
Programma 
1069 A V te Papendal. 

(onder voorbehoud van wijzigingen) 

Bij de vaststelling van de kandidatenlijst en 
het verkiezingsprogramma zal elektronisch worden gestemd. 

vrijdag 25januari 2002. 10.00 uur 

1. Opening door de voorzitter van de WO, drs. H.B. Eenhoorn 

2 Verkiezingsprogramma TK 2002-2006 

Bespreking van de amendementen bij het verkiezingsprogramma 2002-2006 

Het ontwerp-verkiezingsprogramma is als losse bijlage gepubliceerd in een speciale uitgave 
van het blad Politiek! van oktober 2001, dat is toegezonden aan alle (hoofd)leden . 

......... vrijdag 25 januari 2002, 17.00-19.00 uur ....... 
-diner-

3 Voortzetting discussie verkiezingsprogramma 

4 Vaststellen van het verkiezingsprogramma 2002-2006 

-schorsing van de vergadering-

zaterdag 26januari 2002. 10.00 uur 

1. Rondvraag 

2. Gelegenheid om inlichtingen te geven door de voorzitter van de TK-fractie om 
inlichtingen te geven (evenals aan zittende leden) ingevolge artikel6.2 reglement TK 

3. Beraadslaging en besluit over het technisch advies en de technische invulling TK 
(ingevolge artikel 6.4 reglement TK) 

1. Er wordt één gelijkluidende kandidatenlijst, behoudens de laatste vijf plaatsen, voor 
alle rijkskieskringen ingediend bij het hoofdstembureau in Den Haag. Totaal derhalve 
19 lijsten. · 

2. De lijst wordt ingediend onder de naam WD 

3. Er zal geen lijstverbinding met een andere partij worden aangegaan. 

4. Van de reglementaire mogelijkheid om leden van de WD die niet in de groslijst zijn 
opgenomen alsnog kandidaat te stellen wordt geen gebruik gemaakt. 
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kies-
kring 
18 
17 
7 
6 
19 

5. Het aantal plaatsen op de lijst bedraagt maximaal 76 

6. Het aantal voorlopige kandidaten dat naar landelijke voorkeur is gerangschikt 
bedraagt 91, waarvan de plaatsen 1 t/m 71 in dezelfde vaste volgorde zijn 
gerangschikt. Alle plaatsen worden vastgelegd in de algemene vergadering van 26 
januari 2002. 

7. Door het vormen van 4 combinaties van kieskringen worden de plaatsen 72-76 per 
combinatie telkens bezet door 5 kandidaten van regionale herkomst in een vaste 
volgorde per combinatie. De combinaties zijn: 

Combinatie 1 

Den Bosch 
Tilburg 
Arnhem 
Nijmegen 
Maastricht 

kies- Combinatie 2 kies- Combinatie 3 kies-
kring kring kring 
13 Rotterdam 9 Amsterdam 5 
12 Den Haag 11 Den Helder 2 
15 Leiden 10 Haarlem 4 
14 Dordrecht 8 Utrecht 1 
16 Middelburg 3 

....... . zaterdag 26 januari, 13.00- 14.00 uur ..... 
- pauze, lunch -

Combinatie 4 

Lelystad 
Leeuwarden 
Zwolle 
Groningen 
Assen 

4. Vaststelling van de in de onderscheiden kieskringen in te dienen kandidatenlijsten 
(ingevolge artikel6.4 en 6.5 reglement TK): 
a. De plaatsen 1 t/m 71 
b. De plaatsen 72 t/m 76 in elk van de 4 combinaties van kieskringen zoals beschreven 

in het technisch advies. 

Drie zittende kamerleden zijn niet opgenomen op de ontwerp-kandidatenlijst. Mevrouw 
E. Meijer en mevrouw M.J. van Lente-Essers hebben aangegeven hiervoor niet 
beschikbaar te zijn. Ten aanzien van de heer 0. Cherribi is het hoofdbestuur tot het 
oordeel gekomen dat zijn effectiviteit in de Tweede Kamer zodanig is dat de continu1leit 
van zijn kamerlidmaatschap niet kon worden bevorderd. 

De ontwerp-kandidatenlijst is bijgevoegd bij deze agenda en is opvraagbaar voor de 
leden. 

Zie bijlage 1 voor de wijzigingsvoorstellen. 

5. Toespraak door de lijsttrekker. 

6. Sluiting door de partijvoorzitter. 
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