tijd en middelen gevergd hebben , die helaas niet beschikbaar waren. 
Hopelijk wordt ooit een Belgian Politica! Facts, analoog aan D. Butlers 
en J. Freemans British Politica! Facts 1900-1968 gemaakt (7). Dit zou 
het wetenschappelijk onderzoek aanzienlijk vooruithelpen omdat zo het 
zeer tijdrovende, vermoeiende en ontmoedigende samenpuzzelen van de 
elementaire feiten en ke11!11isgegevens eens en voorgoed achter de rug 
zou zijn en veel vlugger naar de analyse zou kunnen toegegaan worden. 
Maar voorlopig is dit een wensdroom waaraan alleen de Morfologie van 
de politieke partijen, samen met een aantal publikaties van het Natio
naal Instituut voor de Statistiek en de Belgoscopie van K. Matthijs ( 8) 
voor de bredere maatschappelijke gegevens aan de behoeften tegemoet
komen . Aangestreept moet worden dat de lezer met de artikelenreeks 
van W. Fraeys aangaande verkiezingen in België over een uitstekende 

I. VANPOL, Morphologie des partis poHtiqu es f rancophon cs 
Publ ica, 1984, n° 4, pp 503-510. 

I. VANPOL, Morfologie van de Vlaam s e p oliti ek e pa rtij en in 
R es P ub!foa, 1985, nr. 2-3, blz. 311-367. 

I. V ANPOL , Mo rph olc gie des partis p olitiqu es francoph ones en 
R es Pnb!ica, 1986. n° 3, p p . 503-541. 

111. VERMINCK, Morfologie van d e Vlaamse p olitiek e partij en in 
Res Publ;ca, 1987, n:r . 3, bi,. 449-508 . 

M . VERMI NCK, Morph olog i·e des partis p olitiq u es francoph on es 
in R es P n blfoa, 1:J88, n° 2-3, p p. 311-3·13. 

en 1983, 

1983 en 

1~84 e t 

1985 en 

en 1986 

in R es 

1984, in 

1985, in 

1986, iin 

et 1987, 

(6) Morfologie van de Vlaamse p oli:t!eke partijen in 1982, in R es PubUca, 1983 , 
nr. 2-3, bl z . 417. 

(7) D. BUTLER, j _ FREEMAN, British Polit-ical Facts 1900-1968, Lond e n, 1969, 
3th ed. 

(8) K . MAT!I'H IJS, D e B elgen , de Vlam·ing en en de W alen, w ie ze zijn, w aar ze 
wonen en hoe ze leven. Ti-elt, 1988, 312 blz . 
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« Belgian Electoral Facts » beschikt ( 9) en dat via de index van de 
artikels gepubliceerd in Res Publica toch ook wel documentatie binnen 
handbereik is, getuigen bijvoorbeeld het artikel van P. Doms over de 
taalverhoudingen in het Belgisch parlement en het artikel van L. Holvoet 
betreffende de stemmingen over de investituur in het Belgisch parlement 
( 10). De documentaire studie van M. Maes over de ledenaantallen van 
de politieke partijen stelt de gegevens op dat punt ter beschik
king ( 11 ) . Met de bibliografische studies van P. Vanden Eeckhout en 
E. Witte enerzijds en van H. Gaus, R. Van Eenoo en M. De Waele 
anderzijds zijn zeer nuttige verwijzingsinstrumenten voor handen ( 12). 

Voortbouwend op het stramien van de Morfologie zijn de grote hoofdin
gen voor deze uitgave : de statutaire bepalingen inzake de nationale 
partijorganisatie, het organigram van de nationale organen, het partij
congres ( 13), de partijraad, het partijbureau in zijn samenstelling, 

(9) W. FRAEYS, Les résultats des élections légi•s latives du 26 mars 1961, in R es 
Publica, 1961, n° 4, pp, 388-403. 

W . FRAEYS, L es r ésultats d es élecUons législatives du 23 mal 1965, J.n Res 
Publica, 1966, n° 1, pp. 133-146. 

W FRAEYS, Les é!ections du 31 mars 1968, in Res Publfoa, 1969, no 1, pp . 271-292. 
W. FRAEYS, Analyse des résultats des élections législatives de 1971 in R es Publ ica 

1972, n° 2, pp. 383-398. ' ' 

W FRAEYS, L es élections législatives du 10 mars 1974, in Res Publica, 1974, 
11° 3-4, pp , 517-536. 

W FRAEYS, Les élections communales du 10 octobre 1976, in Res Publica, 1976, 
Il" 3-4, pp. 427-444. 

W. I0RAEYS, L es é lections législ~i.'.ives du 17 avril 1977. Analyse des résultats, 
in Rcs P ul,Uca, 1977, n ° 3, pp. 495-513. 

W. FRAEYS, Les é le : ti ons légis la tives du 17 décembre 1978 An a,lysc des rés ultats, 
In Rcs P 1, blica, 1979, n" 2, pp. 309-328. 

W. FRAEYS, Les é lections européennes de 1979. Analyse des résu1tats peur la 
Belgi que, i·n Res Pnblica, 1979, n° 3, pp. 411-426. 

W . FRAEYS, Les élections du 8 novembre 1981. Analyse des rés ultats, in Res 
P ublica, 1982, n" 1, pp 129-149. 

W. FRAEYS, Les élections européennes de 1984. Analyse des résultats peur la 
Belgique, in Res Publica, 1984, n° 5, pp . 587-601. 

W . FRAEYS, Les élection s lég islatives du 13 octobre 1985. Analyse des résultats, 
in R es Publica, 1986, n° 2, pp. 213-233. 

W. FRAEYS. Les é lections législa tives du 13 décembre 1987. Analyse des rés ultats , 
in R es P ub lica, 1988, n ° 1, pp. 3-24. 

(10) P. DOMS, L'emploi des lang u es dans les Chambres légis latives en Belgique, 
in R es Publ-ica, 1965, n° 2, pp. 126-140. 

L. HOLVOET, De stemmingen over het t:nvesti,tuurdebat in Kamer en Senaat, 
in Res Publica, 1980, nr . 1-2, blz. 35-76. 

(11) M. MAES, De ledenaantallen van de poUtieke partijen in België. Leuven, 
1988, 171 blz . 

(12) P. VANDEN EECKHOUT en E. WITTE, Bronnen voor de studie van de 
hedendaagse B elgische samenleving, Antwerpen, 1986, 671 blz. 

H. GAUS, R. VAN EENOO en M. DE WAELE, Beknopte b ibliografie v an de 
politieke en sociaal-economische evolutie van België 1918-1988, Gent, 1988, derde 
uitgebrei de u itgave, 360 blz. 

(13) De d eelname aan de congressen wordt vermeld als deze bekend is, ofwel uit 
partijmededelingen ofwel uit de persverslagen. 
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de voorzitter en de verkiezingsprocedure van de voorzitter, de kostprijs 
van de verkiezingscampagnes ( 14), het ledenaantal van de partij en 
de voornaamste publikaties van de partij, zowel programmatisch als orga
nisatorisch ; de periodieke pers van de partij tenslotte wordt ook aan
gegeven. Indien per partij nog zeer kenmerkende morfologische gegevens 
voor de periode 1970-1985 beschikbaar zijn, worden deze eveneens 
opgenomen. 

Dit stramien van de Morfologie van de Belgische politieke partijen 
wijkt op een belangrijk punt af van de jaarlijkse uitgave : nl. het opnemen 
v,an de statuten van de politieke partijen, althans wat de nationale 
partijorganen betreft . Lokale en arrondissementele werking, c.q. provin
ciale orgarusatie en regelingen t.a.v. bepaalde categorieën of groepen 
worden niet opgenomen. Gezien de splitsing een sterke schok heeft 
teweeggebracht , moest bijzondere aandacht besteed worden aan de 
organisatie van de partij op centraal niveau. Het aangewezen instrument 
daartoe zijn de standregels van de partijen. Participerende observatie in 
de politieke partijen leert evenwel dat in de Belgische politieke partijen 
meer dan eens de statuten met de voeten worden getreden. En na de 
splitsing beschikten de nieuwe ,partijen bovendien niet zo maar meteen 
over nieuwe statuten. Het instrument statuten is derhalve verre van 
sluitend, maar het is voorlopig het enig beschikbare. De statuten van 

(14) Voor de k ostprijs van de verkiezingscampagnes is gesteund, niet op de 
verklaringen van de nationale partijsecrmarl'&ten aangaande hun nationale partij. 
propaganda, maa r op de schattingen van d e totale kostprijs, zowel partij- als 
k a ndidatenpropaganda, zowel naUonaal a ls gedecentralis eerd, en dit berekend aan 
marktprijzen, zoals opgesteld door d e Afdeling Politologie v,an de K atholieke 
Universitei•t Leuven. Gegevens uLt : 

W. DEWACHTER, E. CLIJSTERS, E. LISMONT en L. ENGELEN, Het nut van 
een miljoenenpropagancla, Afdelin g Poli'tologie, KULeuven , 1974, 46 blz. 

W. DEWACHTER, E. CLIJSTERS, E . LISMONT et M. DEWEERDT, L'ampl eur 
et Ie coilt d~s campagnes électorales en Belgique , in CRISP, Cou,-rier hebdomadaire, 
1975, n° 688, 19 p . 

W. DEWACHTER, E. CLIJSTERS en M. WILLEMS, Een onderzoek naar de 
om,uang en de kostprijs van de verkiezingspropaganda van cle gemeenteraadsver
kiezingen van olctober 1916, Afdeling Poli.t ologie, KULeuven, 1977, 24 blz. 

J. GIELEN, V erkiezingscampagnes blijven een miljoenenaangelegenheid, Afdeling 
P o-li-tol-0gie, KULeuven, 1981, 37 blz. 

(Omdat d e parlementsverkiezingen van 1978 al te dich.rt op deze van 1977 volgden 
en t e s n el opg,evolgd werden doo,r de Europ ese verkiezingen van 1979 h eeft de 
Afdeling P oltto l ogie g een ond erzoek uitgevoerd voor de verkiezingen van 1978.) 

A. CLEYMANS, Omvang en kostprijs van de campagne voor de Eu--oparlements
verkiezingen van 10 juni 1919, Afdeling P oliltologie , KULeuvem, 1984, 18 blz. 

I. VANPOL, Wachten op d e ombuiging. De ve,·lciezingscampagne van de parle
mentsverkiezingen van 8 novernber 1981, Afdeling Politologie, KU'Leuven, 1985, 20 blz. 

M. VERMINCK, Omvang en kostprijs van de campagne voor de gemeenteraads
verkiezingen van 10 oktobe,· 1982, AfdeliJng P olitol ogie, KULeuve.n, 1988, 10 blz. 

L. HOOGHE, M " VERMINCK en W. DEWACHTER, Blikvangers. 0/ de partij in 
eigen persoon. De campagne van de parlementsverkiezingen van lS oktober 1985, 
Afdeling Po!Ltologie, KULeuven, 1987, 52 blz . 
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voor de splitsing worden niet opgenomen, tenzij deze in de periode 
1970-1985 nog expliciet gegolden hebben en toegepast werden. Verder 
wordt volgende algemene werkwijze toegepast : de statuten van 1970 ( of 
de meest nabije na 1970) en de huidig geldende statuten ( tekst afgesloten 
per 31 december 1988) worden weergegeven. De tussenliggende statuten 
of aanpassingen worden alleen met hun referenties aangeduid. 

Behoudens bovenvermelde uitweiding via de statuten naar 1988, lopen 
de opgenomen gegevens tot 1981 voor de Vlaamse partijen en tot 1982 
voor de Waalse/Franstalige partijen; vanaf het daarop volgende jaar is 
de informatie immers beschikbaar in de lopende Morfologie-reeks in de 
Politieke Jaar boeken ( zie hoger) . 

De morfologie wordt per partij uitgewerkt. Mieke Verminck zorgde 
voor de hoofdstukken over CVP en PSC, Marc Maes voor deze van 
BSP-PSB, SP en PS, en ook voor PVV-PLP en PRL; de PVV en de 
Volksunie werden samengesteld door Ingrid Vanhoren ; Erwin Das 
stond in voor het FDF en het R W. In de meeste gevallen hebben de 
nationale secretariaten en/ of archiefdiensten en/ of studiediensten van de 
partijen aanzienlijke hulp verstrekt. De auteurs betuigen hiervoor hun 
oprechte dank. 

De auteur~ hechten eraan uitdrukkelijk mevr. Delbrouck (PSC), 
mevr. H . Swinnen (van het Liberaal Archief), mevr. A. Tostain (van 
het Paul Hymans Centrum), mevr. G . Raskin (VU), mevr. Ch . Kesteloot 
( FDF) en de heren H. Cocquet (CVP), A. Beyens ( secretaris-generaal van 
de PVV), F. Dhondt (Liberaal Studiecentrum), N. Moyaert (VU studie
dienst) , G. De Backer en Sebrechts (nationaal secretariaat VU), 
0. Maingain (FDF) en oud minister R. Moreau (RW) oprecht te danken 
voor hun aanzienlijke hulp en belangrijke aanwijzingen. 

In sommige gevallen blijven ondanks herhaalde pogingen, langs ver
schillende wegen en personen, en op uiteenlopende mogelijke archief
plaatsen toch nog aanzienlijke leemten bestaan ( 15) . Dit getuigt vooral 
van de diepe schok die de splitsing van de traditionele partijen heeft 
teweeg gebracht, van de desorganisatie die eruit voortgevloeid is en van de 
hoogste-nood-eerst-reorganisatie die erop gevolgd is, waarbij bewaren voor 
studie of latere generaties nauwelijks een bekommernis was, laat staan een 
aandachtspunt van eerste-rang. Verder opzoekingswerk, - naar moet 
gevreesd worden helaas van het slag : « gelukkige vinder bij een toevallig 
nog bewaarde stapel papieren uit die tijd » -, kan hopelijk deze leemten 
aanvullen. De organisatorische en ideologische ombouw van PLP naar 

(15) Voor de sam enstelling van het partijbureau werd ,o·n de meermaals ontbrekende 
gege\Oens aangevuld aan de hand van de verschi:ll ende uitgaven van de Gids des 
Ministeries. Dit werk levert ech ter a lleen momentopnames. 
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Morphologie des partis politiques belges 489 

PLPW over PRL W naar PRL illustreert door zijn verregaande ver
wikkelingen vrij dramatisch de moeilijkheidsgraad van die periode voor 
de betrokken partijen. 

Hoe moeilijk ook, hoe onvolledig soms, toch hopen de auteurs met 
deze morfologie van de Belgische politieke partijen 1970-1985 een 
betrouwbare, nuttige én stimulerende documentatie ter beschikking 
van het onderzoek gesteld te. hebben en dit voor een periode die terecht 
als e:én van de meest cruciale in de geschiedenis van de Belgische politieke 
partijen gekarakteriseerd kan worden. 

Wilfried Dewachter 

* 
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Lijst van de afkortingen gebruikt bij de samenstelling van de Partij
bureaus. 

Liste des abréviations appliquées aux compositions des Bureaux des 
partis. 

V : voorzitter van de partij / président du parti 
0 : ondervoorzitter van de partij / vice-président du parti 
C : co-voorzitter van de partij / co-président du parti 
S : secretaris van de partij / secrétaire du parti 
A : adjunct-secretaris van de partij / secrétaire adjoint du parti 
M : minister of staatssecretaris / ministre ou secrétaire d 'Etat 

E : minister of staatssecretaris, extra-parlementair / ministre ou secrétaire 
d'Etat extraparlementaire 

P : parlementslid / parlementaire 
R : Euro-parlementslid / membre du Parlement Européen 
IK : kabinetslid / membre d'un cabinet ministériel 
X : lid / membre 

* 
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CHRISTELIJKE VOLKSPARTIJ (CVP) 
1972 - 1981 

1. Nationale partijorganen : statutaire bepalingen. 

491 

CVP-statuten. Statutaire congressen: 6-7-8 oktober 1972, 7-8 december 
1974, 17-18 december 1977, 15-16 december 1979, 31 mei 1986. 

Tekst 1972 : 

Art. 36. - Op het nationale vlak zijn de beslissingsbesturen van de 
Christelijke Volkspartij : 

a) het Nationaal Partijcongres, 

b) het Nationaal Partijbestuur, 

c) het Nationaal Partijbureau. 

Art. 37. 

37.1 - Het Nationaal Partijcongres is samengesteld uit : 

a) de congresafgevaardigden, aangeduid door de plaatselijke erkende 
af delingen ; 

b) de leden va:n de arrondissementele partijbesturen, niet begrepen 
onder a; 

c) de leden van het Nationaal Partijbestuur. 

37.2. - Elk lid van het Partijcongres beschikt over één stem. Stem
ming bij volmacht i1s niet toegelaten. Statuten kunnen slechts worden 
gewijzigd mits een 2/3 meerderheid. 

37.3. - Het Partijcongres komt minimum eenmaal per j,aar samen. 
Het wordt bijeengeroepen wanneer 5 arrondissementele partijbesturen 
hierom verzoeken. De dagorde van het Partijcongres wordt vastgesteld 
door het Nationaal Partijbestuur. Het vermeldt tevens de problemen, 
waarover een Arrondissementeel Partijbestuur de bespreking ten minste 
vijftien dagen voor de datum van het Nationaal Partijcongres aanvraagt. 
Deze termijn bedraagt een maand voor statutenwijzigingen. 

37.4. - Het Partijcongres is het hoogste partijorgaan. Het stelt de 
statuten vast. Het beslist over het programma en de te volgen politiek. 
Het beoordeelt het beleid v;an het Nationaal Partijbestuur. 
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Art. 38. 

38. 1. - Het Nationaal Partiibestuur is samengesteld uit: 

a) de Partijvoorzitter, door het Partijcongres gekozen ; 

b) 15 partijbestuursleden, vermeerderd met een aantal op basis van 
één per 5.000 CVP-leden. 

Dit aantal wordt berekend op basis van het gemiddelde van de globale 
ledencijfers van de afgesloten bestuursperiode. Eén ,rechtstreeks gekozen 
lid per provincie dient gewaarborgd. Ten minste één derde van de 
gekozen bestuursleden dient jonger dan 35 jaar te zijn. Voor zover hij 
niet rechts treeks gekozen is zetelt de Voorzitter van de CVP-Jongeren 
ambtshalve iln het Partijbestuur ; 

c) de leden van de CVP-fractiebureaus van Kamer en Senaat ; hun 
beider aantallen dienen gelijk te zijn; 

d) de CVP-Ministers en -Staaussecretarissen; 

e) de Nationale Secretaris, de Algemene Voorzitter CVP-PSC of de 
Algemene Poliüeke Secretaris CVP-PSC; 

f) de bestuursleden, gecoöpteerd door de bovenstaande personen, voor 
maximum één derde van het aantal rechtstreeks gekozen bestuursleden. 

38. 2. - Elk arrondissement moet ten minste door één partijbestuurslid 
vertegenwoordigd zijn. Het Partijbestuur telt minimum 9 vrouwelijke 
leden, waarvan ten minste 6 rechtstreeks gekozen. De 6 vrouw-kandidaten 
die het meeste stemmen bekwamen zijn gekozen, welke ook hun plaats 
is in de algemene rangschikking. 

38.3. - De personen vermeld onder a) en b) worden door het 
Nationaal Congres gekozen. De partijbestuursverkiezingen worden gehou
den op het eerstvolgende Congres dat na de vernieuwing van de arrondis
sementele ,partijbesturen plaats heeft. 

38.4. - De eerste niet-gekozen kandidaten bij de rechtstreekse ver
kiezingen worden als opvolger aangeduid. Het intreden van opvolger( s) 
dient evenwel de bepalingen van leeftijd, vrouwelijke vertegenwoordiging 
en gewestelijke spreiding te eerbiedigen. 

38.5. - Het Nationaal Partijbestuur benoemt de voorzitters van de 
Vaste Communicatiecommissie en van de Centrale Vormingscommissie. 
Voor zover zij niet behoren tot het Nationaal Partijbestuur, worden zij 
er van rechtswege in opgenomen. 

38.6. - Het voorzitterschap van de partij is onverenigbaar met het 
mandaat van Minister of Staatssecretaris. 
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38.7. - Het Nationaal Partijbestuur kan alle personen die het wenst 
te raadplegen, uitnodigen. 

Art. 39. 

39.1. - Het Nationaal Partijbestuur vertegenwoordigt de Partij. 
Het oefent de reglementeringsmacht uit . Het is belast met de algemene 
partijleiding en het handhaven van de partijtucht. 

Het kan, mits instemming van een 2/3-meerderheid, leden van de 
Partij uitsluiten en elke titularis van een functie, hem opgedragen door 
een plaatselijke, arrondissementele of provinciaal bestuursorgaan afzetten. 
Dit kan gebeuren om reden van gebrek aan tucht, onwaardigheid of 
onbekwaamheid, zo het belang vain de hele partij erbij betrokken is. 
De betrokkene zal voorafgaandelijk uitgenodigd worden zich te ver
dedigen ; hierin mag hij/zij bijgestaan worden door een raadsman die 
lid van de ,partij moet zijn. 

Het kan elke beslissing daaromtrent getroffen door een Arrondissemen
teel Partijbestuur of een Plaatselijk Partijbestuur verbreken. 

39.2. - Het Partijbestuur verzekert de verspreiding van de doctrine 
onder de leden. Het voert de congresbesluiten uit en waakt over de 
realisatie van het CVP-programma, waarvan het de modaliteiten vaststelt. 
Het waakt over de uitvoering van de nationale statuten. 

39.3. - Het Nationaal Partijbestuur coördineert alle initiatieven die 
betrekking hebben op de organisatie van de Par tij, op de vorming van 
haar leden en op de voorlichting van de publieke opinie. Het stelt de 
ledenbijdrage vast, de verdeling ervan onder de partijstructuren, alsook 
de erebijdrage van de mandatarissen. Het benoemt de ambtenaren van 
de nationale partijdiensten. 

39.4 - Het Nationaal Partijbestuur neemt voorafgaandelijk kennis 
van de inhoud van wetsontwerpen of -voorstellen, decreten en publieke 
stellingnamen, die de Christelijke Volkspartij als partij engageren . 

39.5. - Het Nationaal Partijbestuur bespreekt de CVP-vertegenwoor
diging in parastatalen en andere openbare instellingen met een nationaal 
actieterrein. 

39.6. - Het Nationaal Partijbestuur oefent tenslotte alle statutair 
erkende rechten uit tegenover de lagere partijstructuren. 

Art. 40. 

40. - Het Nationaal Partijbestuur kan een Partijraad, bestaande 
uit de leden van het Nationaal Partijbestuur, de leden van de CVP-groepen 
van Kamer en Senaat, de voorzitters van de provinciale en arrondissemen-

This article from Res Publica is published by Eleven international publishing and made available to anonieme bezoeker



494 RES PUBLICA 

tele partijbesturen, de afgevaardigden van de arrondissementen op basis 
van één afgevaardigde per 2.500 leden, samenroepen : 

- voor de bekrachtiging van de benoeming van een Algemene Voor
zitter en een Algemene Politieke Secretaris van de CVP-PSC ; 

- voor alle hoogdringende aangelegenheden, waarvoor de samen-
roeping van het Partijcongres materieel onuitvoerbaar is. 

Art. 41. 

41 .1. - Het Nationaal Partijbureau is samengesteld uit: 

a) de Partijvoorzitter ; 

b) 9 niet-parlementsleden, verkozen in en door het Partijbestuur, 
onder wie drie jongeren beneden 35 jaar; 

c) de Voorzitter van de CVP-Kamergroep en een lid van zijn fractie
bureau; 

d) de Voorzitter van de CVP-Senaatsgroep en een lid van zijn fractie
bureau; 

e) 2 CVP-Ministers of Staatssecretarissen, door hen aangeduid ; 

/) de Nationale Secretaris, de Voorzitter van de Vaste Communicatie
commissie en van de Centrale Vormingscommissie. 

41 .2. - In het Partijbureau worden ten minste 2 vrouwelijke leden 
opgenomen, alsook de Voorzitter van de CVP-Jongerenbeweging, indien 
hij/zij niet rechtstreeks tot lid werd gekozen. Het Partijbestuur benoemt 
onder de leden van het Bureau twee ondervoorzitters, waarvan één 
vrouw. 

41.3 . Het Partijbureau heeft als opdracht de vergaderingen en de 
werkzaamheden van het Partijbestuur voor te bereiden en te zorgen voor 
de uitvoering van de beslissingen. 

41.4. - Het Partijbureau wordt bijgestaan door een Financieel Comité, 
bestaande uit de Partijvoorzitter en 3 leden, door het Partijbureau 
aangeduid. 

41.5. - De Nationale Secretaris heeft als opdracht de Partijvoorzitter 
bij te staan en tevens de verbinding te verzekeren tussen de bureaus 
van de parlementaire fracties, het studie- en documentatiecentrum, het 
IPOVO en het secretariaat. 

Art. 42. - Diverse bepalingen. 

42 .1. - De Partijvoorzitter wordt door het Partijcongres gekozen op 
één kandidatenlijst voorgedragen door het Partijbestuur. De maximum
duur van zijn mandaat iis ,acht jaar. 
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42.2. - Het partijbestuurslid dat Minister of Staatssecretaris wordt, 
neemt ontslag en wordt in zijn hoedanigheid vervangen als gekozen of 
gecoöpteerd lid. 

42.3. - De kandidaturen voor het Nationaal Partijbestuur worden 
voorgedragen door het uittredend Partijbestuur op een lijst waarop voor
komen de kandidaten voorgesteld hetzij door het Partijbestuur, hetzij 
door de provinciale partijbesturen, hetzij door de arrondissementele 
partijbesturen. De kandidaturen moeten uiterlijk 15 dagen vóór het 
Partijcongres aan het Nationaal Partijbestuur worden meegedeeld . 

De uittredende leden zijn opnieuw verkiesbaar. De kandidaten worden 
voorgedragen in alfabetische orde, waarvan de eerste letter door het 
lot wordt bepaald. Ieder lid van het Partijcongres moet stemmen voor 
zoveel kandidaten als er leden te verkiezen zijn, noch min noch meer, 
zoniet is zijn stem ongeldig. De kandidaten worden gekozen verklaard 
in de orde van het aantal bekomen stemmen 

42.4. - AI wat niet in deze statuten is voorzien, wordt door het 
Nationaial Partijbestuur geregeld. 

Art. 43. - De samenwerking tussen CVP en PSC. 

43.1. - Op hun congressen van 27 april 1969 en 31 mei 1969 heb
ben de Christelijke Volkspartij en de Parti Social Chrétien beslist auto
noom op te treden, met een eigen streefprogramma, voor alle specifieke 
aangelegenheden V'illl de eigen gemeenschap. 

De CVP en de PSC beslissen voor het algemeen landsbeleid samen 
te werken en samen op te treden op regerings-, en parlementair en 
Europees vlak. 

43.2. - Hiertoe wordt een Vast Comité voor Politiek Overleg 
opgericht. Het Comité is samengesteld uit enerzijds, de Voorzitter en de 
leden van het Bureau van de CVP en, anderzijds, de Voorzitter en de 
leden van het Bureau v·an de PSC. 

Het Comité benoemt een Algemene Voorzitter en een Algemene Poli
tieke Secretaris. Deze benoemingen moeten worden bekrachtigd door de 
Partijraad van de CVP en door de Conseil permanent van de PSC. 

Wanneer de Algemene Voorzitter tot de CVP behoort, behoort de 
Algemene Politieke Secretaris tot de PSC of vice-versa. 

Het Comité vergadert op initiatief van de Algemene Voorzitter, hetzij 
op verzoek van het Bureau van de CVP enerzijds, of van het Bureau 
van de PSC anderzijds. 
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43.3. - Elke beslissing van het Vast Comité voor Politiek Overleg 
moet de goedkeuring wegdragen van het Bureau van de CVP en van het 
Bureau van de PSC. 

Het Comité: 

- legt de gemeenschappelijke standpunten vast op alle gebieden die 
niet tot de ·autonomie behoren ; 

- confronteert de standpunten op de gebieden die tot de wederzijdse 
autonomie behoren. 

43.4. - De Algemene Voorzitter en de Algemene Politieke Secretaris 
organiseren het Algemeen Secretariaat in gemeenschappelijk overleg met 
de Voorzitter van de CVP en de Voorzitter van de PSC. 

Tekst 1986: 

Art. 28. - Op het nationale vlak zijn de beslissingsbesturen van de 
Christelijke Volkspartij : 

a) het Nationaal Partijcongres ; 

b) het Nationaal Partijbestuur ; 

c) het Nationaal Partijbureau. 

Art. 29. 

29.1. - Het Nationaal Partijcongres is samengesteld uit : 

a) de congresafgevaardigden, aangeduid door de plaatselijke erkende 
af delingen ; 

b) de leden van de arrondissementele partijbesturen, niet begrepen 
onder a; 

c) de leden van het Nationaal Partijbestuur ; 

d) de leden van de Nationale Raad van de CVP-jongeren die niet 
vertegenwoordigd zijn onder a, b of c. 

29.2. - Elk lid van het Partijcongres beschikt over één stem. Stem
ming bij volmacht is niet toegelaten. Statuten kunnen slechts worden 
gewijzigd mits een 2/3 meerderheid. 

29.3. - Het Partijcongres komt minimum eenmaal per jaar samen. 
het wordt bijeengeroepen wanneer 5 arrondissementele partijbesturen 
hierom verzoeken. De agenda van het Partijcongres wordt vastgesteld 
door het Nationaal Partijbestuur. Het vermeldt tevens de problemen, 
waarover een Arrondissementeel Partijbestuur de bespreking ten minste 
dertig dagen voor de datum van het Nationaal Partijcongres aanvraagt. 
Deze termijn bedraagt eveneens dertig dagen voor statutenwijzigingen, 
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29.4. - Het Partijcongres is het hoogste partijorgaan. Het stelt de 
statuten vast. Het beslist over het programma en de te volgen politiek. 
Het beoordeelt het beleid van het Nationaal Partijbestuur. 

Art. 30. 

30.1. - Het Nationaal Partijbestuur is samengesteld uit: 

a) de Partijvoorzitter, door het Partijcongres gekozen ; 

b) 15 partijbestuursleden, vermeerderd met een aantal op basis van 
één per 5.000 CVP-leden. Dit aantal wordt berekend op basis van het 
gemiddelde van globale ledencijfers van de afgesloten bestuursperiode. 
Een rechtstreeks gekozen lid per provincie dient gewaarborgd. Minstens 
één vijfde van de rechtstreeks gekozen leden moeten vrouwen zijn en 
minstens één derde van de gekozen bestuursleden dient jonger te zijn dan 
35 jaar; 

c) de Voorzitter en zes leden van de CVP-Senaatsfractie, de Voorzitter 
en zes leden van de CVP-Kamerfractie en de Voorzitter en vijf leden 
van de CVP-fractie 1n de Vlaamse Raad gekozen door hun respectievelijke 
fracties, waaronder de Voorzitter van de Werkgroep Vrouw & Maat
schappij, de Voorzitter van de Vereniging van CVP-Raadsleden, de 
Afgevaardigde Bestuurder van IPOVO en de Voorzitter van CDE, indien 
deze parlementslid zijn ; 

d) twee leden gekozen door de Vlaamse EVP-fractie van het Europees 
Parlement ; 

e) de CVP-leden van de Nationale en Vlaamse Regering, de CVP-
voorzitter( s) van de parlementaire instelling( en) ; 

f) de Voorzitter van de CVP-Jongerenbeweging; 

g) de Natioaale Secretaris ; 

h) de bestuursleden, gecoöpteerd door de personen aangeduid onder 
de punten a, b, f, en g, voor maximum één derde van het aantal recht
streeks gekozen bestuursleden. Onder de gecoöpteerde leden moeten 
er tenminste één vijfde vrouwen zijn en tenminste één derde leden van 
minder dan 35 jaar. Voor deze coöptatie kan geen beroep worden gedaan 
op personen die deel uitmaken van een ministerieel kabinet. Gecoöpteerde 
partijbestuursleden krijgen ambtshalve ontslag in het Partijbestuur indien 
ze een ambt van kabinetslid aanvaarden ; 

i) Voor zover hij/zij niet rechtstreeks gekozen of gecoöpteerd is, 
zetelen de Voorzitter van de Werkgroep Vrouw & Maatschappij, de 
Voorzitter van de Vereniging van CVP-Raadsleden, de Afgevaardigde 
Bestuurder van IPOVO en de Voorzitter van CDE, indien zij geen parle
mentslid zijn, ambtshalve in het Partijbestuur. 
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30.2. - Elk arrondissement moet ten minste door een partijbestuurs
lid vertegenwoordigd zijn. 

30.3. - De personen vermeld onder 30 .1. ,a en b worden door het 
Nationaal Congres gekozen. De partijbestuursverkiezingen worden gehou
den op het eerstvolgend congres dart: na de vernieuwing van de arrondis
sementele partijbesturen plaats heeft. 

30.4. - De eerste niet-gekozen kandidaten bij de rechtstreekse ver
kiezingen worden als opvolger aangeduid. Het intreden van opvolger( s) 
dient evenwel de bepalingen van leeftijd, vrouwelijke vertegenwoordiging 
en gewestelijke spreiding te eerbiedigen. 

30.5 - Het voorzitterschaip van de partij is onverenigbaar met het 
mandaat van Minister, Staatssecretaris of Bestendig Afgevaardigde. 

30.6. - Het Nationaal Partijbestuur kan alle personen die het wenst 
te raadplegen, uitnodigen en horen. De verantwoordelijken van de dien
sten van de Partij worden uitgenodigd op de vergaderingen van het 
Nationaal Partijbestuur. Zij kunnen gehoord worden over agendapunten 
die hun dienst aanbelangen. 

Art. 31 . 

31 .1. - Onverminderd de coördinerende bevoegdheden van het Na
tionaal Partijbureau, vertegenwoordigt het Nationaal Partijbestuur de 
partij . Het oefent de reglementeringsmacht uit. Het is belast met de 
algemene partijleiding en het handhaven van de partijtucht. Het nationale 
partijbestuur richt voor de toepassing van de partijtucht een vaste com
missie op van zeven leden ; deze commissie brengt advies uit aan het 
Nationaal Partijbestuur. Het Nationaal Partijbestuur, kan mits instem
ming van een 2/3 meerderheid leden van de p,artij uitsluiten en elke 
titularis van een functie, hem opgedragen door een plaatselijk, arrondis
sementeel of provinciaal bestuursorgaan afzetten. Dit kan gebeuren om 
reden van gebrek aan tucht, onwaardigheid of onbekwaamheid, zo het 
belang van de hele partij erbij betrokken is. De betrokkene zal vooraf
gaandelijk uitgenodigd worden zich te verdedigen ; hierbij mag hij/zij 
bijgestaan worden door een raadsman die lid van de partij moet zijn. Het 
Nationaal Partijbestuur kan elke beslissing daaromtrent getroffen door 
een Arrondissementeel of Plaatselijk Partijbestuur verbreken. 

31.2. - Onverminderd de bevoegdheden van het Partijcongres is het 
Partijbestuur verantwoordelijk voor het beleid van de Partij als politiek 
orgaan en als beweging. Het voert de congresbesluiten uit en waakt over 
de doorstroming van het gedachtengoed van de CVP van en naar de 
leden en alle mandatarissen op alle niveaus. Het Nationaal Partijbestuur 
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ziet toe op de realisatie van het CVP-programma waarvan het de moda
liteiten vastlegt. Het waakt over de uitvoering van de statuten. 

31.3. - Het Partijbestuur beslist over alle initiatieven die betrek
king hebben op de organisatie van de Partij, de vorming van de leden 
en de informatie van de publieke opinie. 

H et Partijbestuur bepaalt de begroting van elk werkjaar en het stelt 
de ledenbijdrage vast, alsook de erebijdrage van de mandatarissen. Het 
Partijbestuur bepaalt de verdeling van de middelen onder de partij
structuren. Het benoemt de Nationale Partijsecretaris. 

31.4. - Het Nationaal Partijbestuur bepaalt de organisatievorm 
van de CVP-werking onder haar leden in de militaire en burgergemeen
schap bij de BSD en over zee. 

31.5. - Het Nationaal Partijbestuur neemt voorafgaandelijk kennis 
van de inhoud van wetsontwerpen of -voorstellen, decreten en publieke 
stellingnamen, die de Christelijke Volkspartij als partij engageren. 

31 .6. - Het Nationaal Partijbestuur duidt de CVP-vertegenwoor
diging aan in parastatalen en andere openbare instellingen met een 
nationaal, gewestelijk of communautair actieterrein. 

31.7. - Het Nationaal Partijbestuur vergadert tenminste elke maand, 
behalve tijdens de maand juli of augustus. De agenda wordt bepaald door 
de Partijvoorzitter, in ruggespraak met het Partijbureau. De agenda wordt 
samen met de uitnodiging, behalve in gevallen van gemotiveerde hoog
dringendheid ten minste zeven dagen op voorhand toegestuurd aan de 
leden. Op schriftelijk verzoek getekend door ten minste vijf leden kun
nen punten aan de agenda worden toegevoegd. 

Alleen rechtstreeks gekozen leden, gecoöpteerde leden, ,ambtshalve 
zetelende leden en de voorzitters en vertegenwoordigers van de parlemen
taire instellingen en fracties hebben stemrecht. Leden van de nationale 
en Vlaamse regering hebben enkel een advizerende stem. 

Het Nationaal Partijbestuur kan tevens overgaan tot het oprichten 
van werkgroepen. 

31 .8. - Het Nationaal Partijbestuur duidt de CVP-afgevaardigden 
aan in de organen van de Europese Volkspartij, zoals voorzien in de 
artikelen zes en zeven van de statuten van de EVP. 

31 .9. - Het Nationaal Partijbestuur oefent tenslotte alle statutair 
erkende rechten uit tegenover de lagere partijstructuren. 

Art. 32. - Het Nationaal Partijbestuur kan een Partijraad samen
roepen, bestaande UIÎt de leden van het Nationaal Partijbestuur, de leden 
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van de CVP-groepen van de parlementaire instellingen, de voorzitters 
van de pmvindale en arrondissementele partijbesturen, de afgevaardigden 
van de arrondissementen, op basis van één afgevaardigde per 2.500 leden 
voor alle hoogdringende aangelegenheden of tussentijdse evaluaties van 

het politiek beleid waarvoor de samenroeping van het Partijcongres 
materieel onmogelijk is. 

Art. 33. 

33 .1. - Het Nationaal Partijbureau is samengesteld uit : 

a) de Partijvoorzitter ; 

b) twaalf niet-parlementsleden, uitsluitend gekozen onder en door de 
rechtstreeks verkozen en gecoöpteerde leden van het Nationaal Partij
bestuur, onder wie ten minste twee vrouwen en drie jongeren beneden 
de 35 jaar waaronder één vrouw; 

c) de voorzitters van de CVP-fracties in de parlementaire instellingen ; 

d) twee CVP-Volksvertegenwoordigers, twee CVP-Senatoren, twee 
leden van de Vlaamse Raad gekozen door hun respectievelijke fracties, 
één Europees Parlementslid gekozen door de Vlaamse EVP-fractie van 
het EP, onder de vertegenwoordigers in het Nationaal Partijbestuur ; 

e) De CVP-Ministers uit de Nationale Regering, en twee leden uit 
de Vlaamse Regering, waaronder desgevallend de CVP-Voorzitter, en de 
CVP-Voorzitter( s) van de parlementaire instellingen ; 

f) de Voorzitter van de CVP-Jongerenbeweging; 

g) de Nationale Secretaris ; 

h) de Voorzitter van de Werkgroep Vrouw & Maatschappij ; 

33 .2. - Het Nationaal Partijbestuur benoemt onder de leden van 
het Bureau twee ondervoorzitters, onder wie één vrouw, alsook de 
voorzitters van de vaste commissies . Het Partijbureau kan tevens over
gaan tot het oprichten van werkgroepen. 

Het Partijbureau nodigt verder de Staatssecretarissen en Gemeenschaps
ministers uit op de vergaderingen. Het Partijbureau kan eveneens de 
verantwoordelijken van de studiedienst, de vorming, de beweging, de 
communicatie, en de vereniging (verenigingen) van doelgroepen enz. 
uitnodigen voor technische toelichtingen. 

Personen die deel uitmaken van een ministerieel kabinet kunnen niet 
als lid van het Nationaal Partijbureau worden gekozen. Leden van het 
Nationaal Partijbutieau zijn ontslagnemend van rechtswege indien zij 
naderhand een functie van kabinetslid aanvaarden. 

33.3. - Het Nationaal Partijbureau neemt het dagelijks bestuur van 
de partij waar. Het ziet toe op de samenhang van de initiatieven en 
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stellingnamen van de parlementaire CVP-foacties en de CVP-leden in 
de Nationale en Vlaamse regeringen met de visie en standpunten van de 
Partij en volgt daartoe ondermeer de politieke actualiteit . Het Nationaal 
Partijbureau bereidt de werkzaamheden van het Nationaal Partijbestuur 
voor en voe11t de beslissingen ervan uit. Het Partijbureau benoemt de 
ambtenaren van de nationale partijdiensten, met uitzondering van de 
Nationale Partijsecretaris. 

33.4. - De materiële aangelegenheden van de partij en van elk van 
haar geledingen worden behartigd door een vereniging zonder winstoog
merk waarvan de statuten worden goedgekeurd door het Nationaal 
Partijbestuur. 

33 .5 - De Nationale Secretaris heeft als opdracht de Partijvoorzitter 
bij te staan en tevens de verbi1llding te verzekeren tussen de bureaus 
van de parlementaire fracties, het studie- en documentatiecentrum, de 
groepsgerichte initiatieven of statutair ,erkende partijgroeperingen en het 
secretariaat. 

Art. 34. - Diverse bepalingen. 

34.1 . - De Partijvoorzitter wordt door het Partijcongres gekozen 
op één kandidatenlijst voorgedragen door het Partijbestuur. De maximum
duur van zijn mandaat is acht jaar. 

34.2. - Het partijbestuurslid dat Minister of Staatssecretaris wordt, 
neemt ontslag en wordt in zijn hoedanigheid vervangen als gekozen of 
gecoöpteerd lid. 

34.3 - De kandidaturen voor het Nationaal Partijbestuur worden 
voorgedragen door het uittredend Partijbestuur op een lijst waarop 
voorkomen de kandidaten voorgesteld hetzij door het Partijbestuur, het
zij door de provinciale partijbesturen, hetzij door de arrondissementele 
partijbesturen. De kandidaturen moeten uiterlijk 15 dagen vóór het 
Partijcongres aan het Naüonaal Partijbestuur worden meegedeeld. 

De uittredende leden zijn opnieuw verkiesbaar. De kandidaten worden 
voorgedragen in alfabetische volgorde, waarvan de eerste letter door het 
lot wordt bepaald . leder lid van het Partijcongres moet stemmen voor 
zoveel kandidaten als er leden te verkiezen zijn, noch min noch meer, 
zoniet Ï!s zijn stem ongeld~g. De kandidaten worden gekozen verklaard in 
de orde van het aantal bekomen stemmen. 

34.4. - Al wat ·niet in deze statuten is voorzien, wordt door het 
Nationaal Partijbestuur geregeld. 
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Art. 35. - De samenwerking tussen CVP en PSC. 

35.1 - Op hun congressen van 27 april 1969 en 31 mei 1969 hebben 
de Christelijke Volkspartij en de Parti Social Chrétien beslist autonoom 
op te treden, met een eigen streefprogramma, voor alle specifieke aan
gelegenheden van de eigen gemeenschap. 

De CVP en PSC beslissen voor het algemeen landsbeleid samen te 

werken en samen op te treden op regerings- parlementair en Europees 
vlak. 

35.2 - Hiertoe wordt een Vast Comité voor Politiek Overleg op
gericht. Het comité is samengesteld uit enerzijds, de Voorzitter en de 
leden van het Bureau van de ' CVP en, anderzijds, de Voorzitter en de 
leden van het Bureau van de PSC. Het comité benoemt een Algemene 
Voorzitter en een Algemene Politieke Secretaris. Deze benoemingen 
moeten worden bekrachtigd door de Partijraad van de CVP en door 
de Conseil permanent van de PSC. 

Wanneer de Algemene Voorzitter tot de CVP behoort, behoort de 
Algemene Politieke Secretaris tot de PSC of vice-versa. 

Het comité vergadert op initiatief van de Algemene Voorzitter, hetzij 
op verzoek van het Bureau van de CVP enerzijds, of van het Bureau 
van de PSC anderzijds. 

35.3. - Elke beslissing van het Vast Comité voor Politiek Overleg 
moet de goedkeuring wegdragen van het Bureau van de CVP en van 
het Bureau van de PSC. 

Het comité: 

- legt de gemeenschappelijke standpunten vast op alle gebieden die 
niet tot de autonomie behoren ; 

- confronteert de standpunten op de gebieden die tot de wederzijdse 
autonomie behoren. 

35.4 - De Algemene Voorzitter en de Algemene Politieke Secretaris 
organiseren het algemeen secretariaat in gemeenschappelijk overleg met 
de Voorzitter van de CVP en de Voorzitter van de PSC. 
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2. Organigram van de nationale partijorganen. 

1 
CONCRES 

PARTIJRAAD 

PARTIJBESTUUR 

PARTIJBUREAU 

PARTIJVOORZITTER 

PARTIJSECRETARIS 
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3. Nationaal Partijcongres. 

- 23ste Partijcongres, 19 en 20 december 1970, Kortrijk. 
Inhoud: uitwerking van het nieuw programma van de CVP betref
fende het verbeteren van de kwaliteit van het menselijk bestaan en 
het bevmderen van de democratisering van de gemeenschap. 

Buitengewoon Congres, 16 oktober 1971, Mechelen. 
Inhoud : voorstelling van het verkiezingsprogramma. 

- Buitengewoon Congres, 4 maart 1972, Mechelen. 
Inhoud : partijvorming van de Christen-Democraten op Europees 
vlak ; verkiezing van de Partijvoorzitter. 

Statutair Congres, 6, 7 en 8 oktober 1972, Antwerpen. 
Inhoud : staatshervorming ; samenwerking CVP /PSC; herziening 
van de statuten ; verkiezing van twaalf leden van het partijbestuur. 

- Buitengewoon Congres, 21 januari 1973, Brussel. 
I nhoud : goedkeuring van het ontwerp van regeerakkoord, 212 ja 
en 139 nee. 

25ste Partijcongres, 27 en 28 oktober 1973, Hasselt. 
Inhoud : via Europa naar vrede en ontvoogding. 

- Buitengewoon Congres, 23 februari 1974, Gent. 
Inhoud : voor een andere politiek en een andere samenleving, ver
kiezingsprogramma. 

Statutair Congres, 7 en 8 december 1974, Brussel. 
Inhoud: prioriteiten van het sociaal-economisch plan 1976-80, ver
kiezing van de Partijvoorzitter, aanpassing van de statuten. 

27ste Partijcongres, 13 december 1975, Dendermonde. 
Inhoud : politieke actualiteit en economische crisis. 

- 28ste Partijcongres, 19 september 1976, Brugge. 
Inhoud : opties voor een definitieve staatshervorming. 

- Buitengewoon Congres, 27 maart 1977, Antwerpen. 
Inhoud : verkiezingsprogramma. 

Buitengewoon Congres, 28 mei 1977, Gent. 
Inhoud : goedkeuring regeerakkoord, sociaal-economisch luik : quasi 
unaniem, communautair luik: 507 ja, 151 nee en 20 onthoudingen. 

Statutair Congres, 17 en 18 december 1977, Leuven. 
Inhoud : voorspoed door moed ; verkiezing van de Partijvoorzitter. 
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- Buitengewoon Congres, 26 november 1978, Antwerpen. 
Inhoud: verkiezingsprogramma. 

- Buitengewoon Congres, 1 april 1979, Brussel. 
Inhoud: goedkeuring regeerakkoord: ruime meerderheid stemt voor; 
Tindemans stelt zich kandidaat voor het partijvoorzitterschap. 

- Statutair Congres, 15 en 16 december 1979, Brussel. 
Inhoud : krachtlijnen voor een definitieve staatshervorming, wijziging 
van de partijstatuten voor de plaatselijke afdeling ; verkiezing van 
de Partijvoorzitter. 

- Buitengewoon Congres, 14 mei 1980, Brussel. 
Inhoud : goedkeuring regeerakkoord : 800 ja, 27 nee en 23 ont
houdingen. 

- Buitengewoon Congres, 19 oktober 1980, Gent. 
Inhoud : goedkeuring regeerakkoord : 867 ja, 159 nee en 55 ont
houdingen. 

- Partijcongres, 13 en 14 december 1980, Genk. 
Inhoud : bestaanszekerheid voor iedereen. 

- Partijcongres, 25 en 26 april 1981, Zwevegem. 
Inhoud: onderwijs. 

- Buitengewoon Congres, 18 oktober 1981, Antwerpen. 
Inhoud: een sterk, nieuw beleid : het JET-plan. 

- Buitengewoon Congres, 16 december 1981, Brussel. 
Inhoud : goedkeuring regeerakkoord : quasi unaniem voor. 

4. Partijraad. 

- 10 januari 1970, Brussel. 

Inhoud : goedkeuring van een ontwerp-beginselakkoord over de 
samenwerking met de PSC d.m.v. een overlegorgaan. Hierin wordt 
bepaald dat elke beslissing van dit overlegorgaan « het gevolg moet 
zijn van een goedkeuring aan CVP-zijde en aan PSC-zijde. De Voor
zitter van het overlegorgaan, die tevens Algemeen Partijvoorzitter is, 
zal bijgevolg door een dubbele beslissing van beide hoofdbesturen 
worden aangesteld. 

19 januari 1972, Brussel. 

Inhoud: goedkeuring regeerakkoord: 52 ja en 8 nee. 
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- 23 april 1974, Bmssel. 
Inhoud : goedkeuring regeerakkoord. 

- 3 juli 1976. 
Inhoud : opties voor een definitieve staatshervorming. 

- 15 september 1978. 
Inhoud : staatshervorming en politieke toestand. 

- 18 juli 1978. 
Inhoud : « Voorspoed door moed» : actualisering en precisering. 

- 21 januari 1980. 
Inhoud : goedkeuring regeerakkoord. 
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5. Nationaal Partijbureau (tot 1972 Dagelijks Bestuur). 
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1981 1981 
(15) (16) 

Totaal 

Parlementariërs N 
% 

Ministers N 
% 

Vrouwen N 
% 

10 

5 
50,0 

2 
20,0 

1 
10,0 

10 

5 
60,0 

z 
20,0 

1 
10,0 

10 

5 
50,0 

2 
20,0 

1 
10,0 

11 

6 
54,5 

3 
27,3 

/ 
/ 

10 

4 
40,0 

2 
20,0 

/ 
/ 

18 

7 
38,9 

2 
11,1 

3 
16,7 

20 

10 
50,0 

2 
10,0 

3 
15,0 

20 

10 
50,0 

2 
10,0 

3 
15,0 

22 

11 
60,0 

3 
13,6 

3 
13,6 

33 

23 
66,7 

8 
24,2 

4 
12,1 

35 

24 
68,6 

11 
31,4 

5 
14,3 

35 

24 
68,6 

11 
31,4 

5 
14,3 

33. 

22 
66,7 

9 
27,3 

5 
15,2 

35 

24 
68,6 

11 
31,4 

5 
14,3 

(1) Samenstelling van het Dagelijks Bestuur, zoals het werd verkozen op het Buitengewoon Congres van 26, 27 april 1969. 

35 

23 
65,7 

11 
31,4 

5 
14,3 

(2) A. Hellemans woont als Secretaris de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur bij, hoewel dit niet formeel werd vastgelegd. 
(3) R. Va n Elslande vervangt J. Verroken als CVP-ka merfractie-voorzitter. 
(4) Op 7 maart 1972 komt het Dagelijks Bestuur voor het eerst bijeen onder voorzi,tterschap van W. Martens. 

34 

25 
73,6 

12 
35,3 

4 
11,8 

(5) Op 7 september 1971 wordt J. Gysen aangesteld tot Algemeen Secretaris ter vervanging van A. Hellemans, die Administratief 
Directeur van de partij w ordt. 

(6) Op 23 januari 1973 komt het Kabinet Leburton-Tindemans-De Clercq tot stand. De twee Ministers zijn J . Chabert en L. Tindemans . 
Op 14 november 1972 waren evenwel reeds de vier leden niet-parlementariërs in het Dagelijks Bestuur aan geduid. 

(7) In overeenstemming met de hervormde statuten , na het Statu :ai.r Congres van 6, 7 en 8 oktober 1972, wordt h et Dageli jks Bestuur, 
h et Nationaal Partijbureau . Tevens wordt het aantal leden uitgebreid met twee parlementsleden en met vijf niet-mandatarissen. Deze uitbrei
ding kan evenwel pas gebeuren na de uitbreiding van het Nationaal Partijbestuur (het vroegere Algemeen Hoofdbestuur) zoals eveneens 
voorzien in bovenvermelde statuten. De aanvullende verkiezing voor het Nationaal Partijbestuur vond plaats op het Congres van Hasselt, 
27-28 oktober 1973. Op 8 december 1973, werden de vijf leden niet-mandatarissen van het Nationaal Partijbureau aanvullend verkozen. Op 
10 december 1973 k omt het Nationaal Partijbureau voor het eerst samen In haar nieuwe voltallige samenstelling. 

(8) Afgevaardigd-beheerder van het politiek Vormingsinstituut IPOVO. 
(9) De CVP-Ministers en -Staatssecretarissen wonen ambtshalve d e meeste Bureau-vergaderingen bij. 
(10) Nati-onaal Congres van 17-18 december 1977, coöptat ie van 10 januari 1978 en Nationaal Partijbureau van 14 januari 1978. 
(11) Regering L . Tindemans (3 juni 1977 - 11 oktober 1978) en r ege ring P. Vanden Boeynants (20 oktober 1978 - 3 april 1979) . 
(12) Regering W . Martens I (3 april 1979 - 15 januar i 1980) en r ege ring W . Mairtens II (23 januari 1980 - 2 april 1980). 
(13) Regering W. Martens III (15 mei 1980 - 7 oktober 1980). 
(14) Regering W . Martens IV (22 oktober 1980 - 31 maart 1981). 
(15) Regering M. Eyskens (6 april 1981 - 21 september 1981). 
(16) R egering W. Martens V (17 december 1981 - 14 oktober 1985). 
(17) Nationaal Congres van 13 en 14 maart 1982, coöptatie van 17 maart 1982 en Nationaal Partijbureau van 19 maart 1982. 
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Het aandeel van de « rechtstreeks door het Nationaal Congres en het 
Nationaal Partijbestuur verkozen leden» in de vertegenwoordiging van 
de verschillende standen in het Nationaal Partijbureau ( 18). 

19711 1973 1974 1977 1979 198S 

N % N % N % N % N % N % 

ACW 1/ 4 25 2/7 29 2/7 29 3/11 27 3/13 23 3/17 18 
Boerenbond 1/1 100 2/3 67 1/2 60 1/4 25 1/4 25 1/3 33 
NCMV 1/1 100 2/ 3 67 2/ 3 67 2/6 33 2/7 29 1/5 20 
Boerenbond + NCMV 0/ 1 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0/1 0 0/3 0 
Standenloos 1/2 60 3/6 60 4/7 67 3/10 30 3/10 30 4/9 44 

Totaa.l 4/9 44 9/20 45 9/20 46 9/32 28 9/35 26 9/37 24 

(18) P. VANSINTJAN, De standen1Jertegenwoordiging in het Nationaal Comité, 
het Dagelijks Bestuur en het Nationaal Partijbureau 1Jan de CVP (1945-1982) . Leuven, 
1984, blz. 90 (merk op dat de cijfers nLet helemaal overeenstemmen met de cijfer 
zoa;ls boven vermeld). 
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6. Partijvoorzitter. 

VoorzUter 

R . Vandelterckhove 

W. Ma.rten8 

W . Martens 

W . Martens 

L . Tindemans 
ad fnterim 

L . Tlndemans 

F. Swaelen 
ad fnteriffl 

Datum 
11an 11erkie.ring 

26-27 aprhl 1969 

4 maart 1972 

7-8 december 1974 

17-18 december 1977 

6 apriil 1979 

16 december 1979 

18 december 1981 

K.uconege Tegenkandidaat 

Oon-gNlS G. Van den Daele 

Oong,11e5 G. Van den Da.ele 

Oongres Geen 

Congres Geen 

Partijbestuur Geen 

Congres Geen 

Partijbestuur Geen 

Uitslag 

Aantal stembrieven : 490 
Blanco en ongeldig : 35 
Geldig uitgebrachte stemmen : 455 
Waarvan: 

- R. Vandekerckhove : 324 (71,2 %) 
- G. Vain den Daele : 131 (28,8 %) 

Aantal stembrieven : 338 
Blanco en ongeld!.g : 14 
Geldig uitgebrachte stemmen : 324 
Waarvan : 

- W . Martens : 271 (83,6 %) 
- G . Van den Daele : 53 (16,4 %) 

Aantal stembrieven : 1084 
Waarvan : 1032 ja 

Aantal stembrieven : 1472 
Waarvan : 

- Ja: 1304 
- Neen : 195 
- Blanco en onge1dig : 23 

Aantal stembrieven : 44 
Waarvan : 

- Ja: 44 
- Neen: 4 
- Onthoudilng : 4 

Aamtal stembrieven : 1173 
Waarvan : 1097 ja 

Aantal stembrreven : 57 
Waarvan: 

- Ja : 44 
- Neen: 9 
- Onthouding : 4 
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7. Partijleden (19). 

1970 107.946 1975 120 .730 1980 126.141 
1971 105 652 1976 126.053 1981 124 473 
1972 101.230 1977 131.636 1982 116.861 
1973 102.421 1978 125.219 1983 108.646 
1974 114.369 1979 117.379 1984 106.574 

1985 115 .528 

8. Verkiez·ngscampagnes : kostprijs (in miljoen BF en in prijzen van 
de betreffende jaren). 

1974 
1976 

37,6 
73 ,1 

9. Standenvertegenvoordiging. 

1977 
1979 

97,1 
35,0 

1981 
1985 

129,6 
174,5 

CVP-Kamerleden en Senatoren naar standenvertegenwoordiging (in% ) 
(20 ). 

1971 1974 1977 1978 1981 1985 

ACW 45 48 48 48 49 48 
Boerenbond 18 15 17 17 17 17 
NCMV 21 23 21 22 18 19 
Boerenbond + NCMV 6 6 6 6 9 8 
S'tanderloos 11 9 9 7 7 8 

Totaal in% 100 100 100 100 100 100 
In absolute cijfers 89 98 105 108 83 91 

10. Puhlikaties. 

Programmatische publikaties. 

- Bondig verslag van het XXIII• Congres van de Christelijke Vollcs
partij. Kortrijk, 19-20 december 1970. 

Vertrouwen . Programma voor de wetgevende verkiezingen van 7 
november 1971. 

(19) M. MAES, D e l edP-naantallen van de politieke parti jen i11 België, Leuven, 
Afd 'lling P olitologle, 1988, blz. 37. 

(20) J . SMITS, D e s tandenvertegenwoordiging in de Christelijke Volkspartij en de 
Parti <!Mhl Chrétlen. In : Res Publica, 1982, nr. 1, blz . 73-127. 

J. SMITS, Les standen dans les partls soclaux-chrétiens. CRISP, Courrier hebào
madaire, 21 qovembre 1986, n• 1134-1136, 83 p. 
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- Rapport vernieuwing van de instellingen. XXIV• Congres van de 
CVP. Antwerpen, 6-7-8 oktober 1972. 

- Via Europa naar vrede en ontvoogding. Basisrapport over het buiten
lands beleid. Congres van de CVP, 27-28 oktober 1973. Tele-Zeg, 
15 juli 1973, nr. 2. 

- Programmabrochure wetgevende verkiezingen van 10 maart 1974. 

- Regionaal-actieprogramma. Verkiezingsprogramma 10 maart 1974. 

- Het plan 1976-1980. 26ste Nationaal Congres. Brussel, december 
1974. 

- Een blauwdruk met ideeën voor het gemeentebeleid. Tele-Zeg, februari 
1976. 

Opties voor de definitieve staatshervorming. Goedgekeurd door het 
28ste Nationaal Congres van de CVP op 19 september 1976 te 
Brugge. Tele-Zeg, oktober 1976. 

- Voorspoed door moed. Verkiezingsprogramma van de CVP 1977. 

- Voorspoed door moed. Eindresoluties goedgekeurd door het 30ste 
Nationaal Congres van de CVP. Leuven, 17-18 december 1977. 

- Er is een uitweg met de CVP. Verkiezingsprogramma van 17 december 
1978. Tele-Zeg, verkiezingsuitgave, november 1978. 

- Krachtlijnen voor een definitieve staatshervorming. 32ste Nationaal 
Congres, 15-16 december 1978. 

- Nu te nemen of te laten : een sterk, nieuw beleid. Het Jet-plan . Ver
kiezingsprogramma van de CVP, 8 november 1981. Tele-Zeg. 

Organisatorische publikaties. 

- Een andere samenleving, een andere politiek. Activiteitenverslag. 
CVP-Congres, Dendermonde, 13 december 1975. Tele-Zeg. 

Periodieke publikaties. 

- De stem van het volk. Ledenblad, tot eind jaren '60. 

- Beweging. Blad voor Plaatselijke afdelingen, tot begin jaren '70, 
tweemaandelijks. 

- Richtlijnen. Blad voor plaatselijke afdelingen, tot begin jaren '70, 
maandblad. 

- Gemeente en provincie. Blad voor mandatarissen, tot 1984, 10 num
mers per jaar. Vanaf 1984 wordt Gemeente en provincie tweemaan
delijks uitgegeven als dossier rond een bepaald thema ( tewerkstelling, 
milieu ... ). Daarnaast verschijnt Telegram als maandblad voor man
datarissen. 
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- Tele-Zeg. Blad voor mandatarissen, vanaf begin 1970 tot 1985, offi
cieel tweemaandelijks, in praktijk : niet haalbaar. Op het einde zelfs 
alleen nog verkiezingsprogramma's, congressen, statuten. 

- Zeg. Ledenblad, vanaf december 1972, van 1972 tot 1978: maand
blad, van 1978 tot 1984 : veertiendaags, daarna weekblad. 

- Niet zonder ons. Blad voor de leden van de werkgroep « Vrouw 
en maatschappij », vanaf 1978, drie-maandelijks. 

* 
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PARTI SOCIAL CHRETIEN (PSC) 
1970 - 1982 

1. Les organes directeurs : dispositions statutaires ( 1). 

Texte du Congrès de 13/14 décembre 1969: 

515 

2.2. L'organe supérieur du Parti serait donc constitué par un Comité 
directeur de onze membres : Président, deux vice-Présidents élus par Ie 
Congrès, les deux Présidents des groupes parlementaires, deux Ministres 
en fonction ou deux Anciens Ministres, si Ie Parti n'est pas au gouverne
ment, désignés par Ie Comité directeur, quatre membres non parlemen
taires élus par Ie Congrès. 

Parmi les élus, il y aura nécessairement une femme et un jeune. 
Le Président assure la direction et la représentation du Parti, mène la 

négociation politique ( avec les au tres Partis, avec Ie gouvernement, etc.). 

Les deux vice-Présidents se partagent les taches suivantes : 

- Information à l'intérieur comme à l'extérieur du Parti. La carence 
actuelle en ce domaine est trop criante pour devoir encore être dénon
cée : faute de moyens et de coordination, notre organisation a raté eet 
aspect de son action. 

Le Parti doit pouvoir disposer en permanence de services de relations 
publiques et de propagande. Le recours à des spécialistes s'impose. 

- Animation intérieure et organisation. 

Ce « triumvirat » assume les responsabilités journalières de la direction 
du Parti, avec l'aide et sous Ie controle du Comité directeur. 

2.3. Les autres membres du Comité directeur se répartissent les res
ponsabilités essentielles : trésorerie du Parti, délégation générale aux pro
blèmes européens , relations avec Ie Parlement, relations avec Ie CEPESS, 
avec Ie CCPC, etc. 

3. 

3.1. Un Conseil permanent, réuni d'office tous les deux mois, ou à la 
demande de vingt de ses membres , aide Ie Comité directeur à prendre 
les options lpolitiques du Parti Nouveau dans Ie respect des directives 
tracées sou erainement par Ie Congrès. 

(1) Nous n'avons pas trouvé d' information concernant les changements statutaires 
a,pportés dans les années 1970. 

This article from Res Publica is published by Eleven international publishing and made available to anonieme bezoeker



516 RES PUBLICA 

3.2. Sa composition reflète la volonté d'assurer l'unité, dans la déci
sion, de toutes les composantes du Parti : élus, cadres, dirigeaints régio
naux, femmes, jeunes, mandataires provinciaux et locaux. 

La voici: 

Parlementaires - itous; 
Conseillers provinciaux - quatre par province, dont les Députés per

manents et les chefs de groupe par priorité ; 
Fédération des Mandataires provinciaux et communaux: cinq, dont 

le Président et quatre élus locaux ; 
Présidents d 'arrondissements - tous ; 
Femmes : cinq ; 
Jeunes : cinq, dont le Président. 

4. 

4.1. Le Secrétaire général est directement responsable de toute la vie 
administrative du Parti. Il est aidé d'une Secrétaire générale adjointe. 
Tous deux sont nommés par le Bureau. 

4.2. Des fonctions politiques leur sont, en outre, déléguées par le 
Comité directeur. Ils assistent de droit à toutes les séances de ce dernier 
et au Comité permanent. 

Ils exercent le controle de toutes les taches confiées par les organes 
aux arrondissements. 

4.3. L'efficacité et une justice sociale élémentaire exigent que les 
secrétaires d'arrondissement à temps plein bénéficient d'un statut et 
soient rémunérés par la trésorerie centrale. 

4.4. On peut en dire autant des Secrétaires féminines et des Respon
sables J.S.C. (une et/ou un par province) . 

Texte de 1980 : 

La direction nationale du Parti est assurée par : le Congrès ; le Conseil 
général ; Ie Comité directeur ; le Président ; le Secrétariat général ; Ie 
Responsable financier. 

Congrès. 

Le Congrès constitue l 'autorité suprême du Parti. Il en établit les 
statuts. Il décide souverainement de son programme et de sa politique. 
Il approuve ou désapprouve la gestion du Comité directeur. 

Le Congrès est l'assemblée de tous les membres du Parti régulièrement 
inscrits. 
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Participent au Congrès: 

a) avec voix consultative : tous les membres régulièrement inscrits ; 

b) avec voix délibérative : les délégués au Congrès tels que définis 
à l'article 58. 

Le Congrès se réunit au moins une fois par an. Il doit être convoqué 
lorsque cinq Comités d'arrondissement Ie demandent. 

Le Comité directeur convoque Ie Congrès et fixe son ordre du jour. 
Cet ordre du jour peut être modifié par les 2/3 des membres présents 
avec voix délibérative. 

Conseil général. 

Le Conseil général se compose : 

a) du Comité directeur; 

b) des Présidents des Comités d'arrondissement ou de leur représen
tant mandaté par écrit sous seing du Président; 

c) des délégués d'arrondissement à raison d'un délégué par tranche 
de 500 membres régulièrement inscrits ; 

d) des Ministres, des Ministres d'Etat, des Parlementaires, des Députés 
permanents et d'un membre choisi en son sein par Ie Groupe PSC de 
chaque Conseil provincial ; 

e) des Présidentes des Comités d'arrondissement des Femmes PSC lors
que cette organisation est régulièrement structurée au niveau des arron
dissements ; 

f) <les Présidents des Comités J.S.C. des arrondissements lorsque cette 
organisation est régulièrement ,structurée au niveau des arrondissements ; 

g) des Présidents des Comités d'arrondissement de la Fédération des 
Mandataires communaux lorsque cette organisation est régulièrement 
structurée ,au niveau de !'arrondissement ; 

h) de toute personne que Ie Comité directeur estime utile de consulter. 

Le Comité directeur convoque Ie Conseil général pour Ie consulter 
sur toute question politique qui requiert son avis. Il doit Ie convoquer 
lorsque trois Comités d'arrondissement de deux provinces différentes 
au moins Ie demandent. 

Le Conseil général ne peut exprimer son avis qu'à titre indicatif, sauf 
en cas d'application de l'article 35. 
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Le Conseil général doit être convoqué par écrit, au moins huit jours 
ouvrables avant la date de la réunion. La convocation mentionne l'ordre 
du jour fixé par Ie Comité directeur. Cet ordre du jour ne peut être 
modifié. 

Le Conseil général est présidé par Ie Président national ou, à défaut, 
par un membre du Comité directeur désigné par ce dernier à eet effet. 

En cas d'urgence, constatée par Ie Comité directeur, Ie Conseil général 
remplace Ie Congrès pour fa mission qui lui est délimitée par Ie Comité 
directeur. 

Comité directeur. 

Le Comité directeur constitue l'instance de direction du Parti. Ses 
pouvoirs émanent du Congrès qui lui donne mandat et décharge de son 
action. 

Il arbitre les litiges et, en ce qui concerne les conflits de personnes, 
il ne se prononce qu'après avoir pris l'avis de son Conseil des Sages. 

Il assure la coordination entre Ie Parti, les groupes parlementaires et 
les Ministres. 

Le Comité directeur se compose : 

1. Avec voix délibérative : 

a) du Président national; 

b) d'un représentant de chaque arrondissement désigné par Ie Comité 
d' arrondissement ; 

c) des chefs de Groupes PSC des assemblées législatives ; 

d) de deux membres du Sénat et de deux membres de la Chambre 
choisis par leur groupe respectif ; 

e) de deux Ministres choisis par leurs pairs ; 

f) de la Présidente n:ationale des femmes PSC ; 

g) du Président national des JSC ; 

h) du Président de la Fédération des Mandataires communaux. 

2. Avec voix consultative : 

a) des Ministres et du Commissaire européen; 

b) des Présidents PSC des assemblées législatives ; 

c) du Secrétaire général ; 
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d) de la Secrétaire générale des femmes PSC ; 

e) du Secrétaire général des J.S.C. ; 

f) d'un délégué du CSP ; 

g) d'un représentant des élus du PSC du Parlement européen, si l'un 
d'enrtre eux n'y est déjà à un autre titre ; 

h) des responsables PSC exerçant les missions les plus élevées dans 
les organes commlllllS PSC-CVP; 

i) du Responsable financier; 

j) de toute personne que Ie Comité directeur estimera utile d'inviter, 
suivant le cas, en raison de sa compétence particulière. 

Le Comité directeur se réunit une fois par semaine. 
Le Comité directeur est constitué pour un terme de trois ans dans les 

trois mois qui suivent l'élection des Comités d'arrondissement. Les mem
bres sortants peuvent être redésignés. 

Président National. 

Avec le Comité directeur, le Président national assure la direction du 
Parti. Il préside et dirige chacune des in-stances nationales et peut con
voquer celles-ci en toute circonstance. 

Il propose 1l'ordre du jour des .séainces. Sauf dispositions contraires 
définies aux présents statuts, celui-ci peut être modifié à la majorité des 
2/3 des membres présents avec voix délihérative. 

Le Président mène les négociations politiques et représente Ie Parti. 
Il participe aux réunions des Groupes PSC des as,semblées législatives. 

Le Président nationa1 est élu pour un terme de trois ans et est rééli-
gible. 

En cas d'impossibilité ou de retrait du Président national, le Comité 
directeur, après présentation par bulletins secrets, élit un Président 
intérimaire. 

En ais de retrait, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président 
dains les trois mois qui suivent la ~acance. 

Il y a incompatibilité entre la charge de Président national et un 
mandat ou une mission de : 

a) Ministre ; 

b) Président d'ooe Assemblée législative ; 

c) Député permanent. 
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Secrétariat général. 

La gestion courante du Parti, la coordination générale des activités et 
l'animation de !'ensemble de l'organisation sont assurées par Ie Secrétariat 
général 

Le Secrétaire général ainsi que les membres du Secrétariat général 
sont nommés par le Comité directeur sur proposition du Président. 

Il y a incompatibilité entre la charge de Secrétaire général ou de 
membre du Secrétariat général et un mandat de : 

a) Parlementaire ; 

b) Député permanent. 

Le Secrétaire général et les membres du Secrétariat général ne peuvent 
être candidats à un mandat parlementaire ni à une fonction de Député 
permanent dans un délai d'un an minimum suivant la fin de leur charge. 

Responsable financier. 

La gestion financière du Parti est assurée par Ie Responsable financier. 
Celui-ci accomplit sa mission en collaboration directe avec Ie Président 
national. Il est nommé par Ie Comité directeur sur proposition du Prési
dent. Il soumet pour approbation, au Comité directeur, un budget et 
des comptes annuels. 
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2. Organigramme des organes directeurs. 

CONCRES 

1 
CONSEIL CENERAL 

COMITE DIRECTEUR 

PRESIDENT 

1 

1 

---

521 

RESPONSA BLE 
R FINANCIE 

SECRETARIAT 
CENERAL 
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3. Le Congrès. 

- Congrès extraordinaire, 16 octobre 1971, Namur. 
Agenda : programme électorale. 

- Congrès, 28 octobre 1972, Binche. 
Agenda : plaidoyer pour un pacte communautaire à long tenne. 

- Congrès, 21 janvier 1973, Bruxelles. 
Agenda: le projet d'accord gouvernemental; décision: 413 oui, 
24 non et 13 abstentions. 

- Congrès de réflexian, 30 septembre 1973, Louvain-la-Neuve. 
Agenda : Ie PSC effectue la première étape de son renouveau doctrinal. 

- Congrès doctrinal, 28 octobre 1973, Huy. 
Agenda : égaux et responsables. 

- Congrès, 26 octobre 1974, Tournai. 
Agenda: les problèmes de l'enfance, les soins à domicile, la protection 
de la jeunesse, l'individualisation des programmes d'enseignement, 
les horaires mobiles et Ie travail à mi-temps. 

- Congrès, 11-12 octobre 1975, Spa. 
Agenda : les fusions de communes. 

- Congrès, 29 mai 1976, Seraing. 
Agenda : « ·entreprises vivantes, nouvelle solidarité ». 

- Congrès, 26 mars 1977, Binche. 
Agenda : programme régional du PSC. 

- Congrès, 19 novembre 1977, Mons. 
Agenda: l'organisation du ,parti, Ie programme du Parti Populaire 
Européen ( PPE), la situation politique générale. 

- Congrès, 30 avril 1978, Gembloux. 
Agenda : les problèmes de la santé ; notamment les rapports entre 
les malades et les soignants, Ie financement et la maîtrise des coûts 
et les structures de décision. 

- Congrès, 1 avril 1979, Bruxelles. 
Agenda: Ie projet d'accord gouvernemental. 

- Congrès, 6 mai 1979, Durbuy. 
Agenda : « Euro-Congrès ». 
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- Congrès, 14 mru. 1979. 
Agenda: l'accord gouvernemental; décision: 106 oui, 4 non et 
28 abstentions. 

- Congrès, 19 octobre 1979. 
Agenda: l'accord gouvememental; décision: 153 oui, 0 non et 1 
abstention. 

- Congrès de réflexion, 13 décembre 1980, Floreffe. 
Agenda : « Courage aujourd'hui, espoir demain » ( I). 

- Congrès économique, 28 mars 1981, Floreffe. 
Agenda : « Courage aujourd'hui, espoir demain » (II). 

- Congrès, 12 juin 1982, Louvain-la-Neuve. 
Agenda : « Construisons l'avenir ». 
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4. Le Comité directeur. 
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5. Le Président. 

President Date d'élection Oollège électoral 

L. Servals 31 mal 1969 Congrès 

L. Servais Juin 1970 Membres (46,7 %) 

L. Remacle ad interim du 20 janvler 1972 jusqu'au 22 m&Ts 1972 

Ch.F. Nothomb 

Ch.F . Nothomb 

G . Gramme 

Ch.F . Nothomb 

Ch. Ramin 

P. Vanden Boeynants 

G. Deprez, Suppléant 

G. Deprez 

22 m&l'S 1972 

Mars 1974 

19 octobre 1976 

8 octo bre 1977 

3 avrU 1979 

8 octo bre 1979 

1 décembre 1981 

10 février 1982 

Membres (53,7 %) 

Comité directeur 

Comité directeur 

Membres (29,3 %) 

Comité directeur 

Membre.!! (39,4 %) 

Comité directeur 

Membres (36,6 %) 

Autres candidata 

Ch.F. Nothomb 

A. Humblet 

D . André 
J . Desmarets 
Ph. Mayence 

Aucun 

Aucun 

Aucun 

Inconnu 

G. Deprez 

Chaque membre 
trots noms 

P. Vankerkhoven 
L. Plerson 

Résuttats 

Nombre de bul1eti111s déposés : 219 
Nombre de votes blancs et nuls : 7 
Nombre de votes valables : 212 
- L . Servals : 154 (72,6 %) 
- Ch.F. Nothomb : 58 (27,4 %) 

Nombre de bulletins envoyés : 33.848 
Nombre de bulletins renvoyés : 15.808 (46,7 %) 
- L. Servals : 74,6 % 
- A. Humblet : 24,3 % 
- Abstentlons : 1,1 % 

Nombre de bulletins envoyés : 43 .557 
Nombre de bulletins renvoyés : 23.384 (53,7 %) 
Blancs et nuls : 109 
Nombre de votes valables : 23.275 
- Ch .F . Nothomb : 10.689 (45,9 %) 
- D . André : 5229 (22,5 % ) 
- J . Desmarets : 3682 (15,8 %) 
- Ph. Mayence : 3675 (15,8 % ) 

Inconnu 

Inconnu 

92,8 % 

Inconnu 

P . Vanden Boeyna.nts : 65,5 % 
G . Deprez : 34,3 % 

cUna.nl-me> 

G. Deprez : 71,6 % 
P. Vankerckhoven : 18,f % 
L. Plerson : f ,O % 

VI 
IV 
00 

~ 
§ 
t: 
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PARTI SOCIAL CHRETIEN (PSC) 1970-1982 

6. L::s membres (16) . 

1970 39.336 1975 52.042 
1971 45.998 1976 61.604 
1972 45.496 1977 66.298 
1973 37.719 1978 61.049 
1974 47.422 1979 Pas d'informatlon 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

529 

57 904 
55 .333 
52 762 
45.918 
42 .954 
42 .372 

7. Campagnes électorales : les coûts ( en millicm3 de francs belges et en 
tenant compte des prix courants de !'époque) . 

1974 
1976 

8. Puhlications. 

25,0 
30,6 

1977 
1979 

Publications programmatrices. 

47,2 
16,5 

1981 
1985 

60,4 
83,0 

- « Confiance PSC ». Programme élections législatives du 7 novembre 
1971. 

- « Egaux et responsables ». Orientations doctrinales adoptées au Con
grès du 28 octobre 1973 à Huy. (Action, octobre-novembre 1973). 

- « Une nouvelle politique pour une nouvelle société ». Programme du 
PSC. Elections législatives du 10 mars 1974. ( Action, 1-2 janvier
février 197 4). 

- Programme 17 avril 1977. « Le PSC face à la crise ». (Action, 
15 avril 1977). 

- Programme 17 décembre 1978. « Aller à !'essentie! pour rendre 
l'avenir possible ». (Action, 30 novembre 1978) . 

- Programme du PSC. Elections du 8 novembre 1981. « Pour eux, avec 
nous, l'effort maintenant ». (Action, 24 octobre 1981): 

1. A la croisée des chemins. 
2. Programme pour la région Wallonne et la communauté française. 
3. Politiques spécifiques. 

Publications périodiques. 

- Lettre à chacun. De 1978 jusqu'à 1982, mensuel. 

- Action PSC. Pour les cadres, de 1965 jusqu'à 1982, mensuel. 

- Temps nouveaux. Pour les membres, de 1982 jusqu'à 1985, bimensuel, 
depuis 1985 : mensuel. 

- Infor sections. Depuis 1982, mensuel. 

(16) M. MAES, De ledenaantallen van de politieke partijen in B elgië, Leuven, 
Afdeling PoUtologle, 1988, blz . 37. 
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BELGISCHE SOCIALISTISCHE PARTIJ (BSP) 

PARTI SOCIALISTE BELGE (PSB) 

1970 - 1978 

1. Nationale partijorganen statutaire bepalingen. 

RES PUBUCA 

Statuten van 16 maart 1968 met herzieningen van 28 april en 
15 december 197 3 en 17 december 1977. 

DE PARTIJLEIDING 

Het Congres. 

Art. 17. - Het Congres komt eenmaal per jaar bijeen voor einde 
november. 

1973: Het nationaal Congres komt ten minste éénmaal per jaar bijeen 
vóór de opening van de parlementaire zittijd. 

1978 : Het politiek Congres komt ten minste eenmaal per jaar bijeen 
en in elk geval bij de aanvang van de parlementaire zittijd. 

Tijdens de eerste dag hoort het Congres eerst het verslag van het 
Bureau. 

Indien het Bureau het voorstelt of op verzoek van ten minste drie 
federaties van een zelfde taalgroep, kunnen de afgevaardigden van de 
Vlaamse federaties en de afgevaardigden van de Waalse federaties afzon
derlijk vergaderen om de hele agenda van het Congres of een gedeelte 
ervan te onderzoeken. 

Wat de Brusselse federatie betreft, kunnen haar afgevaardigden in 
dat geval hetzij samen vergaderen, hetzij zich verdelen tussen de twee 
taalgroepen. 

Het Bureau kan ook aan het Congres voorstellen afdelingen ( 1973 : 
commissies) op te richten voor het onderzoek van een of meer agenda
punten. 

Anderzijds kan een buitengewoon Congres worden bijeengeroepen, 
hetzij bij beslissing van het Bureau, hetzij op verzoek van ten minste 
vijf federaties die ten minste 1/3 voo de Partijleden vertegenwoordigen. 

Het wordt op dezelfde wijze georganiseerd als het nationaal Congres. 

197 3 : Het wordt op dezelfde wijze georganiseerd als het Congres 
bedoeld in de lste alinea. 
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Art. 18. - Het nationaal Congres is uitsluitend politiek. 

1973 : Het nationaal Congres bepaalt de politieke lijn van de partij. 
Het beraadslaagt over het verslag van het Bureau. Om de twee jaar 

verkiest het de leden van het Bureau en benoemt de Voorzitter en de 
Ondervoorzitter van de Partij. 

1973: en benoemt het de Partijvoorzitters. 

In dit geval vergaderen al de congresafgevaardigden samen om de 
Voorzitter en de Ondervoorzitters te verkiezen, (19 73 : om de Voor
zitters te verkiezen), vervolgens vergaderen de afgevaardigden van de 
Vlaamse en Waalse federaties afzonderlijk om hun vertegenwoordigers 
in het Partijbureau te verkiezen. 

Het Congres bekrachtigt eveneens de aanduiding van de twee vertegen
woordigers van de politieke jongerenbewegingen van de Partij ( een 
nederlandstalige en een frans talige) . 

Art. 19. - Het Partijbureau roept het nationaal Congres bijeen en 
stelt de agenda op. 

Art. 20. - De agenda en de desbetreffende verslagen worden ten 
minste zes weken vóór de datum van het Congres aan de arrondissements
federaties meegedeeld. 

1973 : Wanneer het een buitengewoon Congres geldt, kan uitzon
dering gemaakt worden i.v.m. deze tijdsspanne. 

Art. 21. - Op elk Congres van de Partij heeft de stemming van een 
afkeurende motie aan het adres van het Bureau, het ontslag van dit 
laatste tot gevolg. 

Art. 22. - De stemmingen op het Congres geschieden bij kaart
opsteking. 

De stemming per federatie is verplicht, indien ze wordt voorgesteld 
door het Congresbureau of door ten minste twee arrondissementsfedera
ties. 

Alvorens tot de stemming over te gaan, moet de zitting worden 
geschorst (1973 : In dit geval wordt de zitting verplichtend geschorst), 
om de afgevaardigden van de federaties de gelegenheid te geven afzon
derlijk te vergaderen om te beraadsalgen. 

Bij de hervatting van de vergadering, delen de federale secretarissen 
de stemming van hun federatie mee, hierbij rekening houdend met alle 
individueel uitgebrachte stemmen. 

Art. 23. - De congresafgevaardigden worden door hun federaties 
benoemd en ontboden. Elke federatie heeft recht op één afgevaardigde 
per gedeelte van 200 leden (1973 : 300 leden) ; het aantal leden wordt 
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bepaald door het bedrag van de bijdragen, die voor het verlopen jaar 
aan het nationaal •secretariaat zijn betaald. 

Een controlecommissie bestaande uit 3 federale secretarissen ( 1 Vlaam.
se, 1 Waalse en 1 Brusselse) is ermee belast de juistheid van dat bedrag 
na te gaan. 

Art. 24. - De leden van het Bureau, de Algemene Raad en de 
parlementaire groepen, (1973 : De leden van het Bureau en van de 
parlementsfracties), evenals de socialistische leden van de Bestendige 
Deputatie, nemen deel ,aan het Congres. Zij beschikken over een raad
gevende stem zo zij niet worden afgevaardigd door hun arrondissements
federatie. 

1973 toegevoegd: De leden van de Algemene Raad, met raadgevende 
stem, bedoeld in art. 29, nemen eveneens deel aan het Congres. 

Art. 25. - De resoluties of amendementen, door de federale con
gressen goedgekeurd, dienen uiterlijk vijf dagen vóór het Congres, in 
het bezit van het Partijbureau te zijn. 

Art. 26. - Het Congres wordt geleid door het Bureau, samen
gesteld uit de voorzitter en de ondervoorzitter, voorgesteld aan het Con
gres door het Partijbureau en de Partijsecretarissen. 

1973: Het Bureau van het Congres is samengesteld uit 4 leden: een 
voorzitter en een ondervoorzitter, aangeduid door het Partijbureau, en 
de twee Partijsecretarissen. 

Bij de opening van het Congres stelt zijn bureau een reglement over 
het verloop van de werkzaamheden voor. 

Art. 27, - De resolutiecommissie bestaande uit de Voorzitter, de 
Ondervoorzitter, de nationale Secretarissen, 5 leden van het Bureau 
en één afgevaardigde per federatie, vergadert vóór het Congres en tijdens 
het Congres, waarvan de besprekingen dan worden geschorst. 

1973: De resolutiecommissie bestaande uit de Executieve van de 
Partij, 5 leden van het Partijbureau en één afgevaardigde per federatie, 
vergadert vóór het Congres en tijdens het Congres waarvan de besprekin
gen dan eventueel worden geschorst. 

De Algemene Raad. 

Art. 28. - De Algemene Raad is het hoogste orgaan tussen twee 
Congressen. Hij hecht in laatste instantie zijn goedkeuring of afkeuring 
aan het beheer van het Bureau en heeft eveneens tot opdracht : 

- op voorstel van het Bureau, de politieke directeuren van de kranten, 
dagbladen en tijdschriften van de Partij, de nationale Partijsecretaris-
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sen, de kandidaten gecoöpteerde senatoren en de afgevaardigden voor 
de Congressen van de Socialistische Internationale te benoemen ; 

- zich uit te spreken over de besluiten van de commissies, belast met 
de bestudering van alle belangrijke kwesties die de '<!andacht van 
de Partij vergen. 

Wat de gecoöpteerde senatoren betreft, verdeelt het Bureau de man
daten onder de Vlaamse, Waalse en Brusselse arrondissementen, waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de bestaande vrehouding 
tussen de rechtstreeks gekozen leden. De aanwijzing van de gecoöpteerde 
senatoren geschiedt onderscheidenlijk door de in art. 40 onderschreven 
kiescolleges. 

1973 : Met eerbiediging van de rangschikking opgemaakt door de 
Algemene Raad en bij afwisseling van de kandidaten volgens het gewest 
waartoe zij behoren. 

Na deze aanwijzing bepaalt het Partijbureau de rangorde van de 
voorstelling aan de Senaat. 

Art. 29. - Stemgerechtigde leden van de Algemene Raad zijn: 

1. De leden van het Partijbureau met stemrecht, (1973 : de leden van 
het Partijbureau). 

2. De leden van de parlementsfracties (1973 toegevoegd : en de Socia-
listische leden van de Bestendige Deputaties) . 

3. De afgevaardigden van de arrondissementsfederaties. 

Leden van de Algemene Raad, met raadgevende stem zijn : 

1. De afgevaardigden van de nationale, economische, sociale en cul
turele organisaties, die bij de Partij zijn ,aangesloten. 

2. De afgevaardigden van de ,nationale vrouwen en jeugdorganisaties. 

3. De leden van de Bestendige Deputaties (1973 : de Socialistische 
Ministers van Staat). 

4. De afgevaardigden van de Centrale voor Socialistisch Cultuur
beleid, van het Emile Vandervelde Instituut en van de Nationale Federa
tie vain gemeente- en provinciale raadsleden. 

Art. 30. - De afgevaardigden voor de Algemene Raad worden 
door de arrondissementsfederaties benoemd tijdens hun federaal congres. 
Zij zijn voor 2 jaar verkozen. Tussentijds voorziet de federatie in de 
opengevallen mandaten. 197 3 : toegevoegd: Elke federale afvaardiging 
zal tenminste 15 % jongeren bevatten. De afgevaardigden voor de Alge
mene Raad worden door het nationaal Partijsecretariaat ontboden. 

De leden met raadgevende stem worden aangeduid door de organisatie 
waarvan ze afhangen. 
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Art. 31. - De arrondissementsfederaties hebben recht op één afge
vaardigde per gedeelte van 750 leden; het aantal leden wordt vastgesteld 
zoals bepaald bij art. 23. 

Art. 32. - De stemmingen in de Algemene Raad geschieden volgens 
de bepalingen van art. 22. Nochtans kan de stemming bij naamafroeping 
door de meerderheid, bij kaartopsteken, worden aangevraagd. 

1973 : De stemming geschiedt bij kaartopsteking en, bij meerderheid 
hiervan, kan beslist worden een stemming bij naamafroeping te houden. 

Art. 33. - De leden die tweemaal het voorwerp zijn geweest van 
een blaam of enig andere tuchtmaatregel, mogen niet aangeduid worden 
als leden van de Algemene Raad, noch als dusdanig in functie behouden 
worden. 

Art. 34. - Het Partijbureau heeft het recht personaliteiten uit te 
nodigen die in zekere problemen gespecialiseerd zijn om v.::rslag uit te 

brengen voor de Algemene Raad. De verslaggever verkrijgt daardoor het 
recht deel te nemen aan de bespreking over het door hem ingeleide 
onderwerp. 

Art. 35. - De Algemene Raad vergadert op initiatief van het Bureau 
hetzij ter informatie, hetzij om een beslissing te nemen, die het Bureau 
te belangrijk acht om hiervoor alleen de verantwoordelijkheid op zich 
te nemen. 

De Algemene Raad moet bijeengeroepen worden op verzoek van 
5 federaties, die samen ten minste 1/3 van de leden vertegenwoordigen, 
of op verzoek van de Kamer- of Senaatsfractie, overeenkomstig art. 64. 

Het Centraal Comité. 

Art. 36. - Het Centraal Comité is het permanent verbindingsorgaan 
tussen de politieke federaties en het Bureau. 

Het is samengesteld uit : 

- de leden van het Bureau ; 
- een afgevaardigde van elke parlementaire groep (1973: elke parle-

mentsfractie) ; 
- de voorzitters en de secretarissen van de federaties ; 
- een afgevaardigde per 5 .000 leden of fractie van 5 .000 leden 

verkozen door zijn federatie voor een termijn van 2 jaar ; 
- de secretarissen van het Socialistisch Jeugdverbond; 
- vier leden van de politieke jongerenbeweging ; 
- vier leden van de opvoedende jeugdbeweging ; 
- vier leden van de Turn- en Sportvereniging. 
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1973 toegevoegd : Vier leden van de Centrale voor Socialistisch Cul
tuurbeleid en van de Présence et Action Culturelles. 

Het wordt door het Uitvoerend Bestuur ( de Executieve) ten minste 
om de drie maand bijeengroepen, vaker indien nodig. 

Het Bureau, de parlementaire groepen, de nationale instellingen en 
de federaties zullen alle inlichtingen meedelen, nodig om een wederzijdse 
en geregelde informatie te waarborgen, zowel op politiek plan als over 
alle problemen die het innerlijk leven van de Partij betreffen. 

1973 : Het Bureau, de parlementsfracties, de nationale instellingen en 
de federaties zullen alle inlichtingen meedelen over de problemen die 
het innerlijke leven van de Parti; betreffen. 

Het Centraal Comité vergadert in de loop van de maand oktober om 
kenniis te nemen V1ain een verslag over : 

a) de . toestand van ( 1973 toegevoegd : het geheel van) de federaties ; 

b) de financiele -toestand van de Partij (1973 toegevoegd : en van 
de organisaties die van de Partij afhangen); 

c) de socialistische pers ; 

d1) het Socialistisch Jeugdverbond ; 

e) de organisaties belast met de opvoeding en de vorming van de mili
tanten; 

f) de Socialisüsche Vrouwen. 

Op zijn beurt legt het één verslag voor over deze verschillende punten 
aan het Congres. 

Het Partijbureau. 

Art. 37. - De Partij wordt vertegenwoordigd en geleid door haar 
Bureruu. D1t ~s belast met de uitvoering van de beslissingen van het Con
gres en de Algemene Raad. 

Het is bovendien bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk '.1an het 
Congres en de Algemene Raad i!s voorbehouden. Het waakt o.a. voor 
de naleving van de statuten en voor de tucht in de schoot van de Partij ; 
het oefent het politiek toezicht uit op de kranten, dagbladen en tijd
schriften v-an de P.arij , onder voorbehdooud van hetgeen vermeld wordt 
in ,art . 28 ; het benoemt de delegaties, die de Partij vertegenwoordigen 
en de leden van de studiecommissi:es ; het beheert de financiën en orga
niseert de ,administratie en propaganda van de Partij ; het bepaalt de 
bevoegdheden, de arbeidsvoorwaarden en de gebeurlijke bezoldiging 
van de leden viln het Uitvoerend Besruur en van het Partijpersoneel 
(1973 : van de Partij-ambtenaren) . 
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Het Bureau neemt alle beslissingen die door de omstandigheden gebo
den zijn. Indien het zulks raadzaam acht, vraagt het de mening van het 
Centraal Comité, de Algemene Raad of het Congres. 

1977: Het Bureau neemt alle beslissingen die door de omstandigheden 
geboden zijn en vraagt, indien het zulks raadzaam acht, de mening van 
elke statutaire instantie van de Partij. 

Het kan voor het een of ander punt van de agenda raad inwinnen 
van een Partijlid, dit hierover inlichtingen kan verschaffen. 

Het Bureau is verplicht aan het nationaal Congres een verslag over 
het verlopen politiek jaar voor te leggen. Het stelt de op halflange of 
lange termijn te ,nemen politieke beslissingen, alsook de ontwerp-resolutie 
voor. 

Indien het verslag, dat het Bureau aan het Congres dient voor te 
leggen, niet bij eenparigheid van stemmen door de Bureauleden wordt 
goedgekeurd en indien ten minste een derde er zich tegen verzet, hebben 
de tegenstemmers het recht een minderheidsnota bij het verslag te 
voegen. 

Al de stemmingen van het Bureau, die niet bij eenparigheid geschieden, 
hebben bij naamafroeping plaats en worden in de notulen van de ver
gadering opgetekend. De stemmingswijze van de Bureauleden kan aan 
de Algemene Raad of aan het Congres worden meegedeeld. 

De door het Bureau genomen beslissingen en de verdeling van de 
stemmen voor en tegen worden in het schriftelijk verslag aan het natio
naal Congres opgenomen. 

Art. 38. - Het Partijbureau vergadert zo dikwijls als nodig en ten 
minste eenmaal per maand, op uitnodiging van de Voorzitter of op ver
zoek van de Ondervoorzitter ( 1973 : op uitnodiging van de Voorzitters) 
of van ten minste 3 leden. 

Art. 39. - Het Bureau bestaat uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter, 
de nationale Partijsecretarissen (1973 : Het Bureau bestaat uit de Voor
zitters, de nationale Partijsecretarissen) (1977 : Het Bureau bestaat uit 
de nationale Voorzitters, de Voorzitters van het Vlaams en Waals 
gewestelijk comité, de nationale Partijsecretarissen) en 24 leden: 10 
leden benoemd door de Vlaamse federaties , 10 leden benoemd door de 
Waalse federaties en 4 leden ( 2 frans sprekende en 2 nederlandssprekende 
benoemd door de Brusselse federatie. 

Wonen de vergaderingen van het Bureau bij, met raadgevende stem : 

1977 toegevoegd : 

- de directeuren van het !.E.V . ; 

- de politieke directeuren van de officiële Partijbladen ; 
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- de voorzitters van de socialistische Kamer- en Senaatsfractie (1973 
toegevoegd: en van de cultuurraden) ; 

- de nationale Adjunct-Secretarissen ; 

- twee vertegenwoordigers van de politieke jongerenbewegingen van 
de Partij ( een nederlandstalige en een frans talige). 

In geval van regeringsdeelooming : de ministers, hetzij op uitnodiging 
van het Bureau, hetzij op hun verzoek. 

Maken ook deel uit van het Bureau, met raadgevende stem : 

1973 toegevoegd : 

- de socialistische Ministers van Staat ; 

- de afgevaardigden van de nationale, economische, sociale en cul-
turele groeperingen, die de Partij erkennen als de politieke uit
drukking van de socialistische beweging ; 

- de afgevaardigden van nationale organisaties die van de Partij 
afhangen. 

Al de leden wier aanwezigheid nuttig wordt geacht kunnen tot elke 
vergadering van het Bureau worden uitgenodigd. 

Art. 40. - Al de kandidaturen voor het Partijbureau worden door 
de federaties voorgedragen. De kandidaten worden gekozen wegens hun 
geschiktheid om de politieke actie op nationaal vlak te leiden. 

Om geldig te zijn, moeten de kandidaturen 15 dagen vóór de aanvang 
van het Congres op het Partijbureau aankomen wat de Voorzitter en 
de Ondervoorzitter betreft ( 197 3 : wat het voorzitteschap betreft) ; 
8 dagen vóór die datum wat de andere kandidaturen betreft. 

De federaties zijn verplicht een kandidaat voor het voorzitterschap 
en een kanddiaat voor het ondervoorzitterschap voor te dragen ( 19 7 3 : 
twee kandidaten voor het voorzitterschap voor te dragen) . Eén van 
beiden is franstalig, de andere nederlandstalig. 

Eerst wordt overgegaan tot de verkiezing, bij geheime stemming, van 
de Voorzitter en de Ondervoorzitter ( 1973 : van de Voorzitters), die 
zodoende effectieve Bureauleden worden en de ganse Partij vertegen
woordigen. 

Indien er slechts één enkele kandidaat voor elke post wordt voor
gedragen, heeft er geen stemming plaats. 

In het tegenovergestelde geval wordt dan een geheime stemming per 
federatie gehouden. De verkozen kandidaat is degene die, voor de post 
waarvoor hij wordt voorgedragen, de meerderheid in de twee taalgroepen 
behaalt. De Brusselse federatie verdeelt haar stemmen naar goedvinden 
tussen elke groep. 

7 
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De Waalse federaties verkiezen vervolgens, bij geheime stemming, 10 
Waralse leden, de Vlaamse federaties 10 Vlaamse leden en de Brusselse 
federatie 2 franstalige en 2 nederlandstalige leden. 

Die benoemingen worden aan het Congres ter bekrachtiging voor
gelegd, evenals deze van de vertegenwoordigers der politieke jongeren. 

De Bureauleden, met inbegrip van de Voorzitter en de Ondervoorzitter, 
( 19 7 3 : van de Voorzitters), zijn verkozen voor een duur van twee 
jaar en zijn herkiesbaar. 

Art. 41. - De functies van Voorzitter en Ondervoorzitter (1973 : 
de Voorzitters). van de Partij zijn onverenigbaar met elke ministeriële 
veraintwoordelijkheid. 

Ingeval het Voorzitterschap, het Ondervoorzitterschap (1973 valt 
weg: het Ondervoorzitterschap) of een zetel in het Partijbureau vrij
komt, voorziet de Algemene Raad in de vervanging tot de volgende ver
kiezing door het Congres, overeenkomstig de schikkingen voorzien in 
art. 18. 

Art. 42. - De Bureauleden die Minister (1973 toegevoegd: of 
Staatssecretaris worden, of die in een ministerieel Kabinet treden) zijn 
geen lid meer tijdens hun ambtsduur en worden vervangen door plaats
vervangers. Hetzelfde geldt voor de Ministers (1973 toegevoegd: de 
Staatssecretarissen en de leden van het ministrieel kabinet), die tot leden 
van het Bureau worden verkozen, bij de vernieuwing ervan. Indien een 
lid Minister (1973 toegevoegd: Staatssecretaris of lid van een ministrieel 
Kabinet) wordt of in geval van overlijden of ontslag van een Bureaulid 
tussen twee Congressen, wordt tijdens de eerstkomende Algemene Raad 
een opvolgend lid of een plaatsvervanger benoemd door de afgevaardigden 
van de arrondJssementsfederaties van het kiescollege, dat het te ver
vangen lid heeft aangewezen. 

Art. 43 . - De Partijsecretarissen worden door de Algemene Raad 
benoemd. Zij kunnen slechts worden afgezet door een stemming van 
de Algemene Raad en nadat het met redenen omkleed voorstel van hun 
afzetting regelmatig werd gedaan hetzij door het Bureau, hetzij door de 
arrondissementsfederaties, die ,samen ten minste 1/5 van de Partijleden 
tellen. 

In ernstige en dringende gevallen kunnen zij door het Bureau in hun 
ambt worden geschorst. Een dergelijke beslissing moet binnen 8 dagen 
aan de Algemene Raad worden voorgelegd. De Partijsecretarissen mogen 
geenenkele kandidatuur voor een politiek of ander mandaat aanvaarden, 
zonder voorafgaande goedkeuring van het Partijbureau. 
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Art. 44. - Het Uitvoerend Bestuur van de Partij is samengesteld 
uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter en de (1973 : uit de Voorzitters en 
de .. .) (1977 : uit de Nationale Voorzitters, de Voorzitters van het Vlaams 
en Waals Gewestelijk Comité en de Nationale ... ) Partijsecretarissen. 

1917 toegevoegd: De directeuren van het I.B.V. wonen de werk
vergaderingen bij. 

Het Uitvoerend Bestuur [ 1977 : De Executieve (Uitvoerend Bestuur) J 
iis verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de Partij. Het belegt 
de vergaderingen van het Bureau en voert zijn beslissingen uit. 

1977 toegevoegd: Ze heeft ook nog tot taak: a) de organisatie van 
de Partij te verbeteren ; b) de aan het Bureau voor te leggen voorstellen, 
aangaande organisatie en propaganda, voor te bereiden; c) op de 
bedrijvigheid van de organisaties, afhangende van de Partij, toezicht te 
houden en ze aan te moedigen. 

Art. 45. - Het Uitgebreid Uitvoerend Bestuur bestaat uit de leden 
van het Uitvoerend Bestuur en uit vier andere Bureauleden die, met 
inachtneming van de taalpariteiten, door het Bureau worden aangewezen. 

Het Uitgebreid Uiitvoerend Bestuur wordt door het Uitvoerend Bestuur 
of op verzoek van 2 zijner leden bijeengeroeen. Het heeft tot taak : 

a) de organisatie van de Partij te verbeteren ; 

b) de aan het Bureau voor te leggen voorstellen, aangaande organisa
tie en propaganda, voor te bereiden ; 

c) de bedrijvigheid van de organisaties afhangende van de Partij 
te bewaken en aan te moedigen. 

1977 : Art. 45 valt weg. 

Art. 46. - De financiën van de Partij worden beheerd door het 
Uitvoerend Bestuur volgens een reglement van inwendige orde, aange
nomen door het Partijbureau. 

Het Uitvoerend Bestuur controleert op bestendige wijze de financiën 
en de boekhouding. 

De ,rekeningen worden voorgelegd aan het Centraal Comité. 

Art. 47. - Het Partijbureau 'stelt een revisor aan. Deze is gehouden, 
ten minste ééns per jaar, de nationale boekhouding, deze van de arron
dissementsfederaties en van de nationale groeperingen afhangende van 
de Partij grondig na te zien. Na iedere controle maakt hij voor het 
Partijbureau verslag op. 

Het Uitvoerend Bestuur van de Partij moet waken over de uitvoering 
van dit toezicht. 
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Art. 48. - Het Centraal Comité stelt een toezichtscommissie aan, 
samengesteld uit 3 leden. 

Ieder jaar is een lid uittredend en herkiesbaar. 

Deze commissie komt ten minste ééns per jaar bijeen. Ze neemt kennis 
van de boekhouding. Ze mag controle uitoefenen zonder voorafgaande 
verwittiging. Ze neemt kennis van het verslag van de revisor en brengt 
verslag uit bij het Centraal Comité. 

2. Organigram van de nationale partijorganen. 

( Met schatting van hun ledenaandal op basis van de statuten) . 

1968: 

Voorzitter 
Ondervoorzitter 

1 
Partijsecretarissen 

1 . 
Uitvoerend Bestuur : 4 leden 
Uitgebreid Uitvoerend Bestuur : 8 leden 

1 
Partijbureau : 28 leden + 20 à 25 raadgevende leden 

1 
Centraal Comité : ± 110 leden 

1 
Algemene Raad : ± 400 leden + ± 50 raadgevende leden 

1 
Congres : ± 1100 leden 

1977: 

2 Co-Voorzitters 
1 

Partijsecretarissen 
1 

Uitvoerend Bestuur (de Executieve) : 6 à 8 leden 
1 

Partijbureau : 30 leden + 25 à 30 raadgevende leden 
1 

Centraal Comité : ± 130 leden 
1 

Algemene Raad : ± 475 leden + ± 30 raadgevende leden 
1 

Congres: ± 850 leden 
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3. Congres. 

- Administratief Congres, 23-24 januari 1971, Brussel. 
- Buitengewoon Congres, 19 januari 1972, Brussel. 

Regeerakkord, goedgekeurd met 1026 ja, 64 nee en 32 onthoudingen. 
- Buitengewoon Congres, 21 januari 1973, Charleroi. 

Regeerakkoord, goedgekeud met 673 ja, 496 nee en 21 onthoudingen. 
- Administratief Congres, 28 april 1973, Brussel. 

Statutenwijziging. 
- Politiek Congres, 6 oktober 1973, Brussel. 

Abortus, gewestvorming, legerhervorming. 
- Buitengewoon besloten Congres, 15 december 1973, Leuven. 

Statutenwijziging. 
- Buitengewoon Congres, 16 februari 1974, Brussel. 

Verkiezingsprogramma. 
- Politiek Congres, 5 oktober 1974, Brussel. 

Politieke toestand; verhoging nationale afdracht bijdrage. 
- Ideologisch Congres, 16-17 november 1974, Brussel. 
- Administratief Congres, 1 maart 1975, Antwerpen. 
- Politiek Congres, 11 oktober 1975, Marcinelle. 

Politieke toestand. 
- Buitengewoon Congres, 22 mei 1976, Brussel. 

Verkiezingen ; « Opties voor een socialistisch gemeentebeleid». 
- Congres van de Vlaamse Socialisten, 19 juni 1976, Gent. 

« Vlaanderen, ruim en progressief denken, verder zien». 
Conres van de Waalse Socialisten, 19 juni 1976, Jolimont. 
Industriebeleid ; demografie en tewerkstelling ; wetenschapsbeleid ; 
waterbeleid ; landbouwproblemen en culturele problemen. 

- Congres van de Brusselse Socialisten, 27 juni 1976, Brussel. 
Ontwerp voor definitieve gewestvorming. 

- Congres van de Waalse Socialisten, 12 september 1976, Seraing. 
Thema: zie 19 juni 1976. 

- Politiek Congres, 13 november 1976, Harelbeke. 
Politieke toestand. 

- Administratief Congres, 27 maart 1977, Brussel. 
- Buitengewoon Congres, 29 mei 1977 , Brussel. 

Regeerakkoord, goedgekeurd met 821 ja, 26 nee en 6 onthoudingen. 
- Politiek Congres, 8 oktober 1977, Spa. 

Politieke toestand. 
- Buitengewoon Congres, 17 december 1977, Oostende. 

Werking en structuur van de partij ; wijziging van de partijstatuten. 
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- Themacongres van de Vlaamse Socialisten, 11 juni 1976, Mechelen. 
Wonen in Vlaanderen. 

4. Algemene Raad. Bijeenkomsten en agenda. 

1970 : 21 februari : regeringsvoorstellen over gemeenschapsproblemen. 

19 71 : 13 februari : wetsontwerp op agglomeraties en federaties van 
gemeenten. 
27 maart : Europese problemen. 
15 mei : politieke toestand. 
23 november : politieke toestand ; aanduiding gecoöpteerde sena
toren. 
27 december : politieke toestand. 

1972 : 26 februari : politieke toestand; cultuurpact; militaire vraag
stukken ; aanduiding plaatsvervangers bureau. 
6 mei : politieke toestand ; voorbereiding Ideologisch Congres ; 
verkiezing nationale Adjunct-Secretaris ; heroprichting Nationaal 
Comité van Socialistisch Verkozenen. 
9 oktober : politieke toestand. 

1973 : 3 februari: internationale politiek; •aanduiding van interim co
voorzitter. 
30 juni : voorbereiding Ideologisch Congres. 
17 november : militaire problemen. 

1974 : 5 januari : voorbereiding Ideologisch Congres. 
26 januari : politieke toestand. 
26 maart : politieke toestand ; aanduiding gecoöpteerde senato
reri. 
16 april: onderhandelingen met CVP-PSC. 
15 juni : politieke toestand. 

1975 : 11 januari : geschil gerezen op Ideologisch Congres m.a.v. aan
wezigheid Zaïrese éénheidspartij MPR. 
11 oktober : verkiezing Nederlandse nationale Secretaris. 

1976 : 24 april : ontwerp manifest gemeenteraadsverkiezingen. 

19 77 : 4 mei : aanduiding gecoöpteerde senatoren. 
27 juni : verkiezing Co-Voorzitter en plaatsvervangende bureau
leden, politieke toestand. 
8 oktober : aanduiding plaatsvervangend bureaulid. 
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19 7 8 : 17 juni : politieke toestand ; anti-crisiswet. 

21 juni : voorontwerp van de anti-crisiswet. 

23 september : Europese verkiezingen. 

5. Bureau. 

Het Bureau is samengesteld uit de Voorzitter en de Ondervoorzitter of 
de Co-Voorzitters, de nationale Secretarissen en 24 gekozen leden. Onder
staande lijst geeft de samenstelling op het ogenblik van de verkiezingen : 
12 juni 1968, 23-24 januari 1971, 28 april 1973 , 1 maart 1975, 27 
maart 1977. Van de wijzigingen tussendoor wordt enkel de vervanging van 
ministers, staatssecretarissen en kabinetsleden gegeven. 

Samenstelling 1968 

E . Anse~J,e p 

G. Breyne p 

H. Ca.stel p 

W . Claes p 

L . Collaird VP 
G. Copée p 

A . Cools p 

G. Cudetl p 

F . Delmotte p 

A. Derore p 

F. Detlège p 

H. Fayat p 

F . Gelders p 

E. Glinne p 

A . Lamers p 

E. Leburton p 

J. Luyten s 
E . Machtens p 
L . Mayor p 

G. Mathot s 
J .J . Merlot p 
L. Namèche p 

J. Ramaekers p 

F. Terwagne p 

A. Van Acker p 

J. Van Eynde OP 
B. Van H oorlck p 

A . Vranckx p 
E . Close 
A. Dubols 
W. Geldolf 
A. Sweert 
B. Van Hoeylandt 
A . Léonard 
R. Bonzi 
W. Calewaert 
H. Simonet 
J . Adrlaensens 

1911 191:t 

M M 
M p 

p M 

p p 

M CP 
p M 
M p 

M E 
p p 
p M 
X 

CP M 
s s 
p 
M 
s p 

M p 

p M 
M 
p p 

CP CP 
p p 

M p 
p M 
M M 
p p 

X KP 
p p 

s 
X 
M 
p 

1915 1917 

p 

CP CP 

CP 
CP CP 
p p 

X 

p 

p 

s 

p 

X 
p 

p 

p 

p 

p 

p 

p p 

p p 

s s 
X X 
p p 

X X 
p p 
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Samenstelling 1968 

H . Boel 
W . Burgeon 
H . Coenen 
J M. Dehousse 
R . Dewulf 
L. Hurez 
G. Spitaels 
R. Urbain 
F . Vrun Acker 
E . Van Bogaert 
G. Kreveld 
R. Bonnijns 
E . Lacroix 
L . Vanvelthoven 
W. Vernlmmen 

T otaal 
28 

26 
P ,a rlementairen 92,9 % 

Ministers 

1 
Vrouwen 3,6 % 

Percentages t .o.v . totaal (28) . 

Vervanging van ministers, 

Ministers, 

staatssecretarissen, 
kabinetsleden 

Bureau 1968 

A. Cools 
F. Delmotte 
J.J. Merlot 
L. Namèche 
F. Terwagne 
E. Anseele 
G. Breyne 
L. Major 

RES PUBLICA 

1971 1913 1975 1977 

p p 
p p 

X 
X X 
p p 
p p 
p p 
p p 
p p 
p p 

s 
X 
p 

X 
p 

28 28 28 28 

24 23 20 21 
85,7 % 82,1 % 71,4 % 75% 

10 10 
35,7 % 35,7 % 

1 1 2 2 
3,6 % 3,6 % 7,1 % 7,1 % 

staatssecretarissen en kabinetsleden. 

Datum 

van 

vervanging 

6 juli 1968 

Vervangers 

Ch. Bailly 
R. Bonzi 
E. Close 
L. Hurez 
E. Lacroix 
A. De Keuleneir 
M. Schroyens 
B. Van Hoeylandt 
J. Van Winghe 

p 

p 
p 
p 

p 
A. Vranckx 
E. Leburton 22 februari 1969 G. Dejardin p 
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Bureau 1971 

A. Cools 24-25 januari 1971 W. Calewaert p 
F. Delmo~te A. De Rore p 
A. Dubois S. Libert 
L. Namèche E. Van Bogaert p 
F. Terwagne R. Bonzi 
E. Anseele G. Dejardin p 
G. Breyne H. Deruelles p 
L. Major L. Hurez p 
A. Vranckx E. Lacroix p 
H. Fayat L. Berkvens 
W. Claes 26 februari H. Coenen 
E. Close G. Mathot p 

Bureau 1973 

E. Leburton 28 april 1973 H. Adriaensens p 
E . Close H. Coenen 
W. Claes E. Van Bogaert p 
E. Anseele J . Van Elewijck p 
E. Glinne W . Burgeon p 
A. Sweert (kabinet) H. Deruelles p 

W. Calewaert L. Harmegnies p 
G. Cudell L. Hurez p 

A. Dubois M. Remacle p 

J . Ramaekers R. De Wulf 
H. Fayat L. Radoux p 

Bureau 1977 

L. Hurez 27 juni 1977 A. Degroeve p 
H. Simonet E. Coppens p 

J. Ramaekers A. Baudson 
G. Spitaels A. Van der Biest 
R. Boel Y. Ylieff p 
J.M. Dehousse F. Delmotte p 
G. Mathot P. Truffin 
R. Urbain H . Adriaensens p 
R. De Wulf L. Tobback p 

W. Claes K. Van Miert 
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Samenkomsten : 

1970 : van 19 oktober tot 30 november: 6 maal 
1971 : 39 
1972: 33 
1973: 38 
1974: 51 
1975: 38 
1976: 40 
1977 : tot en met 10 oktober: 36 
1978 : tot en met 11 september: 25 

6. Partijvoorzitter. 

Voorzitters Datum Kies- \ Tegen- 1 Werkwijze/ 
van aanstemng college kan- u· 1 didaat ,ts ao 

L. Collard 12 juni 1968 Congres Geen Han dgeklap 
J. Van Eynde - El . Leburton 23-24 ja,nua.r! 1971 Congres Geen Ha,n dgeklap 
A . Cools in.terim 3 februari 1973 Algemene Geen Handgeklap 

Ra.ad 
A. Cools 28 apri'l 1973 Congres Geen Handgeklap 
W. Claes - A. Cools 1 maart 1975 Congres Geen Handgeklap 
W. Claes - A. Cools 27 ma.art 1977 Congres Geen Handgeklap 
K. Van Miert interim - 27 juni 1977 Algemene 1 Geen 1 Handgeklap 

Ra.ad 
K. Van Miert - 17 december 1977 Congres Geen Handgeklap 

7. Partijleden ( 1). 

1 

Vlaamse 
federaties 

Brusselse féderaties 1 
Waalse 

1 
Unitair federaties 

Nederlandstalige Franstalige 
Totaal 

1970 92.702 6.652 21.180 104.539 225.073 
1971 95.204 7.123 21.346 111.662 235.335 
1972 99.186 7.367 22.624 112.140 241.317 
1973 104 .883 7.429 23 .235 114.790 250.337 
1974 105 138 7.471 24151 117.702 254 462 
1975 103.588 7.267 24.636 118.502 253.993 
1976 101.999 7.254 22.827 122.750 254.830 
1977 101129 7.296 20 462 123.684 252 571 
1978 104.131 7.805 18.976 128.293 259.206 

8. Verkiezingscampagnes : kostprijs. (in miljoen BF en in prijzen van de 
betreffende jaren). 

1974: 53,3 
1976: 94,8 
1977 : BSP : 51,3 

PSB: 48,2 

(1) M . MAES, De ledenaantallen van de politieke partijen in België. Leuven , 
Afdeli-ng Pol1tolog!e, blz. 136-137. 
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9. Publikaties. 

Programmatische publikaties. 

- Y. SACRE. De Belgische Socialistische Partij en het probleem der 
minderheden ; het conflict tussen de BSP en de tendensbladen 
«Links» en « La Gauche », 1964-65. Brussel, E.V.I., 1971, IV -
252 blz. 

- Stoutmoedig genoeg voor onze tijd. (Verkiezingsprogramma, ver
kiezingen 7 november 1971 ) . Losbladig, niet genummerde bladzijden. 

- Audacieux pour être de son temps. Plate-forme électorale du Parti 
Socialiste Bel ge. ( Elections législatives, 7 novembre 1971) . PSB, 
1971. Pagination diverse. 

- BUREAU DU PSB. Programme électoral du PSB. Accord gouver
nemental ( Comparaison). Bruxelles, 1972, 68 p. 

- Le projet socialiste. Programme pour une société progressiste. Con
grès du 16 février 1974, 15 p. 

- Wat de socialisten voorstellen. Naar een nieuwe samenleving. Congres 
van 16 februari 1974, 15 blz. 

- Congrès doctrinal PSB 74 . Week-End de formation . Dossier pré
paratoire, 160 p. 

- Congrès doctrinal. Conseil général 5-1-74. Bruxelles, PSB. Pagination 
diverse. 

- Congrès doctrinal PSB 74, 16 et 17 novembre 1974 (Commissions). 
Bruxelles, Ed. Rose au Poing, 158 p. 

- Du Parti Ouvrier Belge au Parti Socialiste Beige. Histoires des doc
trines socialistes. Bruxelles, Ed.Roseau Poing - P.A.C., 1974, 381 p. 

- Le Socialisme d'aujourd'hui. Congrès doctrinal PSB 74, 16 et 17 
novembre 74. Brochure, 4 p. 

- Socialisme d'aujourd'hui. Texte adopté par le Congrès doctrinal du 
PSB des 16 et 17 novembre 1974. Bruxelles, Ed. Rose au Poing -
P.A.C., 27 p. 

- Ideologisch Congres van de BSP. Inbreng van de arrondissements
federatieSi en afdelingen. Brussel, E.V.I., 1973, 142 blz. 

- Schets van een Ideologische Boodschap. (Brussel), (1973), 15 blz. 
- Ideologisch Congres BSP 1974, 16 en 17 november 1974. Verslagen 

van de Commissies. Brussel, Vormingscentrum H. Vos, 1974, 175 blz. 
- Het Socialisme nu. Ideologisch Congres 16 en 17 november 1974. 

Beginselverklaring van Quaregnon, Brussel, Vormingscentrum H. Vos , 
24 blz. 

- Congrès doctrinal PSB 74, 16 et 17 novembre 74 . Le Socialisme 
aujourd'hui. Bruxelles, PAC - Ed. Rose au Poing, 5 p. 
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- Socialism Today . New Charter /or Belgian Socialists. Brussels, IE . 
EVI, 7 p. 

- Le Socialisme aujourd' hui. Face à la crise. Propositions Socialistes. 
Bruxelles, Centre d'Etudes et de documentatioos IEV, 1975, 88 p. 

- Des idées pour un programme électoral, 10 octobre 1976. Bruxelles, 
IEV - Secrétariat national du PSB, 24 p. 

- Ideeën voor een programma van socialistisch gemeentebeleid, 10 
oktober 1976. Brussel, SEVI-Vormingscentrum H. Vos, 1976, 32 blz. 

- Gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976. Opties voor een 
socialistisch gemeentebeleid. Congres van 22 mei 1976. Brussel, 11 blz. 

- Le programme de gouvernement du Parti Socialiste Belge (Elections 
législatives, 7 avril 1977). Format de journal, 4 p. 

- Changer la vie. Programme de gouvernement du Parti Socialiste Belge. 
Projet 17 mars 1977. 123 + 10 p. 

- Idem ( deuxième partie) . Politiques régionales. 7 avril 1977, 70 p. 
- Werken, leven, groeien... ( Brochure parlementsverkiezingen, 1977 ) . 

Brussel, 1977, 16 blz. 
- 0 . DEBUNNE. Socialisten, wat ze zijn, wat ze willen. Een honderdtal 

vragen en evenveel antwoorden. Brussel, E.V.I. , 1977, 280 blz. 
- Wonen in Vlaanderen. Congres, Mechelen, 12 juni 1978, 8 blz. 
- Wonen in Vlaanderen. Ontwerpopties. Vlaams Congres van de BSP. 

Mechelen, 11 juni 1978, 22 blz. 
- EuropC1 '79. Programma ontwerp van de Belgische Socialistische Parti;. 

Voorstel van de Commissie van de BSP, belast met de voorbereiding 
van de Europese verkiezingen. 24 juli 1978, 91 blz. 

Organisatorische publikaties. 

- Rapport administratif. Congrès national des 12 et 13 décembre 1970 
(23-24 janvier 1971) . La vie du parti à l'échelon national 1968-1970, 
125 p. 

- Administratif Congres, 12 en 13 december 1970, ( plaatsgevonden 
23-24 januari 1971), 116 blz. 

- Conseil général des Fédérations Socialistes Wallons, résolutions, 25 
avril 1970, Liège, 4 p. 

- Rapport administratif du PSB 1971-1972, le 28-4-1973. Vivre mieux, 
vivre autrement, 189 p. 

- Administratief verslag van de BSP, 1971-1972. Beter leven, anders 
leven, 28 april 1973, 176 blz. 

- 53• Congrès . Congrès administratif, l"r mars 1975. Rapport 1973-1974. 
Bruxelles, 1975, 272 p. 

- 53" Congres. Administratief Congres van BSP, lste maart 1975. 
Verslag 1973-1974. Brussel, Vormingscentrum H. Vos, 279 blz. 
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- Congres van de Vlaamse Socialisten Gent, 19-6-1976. Brussel, Vor
mingscentrum H . Vos, 112 blz. 

- 54" Administratief Congres van de BSP. Verslag 1975-1976. Brussel, 
Vormingscentrum H. Vos, 265 blz. 

- 54• Congrès administratif. Rapport du PSB 1975-1976. Bruxelles, Ed. 
Rose au Poing, 318 p. 

- Congrès administratif. Rapport du PSB 1977. Bruxelles, 44 p. 
- Administratief Congres. Verslag van de BSP 1977. Brussel, Vormings-

centrum H. Vos, 48 blz. 

Periodieke publikaties. 

- En direct du PSB. Publication d'information militante. Mensuel. Bruxel
les, 1970. (Suite de: Directives et documentation, 1953-1969). 

- Inlichtings- en documentatieblad. Maandblad van de BSP. Maandelijks 
ledenblad, Brussel, 1953-1975. Werd opgevolgd door : 

- Doelrood. Inlichtings- en documentatieblad. Brussel, Vormingscentrum 
H . Vos, 1976-1979. 

- Note de documentation. Jusqu'à 1978 par l'IEV, à partir de 1978 par 
CEDIEV. A partir de 1978 : Note de documentation. Nouvelle série. 

- Documentatienota's. Tot 1978 door EVI, vanaf 1978 door SEVI. 
- Socialistische standpunten. Tweemaandelijks tijdschrift verzorgd door 

het EVI. Brussel, 1954 -. 1.850 à 1.750 exemplaren. 
- Socialisme . Revue birnensuelle, éditée par les ,soins de l'IEV. Bruxelles, 

1954 -. 2.000 à 1.950 exemplaires. 
- Flash. Tweetalig. Tweemaandelijkse persoverzichten en -uittreksels 

over actuele problemen. Brussel, IEV-EVI, 1969-1977. 
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1978 - 1981 

1. Nationale partijorganen : statutaire bepalingen. 

Statuten van 8-9 maart 1980. 

Het Congres. 

Art. 12. - Het Congres is de hoogste instantie van de Partij. H et 
bepaalt de politieke lijn. Het spreekt zich uit over de verslagen van de 
Administratieve Commissie en het Partijbureau. 

Het Congres komt ten minste éénmaal per jaar bijeen ter bespreking 
v,an de politieke toestand. Het verkiest tweejaarlijks, ter gelegenheid van 
de bespreking van de verslagen, de Partijvoorzitter, het Partijbureau en 
de Administratieve Commissie. 

Het Partijbureau roept de congressen bijeen, stelt de agenda ervan 
op en bepaalt de modaliteiten voor de voorbereiding en het verloop ervan. 

Anderzijds kan een buitengewoon congres bijeengeroepen worden, 
hetzij bij beslissing van het Bureau, hetzij op verzoek van ten minste 
vier federaties uit ten minste twee provincies. 

Toelichting. De agenda en de desbetreffende verslagen worden ten 
minste zes weken vóór de datum van het nationaal Congres aan de 
arrondissementen meegedeeld. Wanneer het een buitengewoon Congres 
geldt, kan uitzondering gemaakt worden i.v.m. deze tijdspanne. 

Art. 13. - De congresafgevaardigden worden door hun federa ties 
aangewezen, op voorstel van de afdelingen, en uitgenodigd. Elke federatie 
heeft recht op één stemgerechtigd afgevaardigde per schijf van 300 leden. 
Het aantal leden wordt bepaald door het aantal bijdragen, die voor het 
vorige jaar aan het secretariaat werden betaald. De Administratieve 
Commissie is ermee gelast de juistheid va:n dit bedrag na te gaan. 

Art. 14. - De leden v·an de Algemene Raad, het Politiek Bureau, 
de Administratieve Commissie, de parlementsfracties, de leden van het 
Europees Parlement, alsmede de leden van de provinciale raden, nemen 
van rechtswege deel aan de Congressen. Zij beschikken over een raad
gevende stem indien zij niet worden afgevaardigd door hun arrondisse
mentscongres 

Art. 15. - Het Congresbureau is samengesteld uit een voorzitter 
en een ondervoorzitter, aangeduid door het Partijbureau, de nationale 
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Voorzitter, de Ondervoorzitter van de Administratieve Commissie, de 
Secretaris en de Adjunct-Secretaris. 

Bij de opening van het Congres stelt het Congresbureau het verloop 
van de werkzaamheden vaist. 

Telkens de punten op de agenda het toelaten, zal de Congrestechniek 
worden toegepast, zoaJs goedgekeurd te Oostende op 17 december 1977. 
Dit geldt ook voor de vooraf gaande congressen per arrondissements
federatie. 

Art. 16. - De stemmingen op het Congres geschieden bij kaartop
steking. De stemming per federatie is verplicht indien ze wordt voor
gesteld door het Congresbureau of door ten minste drie arrondissements
federaties . ln dit geval kan de zitting worden geschorst om de afgevaar
digden van de federatie gelegenheid te geven afzonderlijk te vergaderen 
en te beraadslagen. 

De congresafgevaardigden hebben in ,principe een gebiedend mandaat, 
oonform het standpunt ,ingenomen door het federaal congres, hetzij 
bij urnmimiteit, hetzij proportioneel. Indien zich nieuwe feiten voordoen, 
kunnen de congresafgevaardigden hun standpunt wijzigen. Zij dienen zich 
achteraf voor de federatie te verantwoorden. 

De Algemene Raad. 

Art. 17. - De Algemene Raad is het hoogste orgaan tussen twee 
congressen. Hij heeft tot opdracht, op voorstel van het Bureau: 

- de secretaris en de adjl.l!Ilot•secretaris (sen) te benoemen, de kan
didaten voor gecoöpteerde senatoren aan te duiden; 

- tussen twee congressen in, politieke problemen Î!l1 het algemeen 
te behandelen en zich, bij hoogdringendheid, uit te spreken over 
het beheer gevoerd door het Partijbureau of de Administratieve 
Commissie; 

- de bij de Partij aanleunende organisaties te erkennen. 

Toelichting. Dit artikel moet in verband gebracht worden met de 
artikelen 21 en 28. 

Art. 18. - Stemgerechtigde leden van de Algemene Raad zijn: 

a) de stemgerechtigde leden van het Partijbureau en de leden van de 
Administratieve Commissie ; 

b) de leden van het Europees Parlement, de parlementsfracties en de 
Bestendige Deputaties ; 

c) de afgevaardigden van de arrondissementsfederaties. 
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Leden van de Algemene Raad met raadgevende stem zijn : 

de leden met raadgevende stem van het Partijbureau ; 

de directeur van het E.V.I. ; 

- de afgevaardigden van de andere takken van de Socialistische 
Gemeenschappelijke Actie ; 

- een afgevaardigde van de politieke vrouwenbeweging ; 

- een afgevaardigde van de politieke jongerenbeweging « Jongsocia-
listen » ; 

- de Ministers van Staat ; 

- een afgevaardigde van de opvoedende jeugdbeweging ; 

- een afgevaardigde van de Vlaamse Federatie van Socialistische 
Gepensioneerden ; 

- een afgevaardigde van de C.S.C. 

Toelichting. Met « afgevaardigden van de andere takken van de Socia
listische Gemeenschappelijke Actie» worden hier bedoeld de Vlaamse 
afgevaardigden van de nationale instanties van deze organisaties. 

Art. 19. - De afgevaardigden voor de Algemene Raad, voorzien in 
artikel 18 c., worden door de arrondissementsfederatie aangeduid tijdens 
hun federaal Congres en dit voor de duur van twee jaar. Tussentijds voor
ziet de federatie in de opengevallen mandaten. De afgevaardigden voor de 
Algemene Raad worden door het nationaal Partijsecretariaat uitgenodigd. 

De leden met raadgevende stem worden aangeduid door de organisaties 
waarvan ze afhangen. 

Art. 20. - De arrondissementsfederaties hebben recht op één stem
gerechtigde afgevaardigde per schijf van 500 leden ; het ledental wordt 
vastgesteld zoals bepaald bij artikel 13. 

Art. 21. - De Algemene Raad vergadert op initiatief van het Partij
bureau of van de Administratieve Commissie binnen zijn bevoegdheid, 
hetzij ter informatie, hetzij om een hoogdringende beslissing te nemen. 

De Algemene Raad moet bijeengeroepen worden op verzoek van ten 
minste vier federaties uit ten minste twee provincies of op verzoek van 
de Parlementsfracties. 

De vergaderingen van de Algemene Raad moeten op een dusdanig 
ogenblik ( dag, uur) georganiseerd worden dat een maxima! aanwezigheid 
gewaarborgd is. 

Art. 22. - De stemming geschiedt bij kaartopsteking. De meerder
heid kan beslissen een stt:mming bij naamafroeping te houden. Een 
geheime stemming geschiedt steeds individueel bij naamafroeping. 
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Toelichting. Dit artikel dient zo geïnterpreteerd dat, bi; naamafroeping 
alleen door de aanwezigen kan gestemd worden en dat, bij geheime 
stemming, alleen de aanwezigen hun stem kunnen uitbrengen. 

De administratieve commissie. 

Art. 23. - De Adminiistratieve Commissie heeft als opdracht te 
waken over de organisatie, de werking en de verdere uitbouw van de 
Partij, z~ beheert de financiën en organiseert de propaganda, dit alles 
volgens de lijn bepaald door het Congres, de Algemene Raad en het 
Politiek Bureau. 

De Administratieve Commissie houdt toezicht over de ledenwerving 
en de werking van de federaties. Ze is verantwoordelijk voor de vorming 
en heeft in dit opzicht een stimulerende rol te vervullen. 

Toelichting. Ten aanzien van de organisatie van nationale verkiezings
campagnes neemt het Uitvoerend Bestuur, vermeld in artikel 37, in 
overleg met en in opdracht van het Politiek Bureau en de Administra
tieve Commissie, alle nodige praktische schikkingen. Dit artikel moet 
ook in verband gebracht worden met artikel 55. 

Art. 24. - De leden van de Administratieve Commissie worden 
gekozen of aangeduid op grond van hun geschiktheid om administratieve, 
financiële en organisatorische problemen te behandelen. De kandidaturen 
voor de. te verkiezen leden van de Administratieve Commissie worden 
door de federale congressen, voorgedragen bij het Nationaal Secretariaat 
uiterlijk 14 dagen vóór het Congres. 

Art. 25. - De Administratieve Commissie telt naast de Partijvoor
zitter tweeëntwintig leden. Elf leden worden verkozen op het tweejaar
lijks administratief congres. Da,arnaast duiden volgende instanties in hun 
midden aan: 

- het Politirek Partijbureau : vier leden ; 
- het College van federale secretarissen : vier leden ; 
- de politieke jongerenbeweging « Jongsocialisten » : één lid ; 
- de politieke vrouwenbeweging : één lid ; 
- C.S.C.-Vormingswerk : één lid. 

De nationale secretaris en de adjunct-secretaris( sen) maken met raad
gevende stem deel uit van de Administratieve Commissie. 

Toelichting. Onder de elf leden die rechtstreeks verkozen worden op 
het Congres, mogen geen leden zijn die de functie van federaal secretaris 
uitoefenen of lid zijn van het Partijbureau. 

Bij de globale samenstelling ervan dienen eveneens, in de mate van 
het mogelijke, de principes van artikel 6 a. en b. te worden nageleefd. 

This article from Res Publica is published by Eleven international publishing and made available to anonieme bezoeker



554 RES PUBLICA 

Art. 26. - De Partijvoorzitter is tevens voorzitter van de Admi
nistratieve Commissie. Deze Commissie duidt, onder de elf rechtstreeks 
verkozen leden, een ondervoorzitter aan. 

De Administratieve Commissi1e vergadert op uitnodiging van de voor
zitter en/ of de ondervoorzitter of op verzoek van ten minste vier leden. 

Art. 27. - De Administratieve Commissie stelt in haar midden een 
commissie van toezicht aan, samengesteld uit 3 leden. Ieder jaar is 
een lid uittredend en herkiesbaar. 

De Administratieve Commissie stelt tevens één of meerder boekhoud
kundige experten aan. Dezen zijn gehouden, ten minste eens per jaar, 
de nationale boekhouding, deze van de arrondissementsfederaties en van 
de nationale groeperingen, erkend door de Partij, grondig na te zien. 

Na iedere controle maken zij voor de toezichtscommissie verslag op. 
Deze moet waken over de uitvoering van dit toezicht. De toezichtscom
missie neemt kennis vain de boekhouding. Ze mag controle uitoefenen 
zonder voorafgaande verwittiging. 

Ze neemt kennis van het verslag van de boekhoudkundige expert (en) 
en brengt verlag uit bij de Administratieve Commissie. 

Toelichting. Met « nationale groeperingen erkend door Je Parti;» ziin 
o.m. ook allerlei nevenorganisaties bedoeld die, bv. onder vorm van een 
vereniging zonder winstoogmerk, zijn opgericht. 

Art. 28. - De financiën van de Partij komen in hoofdzaak voort uit: 

a) de bijdragen van de Partijleden ; 
b) toelagen, giften, afdrachten, enz ... 

Het minimumbedrag van de bijdragen van de partijen wordt vast
gesteld door de Algemene Raad. 

Toelichting. Het onderscheid tussen Administratieve Commissie en Poli
tiek Bt<reau stoelt op praktische overwegingen en heeft ten doel de 
werking van de Partij te verbeteren. 

a) Ze moet toelaten meer aandacht te besteden aan de organisatie, 
de werking, de propaganda, de ledenwervi:ng en de doorstroming van de 
socialistische ideeën naar de publieke opinie, zowel op nationaal als op 
federaal vlak. 

Thans komen deze aspecten te weinig aan bod in het Partijbureau, dat 
steeds opgeslorpt wodrt door de dri:ngende politieke problemen. 

b) Een dergelijk onderscheid moet ook toelaten méér personen bij 
de partijwerking te betrekken, in functie van hun belangstelling, waarbij 
de enen zich meer zullen interesseren voor de politieke problemen en 
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de anderen daarentegen voor organisatorische aspecten van de partij
werking. 

c) Tevens zal aldus de mogelijkheid worden geboden om de geëigende 
financiële middelen te zoeken met het oog op de verbetering van de 
partijwerking. 

d) Bij de samenstelling van de Administratieve Commissie dient, in 
de mate van het mogelijke, rekening gehouden te worden met een 
afdoende vertegenwoordiging van jongeren beneden 35 jaar en van vrouwe, 
alsmede van een evenwichtige regionale spreiding. 

e) De drie leden die de toezichtscommissie vormen, worden aangeduid 
onder de elf leden die rechtstreeks verkozen worden op het Congres. Zij 
mogen geen federaal voorzitter zijn. 

Het politiek partijbureau. 

Art. 29. - De Partij wordt vertegenwoordigd en geleid door haar 
Politiek Bureau. Dit is belast met de uitvoering van de beslissingen van 
het Congres en van de Algemene Raad. 

Het is bovendien bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk aan het 
Congres en aan de Algemene Raad is voorbehouden. Het benoemt de 
delegaties die de Partij vertegenwoordigen en de leden van de Studie
commissies. Het Politiek Bureau neemt alle beslissingen die door de 
omstandigheden geboden zijn en vraagt, indien het zulks raadzaam acht, 
de mening van elke statutaire instantie van de Partij. 

Het kan voor het één of ander punt van de agenda raad inwinnen van 
een partijlid, dat hierover voorlichting kan verschaffen. 

Het Politiek Bureau is verplicht aan het nationaal Congres een verslag 
over het verlopen politiek jaar voor te leggen. 

Het stelt de op halflange of lange termijn te nemen politieke beslis
singen voor, alsook de ontwerpresolutie. Indien het verslag, dat het 
Bureau aan het Congres dient voor te leggen, niet bij éénparigheid van 
stemmen door de Bureauleden wordt goedgekeurd en indien ten minste 
één derde er zich tegen verzet, heeft deze oppositie het recht een minder
heidsnota bij het verslag te volgen. Al de stemmingen van het Bureau, 
die niet bij éénparigheid geschieden, hebben bij naamafroeping plaats en 
worden in de notulen van de vergadering opgetekend. 

De door het Bureau genomen beslissingen en de verdeling van de stem
men, ingeval er voor en tegen zijn, worden in het schriftelijk verslag aan 
het Congres opgenomen. 

Art. 30. - Het Politiek Bureau vergadert op uitnodiging van de 
Voorzitter of op verzoek van ten minste vier leden. 
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Het regelt zijn werkzaamheden ( dagen en uren van vergadering, 
werkmethode) dusdanig dat een maximale betrokkenheid van alle leden 
bij de werkzaamheden gewaarborgd is. 

Art. 31. - Het Politiek Bureau bestaat uit de Partijvoorzitter, de 
Partijsecretaris, de Adjunct-Secretaris (sen) en 16 verkozen leden, rekening 
houdend met de bepalingen vervat in artikd 33 in fine. 

Art. 32. - Wonen de vergadering van het Bureau bij, met raad-
gevende stem. 

de directeur van het E.V.I. ; 
de voorzitters van de socialistische fractie in Kamer en Senaat 
gewest- of gemeenschapsraad, alsmede één afgevaardigde van de 
socialistische fractie in het Europees Parlement ; 

- in geval van regeringsdeelneming worden de ministers in het Bureau 
vertegenwoordigd door één van hen, door henzelf aangeduid. Elk 
socialistisch lid van de regering kan de vergaderingen van het 
Bureau bijwonen; 
de afgevaardigden op nationaal vlak van de andere takken van de 
Socialistische Gemeenschappelijke Actie; 
een afgevaardigde van de politieke vrouwenbeweging ; 

- een afgevaardigde van de politieke jongerenbeweging « Jongsocia-
listen » ; 

- een afgevaardigde van de C.S.C. ; 
- de ondervoorzitter van de Administratieve Commissie ; 
- de socialistische Ministers van State ; 
- eé:n flfgevaardigde van de Vlaamse Federatie van Socialistische 

Gepeensioneerden. 

Al de leden, wier aanwezigheid nuttig wordt geacht, kunnen tot elke 
vergadering van het Bureau worden uitgenodigd. 

Art. 33. - Al de kandidaturen voor het Partijbureau worden door 
de federatie voorgedragen op voorstel van de afdelingen en na oproep 
tot kandidatuurstelling. Het Federaal Congres beslist bij geheime stem
ming welke kandidaten worden voorgedragen. 

De knndidaten worden gekozen wegens hun geschiktheid om de poli
tieke actie op nationaal vlak te leiden. Om geldig te zijn, moeten de 
kandidaturen 14 dagen vóór de aanvang van het Congres op het Partij
bureau aankomen. 

Eerst wordt overgegaan tot de verkiezing, bij geheime stemming, van 
de voorzitter die zodoende effectief Bureaulid wordt en de ganse Partij 
vertegenwoordigt. Indien er slechts één enkele kandidaat wordt voor
gedragen, heeft er geen stemming plaats. 
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In het tegenovergestelde geval, wordt dan een geheime stemming 
gehouden. De kandidaat, die uiteindelijk die absolute meerderheid behaalt, 
is verkozen. 

Het Congres kiest vervolgens, bij geheime stemming, 16 leden. De 
Bureauleden, met inbegrip van de voorzitter, zijn verkozen voor een 
duur van twee jaar en zijn herkiesbaar. 

Daarbij dient gestreefd naar het bereiken van volgende verhoudingen : 

a) tenminste één vierde van de leden heeft de leeftijd van 35 jaar 
niet overschreden op het ogenblik van de verkiezingen ; 

b) niet meet dan 2/3 van de leden oefent een gewestelijk, nationaal 
of Europees mandaat uit ; 

c) tenminste één vierde van de leden zijn vrouwen. 

Ten slotte dient gestreefd naar een evenwichtige regionale spreiding 
over de federaties . 

Er fa onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van het Politiek 
Bureau en dat van verkozen lid van de Administratieve Commissie, de 
Voorzitter en de Ondervoorzitter van deze Commissie uitgezonderd. 

Met het oog op de hierboven onder a), b) en c) geschetste verhoudin
gen, zal de Algemene Raad, indien dit na de verkiezing op het Congres 
nodig mocht blijken, binnen twee maand overgaan tot de aanduiding van 
een aantal leden, waarvan het aantal 25 % van het totaal aantal stem
gerechtigde leden niet mag overschijden. 

Toelichting. Punt b) dient zo geïnterpreteerd te worden dat alleszins 
zes ledetz van het Bureau, hetzij door verkiezing op het Congres, hetzij 
door aanduiding door de Algemene Raad, aan de alhier bedoelde voor
waarden moeten beantwoorden. 

Art. 34 . - De functie van Voorzitter van de Partij is onverenigbaar 
met elke ministeriële verantwoordelijkheid. 

Ingeval het Voorzitterschap of een zetel in het Partijbestuur vrijkomt, 
voorziet de Algemene Raad in de vervanging tot de volgende verkiezing 
van het Congres. 

Art. 35. - De Bureauleden die Minister of Staatssecretaris worden, 
of die in een ministerieel kabinet treden, zijn geen lid meer tijdens hun 
ambtsduur en worden vervangen door plaatsvervangers. 

Hetzelfde geldt voor de Ministers, de Staatssecretarissen en de leden 
van een ministerieel kabinet die tot leden van het Bureau worden ver
kozen, bij vernieuwing ervan. Als een lid Minister, Staatssecretaris of lid 
van een ministerieel kabinet wordt of in geval van overlijden of ontslag 
van een Bureaulid tussen twee congressen, wordt tijdens de eertkomende 
Algemene Raad een plaatsvervanger of een opvolgend lid benoemd. 
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Toelichting. In artikel 35, eerste lid, zijn bedoeld de leden die deel 
uitmaken van een politiek kabinet en er een leidende functie vervullen. 

Art. 36. - De nationaal Partijsecretaris en de Adjunct-Secretaris (sen ) 
worden door de Algemene Raad benoemd. Zij mogen geen Europees, 
nationaal of gewestelijk mandataris zijn. Zij kunnen slechts worden 
afgezet door een stemming van de Algemene Raad en nadat het met 
redenen omkleed voorstel van hun afzetting regelmatig werd gedaan 
hetzij door het Bureau, hetzij door de arrondissementsfederaties , die 
samen ten minste 1/5 van de partijleden tellen. 

In ernstige en dringende gevallen kunnen zij door het Bureau in hun 
ambt worden geschorst. Een dergelijke beslissing moet binnen 8 dagen 
aan de Algemene Raad worden voorgelegd. De nationaal partijsecretaris 
en de adjunct-secretaris (sen) mogen geen kandidatuur voor een politiek 
of ander mandaat aanvaarden, zonder voorafgaande goedkeuring van het 
Partijbureau. 

Art. 37. - Het uitvoerend bestuur van de Partij is samengesteld 
uit de Partijvoorzitter, de Ondervoorzitter van de Administratieve Com
missie, de voorzitters van de fracties in Kamer en Senaat, de Partijsecre
taris en de Adjunct-Secretaris ( sen) . 

De directeur van het E .V.I. woont de vergaderingen bij. 

Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer 
van de Partij, alsmede met de praktische en dagelijkse leiding van ver
kiezingscampagnes, Ïll1 het licht van de richtlijnen verstrekt door het 
Politiek Partijbureau en de Administratieve Commissie. 

Het college van federale secretarissen. 

Art. 38. - Het College van federale secretarissen bestaat uit de 
federale secretarissen van de Partij , die worden verkozen door de con
gressen van de arrondissementsfederaties waartoe zij behoren. 

Het College vergadert geregeld over de organisatorische, propagan
distische en financiële problemen van de Partij. Het College wordt er 
geregeld voorgelicht over de politieke toestand en de politieke lijn van 
de Partij. 
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2. Organigram van de nationale partijorganen (met een schatting van 
hun ledenaantallen op basis van de statuten). 

Voorzitter 

Partijsecretaris 
Adjunct-secretarissen 

1 
Uitvoerend Bestuur : 7 à 8 leden + 1 raadgevend lid 

1 
Politiek Partijbureu : 19 à 24 leden + ± 25 raadgevende leden 

1 
Administratieve Commissie : 23 leden + 2 à 3 raadgevende leden 

1 
Algemene Raad: ± 330 leden + ± 40 raadgevende leden 

1 
Congres : ± 385 leden + alle vorige leden van bovenstaande organen 

en de provincieraadsleden met raadgevende 
stem : ± 250 

3. Congres. 

- Buitengewoon Congres, 26 november 1978, Gent. Verkiezingen 
17 december 197 8. 

- Buitengewoon Congres, 1 april 1979, Brussel. Regeerakkoord: goed
gekeurd met 325 ja, 26 nee en 20 onthoudingen. 

- Buitengewoon Congres, 22 april 1979, Antwerpen. Europese ver
kiezingen, 10 juni 1979. 

- Administratief Congres, 9-10 maart 1980, Brussel. Nieuwe partij
statuten ( goedgekeurd met 3 7 3 ja, 6 nee en 5 onthoudingen); bena
ming: SP. 

- Buitengewoon Congres, 15 mei 1980, Brussel. Regeerakkoord: goed
gekeurd met 296 ja, 74 nee en 13 onthoudingen. 

- Informatief Congres, 5 oktober 1980, Brussel. Politieke toestand. 

- Buitengewoon Congres, 19 oktober 1980, Brussel. Regeerakkoord: 
358 ja, 6 nee en 21 onthoudingen. 

- Themacongres, 22-23 november 1980, Gent. Gezondheidszorg in 
Vlaanderen. 

- Themacongres, 28 maart 1981, Gent. Onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek. 

- Buitengewoon Congres, 18 oktober 1981, Antwerpen. Verkiezingen 
8 november 1981. 
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4. Algemene Raad. 

Bijeenkomsten en agenda. 

1979: 

BES PUBLICA 

6 januari : aanduiding gecoöpteerde senatoren ; politieke toestand. 

29 januari : regeringsonderhandelingen ; politieke toestand. 

12 mei : algemene beleidsverklaring van de Vlaamse Executieve. 

18 november : regeringsbeleid. 

1980: 

19 januari : raketten kwestie ; politieke toestand ; partijvernieuwing. 

9 maart : verkiezing plaatsvervangers in het Bureau. 

12 juli : politieke toestand, regeringsbeleid. 

1 december : regeringsbeleid ; ledenbijdrage. 

1981 : 

21 maart : regeringsbeleid, besparingen. 

1 augustus : regeringsbeleid, begrotingsvoorstellen. 

28 november : politieke toestand; verkiezingsresultaten ; gecoöpteerde 
senatoren. 

5. Administratieve Commissie. 

Samenstelling. 

Art. 25. - De administratieve commissie telt naast de Partijvoorzitter, 
K. Van Miert, tweeëntwintig leden. 

Elf leden worden verkozen op het tweejaarlijks Administratief Congres 

0. Bal 

Ch. Boghemans 

M. Bourry 

H. Dufour 

M. Geivaerts 

P. Jacobs 

G. Moens 

F. Nelf 

G. Temmennan 

F. Van Acker 

L. Van Binst. 
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Daarnaast duiden volgende instanties in hun midden aan 

- het Politiek Partijbureau : vier leden 
H. Adriaensens (vanaf 18 januari 1982) 
F. Willockx 
J. Adriaensens 
D. De Weerdt 
L. Van den Bossche 

- het College van federale secretarissen : vier leden 
L. Maddelein 
P. Matthijs 
F. Pieters 
D. Van de Wynckel 

- de politieke jongerenbeweging « Jongsocialisten » : één lid 
M. Duytschaever ( vanaf 28 januari 1981 P. Grootjans) 

- de politieke vrouwenbeweging : één lid 
C. Galle 

- C.S.C.-Vormingswerk : een lid 
F. Van den Bossche 

561 

De Nationale Secretaris en de Adjunct-Secretaris (sen) maken met raad
gevende stem deel uit van de Administratieve Commissie 

G. Kreveld 
L. Wallijn 

Niet in de statuten vernoemd : 

- met raadgevende stem 
vanaf 28 januari 1981 S. Libert (SEVI) 

- secretaris van de Administratieve Commissie 
P. Butenaerts 

Frequentie samenkomst : de Administratieve Commissie kwam 11 
maal samen in 1981-1982. 

6. Politiek Partijbureau. 

Het Politiek Partijbureau bestaat uit de Partijvoorzitter, de Partij
secretaris, de Adjunct-Secretaris (sen), 16 verkozen leden en maximaal 
vijf gecoöpteerde leden. Onderstaande lijst geeft de samenstelling van 
het Politiek Partijbureau op het ogenblik van de verkiezing-coöptatie 
( 8-9 maart en 12 juli 1980 ; 8-9 mei en 12 juni 1982) en op het ogen-
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blik van de splitsing van de BSP-PSB in oktober 1978. Van de wijzigingen 
tussen in wordt enkel de vervanging van ministers, staatssecretarissen en 
kabinetsleden gegeven. 

Bijkomende afkorting : XX : gecoöpteerd lid. 

Samenstelling 1978 1980 

H. Adriaensens p 
J . Adriaensens p p 
R. Bonnijns X 
W . Calewaert p M 
E . Coppens p 
W. Geldolf p X 
G. Vireveld s s 
L. Tobback p 
F. Van Acker p 
L. Van den Bossche X X 
B. Van Hoeylandt p 
K. Van Miert V V 
L. V anvelthoven p p 

W. Vernimmen p 
F. Willockx A p 

H. Boel p 

M. Bourry p 

W. Claes M 
N. De Batselier K 
L. De Pauw-Deveen M 
R. De Wulf M 
M. Galle M 
I. Julliams XX 
A. Laridon p 

L. Maximus XX 
J. Ramaekers M 
J. Van den Bilcke X 
L. Wallijn A 
E. Baldewijns 
L. Delepierre 
M. Deneckere 
P. Deweirdt 
I. Egelmeers 
J. Sleeckx 
R. Van Echelpoel 

1982 

M 

s 

p 

V 
p 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
M 
M 

p 

X 
A 
p 

XX 
XX 
XX 
p 
p 

XX 
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Totaal 

Parlementairen 

Ministers 

Vrouwen 

Percentages t.a.v. totaal. 

15 

10 
66,7 

1 
6,7 

21 

12 
57,1 

6 
28,6 

4 
19,0 

23 

14 
60,9 

2 
8,7 

3 
13,0 

Vervanging van ministers, staatssecretarissen en kabinetsleden. 

Ministers, 
staatssecretarissen 

kabinetsleden 

Bureau 1978 

W. Calewacrt 

Bureau 1980 

N. De Batselier 
R. De Wulf 
W. Claes 
M. Galle 
W. Calewaert 
J. Ramaekers 
L. De Pauw-Deveen 
F. Willockx 
L. De Pauw-Deveen 

Bureau 1982 

R. De Wulf 
M. Galle 

Samenkomst : 

1978 : 4 maal 

1979: 45 

Datum 
van 

vervanging 

2 april 1979 

8-9 maart 1980 

18 mei 1980 
6 april 1981 

8-9 mei 1982 

Oktober 1978 - maart 1980: 83 

Maart 1980 - december 1981 : ? 

Vervangers 

R. Boel p 

R. Van den Heuvel 
E. Coppens P 
E. Baldewijns P 
J. Timmermans 
I. Egelmeers P 
H. Adriaensens P 
0 . De Weerdt 
L. De Pauw-Deveen P 
N. De Batselier 

L. Maximus 
M. Colla p 
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7. Uitvoerend Bestuur. 

Samenstelling : 

- de Voorzitter: K. Van Miert 

- de Ondervoorzitter van de Administratieve Commissie : F. Van Acker 
- de fractievoorzitters in Kamer en Senaat : L. Tobback en J. Wyninckx 

- de Partijsecretaris : G. Kreveld 

- de Adjunct-Secretaris(sen) : L. Wallijn 

- de directeur van EVI woont de vergadering bij : 0. Debunne. 
Nie t in de statuten vernoemd 

- de fractieleider in de Vlaamse Raad : J. Van Elewijck 

- genodigden: F. Beke, C. Galle, M. Bourry, S. Libert en P. Butenaerts. 

8. Partijvoorzitter. 

Voorzitter 

K. Van M iert 

K. Van Miert 

Datum 
v an aanste!Hng 

8-9 maart 1980 

8 mei 1982 

9. Partijleden ( 1). 

1978 111.936 
1979 112.883 
1980 113.922 
1981 116.730 
1982 114.181 

K iescollege 

Congres 

Congres 

Tegenkandidaat Werkwfjze / 
uitslag 

Geen 

Gilen 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Handgeklap 

Handgeklap 

111.798 
108.500 
108.223 
106.513 
103.546 

10. Verkiesingscampagnes kostprijs (in miljoen BF en m prijzen van 
de betreffende jaren). 

1979 : 34,0 

1981 : 76,2 

1985: 116,6 

(1) M . MAES, D e ledenaantallen van de politieke parti j en in België. Leuven, 
Afdeling Politologie, blz. 47. 
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11. Publikaties. 

Programmatische publikaties : 

- Congres. Vlaamse Socialisten. Gent, 26 november 1978. « Durven 
beslissen, eerlijker verdelen». Ontwerp verkiezingsprogramma, 67 
blz. 

- Wonen in Vlaanderen . Opties. ESP-congres Mechelen. Stedelijke feest
zaal, 11 juni 1978. Brussel, Vormingscentrum H. Vos, 1979, 37 blz. 

- SP congres, 22-23 november 1980 Gent. Gezondheidszorg in Vlaa11-
deren, 31 blz. 

- Verkiezingsprogramm'tl. Verkiezingen 8 november 1981 . Congres 
van 18 oktober 1981 te Antwerpen. Brussel, SEVI, 1981 , 76 blz. 

Organisatorische publikaties : 

- Administratief Congres, 8-9 maart 1980. Verslag 1978-79, 126 blz. 

Periodieke publikaties : 

- Doorbraak '80. 
( Verderzetting van Doelrood. ) 
Brussel, Vormingscentrum H. Vos, 1980. 

- Sevi-Publikaties. 
Brussel, 1979. 

- Sevi-Dossiers. 
Tijdschrift met themanummers. 
Brussel, 1980-'8 l. 

- Socialistische standpunten. 
Tweemaandelijks tijdschrift verzorgd door het EVI. 
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PARTI SOCIALISTE (PS) 

1978 - 1982 

1. Les organes directeurs : dispositions statutaires. 

Statuts adoptés Ie 11 juin 1983 à Namur ( remplaçant les statuts adop
tés Ie 26 novembre 1978 à Namur) . 

V. Instances Nationales. 

Le Congrès. 

Missions . 

Art. 15. - Le Congrès définit la ligne politique du Parti et est l'or
gane souverain pour toutes les matières, sauf pour les compétences expres
sément réservées aux Congrès régionaux. 

Au début de chaque session parlementaire, Ie Congrès entend Ie rap
port politique annuel du Bureau et en délibère. Ce Congrès est dit sta
tutaire. 

Tous les deux ans, Ie Congrès procède à l'élection du président et des 
membres du Bureau. Il entend Ie rapport administratif et en délibère. Ce 
Congrès est dit administratif. 

Fréquence et mode de convocation. 

Art. 16. - Le Congrès est réuni au moins une fois par an et en tout 
cas au début de la session parlementaire. 

Pendant l'année, un Congrès peut être réuni soit par décision du Bureau, 
soit à la demande d'au moins trois fédérations d'arrondissement, lesquelles 
proposent l'ordre du jour. 

Le Congrès est convoqué par Ie Bureau du Parti qui en fixe l'ordre du 
jour. 

L'ordre du jour et les rapports sont communiqués aux sections, via les 
fédérations d'arrondissement, au moins quatre semaines avant la date du 
Congrès. Il peut être fait exception à ce délai en fonction des circonstan
ces. 

Composition. 

Art. 17. 

Sont membres du Cong;,ès avec voix délibérative : 

Les délégués désignés et convoqués par leur fédération. Chaque fédé
ration a droit à un délégué par tranche de 250 affiliés, Ie nombre de 
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ceux-ci étant déterminé par le montant des cotisations payées pour l'an
née précédente au Secrétariat général du Parti Socialiste. 

La commission de controle, déterminée à l'article 53, est chargée de 
vérifier l'exactitude des représentations fédérales. 

Sont membres du Congrès avec voix consultative : 

Les membres du Bureau, les membres des groupes parlementaires, 
les députés permanents s'ils ne sont pas délégués par leur fédéra
tion d' arrondissement ; 

les membres qui siègent au Bureau du Parti avec voix consultative ; 

les délégués des mouvements de l'Action commune socialiste ; 

ies délégués de l'Institut Emile Vandervelde, de Présence et Action 
culturelles, du Groupe socialiste d'Action et de Réflexion snr 
l'Audio-Visuel, de la Fédération des Elus communaux et provinciaux, 
de la Confédération des Pensionnés socialistes, de la Confédération 
nationale des Travailleurs Indépendants de Belgique, de l'Associa
tion des Enseignants socialistes, des mouvements de la Confédéra
tion des Jeunesses socialistes et la déléguée aux Droits de la femme. 

En dehors des cas ou le huis dos est décidé, le Bureau détermine le 
nombre de cartes consultatives qui seront mises à la disposition des fédé
rations pour les affiliés du Parti. 

Sont invités au Congrès : les membres de la Chambre ou du Sénat, 
du Conseil de la Communauté et des Conseils régionaux apparentés aux 
groupes socialistes francophones de ces assemblées. 

Art. 18. - Le Bureau du Congrès est composé du président et du 
vice-président désignés par le Bureau du Parti ; du président et des vice
présidents, des secrétaire général et secrétaire général adjoint du Parti . 

Dès avant l'ouverture du Congrès, les secrétaires fédéraux déposent <le
vant le Bureau du Congrès les résolutions ou les amendements votés par 
leurs Congrès fédéraux. Ils font également part des tendances qui se sont 
fait jour au cours des assemblées fédérales préparatoires au Congrès, 
telles qu'elles ont été définies à l'article 7. Il reste que le droit à l'ex
pression individuelle est évidemment maintenu. 

A l'ouverture du Congrès, son Bureau propose un règlement relatif au 
déroulement des travaux. 

Le Bureau du Congrès peut proposer de constituer des sections pour 
l'examen d 'un ou plusieurs points de l'ordre du jour . 
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La commission des résolutions composées de l'Exécutif du Parti et d'un 
délégué par fédération - de plusieurs, lorsque des tendances se seront 
fait jour - se réunit dès avant le Congrès et au cours de celui-ci, dont 
les débats sont alors éventuellement suspendus. 

Votes. 

Art. 19. - Sauf dispositions spéciales, les votes au Congrès se font à 
cartes levées. 

Le vote par fédération est obligatoire s'il est proposé par le Bureau 
du Congrès ou par trois fédérations d'arrondissement au moins. Dans ce 
cas, la séance est obligatoirement suspendue pour permettre aux délégués 
des fédérations de se réunir séparément afin de délibérer. 

A la reprise de séance, les secrétaires fédéraux expriment le vote de 
leur fédération en tenant compte de tous les votes individuellement émis. 

Motion de censure. 

Art. 20. - A chaque Congrès du Parti, le vote d 'une motion de cen-
sure à l'adresse du Bureau du Parti, entraîne la démission de celui-ci. 

Le Conseil général. 

Missions. 

Art. 21. - Le Conseil général est l'instance souveraine entre deux 
Congrès. 

Il est réuni par le Bureau pour information ou pour prendre une déci
sion que le Bureau considère comme trop importante pour en assumer seul 
la responsabiiité. 

Il approuve ou désapprouve souverainement la gestion du Bureau. 

Il a également pour missions : 

de nommer, à bulletins secrets, le secrétaire général ; 

de fixer, à bulletins secrets, l'ordre de présentation des candidats 
sénateurs cooptés ; 

de déterminer à bulletins secrets, sur proposition du Bureau, l'ord, e 
de présentation des candidats effectifs et suppléants à l'élection au 
Parlement européen ; 

de se pronocer sur les conclusions des commissions chargécs de 
l'étude de toutes les questions importantes qui se posent à l'atten
tion du Parti. 

Fréquence et mode de convocation. 

Art. 22. - Le Conseil général se réunit à l'initiative du Bureau, à Ia 
demande de trois fédérations d'arrondissement ou à celle d'un groupe par-
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lementaire ( Chambre, Sénat, Communauté française, Conseils régionaux) 
qui indiqueront les points à inscrire à l'ordre du jour. 

Composition. 

Art. 23. 

Sont membres du Conseil général avec voix délibérative : 

1. Les membres du Bureau du Parti. 

2. Les membres des groupes parlementaires et les députés permanents . 

3. Les délégués des fédérations d'arrondissement désignés au cours des 
Congrès fédéraux et élus pour deux ans ; les fédérations d'arrondissement 
ont droit à un délégué par tranche de 750 affiliés, Ie nombre de ceux-ci 
étant déterminé comme il est dit à l'article 17 § 1. 

La fédération pourvoit aux mandats devenus vacants. 

Sont membres du Conseil général avec voix consultative : 

1. Les membres qui siègent au Bureau du Parti avec voix consultative. 

2. Les délégués des mouvements de l'Action commune socialiste. 

3. Les présidents et secrétaires fédéraux qui ne disposeraient pas de 
voix délibérative. 

4. Les délégués de l'Institut Emile Vandervelde, de Présence et Ac tion 
culturelles, du Groupe socialiste d'Action et de Réflexion sur l 'Audio
Visuel, de la Fédération des Elus communaux et provinciaux, de la Con
fédération des Pensionnés socialistes, de la Confédération nationale des 
Travailleurs Indépendants de Belgique, de l'Association des Enseignants 
socialistes, des mouvements de la Confédération des Jeunesses socialistes 
et la déléguée aux Droits de la femme. 

Les délégués au Conseil général sont convoqués par Ie secrétariat du 
Parti. 

Sont invités au Conseil général : les membres de la Chambre et du 
Sénat, du Conseil de la Communauté et des Conseils régionaux apparen
tés aux groupes socialistes francophones de ces assemblées. 

Organisation des travaux. 

Art. 24. - Le Bureau du Parti désigne le Président et le vice-Président 
ainsi que le ou les rapporteurs . 

Le Bureau du Parti a le droit d 'inviter des personnalités spécialisées 
dans certains problèmes à faire rapport devant Ie Conseil général. 

Le rapporteur acquiert de ce fait Ie droit de participer à la discussion 
sur le sujet qu'il a introduit. 
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Votes. 

Art. 25. - Le vote a lieu à cartes levées. Le Conseil général peut 
cependant décider, à la demande du Bureau ou de la majorité de ses mem
bres, de procéder à un vote par appel nomina! ou à bulletins secrets. 

Le Bureau. 

Mission. 

Art. 26. - Le Parti est dirigé par son Bureau. Celui-ci est chargé de 
l'exécution des décisions du Congrès et du Conseil général. 

Le Bureau prend toutes les décisions qu'imposent les circonstances, sauf 
pour les compétences régionales qui relèvent directement soit des instan
ces wallonnes, soit des instances bruxelloises. Il sollicite l'avis, s'il Ie juge 
utile, du Conseil général ou du Congrès. 

Il veille au respect des statuts et à la discipline au sein du Parti. Il 
nomme les délégations qui représentent Ie Parti et les présidents des com
missions d'étude. Il fixe les attributions, les conditions de travail et de 
rémunération éventuelle des membres de l'Exécutif. 

Le Bureau présente au Congrès statutaire un rapport pour l'année poli
tique écoulée. Il propose les options politique à prendre à moyen et à 
long terme ainsi que le projet de résolutions. S'il y a lieu, il communique 
aux Fédérations, et celles-ci aux sections, une note précisant les termes 
des opinions divergentes exprimées au Bureau préalablement au Congrès, 
suivant les dispositions de l' article 7. 

Fréquence et mode de convocation. 

Art. 27. - Le Bureau du Parti se réunit en principe chaque semaine 
et aussi souvent que nécessaire sur convocation du Président, des deux 
vice-Présidents ou à la demande d'au moins trois membres. 

Composition. 

Art. 28. - Le Bureau comprend : 

1. D'une part, des membres avec voix délibérative : 

4 membres de droit : le Président, les deux vice-Présidents qui sont 
respectivement Ie Président du Comité des Fédérations wallonnes 
et Ie Président de la Fédération bruxelloise, le Secrétaire général ; 

des membres élus par un même vote du Congrès administratif dont 
les délégués portent leurs suffrages sur 22 candidats, ni plus, ni 
moins. 
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Vingt-deux membres sont d'abord élus : 

un représentant de chacune des 14 fédérations visées à l'article 12 
( à l'exception de la fédération Outre-Mer) et Ie représentant 
de la régionale de langue allemande ; 

ensuite, les 7 candidats ayant obtenu Ie plus de suffrage qui n'ont 
pas été élus dans la première dévolution. 

En plus de ces 22 membres et si cela s'avère nécessaire, seront suc
cessivement déclarés élus : 

- un ou des représentants de la fédération de Bruxelles afin que 
Ie Bureau compte au moins 3 membres élus de celle-ci ; 
une ou des femmes, un ou des jeunes afin que Ie Bureau compte, 
conformément à l'article 6, au moins 5 femmes et 3 jeunes. 

2. D'autre part, des membres avec voix consultative : 

Ie Secrétaire général adjoint ; 

Ie Directeur du Centre d'Etudes et de l'Institut Emile Vandervelde; 

- Ie Président ou, s'il est élu direct, un représentant des groupes par
lementaires socialistes ( Chambre, Sénat, Communauté, Régions ); 

les membres socialistes du gouvernement national et des exécutifs 
régionaux et communautaires ; 

deux représentants du Mouvement des Jeunes socialistes ( un par 
région); 

deux délégués des Comités inter-entreprises ; 

les délégués des mouvements de l' Action commune ; 

les Ministres d'Etat socialistes ; 

la déléguée aux Droits de la femme ; 

Ie représentant du Collège des Secrétaires fédéraux désigné par 
celui-ci. 

Le Bureau peut inviter à ses séances toute personne dont la présence 
est jugée utile. 

Candidature et élection. 

Art. 29. - Tout membre à voix délibérative d'un Comité fédéral peut 
être candidat au Bureau du Parti. 
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Pour être valable, route candidature doit être notifiée au siège du Parti 
et de In Fédération concernée huit jours avant la date du Congrès admi
nistratif. 

Après avoir élu le Président du Parti et avoir ratifié les élections des 
deux vice-présidents, les délégués au Congrès administratif élisent au 
scrutin secret les membres du Bureau. 

Les membres du Bureau sont élus pour une durée de deux ans et 
rééligibles. 

En cas d'obligation de suppléance à l'issue du vote du Congrès admi
nistratif, il est pourvu dans le mois au remplacement par un Conseil 
général , en suivant la même dévolution qu'à l'article 28 . 

En cas de toute autre vacance ou obligation de suppléance, le rempla
cement se fera au cours du plus prochain Conseil général. 

Incompatibilités 

Art. 30. - Les membres du Bureau qui deviennent Ministres, Secré
t~.ires d'Etat ou membres d'un Cabinet de ceux-ci, cessent pendant la 
durée de leurs fonctions d 'être membres et sont remplacés par des sup
pléants. Il en est de même pour les Ministres, Secrétaires d'Etat ou 
membres d 'un Cabinet de ceux-ci qui sont élus membre du Bureau 
lors du renouvellement de ce dernier. Lorsqu'un membre devient Minis
tre, Secrétaire d'Etat ou membre d'un cabinet de ceux-ci, en cas de 
décès ou de démission d 'un membre du Bureau entre deux Congrès, il 
est pourvu à la désignation d'un suppléant ou d 'un remplaçant en suivant 
la procédure déterminée aux deux derniers paragraphes de l'article 29. 

Votes. 

Art. 31. - Tous les votes au Bureau qui ne sont pas unanimes sont 
nominaux et enregistrés au procès-verbal de la réunion. Les décisions prises 
par le Bureau et la répartition des suffrages en cas de votes partagés 
figurent dans le rapport écrit soumis au Congrès statutaire. 

Les Fédérations peuvent prendre connaissance des résultats des ,·otes 
intervenus au Bureau du Parti . 

L'Exécutif. 

Missions . 

Art. 32. - L'Exécutif est responsable de la gestion journalière du 
Parti. 

Il orr,anise les réunions du Bureau et exécute ses décisions. 

Il a encore pour taches : 
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a) d\unéliorer l 'organisation du Parti, la propagande et le recrutement 
des affiliés et de préparer les propositions à soumettre au Bureau rela
tives à l'organisation ; 

b) de surveiller et de stimuler les activités des organisations relevan t 
du Parti ; 

c) de gérer les finances et de contróler d 'une façon permanente la 
comptabilité. 

Composition. 

Art. 33. - L'Exécutif du Parti comprend : 

- le Président ; 

- les vice-Présidents ; 

- le Secrétaire général ; 

- le Secrétaire général adjoint ; 

- les Présidents des groupes parlementaires socialistes ; 

- le Directeur du Centre d'Etudes et de l'Institut Emile Vandervelde. 

Le Réviseur et !'Intendant du Parti peuvent être entendus à tout mo
ment par l'Exécutif du Parti, ainsi que toute personne dont l'Exécutif 
jugerait la présence utile. 

VI. L e s M a n d a t s N a t i o n a u x . 

Le Président. 

Art. 34. - Tout membre à voix délibérative d'un Comité fédéral peut 
être candidat à la Présidence du Parti. 

Pour être valables, les candidatures doivent être notifiées au siège du 
Parti et de la Fédération concernée quinze jours avant la date du Congrès 
administratif . 

Avant l'élection des membres du Bureau, il est procédé à l'élection au 
scrutin secret du Président. 

Le Président est élu pour une durée de deux ans et rééligible. 

La fonction de Président est incompatible avec toute responsabili té 
ministérielle. 

En cas de vacance, il est pourvu dans le mois au remplacement du 
Président par un Congrès convoqué à eet effet. 
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Les vice-Présidents. 

Art. 35. - Les vice-Présidents du Parti sont le Président du Comité 
permanent des Fédérations socialistes wallonnes et Ie Président de la 
Fédération bruxelloise. 

Les mandats sont de deux ans et renouvelables . 

Les élections pour ces deux mandats doivent avoir lieu dans le mois 
qui précède l 'élection du Président et, en tout cas, avant l'élection de ce 
dernier. 

Le Congrès administratif qui élit le Président du Parti, ratifie les élec
tions des deux vice-Présidents. 

Les deux vice-Présidents sont membres de droit du Bureau et de l'Exé
cutif. 

Outre leurs fonctions spécifiques, les vice-Présidents représentent, à la 
demande du Président, le Parti dans toute mission extérieure. 

La fonction de vice-Président est incompatible avec toute responsabilité 
ministérielle. 

Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint. 

Art. 36. - Le Secrétaire général met en reuvre les décisions en ma
tière d 'organisation, de propagande et de recrutement arrêtées par les 
instances nationales du Parti dont il est le secrétaire. 

Il est responsable de la gestion quotidienne du Parti et préside le col
lège des Secrétaires fédéraux. Il est également responsable devant l'Exé
cutif de la coordination des activités du Parti et des groupes annexes. 

Les Secrétaires général et Secrétaire général adjoint sont nommés res
pectivement par Ie Conseil général et le Bureau. 

Le Secrétaire général et Ie Secrétaire général adjoint ne peuvent poser 
leur candidature à un mandat politique ou autre, sans approbation préala
ble du Bureau du Parti. 

Dans des cas graves et urgents, ils peuvent être suspendus de leurs 
fonctions par le Bureau. Pour le Secrétaire général, cette décision devra 
être soumise dans la huitaine au Conseil général. 

Les Secrétaire général et Secrétaire général adjoint ne peuvent être 
révoqués respectivement que par un vote du Conseil général ou du Bu
reau et après que la proposition motivée de leur révocation eût été 
régulièrement faite soit par le Bureau, soit par les Fédérations d'arron
dissement groupant ensemble au moins un tiers des affiliés du Parti. 
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2. Organigramme des organes directeurs (1978-1982). 
( Nombres des membres : estimations basées sur les statuts.) 

Président 
2 Vice-Présidents 

1 
Secrétaire général 
Secrétaire général adjoint 

1 
Exécutif : 5 membres + 6 avec voix consultative 

1 
Bureau : 25 membres + ± 30 avec voix consultative 

1 
Conseil général : ± 300 membres + ± 60 avec voix consultative 

1 
Congrès : ± 600 membres + avec voix consultative : tous les autres 

3. Le Congrès. 

membres du Conseil général (sauf les 
délégués) qui ne sont pas encore compris 
dans ces 600 : 50 à 100 . 

- Congrès d'information, le 28 octobre 1978, Liège. 
Structures des fédérations Wallonnes et Bruxelloises ; action gouver
nementale ; situation politique générale ; options et orientations. 

- Congrès statutaire, le 26 novembre 1978, Namur. 
Statuts ; programme électorale. 

- Congrès administratif à huis dos, Ie 27 janvier 1979, Frameries. 

- Congrès statutaire, Ie 1er avril 1979, Bruxelles. 
Participation gouvernementale : 506 oui, 53 non , 21 abstentions . 

- Congrès politique de rentrée, Ie 6 octobre 1979, Tournai. 
Situation politique. 

- Congrès statutaire, Ie 14 octobre 1979, Bruxelles. 
Participation gouvernementale : 505 oui, 60 non, 23 abstentions. 

- Congrès statutaire à huis dos , Ie 20 janvier 1980, Bruxelles. 
Situation politique, participation gouvernementale : 486 oui , 73 non, 
30 abstentions . 

Congrès statutaire, Ie 15 mai 1980, Auderghem. 
Situation politique ; négociations gouvernementales : approuvées par 
393 oui, 189 non, 14 abstentions. 
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Congrès politique de rentrée, Ie 19 octobre 1980, Bruxelles. 
Situation politique ; participation gouvernementale : 528 oui, 51 non, 
22 abstentions . 

Congrès administratif à huis dos, Ie 22 février 1981, Namur. 

Congrès statutaire, Ie 18 juillet 1981, Bruxelles. 
Situation budgétaire. 

- Congrès statutaire de rentrée politique, Ie 4 octobre 1981 , Charieroi 
Montignies-Ie-TilleuI. 
Elections. 

Congrès statutaire, Ie 5 juin 1982, Liège. 
Programme communale. 

Congrès de rentrée politique, Ie 23 octobre 1982, Mons. 
Examen des résultats électoraux ; problèmes de rentrées parlemen
taires. 

Congrès administratif, Ie 5 février 1983, Bruxelles. 

4. Le Conseil général. 

Réunions et ordres du jour. 

1978 : 23 novembre : révision des statuts. 

1979 : 

8 janvier : désignation des candidats sénateurs cooptés ; situation poli
tique. 

17 mars : situation politique. 

28 avril : élection Européenne ; remplacement des membres du Bureau . 

30 juin : l'énergie, information. 

8 juillet : l'énergie, décision. 

8 décembre : armes nucléaires. 

1980: 

9 janvier : situation politique, réforme de l'Etat. 

20 avril : situation politique. 

4 décembre : action et participation gouvernementale. 
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1981 : 

21 mars: situation budgétaire gouvernementale. 

4 octobre : augmentation des cotisations ; remplacement des membres 
du Bureau. 

19 octobre : examen du programme électoral. 

25 novembre : désignation des sénateurs cooptés . 

19 décembre : situation politique ; désignation d'un secrétaire général. 

1982 : inconnu. 

5. Le Bureau. 

Le Bureau comprend le Président, les deux vice-Présidents, le Secré
taire général et 21 membres élus . La liste suivante donne la composition 
du Bureau aux moments des élections (29 janvier 1979, 22 février 1981) 
et au moment de la scission du PSB-BSP ( octobre 1978). Des change
ments ultérieurs ne sont retenus ici que les remplacements des Ministres, 
Secrétaires d'Etat et membres des cabinets ministériels. 

1978 

A. Baudson p 
R. Bonzi X 
W. Burgeon p 
A. Cools VP 
G. Cudell p 
A. Degroeve p 
F. Delmotte p 
E. Glinne p 
E. Lacroix p 
E. Leburton p 
A. Léonard s 
P. Truffin X 
A. Van der Biest p 
Y. Ylieff p 
B. Anselme 
G. Coëme 
J. Dehogne 
].M. Dehousse 

1979 

OP 
X 
p 

VP 
MO 
p 
p 
p 
p 

s 

p 
M 
X 
X 
M 

1981 

X 
p 
p 

OP 
M 
p 
R 

s 

OP 
X 
X 
M 
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F. Dupont 
J. Hoyaux 
L. Hurez 
G. Mathot 
Ph. Moureaux 
1. Petry 
A. Scokaert 
H . Simonet 
G . Spitaels 
R. Urbain 
Ph. Busquin 
A. Daulne 
J. Delhaye 
R. Denison 
V. Féaux 

Total 
Parlementaires 

Ministres 

Femmes 

14 
11 

78,6 % 

M 
M 
M 
M 
K 
p 
p 
M 
M 
M 

25 
20 

80 % 
10 

1 
4% 

RES PUBLICA 

p 
p 

M 
E 
p 

p 
VM 
M 
M 
p 
p 
p 
p 

25 
20 

80 % 
7 

28 % 
1 

4% 

Remplacements des Ministres, Secrétaires d'Etat, membres de cabinets. 

Ministres, 
Secrétaires d'Etat, 

membres de cabinets 

Bureau 1979. 

J .M. Dehousse 
J. Hoyaux 
L. Hurez 
G . Mathot 
H . Simonet 
G. Spitaels 
R . Urbain 
B. Anselme 
G. Cudell 
F. Dupont 
Ph. Moureaux 

Date 
de remplacement 

28 avril 1979 

Remplaçants 

F. Guillaume 
Y. Biefnot 
C. D'Hoogh 
P. Truffin 
P . Busquin 
A. Daulne 
G. Onkelinckx 
R. Denison 
A. Van der Biest 
T. Toussaint 
G. Bassleer 

p 
p 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
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Bureau 1981. 

Ph. Busquin 
G. Mathot 
R. Urbain 
Ph. Moureaux 
A. Degroeve 
J .M. Dehousse 
G. Coëme 
V. Féaux 

Fréquence des réunions : 
1979 : 55 
1980 : 61 

22 février 1981 

4 octobre 1981 

Du 2 mars 1981 au 20 décembre 1982: 77 . 

6. Le Président. 

Président Date I ColU:ge I Autres candidats ' 
de désignation él-ectoral , 

R. Lallemand 
Y. Biefnot 
Y. Ylieff 
G. Onkelinckx 
A. Bandson 
C. D'Hoogh 
N. Pécriaux 
T. Toussaint 

Mode/ Résultats 

A. Cools 27 janvler 1979 Congrès Aucun 458/549 83,2 % 
l •• tour 

G. Spltaels 22 févrler 1981 Congrès 295 49,6 % 

7. Les membres ( 1). 

1978 
1979 
1980 

147.269 
147.786 
154.798 

1981 167.087 

1982 
1983 
1984 

E . Gllnne 273 45,9 % 
A. Van der Blest 27 4,6 % 

158.649 
149.829 
150.671 

695 

2• tour 
311 52,4 % 
282 47,6 % 

693 

p 
p 
p 
p 
p 

p 

8. Campagnes électorales : les coûts (en millions de francs belges et en 
tenant compte des prix courants de !'époque) . 

1979 19,0 
1981 66,2 
1985 94,8 

9. Publications. 

Publications programmatrices. 

- Faire face - Construire l'avenir. Programme du Parti Socialiste, 
17 décembre 1978. XIIl-84-VII p. ou 4 p. format de journal. 

(1) M. MAES, De ledenaantallen t1an de poli ti-eke partijen in België. Leuven, 
Afdeling PolitologLe, 1988, blz. 47. 
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- Programme électoral du Parti Socialiste. Elections Européennes du 
10 juin 1979. Bruxelles, 28/4/79. 87 p. ou 8 p. format de journal. 

- Congrès politique statutaire. Bilan de l'action gouvernementale et per
spectives. 5' Congrès du PS, Tournai 06-10-79. 35 p. 

- Congrès de rénovation et d'action. Document de Travail. Contribution 
de Présence et Action culturelles. Février 1980. 59 p. 

- Agir et rénover. Congrès 1980. Texte du Bureau transmis aux 
Fédérations. 38 p. 

- Pro gramme du Parti Socialiste . 8 novembre 1981. Bruxelles, IEV . 
79 p. 

- Options du Parti Socialiste. 8 novembre 1981. Bruxelles, IEV. 77 p. 

- Elections législatives du 8 novembre 81. Le programme complet du 
Parti Socialiste. 8 p. format de journal. 

- Idées pour un programme communal. Congrès du 5 juin 1982 ; 
Liège. Palais des Congrès, Bruxelles, CEDIEV. II-38 p. 

- Faire face à la crise. Rénover et Agir. Congrès Bruxelles 1982 . 
Bruxelles, IEV, 1982. 4° volumes. 

Publications organisationnelles. 

10' Congrès. Rapports. Congrès administratif. Namur, le 22/02/1981. 
132 p. + 3 annexes. 

16' Congrès. Rapport administratif. Congrès statutaire. Bruxelles, le 
5 février 1983 . 74 p. + 42 p. annexe. 

Publications périodiques. 

- En direct. 
Hebdomadaire. 

- Note de documentation . Nouvelle série. 
Bruxelles, CEDIEV, 1978. 

- Note de documentation. Collection Minor. 
Bruxelles, CEDIEV, 1982. 

- Socialisme. 
Bruxelles, IEV, 1954. 

This article from Res Publica is published by Eleven international publishing and made available to anonieme bezoeker



PARTIJ VOOR VRIJHEID EN VOORUITGANG (PVV) 

- PARTI DE LA LIBERTE ET DU PROGRES (PLP) 

1970 · 1972 

1. Nationale partijorganen : statutaire bepalingen. 
(Nationale statuten, 8 juni 1969. Doe. N/4144) . 

Art. III. - Partijorganen. 

581 

De Partij voor Vrijheid en Vooruitgang wordt geleid en beheerd door : 

1. Het Nationaal Congres. 

2. Het Politiek Comité. 

3. Het Permanent Bureau. 

4. Het Directiecomité. 

Art. IV. - Voorzitterschap. 

1. De partijvoorzitter wordt door het Nationaal Congres bij geheime 
stemming en bij volstrekte meerderheid van de geldige stemmen verkozen. 
Bij de derde stembeurt wordt hij evenwel bij betrekkelijke meerderheid 
verkozen. Hij wordt derwijze verkozen dat het voorzitterschap beurtelings 
door een vertegenwoordiger uit iedere streek vian het land ( Brussel, 
Vlaanderen, Wallonië) wordt waargenomen, behalve indien een kan
didaat tweederde van de stemmen behaalt. In zulk geval wordt de beurt
wisseling als onderbroken beschouwd en heeft zij opnieuw uitwerking 
bij de volgende verkiezing. 

2. De Voorzitter wordt voor een duur van 4 jaar gekozen. Zijn man
daat mag een enkele maal voor een termijn van 4 jaar worden ver
nieuwd. In ieder geval voleindigt hij de lopende legislatuur. 

3. De Voorzitter zit de partijorganen voor, oefent de bevoegdheden 
uit die deze organen hem opdragen of die hem door de Statuten worden 
verleend. 

4. Ieder arrondissement mag een kandidaat-voorzitter voordragen 
ongeacht uit welke streek van het land ( Brussel, Vlaanderen, Wallonië) . 
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Art. V. - Directiecomité. 

A. Samenstelling. 

Het Directiecomité bestaat uit : 

- de Nationale Voorzitter, 

- de Voorzitter-stichter, 

- de uittredende Nationale Voorzitter, 

- de twee Nationale ondervoorzitters, 

- de voorzitters van de parlementsfracties, 

3 leden, gekozen door de nationale voorzitter, derwijze dat een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de gewesten verzekerd is. 

Eventueel dient het directiecomité aangevuld te worden derwijze dat 
het ten minste 1 vrouw en 1 lid jonger dan 35 jaar onder zijn leden telt. 

Alle leden van het Directiecomité moeten lid zijn van het Permanent 
Bureau. 

B. Werking en bevoegdheden. 

Het Directiecomité komt samen, op uitnodiging van de Nationale 
Vorozitter, telkens als de omstandigheden zulks vereisen, om de dringende 
maatregelen te treffen die het hoger belang van de Partij aangaan, met 
de verplichting ze te laten bekrachtigen, binnen de kortst mogelijke 
termijn, door de bevoegde partijorganen, overeenkomstig de schikkingen 
voorzien bij Art. VI - paragraaf B - lid 11 van de Nationale statuten. 

De ,onderhavige beschikking houdt geenszins een overdracht van 
bevoegdheden in, die aan de andere statutaire organen zijn toegekend, 
doch uitsluitend een specifiek en uitzonderlijk mandaat. 

Art. VI. - Permanent Bureau. 

A. Samenstelling. 

Het Permanent Bureau is derwijze samengesteld dat het regionaal en 
taalevenwicht geëerbiedigd wordt en dat iedere provincie ten minste door 
twee leden vertegenwoordigd wordt. 

Het bestaat uit : 

l. a) de Nationale Voorzitter, 

b) de Voorzitter-stichter, 
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c) de uittredende Nationale Voorzitter, 

d) de twee Nationale Ondervoorzitters, 

e) de Nacionale Penningmeester, 

f) de Secretaris-generaal, 

g) de Voorzitters van de Parlementsfracties. 

2. a) drie vertegenwoordigers ,a;angeduid door de PVV-Kamerfractie, 

b) drie vertegenwoordigers aangeduid door de PVV-Senaatsfractie, 

Deze aanduidingen worden gedaan door de Parlementsfracties derwijze 
dat ieder gewest ( Brussel, Vlaanderen, Wallonië) over een afgevaardigde 
beschikt in de schoot van iedere fractie, waarvan één Franstalige en één 
Nederlandstalige voor Brussel. 

3. Zestien regionale afgevaardigden, d.w.z. : 

a) vijf ,afgevaardigden van de Vlaamse gewesten, 

b) vijf afgevaardigden van de Waalse gewesten, 

c) vijf afgevaardigden van het gewest Brussel ( 3 Franstaligen en 2 
Nederlandstaligen), 

di) één afgevaardigde van de Oostkantons. 

4. De ,afgevaardigde va:n : 

a) de Nationale Vrouwenfederatie, 

b) het Nationaal Jeugdverbond, 

c) het Nationaal Studentenverbond, 

d) de Landsbond der Liberale Mutualitertsfederatiën, 

e) het N.C.A.P.R., 

f) het Nationaal Centrum voor Zelfstandigen en Kaderpersoneel 
(N.C.Z.K.), 

g) de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden (A.C.L.V.B.), 

h) het Liberaal Syndicaat der Agenten van Openbare Diensten 
(L.S.A.O.D.). 
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5. Ten hoogste tien niet-parlementsleden, gecoöpteerd door het Per
manent Bureau, op voorstelling van de Voorzitter, derwijze dat er ten 
minste vier vrouwen en vier leden die de leeftijd van 35 jaar niet bereikt 
hebben vertegenwoordigd zijn in het Bureau, benevens de afgevaardigden 
voorzien sub 4° a, b en c. 

De twee Ondervoorzitters, de Secretaris-generaal en de Nationale Schat
bewaarder worden aangeduid door de Nationale Voorzitter, die zijn keuze 
laat bekrachtigen door het Politiek Comité. 

De duur van hun mandaat is op 4 jaar gesteld. 

De mandaten zijn verlengbaar. 

De regionale afgevaardigden worden als volgt aangeduid : 

a) de afgevaardigden van de Vlaamse gewesten : 

- één afgevaardigde per provinciale federatie, 
- één afgevaardigde van de Arrondissementsfederatie Leuven ; 

b) de afgevaardigden van de Waalse gewesten: 

- één afgevaardigde per provinciale federatie, 
- één afgevaardigde van de Arrondissementsfederatie Nijvel ; 

c) de ,afgevaardigden van het gewest Brussel : 

- vijf afgevaardigden van de Arrondissementsfederatie Brussel ( drie 
Franstaligen en twee Nederlandstaligen) ; 

d) de afgevaardigde van de Oostkantons : 

- door de Arrondissementsfederatie Verviers. 

Een lid dat, zonder geldige reden, drie opeenvolgende vergaderingen 
van het Permanent Bureau niet bijwoont, wordt als ontslagnemer be
schouwd. 

Er is onverenigbaarheid tussen de functie van lid van het Permanent 
Bureau en die van lid van de Regering. Nochtans wonen de Ministers in 
functie ambtshalve en met raadgevende stem de vergaderingen van het 
Permanent Bureau bij. 

B. Werking en bevoegdheden. 

Het Permanent Bureau : 

1. Beraadslaagt slechts geldig indien de helft van zijn leden aanwezig is. 

2. Beraadslaagt bij meerderheid van de aanwezige leden. Bij staking 
van stemmen, is de stem van de Voorzitter overwegend. 

3. Vertegenwoordigt de Partij en is belast met het dagelijks beheer. 
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4. Bereidt de vergaderingen van het Politiek Comité voor en voert 
de beslissingen ervan uit. 

5. Beraadslaagt en bepaalt het standpunt van de Partij wat betreft 
de dagelijkse beheersproblemen. Bij dringendheid, neemt het de nodige 
politieke initiatieven, behalve degene die aan het Nationaal Congres zijn 
voorbehouden. Het informeert de Voorzitters van de Arrondissements
federaties ; brengt verslag uit en geeft rekenschap aan het Politiek Comité. 

6. Stelt aan het Politiek Comité de oprichting voor, in de schoot van 
de Partij, van werk- en studiegroepen voor het onderzoek van de hem 
gestelde problemen. 

7. Mag, bij dringendheid, het Nationaal Congres samenroepen en de 
agenda ervan vastleggen. 

8. Onderzoekt de hem door het Nationaal Comité voor Actie en 
Public Relations voorgestelde voorstellen en belast dit, in voorkomend 
geval, met de uitvoering ervan. 

9. Beheert de geldmiddelen en bepaalt de aanwervingsmodaliteiten, de 
bevoegdheden, de arbeidsvoorn'aarden en de bezoldigingn van het partij
personeel. 

10. Kan een deel van zijn beheersbevoegdheden aan één van zijn leden 
overdragen. 

11. Vergadert, principieel, eens om de week. De Voorzitter roept 
het bijeen, op eigen initiatief of op verzoek van 5 leden ervan. 

Art. VII. - Politiek comité. 

A. Samenstelling. 

Het Politiek Comité bestaat uit : 

1. Het Permanent Bureau. 

2. De gewezen Nationale Voorzitters. 

3. De leden van de Wetgevende Kamers. 

4. De in functie zijnde Ministers, de Ministers van Staat en de 
gewezen Ministers. 

5. De Voorzitters van de Arrondissementsfederaties of hun afgevaar
digde. 

6. Drie afgevaardigden van de Nationale Vrouwenfederatie van de 
PVV. 
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7. Drie afgevaardigden van het Nationaal Jeugdverbond voor Vrijheid 
en Vooruitgang. 

8. Drie afgevaardigden van het Nationaal Studentenverbond voor 
Vrijheid en Vooruitgang. 

9. De Bestendig Geduputeerden, de Voorzitters van de Provincieraden 
en de fractieleiders van de Provincieraden. 

10 . De voorzitters van de Provinciale federaties of hun afgevaardigde. 

11. Eén provincieraadslid per Arrondissement. 

12. Een à drie afgevaardigden, met maximum 30, van ieder der door 
het Politiek Comité erkende sociale, politieke of economische organismen 
of studiecentra . 

13 . Ten hoogste negen door de Nationale Voorzitter aan te wijzen 
personaliteiten, waarvan ten minste zes de leeftijd van 35 jaar niet 
hebben bereikt. 

De afgevaardigden van de Nationale groeperingen in het Politiek 
Comité worden voor een duur van 4 jaar aangeduid, onverminderd het 
recht van de opdrachtgevende organismen om hun afvaardiging te 
wijzigen. Zij zijn herkiesbaar. 

De onder 5, 9, 10, 11, 12 en 13 aangeduide afgevaardigden worden 
voor een termijn van 4 jaar gekozen en zijn herkiesbaar. 

Alle leden van het Politiek Comité moeten lid zijn van de PVV. 

B. Bevoegdheden. 

Het Politiek Comité : 

1. Hoort het rapport van het Permanent Bureau over alle door dit 
laatste krachtens art. VI - § B - lid 5), genomen beslissingen en spreekt 
zich dienaangaande uit . 

2. Belast het Permanent Bureau met het onderzoek van alle kwesties 
die het nuttig acht en met de uitvoering van alle beslissingen die het 
mocht nemen. 

3. Onderzoekt de voorwaarden tot deelneming aan een regering. In 
geval van goedkeuring, legt het diie voorwaarden voor aan het Nationaal 
Congres, zulks vóór iedere stemming over de deelneming aan een 
regering. 

4. Stelt aan het Nationaal Congres voor dat het de voorwaarden 
bepaalt van de verdere deelneming van de partijleden aan de Regering 
of dat het de stopzetting vcan die deelneming beslist. 
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5. Behoudens wat voorzien 1s m Art. VI - § B - lid 7), roept het 
Nationaal Congres bijeen en stelt de agenda ervan vast. Hierop worden 
alle kwesties ingeschreven waarvan een Federatie 15 dagen voor zijn 
bijeenkomst de behandeling vraagt ; die termijn wordt op 60 dagen 
gebracht wanneer het wijzigingen in de statuten geldt. 

6. Beslist, bij dringendheid, over de door de Partij te voeren politiek 
en spreekt zichh uit over alle kwesties die niet door de statuten UIÎ.tdruk
kelijk voor de andere partijorganen zijn voorbehouden, met name over 
het beginsel der deelneming aan buiten de Partij opgerichte Commissies 
of Werkgroepen. 

7. Draagt zorg voor de stipte naleving van de statuten en voor de 
tucht in de Partij . 

8. Keurt de samenstelling van het Permanent Bureau goed. 

9. Vergadert ten minste eenmaal om de drie maanden. De voorzitter 
roept het bijeen op eigen initiatief of op verzoek van 20 leden ervan. 

10. Wijst, onder zijn leden, de vervanger aan van de Nationale Voor
zitter, wanneer deze in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit 
te oefenen, of, in geval van vacatuur, zulks tot de bijeenkomst van de 
volgende Nationaal Congres. 

11. Bepaalt de in acht te nemen modaliteiten bij de voordracht van 
de kandidaten voor de functie van Voorzitter. 

Alle beslissingen worden door het Politiek Comité getroffen bij gewone 
meerderheid der aanwezige leden. 

Art. VIII. - Nationaal Congres. 

A. Samenstelling. 

Het Nationaal Congres bestaat uit : 

1. Het Politiek Comité ; 

2. De Provincieraadsleden en de Burgemeesters. 

3. Afgevaardigden benoemd door de Arrondissementsfederaties naar 
rata van 1 afgevaardigde per 2.000 door de Partij in het betrokken 
arrondissement behaalde stemmen bij de jongste algemene verkiezingen 
voor Kamer en Senaat ( het hoogste cijfer wordt in aanmerking genomen). 
Elke fractie van 2.000 stemmen boven 1.000 geeft recht op 1 afgevaar
digde meer. 

De Arrondissementsfederaties duiden hun afgevaardigden derwijze aan 
dat de kieskantons van het ,arrondissement vertegenwoordigd zijn naar 
verhohuding van de jongste verkiezingsuitslagen in deze kantons. 
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4. Afgevaardigden benoemd door de Arrondissementsfederaties naar 
rata van 1 afgevaardigde per 250 leden, waarbij iedere federatie recht 
heeft op 1 afgevaardigde meer voor iedere fractie van 250 leden boven 
125. 

Het cijfer dat in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van 

het aantal afgevaardigden is dat van de door de Arrondissementsfederaties 
voor het vorige jaar betaalde nationale lidkaarten. 

De Arrondissementsfederaties duiden hun afgevaardigden derwijze aan 
dat de kieskantons van het arrondissement evenredig aan de getalsterkte 
van hun gewone leden vertegenwoordigd zijn. 

5. Ten hoogste 30 afgevaardigden van ieder der door het Politiek 
Comité erkende sociale, politieke en economische organismen en studie
centra. Het totaal aantal van de aldus voor het Nationaal Congres aan
geduide afgevaardigden mag niet meer dan 300 bedragen. 

De duur van de mandaten bedraagt vier jaar, onverminderd het recht 
voor de afvaardigende organismen om hun afvaardiging te wijzigen. 

Plaatsvervangende afgevaardigden van de onder 3 en 4 vermelde afge
vaardigden kunnen worden aangeduid bij verhindering van de effectieve 
afgevaardigden, doch mogen slechts op het Nationaal Congres aanwezig 
zijn en stemmen mits endossement van de oproeping door de effectieve 
afgevaardigde, ten gunste van de bij naam aangeduide plaastvervanger. 
De Arrondissementsfederaües duiden deze plaatsvervangende afgevaar
digden aan, ten belope van de helft van het aantal van hun effectieve 
afgevaardigden. 

Voor de onder 5 aangeduide afgevaardigden moet met een gewestelijke 
verdeling rekening worden gehouden. 

B. Bevoegdheden. 

Het Nationaal Congres is het hoogste gezag van de Partij. 
Het Naüonaal Congres : 

1. Verkiest de Voorzitter. 

2. Maakt de statuten op van de Partij en wijzigt ze. 

3. Bepaalt de partijdoctdne en legt het partijprogramma va:st. 

4. Spreekt zich uit, op verslag van het Politiek Comité, over de 
deelneming aan de Regering. 

5. Bepaalt, voor de nationale lidkaart, het van de Arrondissements
federaties te vorderen aandeel. 

6. Komt ten minste eenmaal per jaar bijeen tijdens de eerste helft van 
de maand november en beurtelings in een in Vlaanderen of W allonië 
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gelegen plaats. Het komt in buitengewoon Congres te Brussel bijeen 
telkens als het belang van de Partij zulks vereist of, binnen 30 dagen, 
op verzoek van 3 arrondissementsfederaties. De stemming is geheim, 
tenware één derde van de vergadering bij gewone meerderheid anders 
beslist. 

7. Treft zijn beslissingen met een gekwalificeerde meerderheid van 
2/3 zo één derde van de leden van het Permanent Bureau het aanvraagt. 

De gekwalificeerde meerderheid wordt berekend op het geheel van 
de deelnemers aan de stemming, onthoudingen inbegrepen. 

2. Organigram van de leidende partijorganen. 
( Met schatting van hun ledenaantal op basis van de statuten) . 

Voorzitter 
1 

Directiecomité : 10 à 12 leden 
1 

Permanent Bureau : ± 50 leden 

1 
Politiek Comité : ± 150 leden 

1 
Nationaa'l Congres ± 1450 leden 

3. Congres. 

- Buitengewoon Nationaal Congres, 20-21 maart 1970, Brussel. 
Communautaire problemen. Deelnemers aan de stemmingen : ± 835 
( volgens Het Laatste Nieuws, 23 maart 1970). 

- 12" Nationaal Congres, 17-18 juni 1972, Brussel. 
Etatisme of sociaal liberalisme ; democratie in gevaar; voor een 
Europees liberalisme. 

4. Permanent Bureau. 

Samenstelling op datum van 9 maart 1970. 

- Het Directiecomité : zie onder 5. 

- de Nationale Penningmeester 
P. Descamps 

- drre vertegenwoordigers aangeduid door de Kamerfractie 
F. Boey 
G. Delruelle 
L. Hannotte 
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driie vertegenwoordigers aangeduid door de Senaatsfractie 
M. Toussaint 
A. Demuyter 
H. V anderpoorten 

- zestien regionale afgevaardigden : 
vijf van de Vlaamse gewesten 

F. Grootjans 
F. Colla 
L. Lion 
H. Lahaye 
G. Sprockeels 

vijf van de Waalse gewesten 
J. Coen 
M. Gooy 
C. Moraux 
G . Manigart 
R. Hu.let 

vijf van het Brussels gewest 
S. Moureaux 
A. De Bouverie 
J.P. Poupko 
J. Geurts 
W. Clerens 

één van de Oostkantons 
M. Louis 

- de afgevaardigde van 
Nationale Vrouwenfederatie 

L. Herman-Michielsen,s 
het Nationaal Jeugdverbond 

C. Petitjean 
het Nationaal Studentenverbond 

F. Neyts 

de Landsbond der Liberale Mutualiteiten 
L. Van Maele 

het Nationaal Comité voor Actie en Public Relations 
J.Fl. Collin 

het Nationaal Centrum voor Zelfstandigen en Kaderpersoneel 
J. Moreau de Melen 

de Algemene Centrale der Uberale Vakbonden 
A. Colle 
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het Liberaal Syndicaat der Agenten van Openbare Diensten 
R. Bonnel 

- gecoöpteerde leden ( ten hoogste tien) 
M. Burstin 
S. Claes-Van W aes 
J. Delruelle 
M. Th. Godinache-Lambert 
D. Janssen 
D. Ponet-Van Acker 
C. Sarot 
S. Schoofs 
G. Van Wichelen 

- Niet voorzien in de statuten : waarnemers (oud-ministers) 
J. Van Offelen 
R. Henrion 
H. Maisse 

5. Directiecomité. 

Samenstelling op datum van 9 maart 1970. 

- de Nationale Voorzitter 
P. Descamps 

- de Voorzitter-Stichter 
0. Vanaudenhove 

591 

- de uittredende Nationale Voorzitter ( in afwijking met de statuten : 
de oud-waarnemende Voorzitter) 

E. Jeunehomme 

- de twee Nationale Ondervoorzitters 
N. Hougardy 
W. De Clercq 

- de voorzitters van de parlementsfracties : 
Kamer: M. Piron 
Senaat : R. V reven 

- 3 door de voorzitter gekozen leden 
C. De Baeck 
B. Risopoulos 
C. Poswick 
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2 gecoöpteerde leden 
Mevr. Descamps 
W. Cortois 

in afwijking met de statuten 
de Secretaris Generaal 

F. De Weert 

de Adjunct Secretaris-Generaal 
P. Rigo 

waarnemers 
H. Vanderpoorten 
L. Hannotte 
G. Delruelle 
A. Dewinter 

de Directrice van de Administratieve Diensten 
S. Paquier 

6. Partijvoorzitter. 

Voorzitter Datum 
van aanstelling KiescoHege 1 Tegenkandidaat 

P. Descarnps 8 juni 1969 Congres 

7. Partijleden. 

1969 93 .273 
1970 77.654 
1971 65 .256 
1972 64.607 

RES PUBLICA 

Werkwijze/ 
Resultaat 

687 op 1220 
523 

10 onthoudingen 

Ledenaantal 1970-1971-1972: totaal van de liberale partijen zonder 
enkele Brusselse fracties ( zie M. MAES. De ledenaantallen van de 
politieke partijen in België. Leuven, Afdeling Politologie - K.U. Leuven, 
1988, blz 56-68 en 140-149). 

8. Publikaties. 

Programmatische publikaties. 

Verslag over de gemeenschapsvraagstukken van de Commissie Cul
turele Autonomie, op het Buitengewoon Nationaal Congres van de 
PVV-PLP van 20 en 21 maart 1970. 
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- Huit années « exaltantes ». Huit années de malheurs. (1972) . Stencil, 
23 p. 

- Verkiezingen 1971. Nationaal Economisch en Sociaal Programma. 
Brussel, 1971. 

- Nota inzake de Toestand in de zogeheten Voergemeenten . Brussel, 
P. Hymans-centrum, 1971. 

- Verslag van de Commissie II : « Democratie in gevaar, van het 
Nationaal Congres van de PVV (PLP) op 17 en 18 juni 1972. 

- « 10 7 quater », Werkdocument I : Technische bedenkingen bij de 
uitvoering van art. 107 quater van de Grondwet. Brussel, P . Hymans
centrum, augustus 1972. 

Werkdocument II : Economische bedenkingen bij 
de uitvoering van art. 107 quater van de Grondwet. Brussel, P . 
Hymanscentrum, augustus 1972. 

- Pluralisme in het onderwijs. Brussel, 1972. 

- PVV-(PLP)-standpunten betreffende de Herziening van het School-
pact. Brussel, 1972. 

Organisatorische publikaties. 

- Verslag van het Buitengewoon Nationaal Congres van PVV-PLP te 
Brussel op 20 en 21 maart 1970. 

- Het Communautair Congres van de PVV van 20 en 21 maart 1970. 
Werkdocument. Brussel, P. Hymanscentrum, 1970. 

Periodieke publikaties. 

- Progrès: Brussel, 1965-. Trimestrieel. 

- Vooruitgang . Brussel, 1971-. Beiden uitgegeven door het P. Hymans-
centrum. 

This article from Res Publica is published by Eleven international publishing and made available to anonieme bezoeker



594 

PARTIJ VOOR VRIJHEID EN VOORUITGANG (PVV) 

1971 - 1981 

1. Nationale partijorganen : statutaire bepalingen. 

Statuten van 5-7 mei 1972. 

Art. III. - Organen. 

De organen van de Vlaamse PVV zijn : 

1. De Algemene Vergadering. 

2. Het Politiek Comité. 

3. Het Uitvoerend Comité. 

De Algemene Vergadering komt in Congres samen wanneer het om 
doctrinevraagstukken gaat of wanneer beslissingen moeten genomen wor
den die de toekomst van de Vlaamse PVV binden. 

Art. IV. - Voorzitterschap . 

1. De Voorzitter van de Vlaamse PVV wordt door de Algemene 
Vergadering bij geheime stemming, en bij volstrekte meerderheid van de 
geldige stemmen ( blanco en ongeldige niet meegerekend), uitgebracht door 
de aanwezige leden, verkozen. 

Bij de derde stembeurt wordt hij evenwel bij betrekkelijke meerderheid 
verkozen. 

2. De Voorzitter wordt voor een duur van 4 jaar verkozen. Zijn man
daat is hernieuwbaar. 

3. De Voorzitter zit de partijorganen voor, oefent de bevoegdheden 
uit die deze organen hem opdragen of die hem door de statuten worden 
verleend. 

4. Iedere arrondissementsfederatie mag een kandidaat-Voorzitter voor
dragen. 

5. Het ambt van Voorzitter van de Vlaamse PVV is onverenigbaar 
met het ambt van Minister, Staatssecretaris, Voorzitter van de Wet
gevende Vergaderingen of Voorzitter van de PVV-PLP. 

6. In geval van vacature, hetzij wegens ontslag, wegens overlijden of 
wegens een andere reden, wordt, overeenkomstig alinea 1 van dit arti
kel, een nieuwe Voorzitter van de Vlaamse PVV verkozen die het oor
spronkelijk mandaat voleindigt. 
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Art. V. - Ondervoorzitterschap. 

1. De twee Ondervoorzitters van de Vlaamse PVV worden door 
de Algemene Vergadering bij geheime stemming en bij volstrekte meer
derheid van de geldige stemmen ( blanco en ongeldige niet meegerekend), 
uitgebracht door de aanwezige leden, verkozen. 

Bij de derde stembeurt ze evenwel bij betrekkelijke meerderheid ver
kozen. 

2. De Ondervoorzitters worden voor een duur van vier jaar verkozen. 
Hun mandaat is hernieuwbaar. 

3. De Ondervoorzitters vervangen de Voorzitter bij diens afwezigheid. 

4. Iedere arrondissementsfederatie mag een kandidaat-Ondervoorzitter 
voordragen. 

5. Het ambt van Ondervoorzitter van de Vlaamse PVV is onver
enigbaar met het ambt van Minister, Staatssecretaris, Voorzitter van de 
Wetgevende Vergaderingen of Voorzitter van de PVV-PLP. 

6. In geval van vacature, hetzij wegens ontslag, wegens overlijden of 
wegens een andere reden, wordt, overeenkomstig alinea 1 van dit artikel, 
een nieuwe Ondervoorzitter van de Vlaamse PVV verkozen, die het 
oorspronkelijk mandaat voleindigt. 

Art. Vl. - Het Uitvoerende Comité. 

A. Samenstelling. 

Het Uitvoerend Comité bestaat uit: 

a) de Voorzitter ; 

b) de twee Ondervoorzitters ; 

c) de Penningmeester ; 

d) de Secretaris ; 

e) een afgevaardigde uit de provincies Antwerpen, Brabant, Limburg, 
Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. 

De Secretaris en de Penningmeester worden gecoöpteerd door de Voor
zitter en de twee Ondervoorzitters van de Vlaamse PVV. 

De afgevaardigden bedoeld onder e) worden aangeduid door iedere 
provinciale federatie. Bij gebreke worden ze aangeduid bij onderling over
leg tussen de arrondissementsfederaties van de betrokken provincie, 
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B. Werking. 

Tijdens de parlementaire zittijd vergadert het Uitvoerend Comité mins
tens ééns per week. 

C. Manier van stemmen. 

Om geldig te kunnen stemmen moeten de helft van de leden van het 
Uitvoerend Comité aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij 
meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van 

de Voorzitter beslissend. 

De onthoudingen worden meegerekend voor de berekening van het 
aanwezigheidsquorum, doch niet voor de bepaling van het beslissingsquo
rum. 

D. Bevoegdheid. 

Het Uitvoerend Comité : 

1. Ver tegenwoordigt de Vlaamse PVV en is belast met het dagelijks 
beheer. 

2. Bereidt de vergaderingen van het Politiek Comité voor, en voert 
de beslissingen ervan uit. 

3. Beraadslaagt en bepaalt het standpunt van de Vlaamse PVV wat 
betreft de dagelijkse beheersproblemen. Bij dringendheid neemt het de 
nodige politieke initiatieven, behalve degene die aan de Algemene Ver
gadering zi jn voorbehouden. Het informeert de Voorzitters van de arron
dissementsfederaties, brengt verslag uit en geeft rekenschap aan het Poli
tiek Comité. 

4. Stelt aan het Politiek Comité de oprichting voor, in de schoot van 

de Vlaamse PVV, van werk- en studiegroepen voor het onderzoek van 

de hem gestelde problemen. 

5. Mag, bij dringendheid, de Algemene Vergadering samenroepen en 
de agenda ervan vastleggen. 

6. Beheert de geldmiddelen en bepaalt het statuut van het personeel. 

7. Neemt het initiatief om aan de nationale organen de problemen voor 
te leggen waarover het een discussie nodig acht . 

8. Duidt de leden aan voor de nationale partijinstanties. 

9. Verzekert de politieke coördinatie tussen de provincies die behoren 
tot het Vlaamse gewest. 
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10. Bepaalt zijn administratieve betrekkingen met de provincies die be
horen tot het Vlaamse gewest. 

11. Regelt in voorkomend geval de geschillen tussen de provincies die 
behoren tot het Vlaamse gewest. 

12. Regelt zijn secretariaat derwijze dat het alle verplichtingen die het 
wordt opgelegd kan nakomen. 

13. Erkent de sociale, politieke en economische organismen en studie
centra die zitting zullen hebben in het Politiek Comité en in de Algemene 
Vergadering. 

Art . VII. - Het Politiek Comité. 

A. Samenstelling: 

Het Politiek Comité is samengesteld uit : 

1. De leden van het Uitvoerend Comité. 

2. De leden van de Nederlandstalige groepen van Kamer en Senaat. 

3. De in functie zijnde Ministers, Ministers van Staat en gewezen 
Ministers ( nederlandstalige rol). 

4. De provincieraadsleden. 

5. De provinciale voorzitters. 

6. De voorzitters van de arrondissementen. 

7. Twee afgevaardigden van de Nationale Vrouwenfederatie. 

8. Twee afgevaardigden van het Nationaal Jeugdverbond. 

9. Twee afgevaardigden van het Nationaal Studenten verbond. 

10. Twee afgevaardigden van de middenstandsorganisaties. 

11. Twee afgevaardigden van de Landsbond der Liberale Mutualiteits
federatiën. 

12. Twee afgevaardigden van de Algemene Centrale der Liberale Vak-
bonden van België. 

13. Twee afgevaardigden van het Paul Hymanscentrum. 

14. Twee afgevaardigden van het Rogiercentrum. 

15. Twee afgevaardigden van het Liberaal Vlaams Verbond. 
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16. Twee afgevaardigden van ieder der door het Uitvoerend Comité 
erkende sociale, politieke en economische organismen en studiecentra. 

Kunnen eveneens deel uitmaken van het Politiek Comité van de 
Vlaamse PVV alle federaties of groeperingen die aangenomen worden 
bij een meerderheid van twee derde van de leden van het Politiek Comité. 

Behalve voor wat de leden van het Uitvoerend Comité betreft, wordt 
de samenstelling van het Politiek Comité hierzien binnen een termijn 
van twee maanden na de wetgevende verkiezingen. 

B. Werking. 

Het Politiek Comité wordt van rechtswege minstens om de drie maand 
bijeengeroepen door het Uitvoerend Comité. 

C. Manier van stemmen. 

De beslissingen van het Politiek Comité worden genomen bij meer
derheid van de stemmen van de aanwezige leden. De onthoudingen wor
den meegerekend voor de berekening van het aanwezigheidsquorum, doch 
niet voor de bepaling van het beslissingsquorum. 

D. Bevoegdheid. 

Het Politiek Comité : 

1. Hoort het verslag van het Uitvoerend Comité over alle door dit 
laatste krachtens artikel VI, § D - lid 3, genomen beslissingen en spreekt 
zich dienaangaande uit. 

2. Belast het Uitvoerend Comité met het onderzoek van alle kwes ties 
die het nuttig acht, en met de uitvoering van alle beslissingen die het 
mocht nemen. 

3. Behoudens wat voorzien is in artikel VI, § D, lid 5, roept het 
Congres bijeen en stelt de agenda ervan vast. Hierop worden alle kwesties 
ingeschreven waarvan een Federatie, beraadslagende overeenkomstig haar 
statuten, 15 dagen vóór zijn bijeenkomst, de behandeling vraagt. 

4. Beslist, bij dringendheid, over de door de Partij te voeren politiek 
en spreekt zich uit over alle kwesties die niet door de statuten uitdruk
kelijk voor de andere partijorganen zijn voorbehouden, met name over 
het beginsel der deelneming aan buiten de Vlaamse PVV opgerichte 
commissies of werkgroepen. 

5. Draagt zorg voor de stipte naleving van de statuten en voor de 
tucht in de Vlaamse PVV. 
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Art . VIII. - Algemene Vergadering . 

A. Samenstelling. 

De Algemene Vergadering bestaat uit : 

1. De leden van het Politiek Comité. 

2. De agglomeratie- en federatieraadsleden , lid van de PVV. 

3. De burgemeesters en de voorzitters van de gemeenteraadsfracties, 
lid van de PVV. 

4. Afgevaardigden benoemd door de arrondissementsfederaties naar 
rato van 1 afgevaardigde per 1.000 door de Vlaamse PVV in het be
trokken arrondissement behaalde stemmen bij de jongste algemene ver
kiezingen voor Kamer en Senaat (het hoogste cijfer, ofwel dit van de 
Kamer, ofwel dit van de Senaat, wordt in aanmerking genomen). 

Elke fractie van 1.000 stemmen boven 500 geeft recht op 1 afgevaar
digde meer. 

De arrondissementsfederaties duiden hun afgevaardigden derwijze aan 
dat de kieskantons van het arrondissement vertegenwoordigd zijn naar 
verhouding van de jongste verkiezingsuitslagen in deze kantons . 

5. Afgevaardigden benoemd door de arrondissementsfederaties naar rato 
van 1 afgevaardigde per 125 leden, waarbij iedere federatie recht heeft 
op 1 afgevaardigde meer voor iedere fraktie van 125 leden boven de 75. 

Het cijfer dat in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van 
het aantal afgevaardigden is dat van de door de arrondissementsfederaties 
voor het vorige jaar betaalde lidkaarten. 

De arrondissementsfederaties duiden hun afgevaardigden derwijze aan 
dat de kieskantons van het arrondissement evenredig aan de getalsterkte 
van hun gewone leden vertegenwoordigd zijn. 

6. Ten hoogste 15 afgevaardigden van ieder der door het Uitvoerend 
Comité erkende sociale, politieke en ekonomische organismen en studie
centra . 

De duur van de onder 4, 5 en 6 vernoemde mandaten bedraagt 
vier jaar, onverminderd het recht voor de arrondissementsfederaties of de 
afgevaardigde organismen om hun afvaardiging te wijzigen. 

« Plaatsvervangenden van de onder 4 en 5 vermelde afgevaardigden 
kunnen aangeduid worden. Ze mogen slechts aanwezig zijn bij verhinde
ring van de efiektieve afgevaardigden, mits endossement van de oproeping 
door de effectieve afgevaardigden, ten gunste van de bij naam aan
geduide plaatsvervanger. De arrondissementsfederaties duiden deze plaats-
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vervangende afgevaardigden aan ten belope van de helft van het aantal 
van hun effectieve afgevaardigden. » 

Voor de onder 6 aangeduide afgevaardigden moet de hoogst moge
lijke spreiding over het gewest betracht worden. 

B. Werking. 

De Algemene Vergadering komt, op uitnodiging van het Uitvoerend 
Comité of van het Politiek Comité, tenminste éénmaal per jaar bijeen. 

Ze komt in buitengewone Algemene bijeen telkens als het belang van 
de Vlaamse PVV zulks vereist of, binnen 30 dagen, op verzoek van 
3 arrondissementsfederaties. 

C. Wijze van stemmen. 

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij 
meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden . De onthoudinge 
worden meegerekend voor de berekening van het aanwezigheidsquorum, 
doch niet voor de bepaling van het beslissingquorum. 

De geheime stemming is verplicht, wanneer het gaat om verkiezingen 
van personen, of telkens wanneer de omstandigheden het vereisen. 

De Algemene Vergadering treft zijn beslissingen met een gekwalificeerde 
meerderheid van twee derde van de aanwezige leden, zo het om een 
wijziging gaat in de statuten van de Vlaamse PVV. 

D. Bevoegdheden. 

De Algemene Vergadering : 

1. Verkiest de Voorzitter en de Ondervoorzitters van de Vlaamse PVV. 

2. Maakt de statuten van de Vlaamse PVV op, en wijzigt ze. 

3. Beraadslaagt en beslist in alle materies die volgens de grondwette
lijke en de daaruit voortvloeiende wettenlijke beschikkingen zullen toe
gewezen worden aan de Nederlandstalige Cultuurraad, de Nederlandstalige 
Cultuur-Commissie, het Vlaamse Gewest, de Nederlandstalige taalgroep, 
de gewestelijke economische raden. 

In verband met die materies bepaalt ze in het kader van de PVV
dok trine, het partijbeleid van de Vlaamse PVV en legt ze het pro
gramma van de Vlaamse PVV vast. 

4. Adviseert in alle aangelegenheden die aan de nationale partijinstan
ties voorbehouden zijn. 

5. Bepaalt, voor de nationale lidkaart, het van de arrondissementsfede
raties te vorderen aandeel voor de Vlaamse PVV. 
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Statuten van 10 oktober 1986 (voorheen 15 mei en 24 september 
1977). 

Art. III. - Organen. 

De organen van de PVV op nationaal vlak zijn : 

1. Het Voorzitterschap, het Ondervoorzitterschap en het Partijbureau. 

2. De Partijraad. 

3. Het Partijcongres. 

Art. IV. - Voorzitterschap. 

1. De Voorzitter van de PVV wordt gekozen door het Congres bij ge
heime stemming en bij volstrekte meerderheid van de geldige stemmen 
( blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend ), uitgebracht door de 
aanwezige leden. 

Bij de tweede stembeurt wordt het evenwel bij betrekkelijke meerder
heid verkozen. 

2. De Voorzitter wordt voor de duur van 4 jaar verkozen. Het man
daat is éénmaal hernieuwbaar. 

3. De Voorzitter zit de partijorganen voor, oefent de bevoegdheden uit 
die deze organen hem opdragen of die hem door de statuten worden 
verleend. 

4. Iedere kandidaat-Voorzitter moet door tenminste één arrondissements
federatie worden voorgedragen. 

5. Het ambt van Voorzitter is onverenigbaar met het ambt van Minis
ter, Staatssecretaris, Voorzitter van een Wetgevende Vergadering en lid 
van een Gemeenschaps- en/ of Gewestelijke Executive ( n) . 

6. In geval van vacature, hetzij wegens ontslag, wegens overlijden of 
wegens een andere reden, wordt tijdens het eerstvolgend congres, overeen
komstig alinea 1 van dit artikel een nieuwe Voorzitter verkozen die het 
oorspronkelijk mandaat voleindigt. 

Art. V. - Ondervoorzitterschap. 

1. De twee Ondervoorzitters van de PVV worden verkozen door het 
Congres bij geheime stemming in één stembeurt en bij betrekkelijke meer
derheid van de geldige stemmen ( blanco en ongeldige niet meegerekend), 
uitgebracht dor de aanwezige leden. Om geldig te stemmen dienen twee 
stemmen te worden uitgebracht. 
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2. De Ondervoorzitters worden voor de duur van vier jaar verkozen. 
Hun mandaat is éénmaal hernieuwbaar. 

3. Onverminderd de specifieke taken die hen kunnen worden opgedra
gen vervangen de Ondervoorzitters de voorzitter zo deze verhinderd of 
ontslagnemend is, dit in rangorde van de behaalde stemmen. Bij ontsten
tenis van beide Ondervoorzitters, neemt de Partijraad de bevoegdheden 
over van de Voorzitter en stelt in zijn schoot een interim-Voorzitter aan. 

4. Iedere kandidaat-Ondervoorzitter moet door tenminste één arrondis
sementsfederatie worden voorgedragen. 

5. Het ambt van Ondervoorzitter van de PVV is onverenigbaar met 
het ambt van Minister, Staatssecretaris, Voorzit ter van een Wetgevende 
Vergadering en lid van een Gemeenschaps- en/of een Gewestelijke Exe
cutieve(n). 

6. In geval van vacature, hetzij wegens ontslag, wegens overlijden of 
wegens een andere reden, wordt tijdens het eerstvolgend congres, over
eenkomstig alinea 1 van dit artikel, een nieuwe Ondervoorzitter van de 
PVV verkozen, die het oorspronkelijk mandaat voleindigt. 

Art . VI. - Het Partijbureau. 

A. Samenstelling. 

Het Partijbureau bestaat uit : 

a) De Voorzitter. 

b) De Ondervoorzitters. 

c) De Voorzitter van de PVV-fractie m iedere Wetgevende Vergade
ring. 

d) Een vertegenwoordiger van de PVV-leden in het Europees Parle
ment. 

e) De gewezen Voorzitters. 

f) Een afgevaardigde van de PVV-Jongeren en één afgevaardigde van 
de PVV-Vrouwen. 

g) Vijf effectieve en vijf plaatsvervangende leden bij betrekkelijke meer
derheid verkozen door de Partijraad onder haar leden, voor een periode 
van vier jaar, die een aanvang neemt met het mandaat van het Voor
zitterschap en het Ondervoorzitterschap. 

Om geldig te stemmen dienen tien stemmen te worden uitgebracht. 
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Hun mandaat is éénmaal hernieuwbaar en onverenigbaar met het ambt 
van Minister, Staatssecretaris, Voorzitter van een Wetgevende Vergade
ring en lid van een Gemeenschaps- en/of Gewestelijke Executieve( n). 

In geval van vacature, hetzij wegens ontslag, wegens overlijden of 
wegens een andere reden voleindigt het plaatsvervangend lid dat de beste 
rangschikking heeft het oorspronkelijk mandaat. 

h) Op de eerste vergadering van het Partijbureau wordt/worden één 
of meer bijkomend( e) lid/ leden van de Partijraad gecoöpteerd, woonach
tig in die provincie waarin geen van de leden met effectieve stem 
woonachtig is ; behorend tot de PVV-Vrouwen indien het minimum a:in
deel van 1/ 5 vrouwen in het Partijbureau niet werd bereikt, behorend 
tot de PVV-Jongeren indien het minimum aandeel van 1/5 jongeren in 
het Partijbureau niet werd bereikt. 

Dit lid/ deze leden heeft/hebben een effectieve stem. Op het (de) ge
coöpteerde (lid) leden is dezelfde onverenigbaarheid van toepassing als 
bepaald sub g. Op de eerste vergadering van het Partijbureau worden 
tevens een Algemeen Secretaris en een Penningmeester aangeduid en des
gevallend gecoöpteerd. Beide functies zijn onverenigbaar met deze ver
meld in sub a, b, c, d, e, f. 

i ) Van ambtswege en met raadgevende stem, in geval van deelname 
aan de regering of aan een Gemeenschaps- en/of Gewestelijke Execu
tieve(n) : 

één vertegenwoordiger onder de Ministers en/ of Staatssecretarissen 
in de regering ; 

één vertegenwoordiger van de leden in de Gemeenschaps- en/ of 
Gewestelijke Executieve ( n). 

B. Werking . 

Tijdens de parlementaire zittijd vergadert het Partijbureau minstens 
éénmaal per week. Drie opeenvolgende ongewettigde afwezigheden leiden 
tot uitsluiting. Voor de noodwendigheid van zijn werkzaamheden kan het 
Partijbureau elkeen met raadgevende stem uitnodigen die het nuttig acht. 

C. Bevoegdheden. 

Het Partijbureau. 

1. Is verantwoordelijk voor de administratieve werking van de partij. 

2. Beraadslaagt over en bepaalt de standpunten van de PVV. Het 
neemt de nodige politieke initiatieven, behalve degene die aan de Partij-
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raad en aan het Partijcongres zijn voorbehouden. Het brengt verslag uit 
aan de Partijraad en geeft advies aan de Voorzitter voor het formuleren 
van politieke standpunten die geen uitstel dulden. 

3. Roept buiten de statutair voorziene bijeenkomsten van de Partijraad 
in geval van hoogdringendheid dit orgaan samen, bereidt de vergaderin
gen ervan voor en voert de beslissingen ervan uit . 

4. Beslist over de oprichting, in de schoot van de PVV van werk- en 
studiegroepen voor het onderzoek van de haar gestelde problemen. 

5. Mag bij hoogdringendheid het partijcongres samenroepen en de 
agenda ervan vastleggen. 

Art. VII. - De Partijraad. 

A. Samenstelling. 

De Partijraad bestaat uit : 

1. De leden van het Partijbureau. 

2. De Ministers van Staat. 

3. De Ministers, Staatssecretarissen en leden van de Gemeenschaps-
en/ of Gewestelijke Executieve ( n). 

4. De PVV-leden en Ere-leden van de Wetgevende vergaderingen. 

5. De PVV-leden van het Europees Parlement. 

6. De PVV-Bestending Gedeputeerden. 

7. De Voorzitters van de PVV-provincieraadsfracties. 

8. Vijf afgevaardigden van de PVV-Jongeren. 

9. Vijf afgevaardigden van de PVV-Vrouwen. 

10. Eén of twee vertegenwoordigers van ieder door de Partijraad 
erkende sociale, politieke, culturele en economische organismen en studie
centra. 

11. Eén afgevaardigde van elke arrondissementsfederatie en één afge~ 
vaardigde van Brussel-Hoofdstad ; deze afgevaardigden mogen geen parleJ 
mentsleden zijn. 

12. Dertig leden bij betrekkelijke meerderheid verkozen door het par
1 

tijcongres onder haar leden, voor een periode van 4 jaar, die een aanvang 
neemt met het mandaat van het voorzitterschap en het ondervoorzitter-
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schap. Hun mandaat is hernieuwbaar en onverenigbaar met het ambt 
van Minister, Staatssecretaris, Voorzitter van een Wetgevende vergade
ring en lid van een Gemeenschaps- en/ of Gewestelijke Executieve( n). 

Om geldig te stemmen dienen dertig stemmen te worden uitgebracht. 
Op de stembiljetten worden de kandidaten alfabetisch gerangschikt met 
vermelding van hun naam, hun voluit geschreven voornaam en hun 
woonplaats. In geval van vacature, hetzij wegens ontslag, wegens over
lijden of wegens een andere reden wordt dit lid van de Partijraad op
gevolgd door de eerste niet-verkozene. 

B. Werking. 

Tijdens de parlementaire zittijd vergadert de Partijraad minstens een
maal per maand. Drie opeenvolgende ongewettigde afwezigheden leiden 
tot uitsluiting. Tevens kan de Partijraad bij hoogdringendheid bijeenge
roepen worden door het Partijbureau of op verzoek van minstens twintig 
van haar leden. 

C. Manier van stemmen. 

De beslissingen van de Partijraad worden genomen bij meerderheid van 
stemmen van de aanwezige leden. De onthoudingen worden niet mee
gerekend voor de bepaling van het beslissingsquorum. 

D. Bevoegdheden. 

De Partijraad. 

1. Hoort het verslag van het Partijbureau voor alle, door dit laatste 
krachtens artikel VI , § C - lid 2 genomen beslissingen, en spreekt zich 
dienaangaande uit. 

2. Belast het Partijbureau met het onderzoek van alle kwesties die het 
nuttig acht, en met de uitvoering van alle beslissingen die het mocht 
nemen. 

3. Behoudens wat voorzien is in het artikel VI, § C - lid 5. roept 
het congres bijeen en stelt de agenda ervan vast. Hierop worden alle 
kwesties ingeschreven waarvan een federatie, beraadslagende overeenkom
stig haar statuten, 15 dagen voor zijn bijeenkomst, de behandeling vraagt. 

4. Beslist met een gekwalificeerde meerderheid of een congres al dan 
niet statutair is. 

5. Draagt zorg voor de stipte naleving van de statuten van de PVV. 

6. Erkent de sociale, politieke, economische en culturele organismen en 
studiecentra die zitting hebben in het Partijcongres en de Partijraad en 
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Lepm1lt hun aantal vertegenwoordigers ; jaarlijks wordt een act1v1te1ten
verslag voorgelegd aan de Partijraad. Deze kan overgaan tot schorsing 
en/of intrekking van de vertegenwoordiging in het Partijcongres en de 
Partijraad na betrokkenen gehoord te hebben. 

7. Bepaalt het minimaal aandeel van de partijlidkaart voor de partij. 

Art. VIII. - Het Congres. 

A. Samenstelling. 

Het Congres bestaat uit : 

1. De leden van de Partijraad. 

2. De provincieraadsleden. 

3. De PVV-Burgemeesters, de Voorzitters van de PVV-gemeenteraads
fracties en de PVV-OCMW-Voorzitters. 

4. Afgevaardigden benoemd door de arrondissementsfederaties naar 
rata van 1 afgevaardigde per 1.250 door de PVV in het betrokken arron
dissement behaalde stemmen bij de jongste algemene verkiezingen voor 
Kamer en Senaat ( het hoogste cijfer, ofwel dit van de Kamer, ofwel 
dit van de Senaat, wordt in aanmerking genomen). 

Iedere fractie van 1.250 stemmen boven 625 geeft recht op 1 afge
vaardigde meer. 

De arrondissementsfederaties duiden hun afgevaardigden derwijze aan 
dat de kieskantons van het arrondissement of de daarmee gelijkgestelde 
kiesomschrijvingen vertegenwoordigd zijn naar verhouding van de jongste 
verkiezingsuitslagen in deze kantons ; ze duiden, hun afgevaardigden aan 
met inachtneming van de laatste alinea van artikel X van deze statuten. 

5. Afgevaardigden benoemd door de arrondissementsfederaties naar rata 
van 1 afgevaardigde per 150 leden, waarbij iedere federatie recht heeft 
op 1 afgevaardigde meer voor iedere fractie van 150 leden boven de 75. 
Het cijfer dat in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van 
het aantal afgevaardigden is dat van de door de arrondissementsfederaties 
voor het vorige jaar betaalde lidkaarten. 

De arrondissementsfederaties duiden hun afgevaardigden derwijze aan 
dat de kieskantons van het arrondissement evenredig aan de getalsterkte 
van hun gewone leden vertegenwoordigd zijn. Ze duiden hun afgevaar
digden aan met inachtneming van de laatste alinea van artikel X van 
deze statuten. 

6. Vijfentwintig afgevaardigden van de PVV-Jongeren en vijfentwintig 
afgevaardigden van de PVV-Vrouwen. 
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7. Vijf of tien afgevaardigden van ieder door de Partijraad erkende 
sociale, politieke, culturele en economische organismen en studiecentra. 

Hierover beslist de Partijraad overeenkomstig art. VII, § D, 6. 

8. Drie afgevaardigden uit elke partijcommissie, die minstens vier werk

vergaderingen per jaar belegt. 

De duur van de onder 4, 5, 6 en 7 vernoemde mandaten bedraagt 
vier jaar, onverminderd het recht voor de arrondissementsfederaties om 
hun afvaardiging te wijzigen, binnen een termijn van 2 maanden na de 
wetgevende verkiezingen en/ of na de jaarlijkse vaststelling van het 
aantal door Je arrondissementsfederaties betaalde lidkaarten. De afvaar
diging van de erkende sociale, politieke, culturele en economische orga
nismen, studiecentra en partijcommissies wordt autonoom samengesteld 
en gewijzigd door het betrokken organisme, studiecentrum of partijcom
missie. 

B. Werking. 

Het Congres komt, op uitnodiging van het Partijbureau of van de Par
tijraad, tenminste éénmaal per jaar bijeen. 

Het komt samen wanneer het gaat om doctrinevraagstukken of wan
neer beslissingen moeten genomen worden die de toekomst van de PVV 
binden. Het komt in buitengewoon congres bijeen telkens als het belang 
van de PVV zulks vereist of binnen 30 dagen, op verzoek van 3 arron
dissemen tsf edera ties. 

C. Manier van stemmen. 

De beslissingen van het Congres worden genomen bij meerderheid van 
stemmen van de aanwezige leden. De onthoudingen worden niet meege
rekend voor de bepaling van het beslissingsquorum. De geheime stem
ming is verplicht wanneer het gaat om verkiezingen van personen 
of op verzoek van minstens drie arrondissementsfederaties. Het Con
gres treft zijn beslissingen met een gekwalificeerde meerderheid van 
tweederde van de aanwezige leden, zo het om een wijziging gaat in de 
statuten van de PVV. 

D. Bevoegdheden. 

Het Congres. 

1. Bepaalt de doctrine. 

2. Maakt de statuten op en wijzigt ze. 
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3. Verkiest de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de onder artikel VII, 
§ A, 1 voorziene leden van de Partijraad. 

4. Heeft soevereine beslissing over alle aangelegenheden die in deze 
statuten niet uitdrukkelijk aan een ander partijorgaan zijn opgedragen. 

2. Organigram van de nationale partijorganen. 

(Met schatting van hun ledenaantal op basis van de statuten) . 

1972: 
Voorzitter 
2 Ondervoorzitters 

1 
Uitvoerend Comité 12 leden 

1 
Politiek Comité : ± 150 leden 

1 
Algemene Vergadering - Congres ± 1500 leden 

1977: 
Voorzitter 
2 Ondervoorzitters 

1 
Dagelijks Bestuur : ± 10 leden 

1 
Uitvoerend Comité : ± 7 5 leden 

1 
Politiek Comité : ± 200 leden 

1 
Congres : ± 1350 leden 

1982: 
Voorzitter 
2 Ondervoorzitters 

1 
Partijbureau : ± 16 à 18 leden + 2 met raadgevende stem 

1 
Partijraad : ± 180 leden 

1 
Partijcongres : ± 1750 leden 
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3. Algemene Vergadering - Congres. 

- Eerste Algemene Vergadering, 27 juni 1971, Brussel. 
Vlaams liberaal manifest « Steeds meer » ; nieuwe structuren. Op
komst: meer dan 300 mandatarissen (Le Soir, 27-28 juni 1971). 

- Eerste statutair en doctrinair Congres, 5-7 mei 1972, Blankenberge. 
Statuten ; verkiezing Voorzitter en Ondervoorzitters. 

- Algemene Vergadering, 21 januari 1973, Brussel. 
Goedkeuring ontwerp van regeerakkoord: 581 ja, 42 nee, 2 ont
houdingen. 

- Algemene vergadering, 4 maart 1973, Brussel. 
Verkiezing Voorzitter en Ondervoorzitters. 

- Tweede Congres van de Vlaamse PVV, 16-18 november 1973, Blan
kenberge. 
« Pleidooi voor een modern centrumbeleid». 

- Derde congres van de Vlaamse PVV, 18-20 oktober 1974, Hasselt. 
« Bouwstenen voor het Centrum». 

- Vierde Congres van de Vlaamse PVV, 17-19 oktober 1975, Ant
werpen. 
« Een vermagerinskuur voor de Staat». 

- Vijfde Congres van de Vlaamse PVV, 24 april 1976, Sint-Niklaas. 
« Twee jaar PVV-aanwezigheid in de regering». 

- Congres, 18 september 1976, Gent. 
Gemeenteraadsverkiezingen en politieke toestand. 

- Verkiezingscongres, 26 maart 1977, Antwerpen. 
Programma parlementsverkiezingen 17 april 1977. 

- Zesde Congres van de Vlaamse PVV, 23-25 september 1977. 
Sociale zekerheid ; partijstatuten ; Europese verkiezingen. 

- Verkiezingscongres, 26 november 1978, Brussel. 
Programma parlementsverkiezingen, 17 december 1978. 
Opkomst: meer dan 2.500 militanten (Het Laatste Nieuws, 27 
november 1978). 

- Europees verkiezingscongres, 20 mei 1979, Gent. 
Opkomst: 1.000 militanten (Het Laatste Nieuws, 21 mei 1979) . 

Ideologisch Congres, 26-28 oktober 1979, Kortrijk. 
Opkomst: zowat 400 partijleden (Het Laatste Nieuws, 29 oktober 
1979). 
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- Ideologisch Congres ( tweede gedeelte), 18-19 januari 1980, Kortrijk. 
Opkomst: 500 tot 600 PVV-militanten (Het Laatste Nieuws, 21 
januari 1980). 

- Congres, 15 mei 1980, Brussel. 
Regeringsdeelname: 575 ja, 50 nee, geen onthoudingen. 

,_ Congres, 17-18 oktober 1980, Turnhout. 
Evaluatie regeringsdeelname. 
Opkomst : meer dan 1.000 PVV-leden (Het Laatste Nieuws, 20 
oktober 1980). 

- Zevende Congres van de Vlaamse PVV, 8-9 mei 1981, Izegem. 
Meer kansen voor kansarmen in Vlaanderen. 

- Congres, 23-25, oktober 1981, Brussel. 
Wonen in Vlaanderen; parlementsverkiezingen ; verkiezing Voorzitter 
en Ondervoorzitters. 
Opkomst : 5 à 600 militanten (Het Belang van Limburg, 26 oktober 
1981) . 

4. Uitvoerend Comité - Dagelijks Bestuur. 

Samenstelling : gegevens enkel beschikbaar voor 1976-1982, op basis 
van De Gids der Ministeries . 

Bijkomende ,afkorting : D = leden van het Dagelijks Bestuur. 
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J. Buchmann D D D D 

A. Colson X D D D 

H. Coomans X X X 

R . Coppens X X X X 

W. Cortois X X X X 

J . Daems p p p p 

E. Daver X X X X 

M. Decoster X p p p 

H. De Croo PD PD M M 

L . D e Grève p p p p 

F. Dehaene X X X X 

R . De Merli.er X 
A . De Mol X X X X 
M. De Padt p 

J . Devolder X X X X 

E . Devriendt X X X X 

D . D'Haeseleer p 

R. D 'Haeyer p p p X 

E. D ler inck X X X X 

W . Eykmans X X 
A. Fl our X 
J. GIibert X X X X 
J . Hermans X X X X 
A. Kempen ai-re OPD OPD M M 
P . Kronacker X X X X 
A. Lahaye - Duclos X p p X 
J . Leduc X X X X 
G. Leyman X X X X 
L . Merchlers X X X X 
F . Mouling X X X X 
A.M. Neyts - Uyttebroeck X X D DM 
G . Paulus X X 
J. Pede p p PD p 
K. Poma p D D D 
J . Poortmans p 
R. Samain - Omwal X X X X 
G, Schrans p 
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11976-77 ! 1977-78 1 1918-19 , 1919-80 11980-81 1 1981-81 

J. Van Assche X 

0 . Vanaudenhove X X X X 

I. Van Belle 
p p p 

R. Van Caeyzeele X 

W . Vandendijck X X X X 
M . Va n der Bruggen X X X X 

H . Vanderpoorten PD PD M PD 

E . Vandersmissen 
p p p p 

L. Van de Velde X p p p 

F . Verberckmoes 
p p p p 

G. Verhofs:tadt X D D D 

F . Vreven 
p p PD MD 

R . Vreven X 

L.G. Waltnie1 p p p M 

F . Wljnakker X 

Mevr . Bernaerts - Viraux 
p p X 

L . Bril X p p 

L. Coolsaet X X X 

R. D e Clercq 
p X p 

A. De Cordler 
p p X 

J . Demeulenaere X X X 

P. D ewael X X 0D 

L. Gaelens X X 

M . H on orez X 

M. Kenens 
p p X 

M. Lahaye X X X 

J . Nutkewitz 
p p p 

L . Pans 
p p p 

W . Taelman 
p p p 

A. Tlsson - Des.Joovere X X X 

I. Vanbelle 
p p p 

0 . Vandenbroeck p p p 

W . Van Renterghem 
p p p 

L. Huybrech:ts X 

F. Truyts X X 

L . Van Hoek X X 

Ch. Van Rouveroy X 

E. Beysen p 
G. Dieudonné X 
G. Franck X 
P . P eremans X 
A. Van Hauter X 
G. Va n Hoek -Van den Berghe X 
R. Van Quaquelbeke X 

Totaal 19 19 10 D 12 D 10 D 11 D 

Parlementairen 12 12 8 8 5 6 
63,2 63,2 80 % 66,7 % 60 % 64,5 % 

Ministers 3 2 
15,8 % 18,2 % 

Vrouwen 2 2 1 1 1 1 
10,6 % 10,5 % 10 % 8,3 % 10 % 9,1 % 

% ten opzichte van Totaal 
Totaal 72 77 77 80 

Parlementairen 31 40 40 37 
43,1 % 51,9 % 51,9 % 46,3 % 

Ministers 5 6 
6,5 % 7,6 % 

Vrouwen 6 7 7 8 
8,3% 9,1 % 9,1 % 10 % 

% ten opzichte va.n Totaal 
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5. Partijvoorzitter. 

VoorzUter Datum Kiescollege Tegen- Werkwijze/ 
van aansteiling kandidaten uitslag 

W. De Clercq 9 mei 1971 Parlements- en provln- 1 Geen ? 
cieraadsleden, arrondls- 1 

sementele en provl-nciale 1 

voorzitters 
W . De Clercq 6-7 mei 1972 Congres Geen 434 op 447 
F. Grootjans - Interim 26 januari 1973 S ' atutair-e opvolging 
F. Grootjan,s 4 maart 1973 Algemene Vergadering Geen 282/308 
W. De Clercq 25 september 1977 Congres Geen 92,14 % 
F . Grootjans - Interim 17 decembm- 1981 DageHjks Bestuur Geen Unaniem 
G. Verhofstadt 23 januari 1982 Congres Geen 671/783 

6. Partijleden ( 1) . 

1971 29.134 1976 48.369 1981 60.926 
1972 31.074 1977 54.788 1982 66 .336 
1973 34.241 1978 57.520 1983 69.329 
1974 37.257 1979 55.835 1984 72.480 
1975 43 .794 1980 58.625 1985 73.631 

7. Verkiezingscampagnes : kostprijs (in miljoen BF en in prijzen van de 
betreffende jaren). 

8. Publikaties. 

1974 
1976 
1977 

26,2 
37,6 
61,9 

Programmatische publikaties. 

1979 
1981 
1985 

25,0 
75,6 
114,1 

- Steeds meer. Vlaamse Liberaal Manifest '71. Brussel, 45 blz. 
- Het Belgisch beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Brussel, 35 blz. 
- Economische blauwdruk. Negen hoofdstukken en honderd maat-

regelen ter bestrijding van de crisis en ter bevordering van de werk
gelegenheid. Brussel, 37 blz. 

- De Staat tegen de burger. Pleidooi voor een modern centrumbeleid. 
Tweede Congres, Blankenberge, 16 en 17 november 1973 . Brussel, 
85 blz. 

(1) M:. MAES, De ledenaantallen van de polmeke partijen in België. Leuven, 
Afdeling Politologle, 1988,_ blz. 68. 
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- Bouwstenen voor het Centrum. Derde Congres, Hasselt, 18-19-20 
oktober 1974. Brussel, 187 blz. 

- Ontwikkelingshulp. Brussel, 1974, 29 blz. 
- Kaderproblematiek. Studiedag, Gent, 28 september 1974. Brussel, 

79 blz. 
- Het is tijd! Voor politieke vernieuwing. Maart 1974. ( Verkiezings

programma). Stencil, 8 blz. Ook als extra-editie van Volksbelang. 
Brussel, niet gepagineerd. 

- Een vermageringskuur voor de Staat ? Vierde Congres. Antwerpen, 
17-18-19 oktober 1975. Brussel, 51 blz. 

- Het gehandicaptenbeleid. PVV-dossier. Brussel, 1976, 101 blz. 
- Op weg naar de pacificatie. PVV-standpunt inzake de Staatsher-

vorming. Brussel, 1976, 9 blz. 
- Ruimtelijke ordening, grondbeleid en huisvesting. Brussel, 1976, 52 

blz. 
- De vrouw en de PVV. Brussel, 1976, 68 blz. 
- De PVV en het leefmilieu. Brussel, 1976, 32 blz. 
- De vrije onderneming : een verdedigingsmiddel van de democratie ? 

Brussel, 1976, 11 blz. 
- De vrije onderneming van morgen. Brussel, 1976, 16 blz. 
- Is dit land nog te regeren. Brussel, 1976, 23 blz. 
- Uw problemen eisen bekwame mensen, 10 oktober 1976. (Ver-

kiezingsprogramma). Brussel. Niet gepagineerd. 
- Dossier Zaïre . Brussel, 1977, 10 blz, 15 blz bijlagen. 
- De internationale ontwikkelingssamenwerking. Brussel, 1977, 8 blz. 
- Energie. Blauwboek. Brussel, 1977, 108 blz. 

- Land- en tuinbouw. PVV-dossier. Brussel, 1977, 107 blz. 

- Dit program is het mijne. Bekwaam, zelfstandig, verdraagzaam, zeker. 
17 april 19 77. (Verkiezingsprogramma). Brussel, 1977. Niet gepagi
neerd. 

- Gisteren, vandaag, morgen. Het liberaal manifest van de Partij voor 
Vrijheid en Vooruitgang . Brussel, 1978, 23 blz. 

- W. De Clercq. Het sociaal gelaat van het Liberalisme. Gent, Studie• 
centrum. Prof. Dr. H. Uyttersprot, 1978, 28 blz. 

- De nieuwe weg. Het ideologisch manifest van het moderne liberalis
me. Brussel, 1978, 65 blz. 

- Fair partnership tussen arbeid en kapitaal. Brussel, 1978, 36 blz. 

- Ontwikkelingssamenwerking, 11 / 11 / 11 actie. Negentien antwoorden 
op negentien vragen aan politici. Brussel, 1978, 20 blz. 
« Rechtvaardigheid en solidariteit ». De hervorming van de Sociale 
Zekerheid. Brussel, 1978, 42 blz. 
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- Wakker worden. (Verkiezingsprogramma, 17 december 1978). Gent. 
Niet gepagineerd. 

- Ieder zijn kans. Brussel, 1979, 62 blz. 
- Ontwikkelingssamenwerking. PVV-dossier. Brussel, 1979, 25 blz. 
- Kansen voor een verenigd Europa. Brussel, 1979, 32 blz. 
- Handvest van het moderne liberalisme. Brussel, 1980, 44 blz. 
- Het liberaal herstelplan. Een actualisatie van de economische blauw-

druk van de PVV. Brussel, 1980, 32 blz. 
- Ontwikkelingssamenwerking. Feiten en opties. Brussel, 1980, 64 blz. 
- Is het failliet van België nog afwendbaar? Brussel, 1981, 31 blz. 
- Niet U, maar de Staat leeft boven zijn stand. Het Liberaal Herstelplan, 

9 maart 1981 . Brussel, 1981, 44 blz + bijlage. 
- Persnota's. Nu of Nooit. 15 oktober 1981. (Verkiezingsprogramma). 

Stencil, 23 blz. 

Periodieke publikaties. 

~ Vademecum van de PVV-gemeenteverkozenen. Driemaandelijks tijd
schrift, 1971-1976. 

- Besturen. Driemaandelijks tijdschrift van de Liberale federatie van 
plaatselijke mandatarissen, 1980-1986. 

- PVV-Magazine. Maandelijks ledenblad, 1975-1982. Oplage: ± 40.000 
in 1975, ± 60.000 in 1982. 

- Vooruitgang. Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door het Paul 
Hymanscentrum, 1971 . 
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PARTI DE LA LIBERTE ET DU PROGRES WALLON (PLPW) 

1971 - 1977 

1. Statuts. 

- Statuts du PLP Wallon. Assemblée générale à Namur, les 27-28 
mai 1972. Stencil, 12 p. 

- Statuts du PLP Wallon. Assemblée générale à Gembloux, le 14 
décembre 1974. Stencil, 8 p. 

2 . Organigramme des organes directeurs. 

(Nombres des membres : estimations basées sur les statuts). 

1972: 

Président 
Vice-Président 

1 
Collège Exécutif : 5 membres + 3 avec v01x consultative 

1 
Bureau : ± 100 membres 

1 
Comité Politique : ± 450 membres 

1 
Assemblée Générale : 1500 à 1700 membres 

1974: 

Président 
2 Vice-Présidents 

1 Ombudsman 
Collège Exécutif : ± 20 membres + 5 à 10 voix consultatives 

1 
Bureau : ± 150 membres 

1 
Congrès : ± 1100 membres 

3. L' Assemhlée générale - Le Congrès. 

- Assemblée constitutive du PLP de la région wallone, Ie 12 juin 
1971, Bruxelles. 
Constitution en aile autonome, désignation d'un Président . 
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- Assemblée générale, les 27 et 28 mai 1972, Namur. 
Structures et statuts ; doctrine ; action politique. 
Nombre des participants : plus de 700 ( Le Soir, les 28-29 mai 
1972). 

- Assemblée générale, Ie 21 janvier 1973, Charleroi. 
Approbation du projet de programme de gouvernement : 320 oui, 
207 non, 2 abstentions. 

- Assemblée générale, les 25-26 mai 1973, Oteppe. 
L'entreprise et la doctrine libérale ; présent et avenir du parti poli
tique traditionnel. 
Nombre des participants : un demi-millier de délégués ( Le Soir, 
les 27-28 mai 1973). 

- Assemblée générale, le 15 décembre 1973, Namur. 
Action gouvernementale ; élection présidentielle. 
Nombre des participants : plus de 900 (Le Soir, les 16-17 décem
bre 1973) . 

- Assemblée générale électorale, les 16-17 février 1974, Dinant. 
Plate-forme électorale ; le libéralisme social. 

- Assemblée générale, le 23 avril 1974, Namur. 
Participation gouvernementale : unanimité moins un et 3 abstentions. 
Nombre des participants : quelque 400 personnes ( Le Soir, Ie 
24 avril 1974). 

- Assemblée générale, le 14 décembre 1974, Gembloux. 
Statuts ; problèmes agricoles. 

- Congrès, les 24-25 mai 1975, Tournai. 
Un project de vie libérale ; une société pour l'homme. 

- Congrès, les 11 et 12 juin 1976, Liège. 
La commune en dentier ; les jeunes face à la société de demain. 

- Congrès, Ie 15 janvier 1977, Liège. 
Adhésion au PRL W : unanimité moins 12 et 2 abstentions. 
Nombre des participants : quelque 750 personnes ( Progrès. Numéro 
spécial, 1977). 
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4. Le Président. 

P r ésident 

E . Jeunehomme 

M. Moreau de Melen, 
intérim 

A. Damseaux 

Dal e 
de d ési_qnation 

12 juin 1971 

16 octobre 1973 

16 décembre 1973 

5. Les membres (1). 

1972 28.433 
1975 34.700 

Collèg e 
élecloral 

Assemblée 
cons.titutive 

? 

Congrès 

RES PUBLICA 

Autr es 
1 

Mode / résultats candidats 

Par 
Aucun applaudissemen 

? ? 

410 sur 799 
L. Hanotte 389 

6. Campagnes électorales : les coûts (en millions de francs belges et en 
tenant compte des prix courants de l'époque). 

1974 26,2 
1976 10,3 

7. Publications. 

Publications programmatrices. 

Les options essentielles du PLP de a région wallonne. 1972. 35 p. 

Plate-forme électorale du PLP wallon. Dix propositions de progrès. 
Programme en 10 points pour 4 ans. 1974. Stencil, 17 p. 

Actualisation de la position du PLP wallon en matière de régionalisa
tion définitive et de structure de l'Etat. 1976. Stencil, 6 p. 

Publication périodique. 

Progrès. Trimestriel, édité par le Centre P. Hymans, 1965 - . 

(1) M. MAES, D e l edenaantallen van de poli tiek e partijen i n België. Leuve , 
Afdelin g P olitologie, 1988, blz. 58. 
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PARTI DES REFORMES ET DE LA LIBERTE DE WALLONIE 

(PRLW) 1977 - 1979 

1. Statuts. 

- Congrès de Ciney, le 26 novembre 1977. Texte des statuts du 
PRLW présenté au Congrès par la Commission des Statuts . Stencil, 
9 p . 

2. Organigramme des organes directeurs. 

( Nombres des membres : estimations basées sur les statuts) . 

1977: 

Président 
3 Vice-Présidents 

1 
Secrétaire 

1 
Bureau 

1 

Général Politique 
Trésorier 
Commission de Conciliation et d'arbitrage 

± 30 membres 

Comité Permanent : ± 240 membres 
1 

Congrès : ± 2200 à 2400 membres 
1 

3. Le Congrès. 

± 30 membres 

- Congrès constitutif du PRLW, 1e 15 janvier 1977, Liège. 
Nombre des participants : 2000 ( Progrès. Numéro spécial, 1977). 

1• Congrès du PRLW, le 2 avril 1977, Charleroi. 
Réforme de l'entreprise ; politique agricole ; petites et moyennes 
entreprises ; redressement wallon. 

Nombre des participants : un bon millier de personnes ( Le Soir, 
les 3-4 ,avril 1977) . 

- Congrès statutaire du PRLW, Ie 26 novembre 1977, Ciney. 
Statuts ; action politique ; élection présidentielle. 
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4. Organes directeurs constitutifs. 

Le Directoire constitutif. 

Président: 

Vice-Présidents : 

Membres : 

Secrétaire : 

J. Rey 

P . Descamps 
R. Henrion 
F. Perin 

C. Cornet 
A. Damseaux 
J . Defraigne 
J . Gol 
L. Hanotte 
F. Janssens 
E.-E. Jeunehomme 

G . Delruelle 

Le Bureau Permanent. 

Président : 

Secrétaire politique : 

Secrétaire administratif : 

Membres: 

A. Damseaux 

J.-P. Levecq 

P . Bruyneel 

A. Bertouille 
G. Delruelle 
J. Gol 

Le Comité Permanent. 

Président : 

Vice-Présidents : 

Membres : 

A. Damseaux 

A. Bertouille 
J. Bock 
A. Lagneau 

E. Baeckland 
J. Bieva 
J. Borsu 
P . Bruyneel 
J . Chantry 
P . Chevalier 

RES PUBLICA 

E. Knoops 
J.-P. Levecq 
L. Olivier 
R. Schreber 
M. Toussaint 
J. Wathelet 

E . Knoops 
J. Wathelet 

J. Ccen 
C. Cornet 
J. Declerck 
J. Defraigne 
G . Delruelle 
J. Delruelle-Ghobert 
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P. Descamps J. Herbage 
D. D 'Hondt J. Herzet 
A. Dubois R. Hulet 
D. Ducarme F. Janssens 
R. Dufour I. J aiselette 
M. Dujardin M. Javaux 
L. Dutilleux E.-E. Jeunehomme 
A. Evers E. Knoops 
M. Foret N. Kohn 
B. Gentges I. Koniec 
J. Gheude S. Kubla 
J. Gillet H. Lahier 
J. Goblet d'Aviella J . Lausier 
J. Gol 
P. Gourdin 
M. Graftiaux 
J.-C. Grégoire 
J. Grenier 
L. Hanotte 
P. Hazette 
J. Hennebert 
R. Henrion 

5. Le Président. 

Président 

A. Damseaux 

A. Damseaux 

6. Les membres. 

L. Leonard 
J.-P. Levecq 
B. Liebin 
A. Liegeois 
M. Lince-Beck 
G. Manigart 
R. Marechal 
G. Marnette 
R. Mathieu 

Date Collêge 
de désignat1on électoral 

15 janvie r 1977 Congrès 

26 novembre 1977 Congrès 

Nombre en 1978 : 42.000. 

Ph. Monfils 
G. Moortgat 
Cl. Mourue 
J. Nicolas 
L. Olivier 
M. Olivier 
F. Perin 
G. Pierard 
0. Piette 
Ch. Poswick 
Ph. Reul 
J. Rey 
R. Schreder 
A. Soudan 
A.-M. Straus-Godet 
P . Stroobants 
E. Tasiaux 
M. Toussaint 
R. Kalentin 
J . Wathelet 
L. Willemain 

Autres 
1 

Mode/ résultats candidats 

Aucun 1 Applaudissements 

Aucun 895 sur 971 

7. Campagne électoral : les coûts ( en millions de francs bel ges et en 
tenant compte des prix courants de l'époque). 

1977 41,1 (les coûts du Parti Libéral (Bruxelles) inclus). 

8. Publications. 

Publications programmatrices. 

- Appel aux Wallons. Liège, ( 1977). Brochure, 13 p. 
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- J. GOL. Le redressement wallon. Les solutions des réformateurs wal
lans face à la crise. 1977, 68 p. 

- Plate-forme électorale. April 1977. Faire face avec le PRLW . Réa
lisme, réformes, régionalisation, responsabilité. 24 p. 

- Le programme du PRLW. Elections '78. (En exclusivité pour Ques
tions pour demain, 2, 1978, 9, 32 p.). 

Publication organisationnelle. 

- Congrès constitutif. Parti des Réformes et de la Liberté de Wallonie. 
Liège, 1977. (Progrès. Numéro spécial), 52 p. 

Publications périodiques. 

- Questions pour demain. Revue mensuelle de réflexion politique. 
Godinne, 1977 - . 

- Progrès. Trimestriel, édité par le Centre P. Hymans, 1965 - . 
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PARTI REFORMATEUR LIBERAL (PRL). 
1979 - 1982 

1. Organes directeurs : dispositions statutaires. 

Statuts adoptés 1e 23 juin 1979 à Bruxelles. 

Art. 4. - Les organes. 

Les organes du PRL sont : 

1. Le Congrès. 

2. Le Comité Permanent. 

3. Le Bureau. 

4. La Commission de Conciliation et d'Arbitrage. 

Art. 5. - Le Congrès. 

1. Composition. 

1. Les membres du Comité Permanent. 

623 

2. Les délégués désignés par les fédérations d'arrondissement et la 
Régionale de Bruxelles à raison d'un délégué par 50 membres affiliés dans 
!'arrondissement ou la Régionale de Bruxelles pour l'année précédant celle 
de la convocation du Congrès. Toute fraction de 50 membres supérieure 
à 25 donne droit à un délégué supplémentaire. Le chiffre qui sera pris en 
considération pour fixer Ie nombre de délégués sera celui des cartes de 
membres dont les souches auront été retournées au siège du Parti par 
les fédérations d'arrondissement et la Régionale de Bruxelles. 

3. Les délégués désignés par les f édéra tions d 'arrondissement et la 
Régionale de Bruxelles à raison d'un délégué par 500 voix recueillies par 
Ie PRL dans ces arrondissements et à Bruxelles, aux dernières élections 
législatives pour la Chambre des Représentants. Toute fraction de 500 
voix supérieure à 250 donne droit à un délégué supplémentaire. 

Les fédérations d'arrondissement et la Régionale de Bruxelles désignent 
leurs délégués de façon telle que les oantons ou districts électoraux 
soient représentés proportionnellement au nombre de leurs membres effec
tifs et des voix obtenues lors du scrutin précédent. 

Les délégués doivent être membres du PRL ; 

4. Les élus provinciaux, communaux, d'agglomération et les membres 
des CPAS. 
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5. Les présidents des associations communales. 

6. Les délégués des organismes sociaux, politiques, économiques et 
culturels reconnus en vertu de l'article 6 des statuts. 

7. 70 délégués désignés par la Fédération des JRL. 

8. 30 déléguées désignées par la Fédération des Femmes PRL. 

2. Compétences. 

1. Le Congrès est l'organe souverain du PRL; il définit la doctrine. 

2. Il élit le Président du PRL. 

3. Il vote et modifie les statuts. 

La majorité des 2/3 des membres présents est requise pour les modi
fications s,tatutaires . L'article 15 relatif aux structures décentralisées 
pour la région bruxelloise ainsi que les points des présents statuts qui 
concernent la représentation de la Régionale de Bruxelles au sein des 
organes du PRL ne peuvent être modifiés qu'à la double majorité des 
2/3 de !'ensemble des membres du Congrès et de !'ensemble des mem
bres du Congrès appartenant à la Régionale de Bruxelles. 

Avant d'être soumise au Congrès, toute proposition de modification 
statutaire doit être aipprouvée par le Comité Permanent à la majorité 
simple. Dès lors, le Congrès sera convoqué dans les deux mois. 

4. Il décide des options à prendre lors de l'élaboration d'un program
me gouvernemental et de la participation éventuelle du Parti au gouver
nement national et à l'exécutif communautaire. 

Dispositions particulières. 

Après chaque élection législative, la compos1t1on du Congrès est 
adaptée en fonction des résultats électoraux et du nombre des affiliés 
de l 'année précédente. 

3. Fonctionnement. 

Le Congrès est convoqué : 

- annuellement, à l'initiative du Comité Permanent qui établit l'ordre 
du jour; 

en cas d'urgence, à l'initiative du Bureau qui établit l'ordre du 
jour; 
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- obligatoirement pour décider de la participation à un gouvernement 
national, à un exécutif communautaire ; 

- à la demande de cinq fédérations d'arrondissement appartenant à 
plus d'une province ou de la Régionale de Bruxelles et de deux 
fédérations d'arrondissement. 

Art. 6. Le Comité Permanent. 

1. Composition. 

Le Comité Permanent comprend: 

- Ie Président ; 
- les anciens Présidents ; 
- Ie Président national du PRL-PVV, s'il est membre du PRL ; 
- le premier Vice-Président ; 
- les trois Vice-Présidents ; 
- Ie Secrétaire Général Politique; 
- Ie Secrétaire Politique adjoint ; 
- les membres de la Commission de Conciliation et d'Arbitra.ge , 

les parlementaires, les parlementaires européens ainsi que leut 
premier suppléant ; 

- les membres des Conseils régionaux et, jusqu'à la création ctu 
Conseil Régional de Bruxelles, les membres du Conseil d'aggloméra
tion; 

- les chefs de groupe aux Con,seils provinciaux ou, pour la province 
de Brabant, Ie Vice-Président s'il échet ; 

- les membres du Conseil Culture! de la Communauté Culturelle de 
la:ngue allemande ; 

- les membres PRL de la Commission Française de la Culture de 
l'Agglomération bruxelloise; 

- les Présidents et Secrétaires généraux politiques des Fédérations 
provinciales, d'arrondissement et de la Régionale de Bruxelles ; 

- Ie Président régional PRL ( PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt) 
de la région de langue allemande ; 

- Ie Secrétaire Général Administratif ; 

- Ie Trésorier Général et Ie Trésorier Général adjoint; 

- le Directeur du Centre Paul Hymans ou son délégué, membre dn 
PRL; 

les membres représentant Ie PRL dans les organismes régionaux 
et économiques de la Wallonie ( CER W - SDR) et de Bruxelles 
( Conseil Economique du Brabant - SDR). 
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Le Comité Permanent comprend également : 

- 6 représentantes de Ia Fédération des Femmes pour les Réformes 
et la Liberté ; 

- 2 représentants de l'Association « Défense de la périphérie bruxel
loise » ; 

1 représentant de l'Association socio-culturelle wallonne ; 
1 représentant de la Société libérale d'études et de conférences ; 
1 représentant de l'Association solidarité libérale ; 
4 représentants de la Confédération des Organisations de Jeunesse 
pour les Réformes et la Liberté ; 
2 représentants de la Ligue des Mutualités Libérales ; 

- 2 représentants du Syndicat Libre de la Fonction Publique ; 
- 14 représentants de la Fédération des Mandataires provinciaux, 

d'agglomération et communaux à raison de deux par province, 
2 pour !'arrondissement de Nivelles et 4 pour la Régionale de 
Bruxelles; 

- 1 représentant de l'institut Libéral de Formation et d'Animation 
des Cadres; 

1 représentant des Assodations s'occupant du Tiers Monde; 

2 représentants de la CGSLB ; 

3 représentants du Mouvement Libéral Wallon ; 

7 représentants des JRL <lont 2 doivent appartenir à la région 
bruxelloise ; 

6 représentants de la Ligue des Pensionnés Libéraux ; 

- 3 représentants du Centre d'Etudes Charles Rogier ; 

- 3 représentants de chaque Commission d'études agréée par lè 
Bureau. 

Ces représentants, qui doivent être membres du PRL, sont désignés 
par les organismes qu'ils représentent. 

Le Comité Permanent comprend en outre : 

4 membres désignés par Ie Président et Ie Premier Vice-Président 
du PRL pour leurs compétences particulières ; 

- des délégués désignés par les Fédérations d'arrondissement et la 
Régionale de Bruxelles à raison d'un délégué par tranche entamée 
de 5 .000 voix obtenues lors du scrutin précédent sur la liste de la 
Chambre des Représentants. 

Le mandat des membres du Comité Permanent prend fin lors de l'entrée 
en fonction d'un nouveau Président. 
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Tout membre du Comité Permanent qui sera absent sans justification 
à trois réunions consécutives sera réputé démissionnaire. 

2. Compétences. 

Le Comité permanent élit en son sem après appel aux candidatures : 

a) Le Premier Vice-Président . 

Toutefois, si le Président appartient à la Région Wallonne, le poste de 
Premier Vice-Président est automatiquement occupé par le Président de 
la Régionale de Bruxelles. 

Si le Président appartient à la Région Bruxelloise, Ie Premier Vice
Président doit appartenir à la Région Wallonne ; 

b) Trois Vice-Présidents. 

c) Le Secrétaire Général Politique et le Secrétaire Politique ad joint, 
qui ne peuvent appartenir à la même Région, Wallonne ou Bruxelloise; 

d) les mem bres du Bureau visés à l 'article 7. 

Le Comité Permanent : 

- est souverain entre les Congrès ; 
- controle les activités du Bureau ; 
- reconnait les organismes sociaux, politiques, économiques, culturels 

ou autres qui seront représentés au sein des différentes instances 
du PRL. 

3. Fonctionnement. 

Le Comité permanent se réunit au mains six fois par an. 

Art. 7. - Le Bureau. 

1. Composition. 

Le Bureau comprend : 

- le Président ; 
- Ie Premier Vice-Président ; 
- les trois Vice-Présidents ; 
- Ie Secrétaire Général Politique et le Secrétaire Politique adjoint ; 
- le Président et le Secrétaire de la Commission de Conciliation et 

d'Arbitrage; 
- le Président national du PRL-PVV, s'il est membre du PRL ; 
- les parlementaires et les parlementaires européens ; 
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- Ie Secrétaire Général Administratif ; 
- Ie Trésorier Général et Ie Trésorier Général adjoint ; 
- 25 membres élus par Ie Comité Permanent en son sein et après 

appel aux candidatures, dont au moins 10 membres appartenant à 
la Régionale de Bruxelles ; 

- 2 membres cooptés par Ie Bureau ainsi constitué ; 
- 2 représentantes des Femmes PRL; 
- 3 représentants des PRL. 

La fonction de membre du Bureau est incompatible avec celle de 
Ministre ou de Secrétaire d'Etat. Les Ministres d'Etat, les Ministres et 
Secrétaires d'Etat ainsi que les anciens Secrétaires d'Etat, sont invités 
aux réunions du Bureau, ils ont voix consultative. 

Un délégué du Centre Paul Hymans, membre du PRL assiste aux 
réunions du Bureau avec voix consultative. 

Le Bureau comprend en outre : 

1 représentant du Syndicat Libre de la Fonction publique, membre 
du PRL avec voix consultative ; 
1 représentant de la Ligue des Mutualités Libérales, memhre du 
PRL, avec voix consultative ; 
1 représentant de la Ligue des Pensionnés Libéraux, membre du 
PRL, avec voix consultative. 

2. Compétences. 

Le Bureau représente Ie PRL, assure sa gestion politique et administra
tive journalière et prend les décisions commandées par la situation poli
tique. Sur proposition du Président et du Premier Vice-Président, il élit 
Ie Trésorier Général et Ie Trésorier Général adjoint conformément aux 
stipulations de l'article 12, § 1 des présents statuts. 

Tout membre du PRL détenant en cette qualité un mandat dans un 
organisme public peut être invité par Ie Président du PRL à se présen
ter devant Ie Bureau dans Ie but d'éclairer celui-ci sur la situation régnant 
au sein de eet organisme. Le Bureau fixe Ie montant annuel de la cotisa
tion des mandataires . En cas d 'urgence, il décide de la convocation du 
Congrès et fixe l 'ordre du jour. 

3. Fonctionnement. 

Le Bureau se réunit chaque semaine. 

Art. 8. - La commission de conciliation et d'arbitrage. 
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l. Composition: 

- le Président du PRL ; 
- le Président sortant du PRL ; 
- le Premier Vice-Président ; 
- les trois Vice-Présidents ; 
- le Secrétaire Général Politique et le Secrétaire Politique adjoint ; 
- les Ministres d'Etat ; 
- les Ministres et Secrétaires d'Etat en fonction ainsi que les anciens 

Ministres et Secrétaires d'Etat ; 
- un représentant de chaque province wallonne, de !'arrondissement 

de Nivelles et de la Régionale de Bruxelles ; 
- un représentant de la Communauté de langue allemande ; 
- le chef de groupe du Sénat ; 
- le chef de groupe de la Chambre des Représentants ; 
- les chefs de groupe du Conseil Culture! et des Conseils reg1onaux 

et, jusqu'à création du Conseil régional de Bruxelles, Ie chef de 
groupe du Conseil d'agglomération ; 

- les anciens présidents des assemblées législatives s'ils sont mem
bres du Parlement ; 

- 10 membres désignés rpar cooptation dont 5 appartiennent à la 
région bruxelloise. 

La Commission de Conciliation et d'Arbitrage est présidée par une 
·personnalité non parlementaire élue par et parmi ses membres . Elle 
procède également à l 'élection de son secrétaire. 

2. Compétences. 

La Commission de Conciliation et d'Arbitrage est une commission qui 
a pour mission d'arbitrer les conflits qui peuvent intervenir notamment 
à !'occasion de la constitution des listes électorales, à la demande du 
Président du PRL du Bureau du PRL, d'une fédération provinciale, de 
la Régionale de Bruxelles, d'une fédération d'arrondissement ou de la 
Fédération des JRL. 

Art. 9. - Le Président. 

1. Le Président du PRL est élu par Ie Congrès et au lieu ou il se 
tient, au scrutin secret et à la majorité absolue des votes exprimés ; 

En cas de ballotage, un second tour de scrutin opposera les deux can
didats les mieux placés. 

2. Le mandat de Président a une durée de 4 ans et prend fin , sauf 
vacance ainticipée, lorsque commence le mandat présidentiel suivant. Si 
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Ie mandat vient à expiration à mains d'un an des élections législatives, 
il est automatiquement prolongé jusqu'à la première réunion du Congrès 
suivant la mise en place du Gouvernement après les élections. 

Le mandat de Président ne peut être renouvelé plus d'une fois consé
cutivement. 

3. Le Président du PRL représente Ie Comité Permanent et Ie Bureau, 
et s'exprime en leur nom. 

Il convoque les organes du Parti, à l'exception de la Commission de 
Conciliation et d'Arbitrage et en préside les réunions. 

4. Tout membre du PRL peut être candidat à la présidence. Cette 
candidature doit être présentée par une fédération provinciale, par deux 
fédérations d'arrondissement ou la Régionale de Bruxelles. 

5. La fonction de Président est incompatible avec celle de Ministre, 
Secrétaire d'Etat, Président d'une des deux Chambres, Président des 
Conseils Culturels, Président du Conseil Régional Wallon ou Bruxellois, 
parlementaire européen. En cas de vacance et quelle qu'en soit la cause, 
un nouveau Président est élu conformément à ia procédure prévue au 
§ 1 ei-avant. 

Pendant la vacance, Ie Premier Vice-Président exerce les fonctions 
présidentielles. Le Président peut être indemnisé s'il est parlementaire ; 
s'il n'est pas parlémentaire, il peut être indemnisé ou rémunéré. 

Art. 10. - Les vice-présidents. 

1. Le premier Vice-Président et les trois Vice-Présidents du PRL sont 
élus par Ie Comité Permanent, suivant les stiputations de l'article 6, § 2 
des présents statuts. 

2. Le mandat de Vice-Président a une durée de 4 ans. 

Il prend fin lors de l'élection du nouveau Président. 
Ce mandat peut être renouvelé. 

3. En !'absence du Président, Ie premier Vice-Président exerce tous 
les pouvoirs du Président absent. 

4. La fonction de Vice-Président est frappée des mêmes incompatibi
li tés que celles prévues à l 'article 9, § 5. 

Art. ll. - Le Secrétaire Général Politique et le Secrétaire Politique 
ad joint. 

1. Le Secrétaire Général Politique et Ie Secrétaire Politique adjoint 
du PRL sont élus par et parmi les membres du Comité Permanent après 
appel aux candidatures suivant les stipulations de l'article 6, § 2 b ) des 
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présents statuts. L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité abso
lue des votes exprimés. En cas de ballotage, un second tour de scrutin 
opposera les deux candidats les mieux placés. 

2. Les mandats de Secrétaire Général Politique et de Secrétaire Poli
tique adjoint prennent fin au moment de l'élection du nouveau Président. 

3. Le Secrétaire Général Politique et le Secrétaire Politique ad joint 
sont chargés sous l'autorité du Président du PRL 

- de l'animation du Parti ; 

- de la coordination et de la mise en exécution des travaux des Com-
missions d'études et de la coordination avec le Centre Paul Hymans ; 

de l'établissement des contacts avec les associations amies du 
PRL visées à l'article 6, § 2 ; 

de la ,présidence de la Commission de Concertation visée à l'article 
13. 

4. Les fonctions de Secréta~re Général Politique et de Secrétaire Poli
tique adjoint sont frappées des mêmes incompatibilités que celles pré
vues à l' article 9, § 5. 

5. En cas de vacance et quelle qu 'en soit la cause, un nouveau Secré
taire Général Politique ou un nouveau Secrétaire Politique adjoint selon 
les cas, est élu conformément à la procédure prévue aux articles 6, § 2 c) 
et 11, § 6. 

6. Le Secrétaire Général Politique et le Secrétaire Politique adjoint 
peuvent être indemnisés s'ils sont parlementaires ; s'ils ne sont pas parle
mentaires, ils peuvent être indemnisés ou rémunérés. 

Art. 12. - Le Trésorier Général et le Trésorier Général adjoint. 

1. Le Trésorier Général et Ie Trésorier Général adjoint son,t élus par 
le Bureau sur proposition du Président et du premier Vice-Président. 

2. Les mandats de Trésorier Général et de Trésorier Général adjoint 
prennent fin au moment de l'élection d'un nouveau Président. 

3. Le Trésorier Général et le Trésorier Général adjoint sont chargés 
de la gestion joumalière des finances sous l'.autorité du Président. 

4. Une fois par an, ils soumettent le budget des dépenses à l'appro
bation du Bureau et font rapport devant celui-ci sur l'état des recettes. 
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2. Organigramme des organes directeurs. 

(Nombre des membres : estimations basées sur les statuts). 

1979 : 

Président 
1 Vice-Président 
3 Vice-Présidents 

1 
Secrétaire Générale 
Politique+ Adjoint 

1 
T résorier Général 
+ Adjoint 

1 Commission de Conciliation et d'Arbitrage: ± 40 membres 
« Petit Bureau » : ± 20 membres 

1 
Bureau : ± 70 membres + ± 20 avec voix consultative 

1 
Comité Permanent : ± 300 membres 

1 
Congrès : 2000 à 2400 membres 

3. Le Congrès. 

- Congrès constitutif du PRL, Ie 19 mai 1979, Bruxelles. 
PRLW + PL = PRL ; charte des libéraux réformateurs, élection 
européennes. 

- Congrès statutaire, Ie 23 juin 1979, Bruxelles. 
Statuts ; élection présidentielle. 
Nombre des participants : quelque 1000 ( Het Laatste Nieuws, 
Ie 25 juin 1979). 

Congrès, Ie 15 mai 1980, Bruxelles. 
Participation gouvernementale : 882 oui, 14 non et 21 abstentions. 

- Congrès, Ie 18 octobre 1980, Verviers. 
Evaluation de la participation gouvernementale. 

- Congrès électoral, le 4 octobre 1981, Bruxelles. Elections parle
mentaires, le 8 novembre 1981. 

Congrès, le 16 décembre 1981, Ixelles. 
Participation gouvernementale : unanimité moins un et 5 absten
tions . 
Nombre de part1c1pants : quelque 600 délégués ( Het Laatste 
Nieuws, le 17 décembre 1981). 
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- Congrès, le 23 janvier 1982, Bruxelles. 
Action gouvernementale, élection présidentielle. 

- Congrès, le 11 décembre 1982, Wavre. 
Evaluation de la participation gouvernementale. 
Nombre de parti ei pants : plus de 500 ( Le S oir, Ie 13 décembre 
1982). 

4. Le Bureau. 

Composition, basée sur le Guide des Ministères. 

Abréviations complémentaires ou adoptées 

G : Secrétaire générale administrative 

S : Secrétai1:1e générale politique 

A : Secrétaire politique adjoint. 

1979-1980 1980-1981 

E. Abeloos X X 
A. Bertouille PS M 

J . Bock 0 0 
J . Brassinne X X 
P. Bruyneel G G 
P. Bruyr X X 
J. Coen p p 

M. Colart X X 
M. Cools X X 
A. Cornet X X 
Ch. Cornet d'Elzius p p 

A. Damseaux RP RP 
J.P. Dauby X X 
P. Debouvery X X 
A. De Decker A A 
J. Defraigne p p 

G. Delruelle X X 
A. Demuyter p M 
P. Descamps p p 
D. Ducarme X X 
A. Duquesne X X 
A. Evers p p 
J. Gillet p p 
J. Gobleit d'Alviella X X 

1981-1982 

X 
M 
0 
X 
G 
X 
p 

X 

X 
p 

RM 
X 
X 
AP 
p 

X 
M 
p 
p 
X 
p 
p 
X 
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1979-1980 1980-1981 1981-1982 

M.-Th. Godinache-Lambert X X p 

J. Gol PV PV M 
H. Hasquin X X X 
P. Hazette X X X 
P . Henrion X X X 
R. Henrion p p p 

J. Herzet-Govaerts X X X 
N. Hougardy X X X 
P. Houtmans X X X 
F. Janssens X X X 
E. Klein X X p 

E. Knoops p p M 
S. Kubla p p p 

A. Lagneau p p p 
B. Liebin X X 
P . Maistriaux p p 

B. Marchand X X X 
J. Mayenne-Goossens p p M 
L. Michel p PS V 
Ph . Monfils X X M 
G. Mullldeleer p p p 
J. Olivier X X X 
L. Olivier p p 

M. Olivier X X X 
Fr. Perin p X X 
G. Pierard p p p 
V. Plas X X X 
Ch. Poswick p M p 
E. Poswick 0 X X 
J. Rey R X X 
M. Toussaint p p p 
M. Tromont p PO M (0) 
M. Van Doosselaere X X X 
P . Van Halteren 0 0 0 
J. Wathelet 0 OP 0 
M. Zimmer X X X 
J . Zurstrassen X X X 
L. Beyer de Rijcke R R 
A. Brison X X 
F. Calberg-Deville - r .,,._ 

R. Close X p 
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1979-1980 1980-1981 1981-1982 

A. Fautre X X 
M. Foret X X 
P. Hatry E P 
G. Manigart X X 
R. Valentin X X 
J. Van den Haute X P 
J. Van Offelen X X 
}.M. André X 
Ch. Aubecq P 
Y. Bacqueline X 
J. Barzin P 
Ch. Bossicart X 
R. Braye X 
P. Calbeau X 
P. Clerdent P 
A. Dedety SP 
F.X. De Donnea X 
J. Delruelle-Ghobert P 
D. D'Hondt P 
J. Doumont P 
A. Dubois X 
M. Dujardin X 
Ph. Fontaine X 
G. Gabriel X 
C. Gentilhhomme X 
F.O. Huylebrouck P 
I. J asselette X 
G. Libert X 
G. Mamette X 
A. Matagne X 
J. Militis P 
E. Moreau X 
Ch. Petitjean P 
0. Piette X 
Cl. Robert X 
Cl. Rotthier-Boels 
A. Soudant 
M.L. Stengers 

X 
X 
X 
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Total 61 72 99 
Parlementaires 25 25 41 

41,0 34,7 41,4 
Ministres 4 9 

5,5 9,1 
Femmes 6 7 8 

9,8 9,7 8,1 

5. Le petit Bureau. 

Au sein du Bureau s'est constitué un organe non-statutaire moins nom
breux, dit « Ie petit Bureau », duquel M. DETAILLE donne la composi
tion dans son mémoire Analyse organisationnelle du Parti Réformateur 
Libéral. Louvain-la-Neuve, mémoire de licence UCL, 1980, p. 94. 

Le G uide des Ministères 1981 -1982 de sa part parle d'un « Bureau 
exécutif >>, ce qui paraît être Ie même organe officieux, soit-il un peu 
plus nombreux. 

1980 1981 (-1982) 

J. Gol X X 
P. Van Halteren X X 
A. Bertouille X X 
A. De Decker X X 
C. Poswick X X 
J. Bock X X 
J. Defraigne X X 
A. Lagneau X X 
E. Kinoops X X 
P. Henrion X X 
M. Foret X X 
R. Henrion X X 
F. Perin X X 
A. Demuyter X X 
P. Bruyneel X 
J. Hennebert X 
A. Damseaux X X 
J. W,athelet X X 
F. Calberg X 
P. Descamps X X 
Ch. Cornet d'Elzius X 
P. Hatry X 
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1980 

L. Michel 
G. Mundeleer 
L. Olivier 
G. Pierard 
J. Rey 
M. Toussaint 
M. Tromont 
J. Van Off el en 

6. Le Président. 

D ate Président de dési 7nation 

.J. Go! 23 juln 1979 

L . Michel 17 décembre 1981 
i,ntérim 

L. Michel 23 janvier 1982 

7. Les membres (1). 

1981 47.233 
1982 54.161 
1983 62.093 
1984 66.722 

Collège électorcd 

Congrès 

Comité permanant 

Congrès 

Autres 1 
candidats 

Aucun 

? 

Aucun 

1981 (-1982) 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Mode J r ésultats 

839 sur 895 

? 

638 sur 600 

1985 70.514 
1986 73.727 
1987 76.298 

8. Campagnes électorales : les coûts (en millions de francs belges ei 1:11 

tenant compte des prix courants de l'époque) . 

1979 14,5 
1981 49,7 
1985 122,5 

9. Publications. 

Publications - programmes. 

- Charte des libéraux réformateurs de W all on ie et de Bruxelles, 7 p. 

- Projet pour le changement. Bruxelles, 1981, 34 p. 
Aus,si comme édition spéciale de La Dernière Heure: Programme pour 
le changement. C'est l'heure du changement. 4 p. 

(1) M. MAES , D e ledenaantallen van de poli tieke partijen in B elgië. L euven , 
Afdeli,ng- Pol'itologie, 1988, blz. 68. 
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- Libérons l' avenir. Document introductif et préparatoire au congrès du 
PRL. ( 1981) . 40 p. 

- Rapport de la commission « Problèmes de l'immigration » de la régio
nale de Bruxelles du PRL. Bruxelles, Ed. de !'Opinion, 1982, 11 p. 

- Le gouvernement de changement. ( 1982). 64 p. 

- Grands axes pour une alternative de redressement économique et 
financier . Bruxelles, 1982, 34 p. 

PRL Documents. 

- N° 1. L. MICHEL et D. DUCARME. Pour un débat de fond en 
Wallonie . Le défi vert. Bruxelles, 1980, 58 p. 

- N° 2 . L. OLIVIER, B. MARCHAUD et A. DUQUESNE. Faire 
face à la crise. Favoriser le dynamisme des PME. Bruxelles, 1980, 28 p. 

- N° 3. Le tour des ondes ou comment la RTBF pratique l'objectivité. 
Bruxelles, 1980, 91 p. 

- N° 4. G. PIERARD. Per de lance ignoré du renouveau. Les cadres. 
Sans pagination. 

- N° 5. Politique familiale. Bruxelles, 47 p. 

Publications périodiques. 

- Questions pour demain. 
Revue (bi-) mensuelle de réflexion politique. 
Godinne, 1977 - . 

- Progrès. 
Trimestriel, édité par Ie Centre P. Hymans, 1965 - . 

- PRL-Courrier. 
Périodique mensuel. 
Bruxelles, 1980 - . 
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VOLKSUNIE (VU) 

1970 - 1981 

1. Nationale partijorganen : statutaire bepalingen. 

639 

VU-statuten, november 1966, aangepast in 1970, 1973, 1978, 1980, 
1982. 

Tekst 1970 : 

Hoofdstuk 8. - De algemene partijleiding 

Art. 33. - De algemene leiding van de partij berust bij de Partij
raad, hoogste orgaan van de partij. 

Art. 34. - Van de Partijraad maken deel uit: 

1. De arrondissementsvoorzitters of secretarissen, die als vaste plaats
vervangers voor elkaar optreden. 

2. De volksvertegenwoordigers, senatoren en bestendig afgevaardigden. 

3. De bijkomende arrondissementsafgevaardigden en hun bestendige 
plaatsvervanger. Hun aantal bedraagt één per schijf van 15.000 
stemmen behaald op de kamerlijst van de Volksunie of kartellijst 
met de Volksunie, bij de jongste verkiezingen. 

Art. 35. - Er kan, behalve arrondissementele secretaris, vaste plaats
vervanger voor de arrondissementsvoorzitter, niet meer dan één besten
dige plaatsvervanger aangeduid worden per arrondi:ssement. De plaats
vervanger mag niet samen met de effectieve leden aanwezig zijn. De 
arrondissementsafgevaardigden mogen van hun stemrecht slechts gebruik 
maken wanneer hun arrondissement in regel is met de ledenaansluiting 
voor ten mifiJ.ste 10 afdelingen. Voor de arrondissementen leper en 
Oudenaarde-Ronse wordt dit aantal op 5 vastgesteld. 

Art. 36. - De Partijraad vult zichzelf aan met : 

1. De provinciale voorzitters. 

2. De algemene verantwoordelijken voor propaganda, organisatie, finan-
ciën, dienstbetoon en de studiedienst. 

3. De Hoofdredacteur van het algemeen partijblad. 

4. De Algemene Directeur. 

5. De voorzitters van de VU-fracties in de provinciale raden. 
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6. De Voorzitter van het vlaams-nationaal Studiecentrum voor Provin
cie- en Gemeentemandatarissen 

7. De afgevaardigde van de VUJO die op voorstel van de Nationale 
VUJO-raad door de Partijraad in het Partijbestuur werd opgenomen, 
als verantwoordelijke voor de jongerenwerking. 

Art. 36bis. - Bij 2/3e meerderheid kan de Partijraad leden met 

stemrecht coöpteren, tot een maximum aantal van 5. 

Art. 37. - De Partijraad bepaalt de te volgen politieke tactiek van 

de Partij. Hij spreekt zich uit over alle belangrijke aangelegenheden die 
niet door het Partijcongres behandeld werden. Hij stelt het Partijbestuur 
aan en controleert de werking erv,a,n. De Partijraad vergadert in beginsel 
om de maand. Op verzoek van ten minste tien leden moet de Algemeen 
Secretaris de Partijraad in bijzondere vergadering samenroepen. 

Art. 38. - De Partijraad duidt onder eigen leden een voorzitte_·, twee 
ondervoorzitters, een verslaggever, en twee commissarissen voor geregeld 
financieel verslag aan. De Voorzitter van de Partijraad waakt over de 
rechten van dit lichaam, stelt de agenda samen en bdt de vergaderingen. 
De Partijraad stelt zijn reglement van illlWendige orde op. Op elke gewone 
vergadering van de Partijraad moeten de werkingsverslagen van het 
Partijbestuur worden voorgelezen. 

Art. 39. - Het Partijbestuur is s,amengesteld uit 22 leden : de Algemene 
Voorzitter, 2 Ondervoorzitters, de Algemene Secretaris, de Algemene 
Directeur, vier volksvertegenwoordigers, aangeduid door de kamergroep, 
drie senatoren, aangeduid door de senaatsgroep, de algemene verant
woordelijken voor de organisatie, financiën, studiediens,ten en propaganda, 
de Hoofdredacteur van het partijblad, en vier leden afgevaardigd door de 
Partijraad. Behoudens de afgevaardigden der parlementaire fracties, 
worden ze door de Partijraad aangeduid onder eigen leden voor een 
termijn V'an twee jaar. De Algemene Voorzitter en Algemene Secretaris 
worden bij twee derden meerderheid verkozen. 

Het Parti jbestuur wordt aangevuld met een bijkomend lid dat, op 
voorstel van de Nationale VUJO-raad, door de Partijraad als verant
woordelijke voor de jongerenwerking wordt aangesteld. 

Art. 40. - Het partijbestuur is gelast met de uitvoering der beslis
singen van de Partijraad en met de dagelijkse leiding der Partij. Het 
heeft tot taak de politieke ontwikkeling van nabij te volgen en is bevoegd 
om te beslissen in dringende aangelegenheden. 

Het panijbestuur komt wekelijks samen en is verplicht zijn beleid 
te verantwoorden voor de Partijraad. Het Partijbestuur maakt deel uit 
van de nieuwe Partijraad tot een nieuw Bestuur verkozen is. 
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Art. 41 . - De Algemene Voorzitter zit het Partijbestuur voor en 
vertegenwoordigt de Partij naar buiten. Bij staking van stemmen iis zijn 
s,tem doorslaggevend. 

Art. 42. - De Algemene Secretaris heeft samen met de Algemene 
Voorzitter de zorg voor de algemene werking van de Partij. Hij is ook 
belast met de leiding van de partijadministratie. 

Art. 43. - De algemene verantwoordelijke voor financieel beheer 
leidt de financiële mobiJisatie, beheert het geld van de centrale partijkas 
en de goederen van de Partij. Hij oefent toezicht uit op het financieel 
beheer op elk niveau van de partijorganisatie. 

Art. 44. - De algemene verantwoordelijke voor de propaganda staat 
in voor de verspreiding van de doelstellingen en strijdobjectieven van 
de Partij . 

Art. 45. - De algemene verantwoordelijke voor de organisatie leidt 
en •stimuleert de organisatorische uitbouw van de Partij volgeru; de 
statuten. 

Art. 46. - De algemene verantwoordelijke voor het dienstbetoon 
staat in voor de organisatie en de doelmatigheid van het dienstbetoon. 

Art. 47. - De algemene verantwoordelijke voor de studiediensten 
staat in voor de informatie, de documentatie en de kaderscholing. 

Art. 48. - De Volksunie wordt in rechte vertegenwoordigd door de 
v.z.w. « De Volksunie». 

Art. 49. - Het Partijbestuur controleert alle uitgaven van de Partij 
( weekblad, tijdschriften, brochures, boeken, enz.) en kan in dit verband 
alle maatregelen treffen die het nuttig acht. 

Art. 50. - De Volksunie heeft geen eigen jeugdbeweging. Zij draagt 
geen verantwoordelijkheid voor de werking van de ziekenfondsen, vak
en beroepsorganisaties die haar simpathie of steun genieten. 

Hoofdstuk 11 . - Partijcongres 

Art. 66bis. Het Partijcongres spreekt zich uit over alle fundamen-
tele zaken en over de oriëntering der Partij. 

Art. 67. - Ieder jaar bepaalt de P,artijraad plaats en datum van het 
gewoon Partijcongres, gewijd aan actuele vraagstukken op sociaal, eco
nomisch, politiek, cultureel vlak. Het duidt de Voorzitter van het 
Congres en de verantwoordelijke voor het inrichtend comité aan. 
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Deze aanduidingen moeten minstens zes maanden bij voorbaat gebeuren . 
Het opstellen en coördineren der referaten gebeurt door de nationale 
studiedienst, onder verantwoordelijkheid van de Partijraad. 

Art. 68. - Tot de sectievergaderingen en de slotzitting hebben enkel 
toegang : de leden der Partij, op vertoon van hun lidmaatschapskaart en 
de genodigden op vertoon van hun uitnodiging. Elke afdeling moet ver
tegenwoordigd zijn op deze bijeenkomsten. De tuchtraad kan sancties 
voorstellen ten overstaan van de af delingen welke zouden in gebreke 
blijven. 

Art. 69. - Elke afdeling van 25 leden beschikt over twee stemgerech
tigde afgevaardigden . Per 25 leden méér wordt een bijkomende stem
gerechtigde afgevaardigde aangeduid. Hebben eveneens stemrecht : de 
leden van de Partijraad, de partijmandatarissen van Kamer, Senaat en 
Provincie, de leden van de arrondissementsbesturen en de kantonnale 
gevolmachtigden. Eén persoon kan. slechts éénmaal stemgerechtigd zijn. 

Art. 70. - In de sectievergaderingen mag iedereen tussenbeide komen 
op voorwaarde dat dit schriftelijk aan de Secretaris der sectie wordt 
aangevraagd, met aanduiding van de inhoud, voor het begin van de 
vergadering. In de slotzitting wordt geen debat meer gevoerd . Amende
menten aan de resoluties kUIIlnen enkel ingediend worden bij het partij
secretariaat in de voorgeschreven vorm door de arrondissementen, mini
mum tien dagen voor het Congres. 

Art. 71. - De ontwerpbesluiten worden, samen met een toelich tende 
nota, door het inrichtend comité minstens één maand voor het Congres 
ter bespreking gezonden aain alle partijafdelingen, de arrondissements
besturen en de partijraadsleden. De afdelingen moeten voor het Congres, 
een algemene ledenvergadeóng houden hieraan gewijd. Zij bepalen hun 
houding en duiden hun afgevaardigden aan. De arrondissementen moeten 
hierna en minimum twee weken voor het Congres een speciale vergadering 
houden. De Raad stelt zonodi,g amendementen op en duidt de spreker 
aan die op het Congres de toelichting ervan moet geven. 

Een door de Partijraad aangestelde bijzondere commissie bespreekt 
de amendementen en stelt haar advies op. Wanneer de amendementen 
gunstig geadviseerd worden door de commissie worden ze mits goed
keuring van de Partijraad in de ontwerpbesluiten opgenomen. Voor het 
materiële werk beschikt het inrichtend comité over de medewerking 
van alle vrijgestelden van de Partij . 

Art. 72. - Op schriftelijk verzoek van ten minste vijf arrondisseme -
ten uit meer dan één provincie, gericht tot de Algemene Secretaris moet 
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door de Partijraad een buitengewoon Partijcongres samengeroepen wor
den. 

Art. 73. - De congresbesluiten verbinden de Partij en haar mandataris-
sen en dienen aan de leden bekend gemaakt. 

VU-statuter, Partijraad 25 juni 1988. 

5. De Nationale S truc tuur. 

5.1. Partijraad. 

5.1.1. De Partijraad is, na het Congres, het hoogste orgaan van de 
Partij. 

5.1.2. 

5.1.2.1. Lid van de Partijraad zijn : 

a) De arrondissementsvoorzitters en -secretarissen met één plaatsver
vanger voor beiden, aan te wijzen door het arrondissementsbestuur, uit 
eigen leden. 

b) De bijkomende arrondissementsafgevaardigden en één bestendig 
plaatsvervanger, door de Arrondissementsraad uit de eigen leden verkozen. 

Hun aantal bedraagt één per schijf van 10.000 stemmen behaald op de 
kamerlijst van de Volksunie of kartellijst met de Volksunie, bij de jongste 
verkiezingen. Een laatste schijf van 7.500 stemmen of meer wordt 
beschouwd als een volledige schijf van 10.000 stemmen. 

Voor het Arrondissement Brussel wordt aangenomen dat dit aantal 
ten minste 2 bedraagt. 

Valt een van deze personen weg dan dient hij (zij) bij verkiezing te 
worden vervangen. 

c) De Bestendig Afgevaardigden, de Parlementsleden, de Staatssecre
tarissen en de Ministers. 

5.1.2.2. De Partijraad vult zichzelf aan met : 

a) de Algemene Penningmeester; 

b) de Provinciale Voorzitters ; 

c) de Hoofdredacteur van het algemeen partijblad ; 

d) de Algemeen Directeur ; 

e) één afgevaardigde van elke VU-fractie in de Provinciale Raden, en 
één vaste plaatsvervanger, aan te wijzen door de fractie . 
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f) vijf door de Nationale Raad van de Volksuniejongeren aan te duiden 
afgevaardigden alsmede één plaatsvervanger ; 

g) de Directeur van het Vormingsinstituut ; 

h) de stafmedewerker va:n VUJO. 

5.1.2.3. Bij 2/3-meerderheid kan de Partijraad ten hoogste 10 leden 
met stemrecht coöpteren . 

De coöptatie heeft plaats tijdens de installatievergadering van de Raad 
vóór elke verkiezing of aanstelling door de nieuwe Raad. 

Zolang er geen 10 leden werden gecoöpteerd, mogen kandidaturen 
worden voorgedragen voor de over_blijvende plaatsen. De coöptatie heeft 
dan plaats tijdens de gewone raadsvergaderingen van januari en september. 

5.1.2.4. Aftredende parlementsleden blijven lid van de Partijraad, tot 
de ,eerstvolgende algemene vernieuwing van de Raad, behoudens verzet 
van hun Arrondissementsmad bij 2/3-meerderheid. 

5.1.3. Na de installatie van de nieuwe Partijraad wijst deze uit eigen 
leden een Bureau aain bestaande ui't de Voorzitter van de Partijraad, een 
eerste en tweede Ondervoorzitter, een Secretaris en een Verslaggever. 

De Voorzitter van de Partijraad waakt over de rechten van dit orgaan, 
leidt de vergadeDingen ervan en stelt de agenda samen in samenwerking 
met het Bureau. 

5.1.4. De Partijraad stelt zijn huishoudelijk reglement vast. 

De Diensthoofden en Directeurs worden door het Partijbestuur 
benoemd ; de Partijraad bekrachtigt de benoeming. 

Op elke gewo,ne vergadering va:n de Partijraad worden de werkings
vershgen van het Partijbestuur toegelicht. Zij worden in een register 
neergelegd op het Algemeen Secretariaat waar de Partijraadsleden er 
inzage en afschrift van mogen nemen. 

5.1.5. Op de vergadering van de Partijraad die volgt op elke verkiezing 
van het Partijbestuur stelt de Partijraad in of buiten zijn midden Perma
nente Commissies aan van tenminste 3 en ten hoogste 7 leden. 

De Partijraad kan ook andere of Tijdelijke Commissies aanstellen. 

Hij omschrijft het werkterrein van zijn Commissies. 

De Commissies adviseren Partijbestuur en Partijraad en brengen ten 
minste eenmaal per jaar verslag uit bij de Partijraad. 

5.1.6. Op de vergadering van de Partijraad die volgt op de verkiezing 
van het PartijbestuUJ: wordt een deskundige als Algemene Penningmeester 
verkozen. 
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5 .1. 7. De werking van de Partij wordt bepaald door de Partijraad. 
Het Partijbestuur wordt door de Partijraad aangesteld en gecontroleerd. 

5.1.8. De Partijraad vergadert in beginsel om de maand. Op verzoek 
van ten minste 10 % van de leden roept het Bureau vain de Partijraad de 
Raad in buitengewone vergadering bijeen binnen 20 dagen. 

Elk lid kan een punt op de agenda plaatsen mits een schriftelijk 
verzoek daartoe ten minste vijf dagen voor de vergadering wordt toegezon
den aan de Voorzitter van de Partijraad. Staande de vergadering kan een 
punt aan de agenda worden toegevoegd. 

5.1.9. 

5.1.9.1. Na iedere parlementsverkiezing wordt de samenstelling van 
de Partijraad aangepast. Deze aangepaste Partijraad zet de bestuurperiode 
verder. 

5.1.9.2. Na iedere parlementsverkiezing schrijft de aftredende Partij
raad de verkiezing uit van het Partijbestuur en van het Bureau van de 
Partijraad, de Voorzitters uitgezonderd. 

Deze verkiezing gebeurt door de aangepaste Par tijraad op de eerst
volgende vergadering. De aangepaste Partijraad kan evenwel beslissen 
deze functies te bevestigen. 

5 .2. Partijbestuur. 

5.2.1. 

5.2.1.1. Stemgerechtigde leden van het Partijbestuur zijn : 

a) leden van rechtswege : de Stichter-Voorzitter. 

b) de Algemeen Voorzitter en de Algemeen Secretaris, beiden belast 
met de algemene politieke leiding en het algemeen beheer van de Partij ; 

c) twee Ondervoorzitters waarvan er één bij voorrang geen Parlements
lid .is ; 

d) zes door de Partijraad te verkiezen leden waarvan ten hoogste twee 
Parlementslid zijn ; 

Voor zover als nodig staan de laatst verkozen kandidaten - Parlements
leden hun plaats af aan de eerste niet verkozen kandidaten - niet-Parle
mentsieden. Hebben deze laatste kandidaten niet de vereiste meerderheid 
behaald dan wordt er opnieuw gestemd. 

Zijn er nie t voldoende kandidaten - niet-Parlementslid dan vervalt 
deze beperking tot beloop van het aantal ontbrekende kandidaten. 

e) de Voorzitter van de fractie van de Vlaamse Raad, de Voorzitter 
van de groep in het Europees Parlement en telkens twee door de Kamer
en Senaartsfracties aan te duiden leden, onder wie de Fractievoorzitter ; 

This article from Res Publica is published by Eleven international publishing and made available to anonieme bezoeker



646 RES PUBLICA 

f) één bijkomend lid verantwoordelijk voor de jongerenwerking, op 
voorstel van de nationale VUJO-raad, door de Partijraad uit eigen leden 
aangewezen. Deze persoon is een reële schakel tussen het Partijbestuur 
en VUJO: hij is tevens lid van het Dagelijks Bestuur van VUJO; 

g) de Algemeen Penningmeester, belast met het financieel beheer van 
de Partij. 

5.2.1.2 . Lid van het Partijbestuur met raadgevende stem zijn : 

a) de af tredende Algemeen Voorzitter en de aftredende Algemeen 
Secretaris ; 

b) de Voorzitter van de Partijraad of zijn plaatsvervanger, aangewezen 
door de leden van het Bureau van de Partijraad uit eigen leden. 

c) de Algemeen Directeur ; 

d) de Ministers en Staatssecretarissen, voor de periode van hun man-
daat én en daaropvolgende bestuursperiode van het Partijbestuur. 

5.2.1.3 . Kunnen geen stemgerechtigd lid van het Partijbestuur zijn : 

a) Ministers, Staatssecretarissen en de Kabinetsleden van niveau 1 ; 

b) Bestendige Afgevaardigden ; 

c) Vrijgestelden die in de Partijraad zetelen uit hoofde van hun functie. 

5.2 .2. 

5.2.2.1. De samenstelling van het Partijbestuur heeft plaats tijdens de 
eerste gewone vergadering na de installatievergadering van de Partijraad. 

De Partijraad verkiest, uit eigen leden, eerst de Algemeen Voorzitter, 
daarna de Algemeen Secretaris, vervolgens de twee Ondervoorzitters en 
ten slotte de overige door de Partijraad te verkiezen leden van het Partij
bestuur. De stemmingen gebeuren overeenkomstig het in art. 7.2 bepaalde. 

5.2.2.2. Aftredende partijbestuursleden kunnen zich kandidaat stellen 
voor het nieuwe Partijbestuur. 

5.2.2.3 . Er bestaat onverenigbaarheid tussen de functies van Algemeen 
Voorzitter, Algemeen Secretaris, Ondervoorzitter en Algemeen Penning
meester. 

Er bestaat onverenigbaarheid tussen de functies van Algemeen Voor
zitter respectievelijk Algemeen Secretaris en de functie van Voorzitter 
van een parlementsfractie. 

Er bestaat onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van het Partij
bestuur en dat van het Bureau van de Partijraad. 

5.2.3 . Het Partijbestuur is belast met de uitvoering van de beslissingen 
van de Partijraad en met de dagelijkse leiding van de Partij. 
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Het heeft tot taak de politieke ontwikkelingen van nabij te volgen en 
is bevoegd om te beslissen in spoedeisende aangelegenheden, onder voor
behoud van goedkeuring door de Partijraad. 

6. P a r t i ; c o n g r e s . 

6.1. Het Partijcongres is het hoogste orgaan van de Partij. Het spreekt 
zich uit over alle fundamentele zaken en over de oriëntering van de 
Partij. 

6.2. Om de twee jaar bepaalt de Partijraad het thema van het Gewoon 
Congres, gewijd aan actuele vraagstukken op sociaal, economisch, politiek 
en cultureel vlak. Hij wijst de Voorzitter van het Congres aan, alsook 
de leden van de congrescommissie. 

6.3. De ontwerp-besluiten worden, samen met een toelichtende nota, 
door de congrescommissie ten minste drie maanden voor het congres 
ter bespreking gezonden aan alle Afdelingen, de Arrondissementsbesturen 
en de Partijraadsleden. 

De Af delingen moeten voor het Congres een Algemene Ledenver
gadering houden hieraan gewijd. Zij bepalen hun houding en wijzen hun 
Afgevaardigden aan. 

De Arrondissementen houden hierna, en ten minste vier weken voor 
het Congres een speciale vergadering. De Raad stelt zonodig amendemen
ten op en wijst de spreker aan die op het Congres de toelichting ervan 
moet geven. 

Ook VUJO kan amendementen indienen. 
De congrescommissie bespreekt deze amendementen en geeft haar 

advies op. Wanneer over de amendementen een gunstig advies wordt 
uitgebracht worden ze in de ontwerp-besluiten opgenomen. 

Voor het materiële werk beschikt de congrescommissie over de mede
werking van alle vrijgestelden van de Partij. 

6.4. Tot de sectievergaderingen en de slotzitting hebben enkel toegang : 
de leden van de Partij op vertoon van hun lidmaatschapskaart en de 
genodigden op vertoon van hun uitnodiging. Op het Congres moet elke 
Af deling vertegenwoordigd zijn. 

6.5. Stemgerechtigd zijn: 

a) twee Afgevaardigden per Afdeling ; 

b) de bijkomende Afgevaardigden van de Afdelingen ; voor elke 
schijf van 25 leden boven de 25 is telkens een bijkomende Afgevaardigde 
stemgerechtigd ; 

c) de Partijraadsleden ; 
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d) Provincieraadsleden ; 

e) de Arrondissementele Bestuursleden ; 

f) de Kantonnale Afgevaardigden. 

Een lid kan slechts éénmaal stemgerechtigd zijn. 

6.6. 

RES PUBLICA 

6.6.1. In de sectievergaderingen kan ieder rechtmatig toegelaten li 
tussenbeide komen. In de slotzitting wordt geen debat meer gevoerd. 

6.6.2. Amendementen op de resoluties kunnen enkel in de voor
geschreven vorm worden ingediend bij het Algemeen Secretariaat, door 
de Arrondissementsbesturen ten minste drie weken voor het Congres . 

6.7. Op gemotiveerd schriftelijk verzoek van ten minste vijf Arron
dissementen uit meer dan één Provincie, gericht aan de Voorzitter van de 
Partijraad, moet door de Partijraad een Buitengewoon Congres worden 
samengeroepen, waarbij de procedure bedoeld in de voorgaande artikelen 
dient te worden nageleefd. 

6.8. 

6.8 .1. Telkens als de Partij aangezocht wordt van een regering deel uit 
te maken, moet door de Partijraad een Bijzonder Congres worden samen
geroepen. Dit Congres wordt voorgezeten door de Voorzitter van de 
Partijraad. 

6.8.2. In afwi,jking van art . 6.5. zijn dan stemgerechtigd : 

a) de Partijraadsleden én de plaatsvervangers ; 

b) de leden van het Partijbestuur die geen deel uitmaken van de Partij-
raad; 

c) de Provincieraadsleden ; 

d) de Arrondissementele Bestuursleden, verkozen volgens art. 4.2 .1.1 ; 

e) de Kantonnale Afgevaardigden ; 

f) de Fractieleiders van de Gemeente- en Deelgemeenteraden, als dus-
danig aanvaard door het Arrondissementsbestuur ; 

g) de Voorzitters van de Politieke Colleges; 

h) de Voorzitters en Secretarissen van de Afdelingen ; 

i) de leden van het Dagelijks Bestuur van VUJO. 

6.8.3. Er wordt enkel gestemd over het regeerakkoord als zodanig en 
dit in één enkele stembeurt. 
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6.9. De Congres-procedure wordt door de Partijraad bepaald in een 
reglement, dat bij 2/3-meerderheid wordt aangenomen. 

6.10. De Congresbesluiten verbinden de Partij en haar mandatarissen 
en worden aan de leden bekendgemaakt. 

2. Zie blz. 650. 

3. Partijcongres. 

- 12de Statutair Congres, 26 april 1970, Brussel. 
Inhoud : gemeentebeleid « Voor een leefbare gemeente in federaal 

Vlaanderen ». 
Opkomst: ± 1.200 •aanwezigen. 

- 13de Statutair Congres, 5-6 juni 1971, Brussel. 
Inhoud : sociale rechtvaardigheid in Vlaanderen « Een rechtvaardige 

welvaartspreiding voor allen ». 

- 14de Statutair Congres, 24-25 november 1973, Oostende. 
Inhoud : « Een moderne partij, een echte democratie, een Vlaamse 

staat » - deel 1. 
Opkomst : ± 2.000 aanwezigen. 

- 14de Statutair Congres, 1-2 februari 1975, Hasselt. 
Indoud : « Een moderne partij, een echte democratie, een Vlaamse 

staat » - deel 2. 

- Verkiezingscongres, 4 april 1976, Antwerpen. 
Inhoud : « De gemeente en gemeenteraadsverkiezingen». 

- Verkiezingscongres, 3 april 1977, Antwerpen. 
Inhoud: gewestvorming. 

- 17de Statutair Congres, 20-21 mei 1978, Brussel. 
Indoud : « Arbeid, adel in Vlaamse staat». 
Opkomst : ± 1.250 aanwezigen. 

- Verkiezingscongres, 3 december 1978, Brussel. 
Inhoud : balans van regeringsdeelname ; federalisme. 
Opkomst : ± 1.350 aanwezigen. 

- Verkiezingscongres, 1 april 1978, Gent. 
Inhoud : Europese verkiezingen 1979. 

- Intern Congres, 15 december 1979, Brussel. 
Inhoud: « Het hernieuwde vertrouwen». 

- Verkiezingscongres, 18 oktober 1981, Brussel. 
Inhoud: verkiezingsprogramma. 
Opkomst : ± 1.500 aanwezigen. 
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2. Organigram van de nationale partijorganen. 

1970 

ondervoorzitters 
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voorzitter 
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partijraad(! 100) 

parti_jcongres 
(! 1200) 

voorzitter 

dagelijks bestuur 
(8) 

partijbestuur (17) 

secretaris 

secretaris 
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1973 

ondervoorzitters 
2 

1980 

ondervoorzitters 
(2) 

beheerscomité 

voorzitter 

agelijks bestuur 
(8) 

partijbestuur 
(14) 

partijraad 
(! 100 

partijcongres 
(~ l 200 ) 

voorzitter 

partijbestuur (17) 

partijraad 
(! 150 

partijcongres 
(! 1200) 

secretaris 

secretaris 

politiek comité 
(8) 
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4. Partijraad. 

Negen à veertien vergaderingen per jaar. 

Bij wijze van voorbeeld : 

1984 (11): 

14 januari: 

- Politieke toestand en actualiteit. 
- Goedkeuring lijst Euro-verkiezingen. 
- Verslag Euro-fractie. 
- Verslag « secretariaten » : 

651 

- erkenning arrondissement Hasselt als « klein » arrondissement ; 
- aanvaarding van de fractieleiders districtraad stad Antwerpen 

in arrondissementsraad Antwerpen. 
- Klachten ( waaronder klacht De Rover tegen arrondissementsbestuur 

Leuven. 
- Verslag werking commissie sociale zekerheid. 

11 februari : 

- Politieke toestand en actualiteit. 
- Evaluatie 2 jaar Vlaamse regering. 
- Kennisgeving van Europese lijst. 
- Partijbestuur : 

- automatisch lidmaatschap van Partijbestuur van gewezen en 
huidige Ministers en Staatssecretarissen ; 

- verslag ontmoeting Partijbestuur - VUJO. 
- V,raag tot heropname als lid van M. Babylon en A. Dierick. 
- Activiteitenkalender 84. 
- Statuten. 
- Verkiezingen. 

10 maart: 

Installatievergadering van nieuwe Partijraad : 
- installatie van nieuwe Partijraad ; 
- eventuele verkiezing vain provinciale voorzitters ; 
- coöptatie van maximum 10 bijkomende partijraadsleden. 

- Verkiezing van Bureau van Partijraad en Partijbestuur : 
- afgevaardigden van parlementsfracties en Partijbestuur ; 
- Bureau van Partijraad ; 
- Voorzitter van Partijraad ; 
- Algemeen Voorzitter van Partij ; 
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- Algemene Secretaris van Partij ; 
- twee ondervoorzitters ; 
- 6 partijbestuursleden ; 
- VUJO lid. 

- Politieke toestand en actualiteit. 

14 april: 

- Financiën. 
- Verkiezingen : 

- algemene penningmeester ; 
- twee comissarissen-revisoren ; 
- beheerscomité; 
- verzoenings- en tuchtraad ; 
- statutencommissie ; 
- partijraadscommissie VU-vrouwen. 

- Europese verkiezingen. 
- Arrondissementeel vragenhalfuurtje. 
- Politieke toestand en actualiteit. 

12 mei: 

Arrondissementeel vragenhalfuurtje. 
- Politieke toestand. 
- Opvolging werking Partijraad : 

- Congres « Economie-ecologie » - parlementaire vragen ; 
- Nobels-Peelman ; 
- relatie VU-Gemeentekrediet ; 
- eiinddarum ledenhernieuwing. 

- Europese verkiezingen : 
- kiesplatform ; 
- rondvraag van stand van zaken arrondissementele kiescampagne. 

- Alternatief besparingsplan van VU. 
- Voorstel werking Partijraad. 

23 juni: 

- Arrondissementeel vragenhalfuurtje . 
- Politieke toestand en ,actualiteit - Euroverkiezingen. 
- Opvolging werking Partijraad : 

- burgerlijke ontrouw ; 
- Y. De Clercq ; 
- Bond Grote en Jonge Gezinnen ; 
- Nobels-Peelman. 

- Werkzaamheden Congres. 
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8 september : 

- Arrondissementeel vragenhalfuurtje. 
- Politieke toestand en actualiteit. 
- Nota sociale zekerheid. 
- Tucht en verzoeningscommissie met o.m. zaak Mechelen. 
- Europees Parlement: fractievorming. 

27 september : Sociale zekerheid. 

16 oktober : Sociale zekerheid. 

17 november : niet gekend. 

8 december: 

Arrondissementeel vragenhaJfuurtje. 
Politieke actmiliteit. 
Werkzaamheden Kamerfractie. 

- Werkzaamheden Congrescommissie. 
- Europarlement. 
- Mediabeleid. 
- Toestand abonnementen WIJ. 

5. Partijbestuur. 

1970 31-3 10-11 
1971 1913 

F. Van de·r Elst VP VP VP 
W . Jo·r!-ssen SP SP SP 
V . Anciaux p p p 
M . Babylon p p 
F . Baert p p p 
F . Bouwens p p p 
L. Claes p p 
M. Copp!eters p p p 
E . De Fa.cq p p 
R. Mattheyssens p p 
E. Rask!n p p p 
H. SchHtz p p p 
M. V&n Haegendoren p p 
L. Wouters p p 
U. Degraeve X 
H . Engels X X 
J . Laerem&ns X X 
W. Luyten A A 
G. V&n In X X 
T . Van Over-straeten X X 
P. Ma.rtens X 
N . Van d·er Eecken-Maes X 
P . Van Grembergen X 
H . De Bleecken-lngelaere X 
H, De Bruyne p 

llll-11 11-3 !9-6 
1975 1978 1979 

p p p 
p p p 
M p 

p p p 

p 

VP VP 

X 

p 
p 

X 
M 
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14-.t 
1981 

p 
p 
VP 

p 

p 

p 
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1970 31-3 10-11 22-11 11-3 29-6 14-S 
1971 1973 1975 1978 1979 1981 

J . De Craen X X X 
W . Persijn p p p 

R. Vandekerckhove X M p 

H. Van Synghel X X X 
P . Peeters SP SP 
M . Sta.Is X 
G. De Rouck X 

I. Jacobs X 
W. Kuypens p 

J . Sauwens X 
R . Va ndezande p p p 

L . Van Steenkis te p X 

W . De Saeger s s 
J . Gabriels p p 

F. Kuypers X X 

R. Maes p p 

J . Maton X X 
S Rummens X 
J . Valckenlers p 

J . Vandemeulebroucke R R 
A . Geens X 
R . Lernout-Martens X 
J.-P. Pillaert X 
J. Roets X 

H. Verhelrstra.eten X 

M . Verscheiden X 
D . Vervaet p 

Totaal 20 22 14 14 15 17 20 

Parlem entariërs N 14 14 10 10 10 11 11 

% 70,0 63,6 71 ,4 71,4 66 ,7 64,7 55,0 

MLnisters N / / / 3 / / I 
% / / / 21,4 / j I 

Vrouwen N / 1 1 1 1 / 1 

% / 4,5 7,1 7,1 6,7 / 5,0 
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6. Partijvoorzitter. E 
ê 

Voorzi tter Datum K iesco llege 
tt1 

van verkiezing Tegenkandi daten Ui tslag -~ ---------
----á 

F . Van der Elst 13 maart 1971 Partijraad Geen 59/ 67 '--.... 
) F . V= de,"'" 10 november 1973 Partijraad Geen 74/ 90 \o 

'-1 
Algemeen Voorzitter '? .... 
H. Schi>ltz 10 november 1973 Partijraad E. Ra.skin 1 ste ronde 2"• r onde 3"• ronde \o 

00 
Voorzitter Partijbestuur H . Sch!ltz 44 45 46 .... 

E. Ra.skin 48 47 46 

H. SchhLtz 22 november 1975 Partijraad V. Anciaux, l •te ronde 2 de ronde 3d• ronde 
H . De Bruyne H. Sch!ltz 53 65 62 

V. Anciaux 16 19 Teruggetrokken 
H . D e Bruyne 26 24 36 

H. Sch!lltz 11 maa:rt 1978 Partijraad J. Valkeniers 1 s te ronde 2d• r onde 

H . Sch!ltz 62 70 
J . Valkeniers 32 26 

7 onth. 4 onth. 

V. Anciaux 8 september 1979 Partijraad J. Sauwens l s t • ronde 2d• r onde 
V . Anciaux 72 77 
J . Sauwens 40 38 

3 onth. 1 onth. 

V. Anc!aux 14 februari 1981 Partijraad Geen 107/116, 9 onth. 

V. Anc!aux 10 maart 1981 Partijraad Geen 131/ 139 

°' V, 
V, 
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7. Partijleden ( 1) . 

1970 36.326 1975 52.420 1980 49.563 
1971 41.458 1976 50.989 1981 46.671 
1972 46.287 1977 51.878 1982 47.410 
1973 50.350 1978 53.067 1983 50.322 
1974 51.141 1979 45.885 1984 52.263 

1985 50.890 

8. Verkiezingscampagnes : kostprijs. (in miljoen BF en m prijzen van 
de betreffende jaren) . 

1974 
1976 

23,3 
31,3 

9. Publikaties. 

1977 
1979 

Programmatische publikaties. 

40,4 
16,0 

1981 
1985 

51,l 
73,8 

- Federalistisch voorstel van de Volksunie . Volksunie-persdienst, 1970, 
24 blz. 

- Zwartboek over Limburg : de grote staking. Speciaal nummer van 
weekblad «Wij», Genk, 1970, 47 blz. 

- Maak ons nog sterker : Actieplan Volksunie . Brussel, 1971 . 

- M. Van Haegendoren, Zwartboek van de liberté du père de familie. 
1971, 81 blz. 

- Vrijheid van het gezinshoofd te Brussel. Speciale uitgave van week
blad « Wij ». Brussel, 1971, 16 blz. 

- F. Van der Elst, Van oppositie naar alternatief. Brussel, 1972, 
8 blz. 

- R. Vandezande, Zwartboek van de Belgische taalwetgeving. 1972, 
25 blz. 

- R. Vandezande, Witboek van de subnationaliteit. 1972, 9 blz. 
- Programma actieplan Volksunie. Brussel, 1973, 52 blz. 

- De Volksunie wil een onderwijspact en een onderwijsbeleid na 12 
jaar schoolpact. Brussel, 1974, 16 blz. 

- F. Van der Elst, 20 jaar Volksunie. Brussel, 1974, 128 blz. 

(1) M. MAES, D e ledenaantallen van de politieke partijen in Belqii!. Leuven, 
A!delin~ Polltolo~e, bis. '19, 
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- Besluiten van het 14• Volksuniecongres 1975. Neder-over-Heembeek, 

1975, 32 blz. 

- Een moderne parti;. Een echte democratie. Een Vlaamse staat. Beslui
ten van het 14• Volksuniecongres; Oostende 24 november 1973 en 
Hasselt 1-2 februari 1975. Brussel, 1975, 32 blz. 

- Een leefbare gemeente in een federaal Vlaanderen . Brussel, 1976, 

32 blz. 

- Dossier Vlaanderen eisende partij. Brussel, 1976. 

- H. Schiltz, Dossier Vlaanderen 1975. Brussel 1976, 32 blz. 

- Een Vlaamse staat in een Belgische bondsstaat. Balans voor een weg 
naa-r zelfbestuur. Ontwerptekst te bespreken op de partijraad van de 
VU, 2 oktober 1976. Brussel, 1976, 13 blz. 

- De Volksunie in 1976. Brussel, 1976, 120 blz. 

- Het gemeenschapspact van 24 mei 1977. Brussel, 1977, 15 blz. 

- Vrouwen in de Volksunie. Gent, 16 blz. 

- Identiteit, Geschiedenis, programma. Deurne, 1978, 14 blz. 

- H. Schiltz, De identiteit van de Volksunie. Brussel, 1978, 20 blz. 

- De Volksunie in 1978. Brussel, 1978. 

- Meer dan ooit federalisme. Verkiezingsprogramma. 

- H. Schiltz, Manifest aan mijn partij. Brussel, 1979, 19 blz. 

- Vlaamse economie en staatshervorming. Brussel, 1980, 36 blz. 

- M. Van Haegendoren, De Volksunie ziet het zo. Profiel en optreden 
van een partij. Brussel, 1980, 40 blz. 

- Met hernieuwd vertrouwen. Resoluties intern partijcongres ( 15 decem
ber 1979). In: Cepess-documenten, 1980, nr 1, blz. 192-201. 

- M. Van Haegendoren, Vlaamse staatshervorming. Blauwdruk voor een 
confederaal model. Brussel, 1981, 16 blz. 

- Economie en ecologie naar een nieuw evenwicht (20ste VU Congres 
5-6 juni 1982, Antwerpen). Brussel, 72 blz. 

- Tewerkstellingsbeleid. Een voorstel van de Volksunie . Brussel, 1982, 
21 blz. + bijlagen. 

- Ciiferdossier Juli 1982. Brussel, 1982, 28 blz. 

- De Gemeente : bouwsteen van de Vlaamse staat. Gemeenteraadsver-
kiezingen 1982. VU-programma, 1982, 67 blz. 

- De Volksunie in 1982. 1982, 54 blz. 

- Vlaamse Regering, waarheen? Brussel, 1983, 48 blz. 

- De uitweg. Sociaal-economisch profiel van de Volksunie . Brussel, 1983, 
32 blz. 
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- Dossier Staal. Brussel, 1983, 72 blz. 

- De Volksunie in 1983. 1983, 64 blz. 

- Zwartboek. Het triest record van Martens V on-Vlaams en anti-
Vlaams. Brussel, 1984, 31 blz. 

- De Volksunie in 1984-1985. 1984, 64 blz. 

- Welke toekomst voor de KS. 1985. 

- Vlaamse eisen? Nooit van gehoord! 1985. 

Periodieke publikaties. 

- Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut (VPRTI) : Wij Vlaams
nationaal ( wekelijks tijdschrift, oplage niet gekend), 19 5 5-nu. 

- Vlaams Nationaal Studiecentrum en Vereniging voor Vlaamse Man
datarissen : 

- Vademecum Volksunie ( driemaandelijks ledenblad, oplage niet 
gekend), 1970-1975. 

- Volksunie-kaderblad ( driemaandelijks ledenblad, oplage ± 5 .000 
exemplaren aan alle kaderleden van VU-bestuursleden), 1976-
1978 en 1982-1984. 

- 't LaWIJtje (kaderblad), 1985-nu. 

- Vlaams-nationale Standpunten ( onregelmatige uitgave, oplagen 
van 1.000 tot 2.500 exemplaren naargelang het onderwerp ), 
1979-1985. 

- Vlaams Internationaal Centrum. Vlaanderen in de wereld ( 4 maal 
per jaar, oplage niet gekend) , 19 7 8-nu. 

- Volksunie-jongeren. Wij-jongeren ( 8 maal per jaar, oplage niet ge
kend) , 1973-nu. 

- Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen. Wij-vrouwen ( 4 maal per 
jaar, oplage niet gekend), 1977-nu. 
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FRONT DEMOCRATIQUE 

DES BRUXELLOIS FRANCOPHONES (FDF) 

1. Les organes directeurs : dispositions statutaires. 

Les premiers statuts du FDF datent de 1965. Ils ont été complétés 
par des décisions de principe en 1969-1970. En 1971 Ie Comité direc
teur a coordonné les statuts de 1965 avec ses décisions de principe de 
1969-1970. Les statuts ont été modifiés à nouveau par Ie Comité direc
teur en ses réunions des 25 novembre, 16 et 23 décembre 1974, et par 
Ie Conseil général du 7 février 1977. Il y a eu une révision des 
statuts par Ie Congrès du 5 novembre 1977. Par après les amendements 
se sont suivis très vite : par Ie Conseil général en ses réunions des 20 dé
cembre 1977, 26 juin 1978, 23 février 1981 et 1''" décembre 1983; 
par Ie Congrès du 20 octobre 1984 ; et à nouveau par Ie Conseil général 
du 4 février 1985 et du 26 janvier 1987. 

Ci-après les dispositions statutaires approuvées par Ie Comité directeur 
du 19 avril 1971 et du 17 mai 1971: 

TITRE I. - Objet et Membres - Organisation générale 

Art. 4. - Les organes du Parti sont: 

- Le Comité directeur. 

- Le Bureau permanent. 

- Le Congrès du parti. 

- Le Conseil général des sections. 

- Le Comité technique de propagande. 

- La Commission législative. 

- Les Sections locales. 

- Les Jeunesses FDF. 

TITRE II. - Le Comité directeur 

Art. 5. - Le Comité directeur comprend: 

1. Le Président du Parti, les deux vice-Présidents, Ie Secrétaire général, 
Ie Trésorier général, Ie Secrétaire général-adjoint, Ie Trésorier général
adjoint , 
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2. Les Députés et Sénateurs ainsi que Ie premier suppléant à la Cham
bre et le premier suppléant au Sénat, les Bourgmestres . 

3. T rois manda taires provinciaux élus par leurs pairs. 

4. Quatre mandataires communaux élus par l'association des conseil
lers communaux. 

5. Dix délégués des Sections communales, choisis au sein et sur pro
position de chacun des Comités de district, par Ie Conseil général des 
sections . 

6. Le Président et deux délégués du Conseil général des sections. 

7. Un délégué du Comité technique de propagande. 

8. Le Président et deux délégués par les Jeunesses FDF. 

9. Un certain nombre de membres cooptés, au maximum 25 , issus 
notamment du corps professoral universitaire, du Rassemblement pour 
Ie Droit et la Liberté, des mouvements wallons ou francophones ou par
rainés par ces mouvements . 

10. Le Conseiller. 

11. Le Responsable de la permanence. 

12. Le Responsable de la presse. 

Art. 6. - Il peut inviter à ses réunions toute personne qu'il estime 
utile de consulter. Un membre du Comité directeur peut être révoqué 
par celui-ci pour indiscipline, indignité ou incapacité. 

A rt. 7. - Le Comité directeur constitue l'autorité suprême du Parti 
dont il peut modifier les statuts. 

Il désigne ses représentants au Conseil général du FDF-RW. La dési
gnation est faite pour deux ans ; elle peut être reconduite. 

Il décide souverainement de son programme et de sa politique et tient 
compte dans ses décisions des positions du Conseil général du FDF-RW. 

Art . 8. - Le Comité directeur arrête son règlement intérieur et Ie 
règlement financier du Parti. 

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au Bureau permanent et 
désigner les personnes qualifiées pour représenter Ie Parti. 

A rt. 9. - Le Comité directeur prend ses décisions à la majorité sim
ple sauf exception prévue à l' article 3 3. 

Il se réunit une fois par mois, sur convocation mentionnant l'ordre 
du jour et chaque fois que Ie Bureau permanent Ie juge utile . 

Lorsque 20 % des membres en font expressément la demande, Ie 
Comité directeur doit être convoqué dans les huit jours . 
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Art. 10. - Le Président, les deux vice-Présidents, le Secrétaire gene
ral et Ie Secrétaire général-adjoint sont élus pour trois ans par le Congrès. 
Ils sont rééligibles. 

Art. 11 . - Le Trésorier général est choisi par le Comité directeur. 

Il en est de même en ce qui concerne le Trésorier général-adjoint sur 
proposition du Trésorier général. 

Art. 12. - Le Secrétaire général, avec le concours du Conseil gene
ral des sections, coordonne l'action des sections communales . Il est chargé 
de veiller à l 'observance des statuts au niveau communal. 

Le Secrétaire général-adjoint organise et dirige le Secrétariat centra!. 

TITRE III. - Le Bureau permanent 

Art. 13. - Le Bureau permanent comprend : 

1. Le Président, les deux vice-Présidents, le Secrétaire général, Ie Tré-
sorier général et le Secrétaire général-adjoint. 

2. Les Parlementaires et les Bourgmestres. 

3. Deux représentants du Conseil provincial. 

4. Deux représentants des Conseillers communaux, <lont l 'un de la 
périphérie. 

5. Deux représentants du Conseil général des sections <lont l'un de 
la périphérie. 

6. Un membre du RDL. 

7. Un délégué des Jeunesses FDF. 

8. Un représentant du Comité technique de propagande. 

9. Le Conseiller. 

10. Un délégué de Bruxelles-Vérité et le Responsable des locaux. 

Il peut inviter à ses réunions toute personne qu'il estime utile de con
sulter. 

A rt. 14 . - Emanation du Comité directeur, le Bureau permanent dé
finit la politique générale du Parti. 

Il prépare les réunions du Comité directeur et exécute les décisions 
de celui-ci. 
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Il assure la discipline du Parti à l'égard de ses membres. 
Tout membre mis en cause a le droit d'être entendu et, s'il le désire, 

de se faire assister d'un conseil membre du parti ; après la décision du 
Bureau, il a le droit d'interjeter appel auprès du Comité directeur. 

Art. 15. - Avec Ie concours du Conseil général des sections , le 
Bureau permanent créera des commissions de travail composées de mem
bres du parti. 

TITRE IV. - Le Conseil général des sections 

Art. 16. - Le Conseil général est composé d'un membre par section 
communale. Toutefois, les sections de l'agglomération qui comptent plus 
de 1.000 membres en règle de cotisation désignent un second délégué. 
Ce nombre est ramené à 500 pour les communes de la périphérie. 

Les Jeunesses FDF sont assimilées à une section communale. 
Un délégué du Comité technique de propagande assiste aux réunions 

du Conseil général. 

Art. 17. - Le Conseil général élit son Président, son vice-Préside t 
responsable particulièrement de problèmes propres aux communes de la 
périphérie, et son Secrétaire. Tous trois constituent, avec les délégués au 
Bureau permanent, le Bureau chargé de la préparation des réunions et 
de l 'exécution des décisions. 

Art. 18. - Les attributions du Conseil général sont : 

1. Etudier et assurer dans les différentes sections la diffusion du pro
gramme du Parti . 

2. Constituer Ie lien permanent qui doit exister entre Ie Bureau per
manent, Ie CTP et les Sections. 

3. Transmettre aux Bureaux intéressés les suggestions des sections et 
veiller à ce qu'elles soient examinées dans un délai raisonnable. 

4. Arbitrer les différends pouvant survenir entre sections appartenant 
à des districts différents . 

5. Désigner deux délégués effectifs ( dont un de la périphérie) au 
Bureau permanent, deux (dont un de la périphérie) au CTP. 

Ces délégués auront à faire rapport au Conseil général des sections sur 
les décisions prises par chacun de ces Bureaux. 

6. Désigner deux délégués à la Commission législative. 

7. Etudier, avec le district, l'opportunité et les possibilités de création 
de nouvelles sections . 
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8. Etudier Ie jumelage ou Ie parrainage d'une section déficiente par 
une section mieux étoffée. 

Art. 19. - Des commissions sont constituées par les délégués repré
sentant les sections communales d'un même district. Se réunissant avec 
les présidents et secrétaires des sections intéressées, elles ont pour attri
butions : 

1. L'organisation des élections provinciales - étude et préparation des 
listes électorales. 

2. L'examen de l'activité des mandataires politiques du Conseil pro-
vincial. 

3. La désignation des délégués ,au Comité directeur. 

4. La stimulation des sections locales défaillantes ou sans initiative. 

5. Le règlement amiable des différends entre sections du district. 

6. L'assistance et les conseils aux différentes sections. 

TITRE VIII. - Le Congrès 

Art. 30. - Le Congrès se réunit chaque fois que Ie Comité directeur 
Ie juge utile et au moins une fois tous les deux ans. Il nomme Ie Pré
sident, les deux vice-Présidents, le Secrétaire général et Ie Secrétaire 
général adjoint à la majorité absolue. Eventuellement un deuxième tour 
est organisé pour départager les deux candidats ayant obtenu Ie plus de 
voix. 

Tout membre du parti en règle de cotisation ,a Ie droit d'y assister. 
Pour les votes, les sections communales disposent d'un nombre de voix 

proportionnel au nombre de leurs membres en règle de cotisation au der
nier jour du deuxième mois précédant celui pendant lequel se tient Ie 
Congrès, nombre confirmé par Ie Trésorier général. 

A rt. 31 . - Les modalités du Congrès sont arrêtés par Ie Comité 
directeur. 

TITRE X. - Dispositions générales 

Art. 33 . - Les statuts peuvent être complétés ou modifiés par Ie 
Comité directeur à la majorité des deux tiers des membres présents, 
après convocation spéciale indiquant la modification proposée. Il délibère 
valablement si la moitié de ses membres sont présents ou sur deuxième 
convocation, quel que soit Ie nombre de présents. 
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Tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts est de la compé
tence du Comité directeur qui s'inspirera, notamment, des règles en usage 
dans les assemblées délibérantes. 

Ci-après les dispositions statutaires approuvées par Ie Congrès du 20 octo
bre 1984, amendées par le Conseil général du 4 février 1985 et du 26 jan
vier 1987 : 

TITRE I. - Objet et membres - Organisation générale 

Art. 4. - a) Les organes de décision du Parti sont : 

- le Congrès, 
- le Conseil général, 
- le Bureau permanent élargi, 

Ie Bureau permanent ; 

b) leurs activités se développent en outre par : 

le Secrétariat général, 
le Secrétariat politique, 

- la Commission électorale, 
- Ie Centre d'études, 
- le Bureau d'information et le Comité de propagande, 
- le Groupe de coordination communale, 
- le Groupe parlementaire ( Chambre et Sénat), 
- Ie Groupe parlementaire européen, 
- le Groupe régional, 
- le Groupe provincial. 

TITRE II - Le Congrès 

Art. 5. - Le Congrès se réunit au moins une fois tous les deux ans 
et chaque fois que le Conseil général le juge utile. 

Peuvent y prc:ndre part tous les membres du Parti en règle de cotisa
tion. Pour tous les votes concernant la doctrine du Parti, les modalités 
du Congrès sont arrêtées par Ie Conseil général. 

Art. 6. - Le Congrès désigne, au suffrage universel des membres, le 
Président du Parti et le Secrétaire général. La nomination se fait à la 
majorité absolue et pour une durée de deux ans. S'il y •a lieu, un second 
tour est organisé pour départager les deux candidats ayant obtenu le plu 
de voix et ne s'étant pas désistés. Les modalités du vote sont arrêtées 
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par Ie Conseil général. Peuvent prendre part au vote les membres en 
règle de cotisation à la fin du deuxième mois précédant celui pendant 
lequel se tient Ie Congrès. 

Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration. 

TITRE III. - Le Conseil général 

Art. 7. - Le Conseil général est composé comme suit: 

1. Représentation des Sections : 

a) Elus pour deux ans par le Comité de section avec possibilité de 
reconduction et selon l'échelle suivante : 

au mains 1 délégué, 
1 deuxième délégué à partir de 100 membres, 
1 troisième délégué à partir de 200 membres, 
1 quatrième délégué à partir de 300 membres, 
1 cinquième délégué à partir de 500 membres, 
1 sixième délégué à partir de 700 membres, 
1 septième délégué à partir de 1.000 membres, 
1 délégué supplémentaire par tranche de 300 membres. 

b) Nul ne peut être délégué d 'une section au Conseil général s'il n' est 
membre effectif du Comité de ladite section. En cas de vacance d'un 
poste de délégué d'une section au Conseil général, Ie Comité de la sec
tion intéressée désigne un délégué appelé à achever Ie mandat du délé
gué défaillant. 

Les délégués de section au Conseil général sont désignés après l'As
semblée générale annuelle qui doit être tenue avant Ie J 1 mars ; ils 
participent aux travaux du Conseil général à partir de sa première réu
nion suivant cette date. 

Le relevé des membres par section établi par Ie Trésorier à la date 
du 31 décembre précédant immédiatement la désignation des délégués 
établit, suivant les normes indiquées en a) Ie nombre de délégués auquel 
chaque section ( ou éventuellement un groupe de section de mains de 
50 membres chacune) a droit. 

2. Représentation des mandataires communaux et de CPAS. 
Les délégués sont élus pour deux ans ; par !'ensemble des mandataires 

communaux et de CPAS de la Section, avec possibilité de reconduction. 

a) Règle générale. 
On désigne un représentant par tranche m1111mum de 10 % des élus 

du Conseil communal avec un maximum de six représentants par com
mune. 
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b) Lorsque Ie PDF s'est présenté sur une liste d'alliance ou de carte!. 

On calcule en pour cent Ie nombre d'élus PDF par rapport au total 
des sièges attribués dans la commune et on attribue un délégué par 
tranche minimum de 10 % auquel on ajoute un délégué supplémentaire. 

c) Dans le cas d'une commune fusionnée, on majore le résultat obtenu 
aux alinéas a) ou b) d'une unité. 

3. Tous les conseillers provinciaux. 

4. Tous les conseillers régionaux et d' Agglomération ainsi que Ie pre-

mier suppléant. 

5. Tous les conseillers des commissions de la Culture. 

6. Tous les bourgmestres, échevins, présidents de CPAS, administra
teurs de la SDR, de la RTBF et des parastataux de l 'Etat. 

7. Tous les parlementaires ainsi que Ie premier suppléant •au Sénat, 
à la Chambre et au Parlement européen. 

8. Dix représentants de l 'Association des Femmes PDF, élues pour 
deux ans , avec possibilité de reconduction. La désignation des déléguées 
se fait après l' Assemblée générale qui pourvoit à la présidence et qui 
élit Ie nouveau Bureau. En cas de vacance d 'un poste de déléguée, Ie 
Bureau désigne une déléguée appelée à achever Ie mandat de la défaillante. 

9. Vingt représentants des JFDF, <lont au mains deux tiers sant agés 
de mains de 26 ans. Ceux-ci sant élus pour deux ans avec possibilité 
de reconduction. La désignation des délégués se fait après l 'Assemblée 
générale qui pourvoit à la présidence et élit le nouveau Bureau. 

En cas de vacance d'un poste de délégué, Ie Bureau désigne un délégué 
appelé à achever le mandat du défaillant. 

10. Deux représentants du RDL cooptés par le Bureau permanent. 

Les cooptés doivent être membres du FDP. 

11. Les Présidents d'honneur du Parti. 

12. Les membres du Bureau permanent qui ne seraient pas membres 
du Conseil général. 

13. A titre consultatif, les membres à titre consultatif du Bureau per
manent qui ne seraient pas membres du Conseil général. 

Art. 8. - Le Conseil général constitue sans préjudice du Congrès et 
des attributions réservées aux autres organes, l'organe souverain du Parti. 
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Il fixe à ce titre les grandes options politiques et les choix stratégiques. 
Il peut modifier les statuts selon la procédure précisée à l'article 24. 

Art. 9. - Le Conseil général se réunit : 

a) En principe tous les trimestres et, en tout cas, 4 fois par an. 

b) En cas de crise gouvernementale ou de dissolution des Chambres. 

c) Après un scrutin législatif, régional ou communal. 

d) A la demande d'un tiers de ses membres par lettre recommandée 
au Président. Dans ce cas, la réunion doit avoir lieu dans les 15 jours 
de la date de l'envoi de la lettre recommandée. 

Le Conseil général se réunit sur convocation du Président et du Secré
taire général. 

Art. 10. - Le Conseil général ratifie Ie budget et les comptes du 
Parti. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au Bureau permanent 
et désigner les personnes qualifiées pour représenter Ie Parti. 

TITRE IV - Le Bureau permanent 

Art. 11 . - Le Bureau permanent constitue l'organe de travail du 
Conseil général. Il se réunit en principe chaque semaine. 

Art. 12. - A. Le Bureau permanent est composé: 

1. Du Président, du vice-Président et du Secrétaire général. 

2. Des Parlementaires actuels et anciens (législature précédente) ainsi 
que des premiers suppléants à la Chambre et au Sénat. 

3. Du Président ou d'un membre désigné par les sections qui attei
gnent Ie seuil minimal de représentativité déterminé pour Ie Conseil 
général avant chaque renouvellement du Bureau permanent. 

Les sections qui n ' atteignent pas ce seuil de représentativité peuvent 
toutefois, soit déléguer au Bureau permanent leur Président à titre con
sultatif, soit se regrouper pour désigner ensemble un membre ayant voix 
délibérative. 

4. D'un membre supplémentaire accordé aux sections comptant plus 
de 300 membres. 

Les sections qui ne sont représentées que par un seul délégué ont le 
droit de désigner un suppléant à ce délégué. 

This article from Res Publica is published by Eleven international publishing and made available to anonieme bezoeker



668 RES PUBLICA 

S'ils sont membres du Parti : 

5. Des Bourgmestres non parlementaires . 

6. Du Président de l'Agglomération. 

7. Du Président de la CFC. 

8. Du Président de la SDRB. 

9. De !'Administrateur FDF de la RTBF. 

10. Du Chef de groupe FDF du Conseil provincial du Brabant. 

11. Du Président des Jeunes FDF et d'un membre désigné par le 
Bureau politique des jeunes FDF après son renouvellement. 

12. De la Présidente de l'Association des Femmes FDF et d'un mem-
bre désigné par le Bureau de l'Association des Femmes. 

13. De deux membres représentant !'Amicale des Aînés Francophones. 

14. Du Président du Centre d'études Jacques Georgin. 

15. Du responsable de la Commission propagande. 

16. Du Trésorier général. 

17. De 5 membres cooptés par le Bureau permanent. 

Dans les sections qui ont le droit de désigner plus d'un délégué, la 
désignation se fait par le Comité à la proportionnelle, au plus grand nom
bre de voix, chaque électeur n'ayant droit qu'à une voix. 

B. Le Bureau permanent est renouvelé après chaque élection du Pré
sident et du Secrétaire général du Parti. 

Le Conseil général élit au sein du Bureau permanent un vice-président . 
Le Bureau permanent peut appeler en consultation toute personne dont 
il souhaite recueillir l 'avis. 

Si un membre est absent sans excuse à plus de trois réunions consé
cutives, Ie Comité de sa section en sera avisé et décidera s'il y a lieu 
de maintenir la désignation de ce membre ou de le remplacer par un 
autre délégué. 

Art. 13. - Le Bureau permanent arrête l 'organisation du Secrétariat 
général, du Bureau d'information, du Comité de propagande et du Cen
tre d'études. Il peut désigner un certain nombre de secrétaires politiques 
dont il détermine la fonction. 

Il nomme et révoque sur proposition du Président, le Trésorier général 
et, s'il échet, le Trésorier-adjoint. 
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Il établit le projet du budget annuel. 
Il désigne les représentants du Parti dans les institutions publiques ou 

privées. Il est responsable de tous les engagements de personnel, de la 
détermination des fonctions et des préavis éventuels. 

Le Bureau permanent peut déléguer à un groupe, pour un objet et 

une durée limitée, dont il détermine la composition, la responsabilité de 
prendre certaines décisions d 'extrême urgence concernant la stratégie et 
la tactique à suivre. 

Art. 14. - Le Secrétaire général controle l'exécution des décisions 
des organes du Parti ainsi que la coordination de l'action des sections 
locales et des groupes parlementaires, régional, provincial. 

Il assure les rapports avec Ie Centre d 'études et les différentes asso
ciations du Parti . Avec la Commission des présidents, il veille à l'ob
servance des statuts des sections locales. Il préside la Commission de 
discipline. 

Art. 15. - Le Bureau permanent désigne pour deux ans un Comité 
de sages de sept membres au maximum, dont Ie Secrétaire général qui Ie 
préside. 

Ce Comité de sages constitue la Commission de discipline chargée de 
se prononcer sur tous les problèmes qui lui sont soumis par les sections 
ou par les membres. 

Ce Comité ne prend de décision que si cinq membres au moins sont 
présents. 

Il décide à la majorité simple. 
Tout membre, mis en cause a le droit d'être entendu par ledit Comité 

et, s'il Ie désire, de se faire assister d 'un conseil membre du Parti. 

Après la décision de la Commission, il a Ie droit d'interjeter appel 
auprès du Bureau permanent dans les 15 jours. 

L'appel est suspensif de la décision jusqu'à la délibération du Bureau 
permanent. 

Les décisions visées ei-avant doivent être prises dans les 40 jours après 
l 'introduction de la cause, pour la première décision et l 'introduction de 
l'appel pour la seconde. 

Art. 16. - Le Bureau exécutif est l 'organe de préparation et d'exé-
cution des décisions du Bureau permanent. 

Il se compose des : 

1. Président, vice-Président et Secrétaire général. 

2. Chef de groupe à la Chambre des Représentants , 
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3. Chef de groupe au Sénat. 

4. Chef de groupe au Conseil de la Communauté française. 

5. Président du Centre d'études. 

6. Trésorier général. 

Le Bureau exécutif se réunit au moins deux fois par semaine ( avant 
et après Ie Bureau permanent) . Il n' a pas de pouvoir délibératif. 

TITRE VII. - Dispositions générales 

Art. 20. - Pour les nominations et élections, les votes se font à bul
letins secrets. Les membres empêchés peuvent donner procuration. 

Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration. 

Art. 21. - La limite d'age pour toute candidature est fixée à 65 ans 
sauf dérogation aux 2/3 des voix par Ie Bureau permanent. 

Art. 22. - Tout absent à trois réunions consécutives sauf raison re
connue comme valable est considéré comme démissionnaire de l'instance 
dont il s'est absenté. 

Art. 23. - Aucune candidature n'est acceptable si l'intéressé est 
débiteur envers Ie Parti . 

Le droit de vote de l'intéressé dans les instances du Parti est en outre 
suspendu jusqu'à ce qu'il se soit mis en règle. 

Les sections doivent être intégralement en règle de paiement, y com
pris en ce qui concerne Ie Fonds Georgin. 

Celles qui ont un arriéré doivent avant Ie 15 mars 1985 avoir pris 
un accord avec Ie Trésorier général et Ie respecter scrupuleusement. 

Art. 24. - Les statuts établis par Ie Congrès peuvent être complétés 
et modifiés par Ie Conseil général à la majorité des deux tiers des mem
bres présents, après convocation indiquant explicitement la modification 
proposée. 

Le Conseil général délibère valablement si la moitié de ses mem
bres sont présents ou, sur deuxième convocation, quel que soit Ie nombre 
de présents. 

Tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts est de la compé
tence du Conseil général qui s'inspirera notamment des règles en usage 
dans les assemblées délibérantes. 
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3. Le Congrès (1). 

Deuxième congrès général, 23 mai 1970, Bruxelles. 
Le PDF face aux élections communales de 1970. 

Congrès statutaire, 27 mai 1972, Bruxelles. 
Cohésion, cohérence, compétence ( sous le double signe de l'unité du 
PDF et de la solidarité avec le R\XT, le congrès apporte des solutions 
cohérentes et constructives aux problèmes de l'heure) ; élection du 
Président du parti, des vice-Présidents, du Secrétaire général et du 
Secrétaire général adjoint. 

Congrès doctrinal, 18 janvier 1975, Bruxelles. 
L'inflation, les finances publiques, les problèmes institutionnels, l'ave
nir de Bruxelles ; élection du Président du parti et du Secrétaire 
général. 
2.064 membres du parti ont participé à l'élection ( 2). 

Congrès de combat, 22 mai 1976, Woluwe-Saint-Pierre. 
Prendre le pouvoir pour le rendre aux Bruxellois ( les idées du par 
en matière de gestion communale). 

Congrès statutaire, 5 novembre 1977, Woluwe-Saint-Pierre. 
Election du Président du parti et du Secrétaire général ; réforme des 
statuts ; le pacte communautaire et la réforme des institutions ; la 
situation budgétaire et économique. 
1.129 membres du parti ont participé à l'élection (3 ). 

Congrès statutaire, 7 juin 1980, Uccle. 
Election du Président du parti et du Secrétaire général. 
1.458 membres du parti ont participé à l'élection ( 4) . 

Congrès social, 13 décembre 1980, Woluwe-Saint-Pierre. 
Le programme social du PDF. 

Congrès de réflexion, 13 juin 1981, Bruxelles. 
Une autre politique économique pour une autre société. 

Congrès extraordinaire, 10 octobre 1981, Bruxelles. 
La plate-forme électorale : Bruxellois, maître chez toi. 

Congrès, 6 mars 1982, Woluwe-Saint-Pierre. 
Région et commune, politique économique, communauté et culture. 

(1) Le FDF ava,it auss! l ' habiitude d'organlser de nombreux meetings. Ces meetings 
ne sont pas mentionnés ici. 

(2) De Standaard, 20 janvier 1975. 
(3) Le Soir, 6·7 novembre 1977. 
(4) Le Soir, 8·9 juin 1980, 
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4. Le Conseil général. 

C'est le Conseil général qui s'est prononcé en faveur de la participa
tion au gouvernement Tindemans en juin 1977 et au gouvernement Mar
tens I en avril 1979. 

Résultats des votes : ( 5) 

- le Conseil général du 29 mai 1977 : 118 oui 
36 non 
14 blancs 

- le Conseil général du 1er avril 1979 : 102 oui 
75 non 

(5) De Standaard, 31 mal 1977 et 2 avril 1979. 
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(6) Le Comité directeur a été supprimé en 1985 et remplacé par le Bureau permanent élargl. Le tableau ci-dessus (Lncomplet pour 
certaines années) reprend les membres avec voix dé!i.bérative et ceux avec voix consultative. 

(7) Léon Detosset éta!t Présiden.t général du FDF-RW de 1972 à 1974. 
(8) Pierre Havelange démissionnait en tant que Député Ie 1•• octobre 1981 et quitta!t Ie FDF pour 1-e PRL. Michel Parent lui a succédl 

à la Chambre. 
(9) Paul Brlen, fondateur et ancien Présildent du FDF est décédé en février 1976. 
(10) Jean Fosty est décédé en octobre 1974. Edmond Cristel lui a succédé au Sénat. 
(11) Roger Nols quittait Ie FDF en avril 1983. 
(12) Constant Verhasselt qulttait Ie FDF pour Ie PS en décembre 1978. 
(13) Mm• Angèle Verdin-Lenaers qui'ttalt ~e FDF pour Ie PSC en septembre 1974. 
(14) Mm• Lucienne Mathieu-Mohin quiittait Ie FDF p our Ie PRL en mars 1982. 
(15) François Persoons est décédé en mal 1981. Didier Van Eyll lui a succédé à la Chambre. 
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6. Le Bureau permanent. 

Le Bureau permanent est devenu officiellement l'organe Ie plus impor
tant du parti après la suppression du Comité directeur par les amende
ments statutaires du Conseil général du 4 février 1985. Le Bureau per
manent élargi qui remplace Ie Comité directeur n'a pas obtenu de com
pétences essentielles. 

7. Le Président. 

Nom 

A. Peeters 

A. Lagasse 

L. Defosset 

Date à'élect-ion 

22 mal 1967 

't:1 mal 1972 

18 janvler 1976 

M•n• A. Spaak 14 juln 1977 
(ad l,nterimJ 

M 0
•• A. Spaak 5 novembre 1977 

M"'• A. Spaak 7 juLn 1980 

8. Les membres (16) . 

1970-1973 ± 10.000 
1974 10.881 

Collège J élecèoral I Concurrents 

Comité 
directeur 

Nul 

Méthoàe / Résultats 
à'élection 

Inconnu 

Congrès Nul Avec applaudissements 

Congrès G . Clerfayt Tota1 : 2064 votes 

Conselt 
général 

Congrès 

Congrès 

1975 10.990 
1976 10.518 

Nul 

Nul 

Nul 

1981 
1983 
1984 
1985 

L. Defosset : 1454 
(70,4 %) 

G. Clerfayt : 606 
(29,4 %) 

Blancs : 4 (0,2 %) 

Avec applaudissements 

Total : 1129 votes 
Oui : 813 (72 %) 
Non : 282 (25 %) 

Blancs et nuls : 34 
(3 %) 

Total : 1458 votes 
Oul : 1287 (88,3 %) 

Autres : 171 (11,7 %) 

± 12.000 
13 .080 
11.500 
10.200 

9. Campagnes électorales : coûts ( en millions de francs belges et en prix 
courants de l'époque). 

1974 : 12,4 (y compris Ie PLOP) 

1976 : 11,8 

1977 : 14,4 

1979 : 11,5 (y compris Ie RW) 

1981 : 29,4 (y compris Ie RW) 

1985 : 7,6 

(16) M. MAES, De ledenaantallen t1an àe politieke partijen ~ Belgi,é. Leuven, 
Afdeling PoUtologle, p. 83. 
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10. Le Conseil général du FDF-RW. 

Il y avait également un Conseil général qui exerçait les fonctions d'or
gane directeur commun du PDF et du RW de 1968 à 1976 et de 1979 
à 1981. Il a été suspendu de 1976 à 1979. Il avait pour mission de 
coordonner les options et positions communes des deux partis en ce 
qui concerne la politique intérieure et la politique internationale ( pas 
la politique régionale). Il a été composé à !'origine de 15 délégués PDF 
et de 15 délégués RW. Cet organe se réunissait en principe une fois 
par mois, mais de faite à des moments irréguliers. 

Voici la composition du Conseil général du FDF-RW en avril 1971 : 
(17 ) 

Président du FDF-RW: J. DUVIEUSART (Charleroi) (18) . 

Délégation du PDF : 

- Président du PDF: A. PEETERS (Uccle). 
- vice-Présidents du PDF: L. DEFOSSET (Etterbeek) et L. OUTERS 

(Auderghem), Secrétaire général du FDF-RW. 
- Secrétaire général du PDF: R. BOURGEOIS (Schaerbeek). 
- Parlementaires PDF ( outre ceux mentionnés ci-dessus) : 

Chambre : J. BOON (Kraainem), P. HAVELANGE Ixelles), 
V. LALOUX (Berchem-Sainte-Agathe). 

Sénat: A. LAGASSE (Ixelles), J . POHL (Watermael-Boitsfort), 
G. AVELANGE (Ixelles) . 

- Au tres membres de la délégation : R. ALEXANDRE (Forest), 
C. BLOMME (Watermael-Boitsfort), J. HOFFMANN (Forest), 
R. NOLS (Schaerbeek). 

Délégation du RW: 

- Président du RW : F. PERIN (Liège). 
- vice-Président du RW: W. LASSANCE (Awenne, près de Saint-

Hubert), M. VRAY (Houdeng-Goegnies), P. WAUCQUEZ (Na
mêche). 

- Secrétaire général du RW: R. MOREAU (Mont-sur-Marchienne). 
- Délégués de régionales du RW : 

Brabant wallon : P. ROUELLE ( La Hulpe). 
Charleroi : E. KNOOPS (Charleroi) . 
Mons-Borinage: J .-P. DETON (Mons). 
Soignies: P. NOPÈRE (La Louvière). 

(17) Courrier hebdomadaire du CRISP, n• 516, 2 avrlll 1971, pp. 27-29. 
(18) Jean Duvlelli!art. était Président général du FDF-RW de 1968 à 1972. 
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Thuin: M. BOLOGNE (Nalinnes). 
Tournai-Ath-Mouscron: G. DESOMBERG (Tournai). 
Huy et Waremme: L. ROUSSEAU (Waremme). 
Liège: M. THIRY (Ham-sous-Chèvremont). 
Luxembourg: F. PERIN (Harre-lez-Werbomont). 
Dinant-Philippeville: F. MAROIT (Dinant). 

- Parlementaires RW ( outre ceux mentionnés ci-dessus) : 

Chambre: P . BERTRAND (Liège), F. MASSART (Beez ) , 
P. VAN DAMME (Mouscron). 

Sénat: J. GOFFART (Dinant), P. STROOBANTS (Tourin
nes-la-Grosse). 

11. Publications. 

Publications programmatrices: 

- Front Démocratique des Bruxellois Francophones, PDF 1970. Bruxel
les, 1970, 102 p. 

- Front Démocratique des Bruxellois Francophones, PDF 1971. Bruxel

les, 1971, 58 p. 

- Congrès PDF du samedi 27 mai 1972. Bruxelles, 1972, 189 p. 

- Programme PDF pour les élections du 10 mars 1974. Bruxelles, 1974, 
80 p. 

- Bruxellois, maître chez toi, FDP. Verviers, 1977, 95 p (numéro spé
cial FDF Contact). 

- FDF - La liberté d'être Bruxellois. Verviers, 1978, 64 p (numéro 
spécial FDF Contact). 

- FDF-RW - La voix de votre région en Europe. Programme du 
FDF-RW pour les élections européennes du 10 juin 1979. Bruxelles, 
1979, 64 p. (numéro spécial FDF Contact). 

- FDF, Bruxellois, maître chez toi. Verviers, 1981, 95 p. (numéro spé
cial FDF Contact). 

- Pro gramme communal FDP. Bruxelles, 1982, 17 p. ( numéro spécial 
FDF Contact). 

- Programme pour l'Europe. FDF-CFE, Front Démocratique des Fédé
ralistes pour la Communauté Française et l'Europe. Elections euro
péennes du 17 juin 1984. Bruxelles, 1984, 48 p. 
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Périodiques: ( 19). 

- PDF Contact, mensuel, octobre 1965-janvier 1970 (tirage: ± 10.000 
ex.); mensuel, janvier 1973-septembre 1974 (tirage: ± 10.900 ex.); 
bimensuel, octobre 1974-décembre 1983 (tirage: ± 11.000 ex. en 
1975 ; ± 12.600 ex. en 1983). 

- Bruxelles Vérité, bimensuel, mars 1970-décembre 1970 (tirage: 
± 300 .000 ex.); hebdomadaire, jan vier 1971- septembre 197 4 ( tirage : 
± 100.000 ex.). 

- 4 millions 4, hebdomadaire, octobre 1974 -décembre 1981. 

- PDF Cadre, mensuel, mars 1978-février 1984. 

- FDP Information, hebdomadaire, septembre 1981-avril 1984. 

- PDF Actualités, hebdomadaire et après mensuel, paraît à partir de 
février 1982. 

- La Gazette de Bruxelles, bimensuel à partir de janvier 1984 ; dis
paraît après quinze numéros ( tirage : ± 10 .000 ex.). 

- La semaine politique, hebdomadaire, paraît à partir de septembre 
1987 ( tirage : 800 ex.). 

- Les cahiers du Centre d'études Jacques Georgin, paraissent depuis 
1973, publication trimestrielle à !'origine. 

(19) Sources des tirages : Res Publica, 1984, n• 4, p. 532 ; 1986, rr• 3, p. 636 ; 1988, 
n• 2-3 , p. 338. 

K. DESCHOUWER, Een studie van het FDF in de jaren zeventig. Bruxelles, 
mémoire de licence VUB, 1981, p. 97. 

J. DE BRABANTER, Ontstaan en ontwikkeling van de taalpartij FDF 1960-1970. 
Bruxelles, mémoire de licence VUB, 1980, p. 139. 
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RASSEMBLEMENT WALLON (RW). 

1. Les organes directeurs : dispositions statutaires. 

Les « Statuts fédéraux », adoptés par le Congrès constitutif du 9 juin 
1968, ont été modifiés par le Congrès en ses réunions des 25 et 26 mars 
1972, 12 mars 1978 et 24 février 1979. 

Les dispositions statutaires adoptées par le Congrès constitutif du 
9 juin 1968 : 

Art. 2. - Les Régionales d'arrondissement. 

La structure du Rassemblement Wallon est basée sur des Régionales 
d'arrondissement électoraux qui jouissent de la plus large autonomie tant 
en ce qui concerne leur organisation, que du point de vue financier et 
propagande ( cotisations, fonds de soutien, etc.). 

Les Régionales d'arrondissement peuvent se grouper pour coordonner 
leur action. ; 

Elles s'informent mutuellement de leurs activités respectives par Ie canal 
de « Farces 'Wallonnes ». 

Art . 3. - Le Congrès général. 

L'assemblée souveraine du Rassemblement Wallon est le Congrès géné
ral. 

Il est composé de délégués des Régionales d'arrondissement suivant 
critères déterminés par le Bureau exécutif. 

Le Congrès général fixe le programme et les statuts. 
Il élit Ie Président et Ie Secrétaire général pour un terme de deux ans. 

Il ratifie la composition du Bureau exécutif. Il crée les commissions indis
pensables à l'action la plus efficace du Rassemblement Wallon. 

Il se réunit au mains une fois l'an sur convocation du Bureau fédéral 
ou à la demande de trois Régionales d'arrondissement. 

Art. 4. - Le Bureau exécutif. 

Le Bureau exécutif se compose d'un membre par Régionale d'arron
dissement, du Président et du Secrétaire général. 

Les Régionales d'arrondissement désignent chacune un membre effectif 
et un membre suppléant. 
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Ces quinze membres siègent au Conseil général de la Confédération 

FDF-RW. 
Les Parlementaires du Rassemblement Wallon qui ne seraient pas 

membres du Bureau exécutif assistent avec voix consultatives aux réu
nions du Bmeau exécutif et du Conseil général du FDF-RW. 

Le Bureau exécutif comprend en outre les Présidents des commissions 
créées par Ie Congrès. 

Le Bureau exécutif se réunit sur convocation du Président. Il assure 
la gestion journalière du Rassemblement Wallon, sa direction politique et 
la direction politique de « Forces Wallonnes ». 

Art. 5. - Le Bureau fédéral. 

Le Bureau fédéral du Rassemblement Wallon est l'organe qui assure la 
direction du Rassemblement Wallon entre deux congrès. 

Il comprend le Bureau exécutif, les élus nationaux et provinciaux ( deux 
par province) et deux délégués supplémentaires par fédération. 

Il est présidé par le Président du Rassemblement Wallen. 
Il se réunit aussi souvent que de besoin, et au moins une fois par 

mois. 

Art. 8. - Groupe parlementaire du Rassemblement Wallon. 

Les Députés et Sénateurs assurent la coordination de l'action parlemen
taire et la répartition des interventions et interpellations conformément 
aux décisions du Bureau du Rassemblement Wallon. 

Il en sera de même en ce qui concerne les conseillers provinciaux et 
communaux. 

En cas d'urgence Ie Groupe parlementaire du Rassemblement W allon 
détermine !'attitude à adopter face aux problèmes politiques. 

Art. 9. - Cas non prévus. 

Tous les cas et matières non prévus par les présents statuts sont du 
ressort du Bureau fédéral du Rassemblement Wallon. 

Texte statutaire adopté par le Congrès du 24 février 1979 : 

Art. 2. - Des Régionales d'arrondissement. 

La structure du Rassemblement Wallon est basée sur les Régionales 
d'arrondissements électoraux qui jouissent de la plus large autonomie, sauf 
en ce qui concerne le respect des présents statuts et en matière de doc
trine et de programme qui sont du ressort du Congrès fédéral. 

Le Bureau fédéral s'assure que les statuts régionaux et locaux sont 
établis en conformité avec les dispositions statutaires fédérales. 
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Les Régionales d'arrondissement convoquent leurs assemblées générales 
ou Congrès d'arrondissement au moins une fois l'an. Un seul canton ou 
district ne pourra y disposer de la majorité absolue. 

Les Régionales d'arrondissement peuvent se grouper pour coordonner 
leur action et le font en tout état de cause lorsque la situation l'exige. 

Art. 3. - Du Congrès fédéral. 

L'Assemblée souveraine du Rassemblement W allon est le Congrès fédé-
ral. Il est composé de six cents délégués désignés comme suit : 

un quart réparti également entre les Régionales ; 
un quart réparti proportionnellement au nombre d'affiliés de cha
que Régionale ; 
un quart réparti proportionnellement aux voix recueillies par le RW 
dans chaque arrondissement sur la liste de la Chambre des Repré
sentants lors des dernières élections législatives en date ; 
un quart réparti proportionnellement au pourcentage obtenu par le 
RW dans chacun des arrondissements par rapport au total des votes 
valables exprimés dans ces arrondissements. 

Le Congrès fixe la doctrine, le programme et les statuts. Il élit le Pré
sident, les vice-Présidents ( trois au moins), le Secrétaire général et le 
Trésorier fédéral pour un terme de deux ans. L'élection a lieu à la majo
rité absolue des votes valables. En cas de ballottage, un second tour est 
organisé entre les deux premiers classés ; dans ce cas, la majorité simple 
suffit. 

Les candidatures doivent parvenir au Secrétariat fédéral 15 jours au 
moins avant la date du Congrès. A l'exception du Trésorier, un même 
mandat ne peut être exercé que deux fois consécutivement à moins que 
le Congrès n'en décide autrement par un vote préalable à la majorité des 
deux tiers. 

Le Congrès se réunit chaque année en Assemblée ordinaire ; il peut 
être convoqué en Assemblée extraordinaire chaque fois que le Bureau 
fédéral l'estime nécessaire. Sauf urgence, la date en est fixée au moins 
trois mois à l 'avance. 

Art. 4. - Du Bureau fédéral . 

Le Bureau fédéral du RW assure la direction du Parti entre deux con
grès. Il comprend : le Président, les vice-Présidents, le Secrétaire général, 
le Trésorier, les Parlementaires, un représentant de chacun des groupes 
RW des Conseils provinciaux, quatre délégués pour chacune des Régio
nales d'arrondissement électoral, dont le Président ( à moins que celui-ci 
ne soit déjà membre à un autre titre. 

Les Régionales désignent également quatre délégués suppléants ( voix 
consultative). 
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La délégation des Régionales comprend au moins une femme. Le 
Bureau fédéral peut coopter un maximum de six personnes pour des 
périodes de 1 an renouvelables. 

Le Bureau fédéral élit les Secrétaires généraux adjoints qui en devien
nent membres de droit. 

Les membres d'Exécutifs nationaux, communaux, régionaux ou provin
ciaux sont membres de droit du Bureau fédéral. Les votes ont lieu à la 
majorité des voix, chaque membre présent disposant d'une voix. Les 
décisions sont acquises dans les conditions suivantes : 

présence de la 1/2 au moins des membres ; 

majorité de 50 % plus une voix. 

Au cas ou Ie quorum de présence ne serait pas atteint, une nouvelle 
réunion sera convoquée au plus tard dans les 15 jours avec Ie même ordre 
du jour. 

Cette nouvelle assemblée peut délibérer valablement dans les mêmes 
conditions de vote, mais quel que soit Ie nombre de présents . 

Le scrutin spécial est obligatoire pour les questions de personnes ou 
lorsque trois Régionales au moins le demandent. 

Dans ces deux cas, les votes ont lieu en tenant compte - en ce qui 
concerne les délégations - de la même représentativité que pour Ie Con
grès divisée par quatre ; les autres membres disposent chacun de une 
voix. 

Art. 5. - Des Commissions fédérales . 

Le Bureau fédéral constitue les commissions indispensables à l'action 
du Parti et en désigne les responsables. Si ces responsables ne sont pas 
membres du Bureau fédéral, ils sont invités à participer aux réunions ; 
ils disposent d'une voix consultative. 

Le fonctionnement des Commissions fédérales est régi par Ie Règle
ment d'ordre intérieur. 

Art. -6. - Du Bureau exécutif. 

Le Bureau exécutif assume la gestion quotidienne du Parti. Il prépare 
les réunions du Bureau fédéral, en exécute les décisions ; il réagit à l'ac
tualité entre deux réunions du Bureau fédéral et est responsable devant 
lui. 

Le Bureau exécutif comprend Ie Président, les vice-Présidents, Ie Secré
taire général, Ie Trésorier, les Secrétaires généraux, adjoints, les Parle
mentaires, un représentant de chacune des Régionales d'arrondissement 
n'étant pas représentées par une des fonctions précédentes, 
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A sa demande, tout Président d'arrondissement peut part1c1per aux 
travaux du Bureau exécutif. En outre, le Bureau exécutif peut coopter un 
maximum de cinq membres pour une période de 1 an renouvelable. Le 
Bureau exécutif peut consulter tout expert de son choix. 

Art. 7. - Du Groupe parlementaire du Rassemblement W allon. 

Les Députés et Sénateurs assurent la coordination de l'action parlemen
taire et la répartition des interventions et interpellations conformément 
aux décisions des instances du Parti. 

Le Règlement d'ordre intérieur précise les conditions auxquelles accep
tent de se soumettre les candidats parlementaires. 

Le Secrétaire du Groupe parlementaire assiste de droit aux réunions 
du Groupe et y dispose d'une voix consultative. 

Art . 8. - Du róle du Président fédéral . 

Le Président dirige les réunions du Bureau fédéral et du Bureau exé
cutif. 

Il est le porte-parole du Rassemblement Wallon. 

Il ne peut engager le Parti sans l'accord préalable du Bureau fédéral 
et, en cas d'urgence, du Bureau exécutif ou du Groupe parlementaire ; 
l'urgence étant l'impossibilité matérielle de réunir valablement le Burea 
fédéral. 

Le Président fédéral assiste de droit à toute réunion du Parti à quel
que niveau qu'elle se tienne. 

Art. 9. - De la concertation entre le RW et le FDF. 

La concertation entre le PDF et le RW s'effectue au sein d'un Conseil 
général paritaire et au niveau des groupes parlementaires. 

La délégation du RW à ce Conseil général est composé selon les dis
positions du Règlement d'ordre intérieur. 

Art. 11. - Des litiges. 

Le Règlement d'ordre intérieur détermine les procédures et les sanc
tions qui peuvent être prises à l'encontre d'un membre du Parti. 

En tout cas, le Bureau fédéral est obligatoirement saisi des proposi
tions d'exclusion du RW de membres du Bureau fédéral ou des Comités 
d'arrondissement. De même, le Bureau fédéral arbitre les litiges graves 
survenus au sein des arrondissements. 

Tout membre exclu a droit de recours devant Ie Bureau fédéral. 
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Art. 12. - Cas non prévus. 

Le Règlement d'ordre intérieur prévoit les mesures d'exécution pratique 
des dispositions statutaires et des décisions du Bureau fédéral. 

2. L'organ:gramme des organes directeurs. 

CROUPE 
PARLEMENTAIRE 

3. Le Congrès (2). 

PRESIDENT 

BUREAU 
EXECUTIF (1) 

BUREAU FEDERAL 

CONCRES 

Congrès extraordinaire, 15 mars 1970, Namur. 

SECRETARIAT 
CENERAL 

Situation du RW ; problèmes économiques et sociaux ; réforme des 
institutions de l'Etat beige. 
Nombre de participants : 489. 

(1) Le Bureau exécutlf a été suppr!mé par Ie Congrès statutaf.re du 25 et 26 mars 
1972, mais a été rétabll par Je Bureau fédéral du 29 septembre 1973. 

(2) Les nombres de partlc!pants ont été communiqués par R . Moreau, ancien 
Secréta!re général du RW. Vo!r également : Res Publica, 1984, n° 4, p . 634, et, 
De Standaard, 31 ma.rs 1981. 
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Congrès électoral, 13 septembre 1970, Namur. 
Les élections communales. 
Nombre de participants : 910. 

RES PUBLICA 

- Congrès extraordinaire, 20 et 21 mars 1971, Namur. 
Une Europe fédérale des régions ; la démocratie politique ; la 
réforme de la Grande Entreprise ; la question scolaire. 
Nombre de participants : 781. 

- Congrès statutaire, 25 et 26 mars 1972, Namur. 
Election du Président du parti, des vice-Présidents, du Secrétaire 
général et du Trésorier ; adoption des « Statuts fédéraux » du 
parti ; la situation politique. 
Nombre de participants : 654. 
Congrès extraordinaire, 24 novembre 1973, Namur. 
L'emploi en Wallonie. 
Nombre de participants : 537. 

- Congrès électoral, 24 février 1974, Namur. 
Programme électoral ; les conditions pour une participation au gou
vernement. 
Nombre de participants : 602. 

- Congrès statutaire, 20 octobre 1974, Tournai. 
Election du Président du parti, des vice-Présidents, du Secrétaire 
général et du Trésorier ; rapport moral ; la situation politique ; 
hommage à M. Thiry et M. Bologne. 
Nombre de participants : 489. 

- Congrès extraordinaire, 4 décembre 1976, Namur. 
Le Congrès du renouveau et de l'espoir ; le manifeste idéologique 
du RW. 
Nombre de participants : 1.169. 

- Congrès statutaire, 5 mars 19 77, Liège. 
Instauration d'un pouvoir autonome wallon ; élection du Président 
du parti, des vice-Présidents, du Secrétaire général et du Trésorier. 
Nombre de participants : 985. 

- Congrès extraordinaire, 8 octobre 1977, Anderlues. 
La crise économique ; la réforme des institutions. 

- Congrès statutaire, 12 mars 1978, Namur. 
Un Etat wallon pour vaincre la crise ; modification des statuts . 
Nombre de participants : ± 500. 

- Congrès électoral, 25 novembre 1978, Namur. 
L'autonomie de la 'Wallonie et ses répercussions économiques et 
sociales ( plate-forme électorale). 
Nombre de participants : ± 500. 
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4. 

- Congrès statutaire, 24 février 1979, Marcinelle. 
Election du Président du parti, des vice-Présidents, du Secrétaire 
général et du Trésorier ; modification des statuts. 

Congrès extraordinaire, 16 mars 1980, Liège. 
Une Wallonie autonome avec un propte gouvernement. 

- Congrès statutaire, 29 mars 1981, Mons. 
Pour sortir de la crise : une autre politique économique par un 
pouvoir wallon ; élection du Président du parti, des vice-Présidents, 
du Secrétaire général et du Trésorier. 
598 votants. 

Congrès statutaire, 8 octobre 1983, Namur. 
Adoption d'une notion en 14 points dont certains concernant l'orien
tation indépendantiste du parti ; élection du Président du parti, 
des vice-Présidents, du Secrétaire général et du Trésorier. 
Nombre de participants : ± 400. 

- Congrès, 22 janvier 1985. 
Le R W a choisi pour l'indépendantisme. 

Le Bureau f édéral. 

Fréquences des réunions: (3) 

1970 11 1975 18 1980 16 
1971 11 1976 13 1981 14 
1972 11 1977 14 
1973 9 1978 16 
1974 16 1979 13 

C'est Ie Bureau fédéral élargi du 10 juin 1974 qui s'est prononcé en 
faveur de la participation au gouvernement Tindemans-De Clercq. 

Résultat de vote : inconnu. 

(3) Les fréquences des réunlons ont 6té communlquées pa,r R. Moreau, ancien 
Secrétaire général du RW. 
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5. Le Bureau exécutif ( 4). °' \0 
~ 

1910 1 1971 
1 

197! 1 1913 1 1914 1 1915 1 1916 1 1977 1 1918 1 1919 1 1980 1 1981 1 1982 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

F . Perin (5) VP VP VP VP 111 M M 
M . Michel 0 
M . Vray 0 0 
P . Waucquez (6) 0 0 p 

R. Moreau (7) SP SP SP 

1 

SP 

1 

VM M 

1 
M 

1 

p 

1 
p 

1 

p 

1 

p 

1 

p 

P . Bertrand (8) p p p p p p M p p p p p 

M . Bologne p p p p X X 

J . G-Offart (9) p p p 
1 

p 

1 

p p 

1 

p 

E . Knoops (10) p p p 1 p M M M 

J. L ecJ.ercq (11) p 

F . Massart p p p p 

1 

p 

1 

OP 

1 

OP 

1 

OP 

1 
OP 1 0 1 0 1 0 1 0 

P. Rouelle p p p p p p p p p 

P . Stroobants (12) p p p p p p p 

M. Th!.ry p p p p 

A. Bourgaux X 
J . Colas X 
G. Desomberg X X 

1 

X 
J .-P. Deton X X X 
P . Esquenet X X 0 1 0 1 0 
J. Honet X 
F . Maroit X x 

1 

X 
P . N opère X X 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
F. Perin X X X 

(4) Le tableau cl-dessus est lncompiet pour la plupa.rt des années ; les délégués réglonaux étalent trop nombreux et varlalent trop 

~ souvent pour les reprendre tous dans ce tableau. 
(5) François Pertn quittait le RW pour le PRLW le 26 novembre 1976. c..., 

(6) Pierre Waucquez est exr:lu du RW en octobre 1972. ~ 
(7) Robert Moreau qutttalt le RW pour le PS en octobre 1981. g 
(8) Pierre Bertrand était Présldent général du FDF-RW de 1979 à 1980. t: (9) Jean Goffart qulttait Ie RW en décembre 1976 et slégealt comme lndépendant. 

&: (10) Etienne Knoops qulttalt le RW pour le PRLW le 26 novembre 1976. 
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-1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
L. Rechter 
L . Rousseau 
W. Lassance 
P . Van Damme (11) 

A. Bila 
A. Boland 
J . Gol (13) 
P .-H. Gendebloo. (14) 
F . Helguers 
Mm• F. Hermant (16) 
A. Lagneau (15) 
P. Leroy 
J. Lorlaux 
G. Maes 
M . Meuter 
M. Peitlrt 
R. Schreder 
J . Wathelet (17) 
J. Dehon 
J .-P. Levecq (18) 
J. Cerf 
E. Duvieusart (19) 
J. Fiévez 
J. Lausier (20) 
G. Neuray 
C. Talbot (16) 

X 
X 

X 
X 
0 
p 

X 
X 
0 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

0 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

X 
X 

0 

SP 

M 
VP 
p 
p 
p 
p 

p 

p 

X 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

SP 

M 
VP 
p 
p 
p 
p 

p 

p 

X 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

OP 

SP 

M 
VP 
p 
p 
p 
p 

p 

p 
X 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

OP 

X 

VP 
p 
p 

p 

X 

X 

X 
p 

SP 

OP 

(11) Jean Lec1'ercq est décédé Ie 24 décembre 1970. Paul Van Damme lu1 a succédé à la Chambre. 
(12) Pierre Stroobants qulttalt Ie RW pour Ie PRLW en novembre 1976. 
(13) Jean Gol qulttalt Ie RW pour Ie PRLW Ie 26 novembre 1976. 

X 

VP 
p 

p 

X 

X 

X 
p 

SP 

OP 

X 

p 

X 

X 

p 

SP 

p 

X 

p 

p 

SP 

p 

(14) Paul-Henri Gendeblen qulttalt Ie RW Ie 3 octobre 1981 et fonda Ie RPW (Rassemblement Populaire Wallon) . 
(15) André Lagneau qulttalt Ie RW pour Ie PRLW en novernbre 1976. 
(16) Mm• Française Lassance-Herrnant démlsslonnait en tant que Sénateur en octobre 1977. Charly Talbot lul a succédé. 
(17) Jacques Wathelet qulttalt Ie RW pour Ie PRLW en novembre 1976. 
(18) Jean-Pierre Levecq quittait Ie RW pour Ie PRLW en novem bre 1978. 
(19) Etienne Duvleusart a été mis en congé du parti en décembre 1978. 
(20) Jean Lausier quittait Ie RW pour Ie PRLW en novernbre 1976. 
(21) Jean-Emile Humblet quittalt Ie RW pour Ie RPW en octoble 198L 

1981 1 1982 
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p 

p 

SP 

p 

X 

s 

~ 
~ 
t::x:, 

i 
: s z 
--.. ; 

$ 
VI 

This article from Res Publica is published by Eleven international publishing and made available to anonieme bezoeker



0-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

\D 
1910 1911 1972 1973 1974 1975 1976 1911 1978 1979 1980 1981 1982 0-

H. Lah!er X X 
A . L!égeo!s X X 
M . Burnotte X X 
C. H enra rd X X 0 0 
J .-E. Humblet (21) 0 0 p p p 

Y . R enqu et X X X X X X 
R. Stembert X 0 0 X X 
J . B onmarria ge p p p 

Y . d e W asseige (22) p p p 

H . Mordant VP VP VP VP 
D . P et it X X X X 

C. Quinet X X 
M . Cohard X X 

A. D an h ier X X 

G . D elwiche X X 

J .-M . H onorez X X 

N . J aco b X X 

F. Lacroix X 
A. L a mbert X X 

J . L ati n X X 

J . R olland X X 

M me M. D elobe p 

G . L légeois X 

A. Maurenne X 

T otal 25 22 35 30 29 30 28 20 20 20 18 24 18 

N ombre de par lementaires 11 11 26 25 24 24 21 11 10 10 10 10 2 ~ 
Vl 

N omb re d e m!n ist res - - - - 4 4 4 - - - - - - 'Ij 
Nombre de femmes - - 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 § 

~ ..... 
(22) Yves de Wasselge qulttait Ie RW pour le RPW le 5 octobre 1981. ~ 

--- -
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Fréquence des réunions : hebdomadaire. 

6. Le Président. 

697 

Président 
1 1 

Autres 
Date d 'é lection I ColMge électoral can-

didats 

Méthode / 
Résultats 
d 'é lection 

F. Perln 
R. Moreau (ad interim) 
P.-H. Gendebien 
P .-H. Gendebien 
H. Mordant 
H. Mordan,t 

9 juin 1968 1 

1li juin 1974 
20 octobre 1974 \ 
6 mars 1977 
24 février 1979 1 

29 mars 1981 

7. Les membres (23). 

1972-1976: ± 10.000 
1977-1981 : ± 9.500 
1982-1983 : ± 7.000 

Congrès 
Bureau fédéral 

Congrè.s 
Cong,rès 
Congrès 
Congrès 

Nul Vote à main levée 
Inconnu A l'unanitmité 

Nul 482/489 votes 
Nul 386/422 votes 
Nul 97 % des votes 
Nul 433/698 votes 

8. Campagnes électorales : coûts ( en millions de francs belges et en prix 
courants de }'époque). 

1974: 6,1 1977: 10,6 1981 : 29,4 (y compris Ie 
FDP) 

1976 : 7,8 1979 : 11,5 (y compris Ie FDP) 1985 : Ie RW n'a pas par
ticipé aux élections 

9. Publications. 

Publications programmatrices : 

- Farces Wallonnes. Numéros électoraux - élections communales. Ras
sembler les Wallons conscients et agissants. N°• 29-33, 5 septembre-
3 octobre 1970. 

Rassemblement Wallon un programme, une action, des résultats 
( supplément à Farces Wallonnes, n" 1, janvier 1971) . 

Rassemblement W allon - une doctrine, zme force, une action ( édité 
à la suite du Congrès du RW de mars 1971). 

Le renouveau par le fédéralisme . Janvier 1974. 

Programme du RW. Wallon, maître chez tai. 1974, s.p. 

(23) M. MAES, De ledenaantallen van de politieke partijen •in België. Leuven, 
Afdeling Politologie, p . 83. 
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- RW. Bátir la Wallonie. Assainir- la politique. Charleroi, 1974, 56 p. 

- La nouvelle commune au service des citoyens. Avril 1975. 

- Etre Wallon - élections législatives du 17 avril 1977 (annexe à Forces 
W allonnes). 

- Programme du RW. « Wal/on, maître chez toi ». Elections du 17 dé
cembre 1978. 1978, 77 p. 

- Pour sortir de la crise : une autre politique économique par un pouvoir 
wallon. Avril 1981. 

- Programme du RW. Elections du 8 novembre 1981. 1981, 92 p. 

Périodiques : ( 24). 

- Forces W allonnes, hebdomadaire, 1965-octobre 1977 ( tirage maxi
mum : 26.000 ex.). 

L'Etat Wal/on, hebdomadaire, novembre 1977-octobre 1979 ( tirage 
maximum : 12.000 ex. ) (25). 

* 

(24) Les t1rages ont été communiqués par R. Moreau, ancien Secrétaire général 
du RW. 

(25) Les lecteurs de L'Etat WaHon ont recu à partir du 1°• novembre 1979 l'hebdo
madalre fédéraliste du FDF 4 millions 4-
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