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Statuten 

van de vereniging Politieke Partij 
Democraten '66, gevestigd in 's-Gravenhage. 

Zoals gewijzigd op de 25s1e ALV  tan  D'66 op 26 en 
27 oktober 1979. 

Art. 1. De vereniging draagt de naam: Politieke Partij Demo- 
craten '66, bij afkorting Democraten '66" of 
,.D'66", en is gevestigd te 's-Gravenhage. 

rt. 2. De vereniging is opgericht op veertien oktober negen- 
tienhonderd zesenzestig en is met ingang van heden 
aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Art, 3. I . D'66 stelt zich ten doel de radicale democratisering 
van de samenleving en het politieke bestel door als 
politieke partij met alle geëigende middelen ervoor te 
ijveren dat: 
a. de kring van degenen die effectief deel hebben aan 
de politieke en maatschappelijke besluitvorming zover 
mogelijk wordt uitgebreid: 
b. de besluitvorming plaats vindt na onbevooroor-
deelde afweging van alle terzake doende feiten en 
vooruitzichten; 
c. bij de besluitvorming aan de gevolgen op langere 
termijn en aan de internationale aspecten een groot 
gewicht wordt toegekend; 
d. de politieke verhoudingen gebaseerd worden op 
concrete partijprogramma's. 

2. De in deze doelstelling vervatte grondgedachten wor-
den nader uitgewerkt in het politiek program, dat ten 
grondslag ligt aan alle activiteiten van D'66 en zijn 
fracties in de vertegenwoordigende lichamen. 

Art. 4. I. D'66 kent leden en donateurs. 
2. Het hoofdbestuur beslist over toelating als lid. Een 

besluit tot niet-toelating kan slechts worden genomen 
op gronden, ontleend aan deze Statuten. Van een be-
sluit tot niet-toelating staat beroep open op de ge- 

schillencommissie. 
Art. 5. I. Iedere Nederlander of inwoner van Nederland van 

zestien jaar en ouder, die redelijkerwijs geacht kan 
worden in te stemmen met de grondgedachten van 
D'66, kan lid worden en zijn van D'66. 

2.  Indien betrokkene tevens lid is van enige andere lan- 
delijke politieke partij is hij/zij niet verkiesbaar in be- 
sturen van D'66 en kan niet door D'66 kandidaat ge- 
steld worden voor een vertegenwoordigend lichaam. 

3.  Een lid van D'66, dat deel uitmaakt van een bestuur 
van D'66 of van een D'66-fractie in een vertegen- 
woordigend lichaam verplicht zich geen lid te worden 
van enige andere landelijke politieke partij. 

4.  Indien D'66 deelneemt aan de verkiezingen voor een 
vertegenwoordigend lichaam verplicht een D'66-lid 
zich om zich niet kandidaat te stellen voor enige an- 
dere politieke partij die aan de verkiezingen voor het 
betreffende vertegenwoordigende lichaam deelneemt. 

5.  Indien een D'66-fractie deel uitmaakt van een verte- 
genwoordigend lichaam verplicht een D'66-lid zich om 
geen deel uit te maken van een fractie van enige ande- 
re politieke partij, die een fractie heeft in het betref- 
fende vertegenwoordigende lichaam. 

6.  Een lid van D'66, dat deel uitmaakt van een bestuur 
van D'66 of van een D'66-fractie in enig vertegen- 
woordigend lichaam of bij opvolging voor een D'66- 
plaats in dit lichaam in aanmerking komt, verplicht 
zich na beëindiging van het lidmaatschap van D'66 
zijn/haar functie ter beschikking te stellen of niet te 
aanvaarden. 

Art. 6. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden; - 

b. de ontvangst van een schriftelijke opzegging bij het 
secretariaat van D'66. Opzegging laat de 
contributievet-plichting voor het lopende jaar onverlet, 

'ook een eventuele verzwaring van deze verplichting; 
c. schriftelijke opzegging door het hoofdbestuur 
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Art. 7 

Art. 8. 

Art. 11 

Art. 12. 

wegens een contributieschuld, zich uitstrekkende over 
meer dan één jaar, met inachtneming van het 
hieromtrent bepaalde in het Huishoudelijk Reglement. 
Na afvoering kan men eerst weer tot het lidmaatschap 
worden toegelaten wanneer de contributieschuld is 
v oldaan;  

d. schriftelijke opzegging door het Hoofdbestuur 
wanneer het lid niet meer voldoet aan de eisen, ge-
steld in art. 5.; 
e. royement. 
Het Hoofdbestuur kan een lid royeren, indien het in 
strijd met de Statuten of het Huishoudelijk Reglement 
handelt, dan wel indien het de partij of één harer or-
ganen in ernstige mate in diskrediet brengt. 

1. Bericht van opzegging of royement als lid, zoals be-
doeld in art. 6 ad d en e, moet onder vermelding van 
de gronden binnen een maand per aangetekende brief 
aan de betrokkene worden verzonden. 

2. Bericht van opzegging als lid, zoals bedoeld in art. 6 
ad c wordt schriftelijk aan het betrokken lid bericht, 
nadat betrokkene minimaal twee maal eerder schrifte-
lijk aan de contributieschuld is herinnerd. 

3. Bij opzegging of royement als lid bestaat beroep op de 
geschillencommissie, uit te oefenen binnen een maand 
na ontvangst van het bericht van opzegging. 
De contributieverplichtingen worden vastgesteld door 
de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het 
Hoofdbestuur. 

1. D'66 kent drie algemene organen, te weten: 
a. de Algemene Ledenvergadering; 
b. het Hoofdbestuur, waarbinnen het Dagelijks 
Bestuur; 
c. de Adviesraad. 

2. Voorts kent D'66 regio's, subregio's en afdelingen, 
alsmede de volgende bijzondere organen: 
a. vaste commissies 
b. commissies ad hoc 
c. werkgroepen. 
Het Huishoudelijk Reglement stelt regelen omtrent de 
samenstelling van de partijorganen vast op de grond-
slag van beperkte herkiesbaarheid in dezelfde functie 
en beperkte mogelijkheid gelijktijdig meer dan één 
functie te bekleden. 

1. Het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal is onverenigbaar met het bekleden van enige 
bestuursfunctie binnen de Partij. 

2. Het lidmaatschap van de vertegenwoordigende licha-
men - met uitzondering van dat van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal - is onderling onverenigbaar. 

3. Overige incompatibiliteiten met betrekking tot het 
lidmaatschap van vertegenwoordigende organen en 
bestuursfuncties binnen de partij worden bij Huishou-
delijk Reglement geregeld. 
Het stemmen bij volmacht op een vergadering is niet 
toegestaan. 

1. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan 
van D'66; zij komt tenminste eenmaal per jaar bijeen. 
Aan haar komen alle bevoegdheden toe die niet door 
de Wet of de Statuten aan andere organen zijn opge-
dragen. 

2. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door een 
oneven aantal voorzitters en de notulen worden ge-
houden door een notulencommissie. 

3. Een stemcommissie beslist ter vergadering bindend of 
de Algemene Ledenvergadering een besluit heeft ge-
nomen. Een rapportagecommissie beslist, indien 
wordt gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld 
voorstel, over de inhoud ervan. 

4. Het Huishoudelijk Reglement stelt nadere regelen 
omtrent bijeenroeping, aankondiging, agenda, leiding 
der vergadering en de wijze waarop besluiten worden 

genomen met dien verstande dat bijeenroeping in ie- 
der geval geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan 
de leden, welke kan worden gepubliceerd in het door 
D'66 uitgegeven orgaan. 

5. Ieder ter vergadering aanwezig lid heeft één stem. 
Art. 15. 1. De leden van D'66 kiezen rechtstreeks op een nader 

bij Huishoudelijk Reglement te bepalen wijze het 
Hoofdbestuur, dat bestaat uit de leden van het Dage- 
lijks Bestuur en één lid uit elke regio. 

2. Elke regio kiest een hoofdbestuurslid en een plaats- 
vervangend hoofdbestuurslid. 

3. De leden van het Dagelijks Bestuur worden recht- 
streeks door de Algemene Ledenvergadering gekozen. 

4. Ontslag van de leden van het Hoofdbestuur geschiedt 
door de Algemene Ledenvergadering op nader in het 
Huishoudelijk Reglement te bepalen wijze. 

Art. 16. Het Hoofdbestuur bestaat uit tenminste negen en ten 
hoogste zevenendertig leden. De samenstelling en het 
aftreden van het Hoofdbestuur geschiedt op bij Huis- 
houdelijk Reglement vast te stellen wijze. 

Art. 17. 1. Het Hoofdbestuur is belast met de algemene leiding 
van D'66 en met de uitvoering van de besluiten van 
de Algemene Ledenvergadering. 

2.  Het Hoofdbestuur is bevoegd aanvullende reglemen- 
ten vast te stellen voor huishoudelijke  en politieke 
vergaderingen, mits deze niet in strijd zijn met de 
Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

3.  Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse lei- 
ding van D'66. 

Art. 18. D'66 wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door 
twee leden van het Dagelijks Bestuur, met dien ver- 
stande dat het Hoofdbestuur de penningmeester kan 
machtigen betalingsopdrachten namens D'66 te 
ondertekenen. 

Art. 19. 1. Leden, die voor enige bestuursfunctie binnen D'66 of 
namens D'66 voor een lidmaatschap van enig ver- 
tegenwoordigend lichaam in aanmerking wensen te 
komen, moeten een door het Hoofdbestuur opgestelde 
vragenlijst invullen en ondertekenen, waaruit blijkt  dat 
zij na negen mei negentienhonderdveertig niet zodanig 
betrokken zijn geweest bij handelingen, uitingen of 
voorvallen waaruit een nationaal-socialistische, fas- 
cistische of racistische gezindheid blijkt, of zij niet 
zodanig hebben deelgenomen aan activiteiten van de 
bezettende macht dat één of ander een moreel beletsel 
zou vormen bij de kandidatuur voor het lidmaatschap 
van een vertegenwoordigend lichaam. 

2. Kandidaten voor enige partijfunctie binnen D'66 of 
namens D'66 voor een lidmaatschap van enig verte- 
genwoordigend lichaam dienen gedurende zes maan- 
den voorafgaande aan de sluitingsdatum van de inter- 
ne kandidaatstelling lid van D'66 te zijn geweest en 
aan de contributieverplichtingen te hebben voldaan. 

Art. 20. De Algemene Ledenvergadering verleent, de finan- 
ciële commissie aan wie het financiële toezicht op het 
bestuur is opgedragen gehoord, aan de penningmees- 
ter al of niet voorwaardelijk décharge over het ge- 
voerde beheer, zoals één en ander nader is geregeld in 
het Huishoudelijk Reglement. 

Art. 21. De Adviesraad is een Eerste en Tweede Kamerfractie 
en Hoofdbestuur adviserend orgaan. De samenstelling 
en het functioneren is geregeld bij Huishoudelijk 
Reglement. 

Art. 22. 1. Werkgroepen functioneren onder auspiciën van de 
Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 die haar ta- 
ken in haar Statuten regelt. Deze Statuten komen tot 
stand na advies van het Hoofdbestuur en na goedkeu- 
ring door de Algemene Ledenvergadering van D'66. 

2. Het Hoofdbestuur kan het bestuur van de Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D'66 verzoeken voor een 
bepaald onderwerp een werkgroep in te stellen. 

Art. 9. 

Art. 10. 

Art. 13 

Art, 14  
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Art. 23. 1. Met de scholing en vorming van D'66-leden is belast een dergelijk besluit zal worden voorgesteld. 
de Stichting Politiek Scholings- en Vormings Instituut 2. De termijn voor bijeenroeping tot een zodanige verga- 
D'66, die haar taken in haar Statuten regelt. Deze dering bedraagt tenminste zeven dagen. 
Statuten komen tot stand na advies van het Hoofdbe- 3. De letterlijke tekst van een voorstel tot wijziging van 
stuur en na goedkeuring van de Algemene Ledenver- Statuten of Huishoudelijk Reglement of tot ontbinding 
gadenng van D'66. der partij wordt tenminste vijf dagen voor de vergade- 

2. Het Hoofdbestuur kan het bestuur van de Stichting ring hij het landelijk secretariaat en ter vergadering ter 
Politiek Scholings- en Vormings Instituut verzoeken inzage gelegd en wordt tenminste veertien dagen tevo- 
voor een bepaald onderwerp of bepaalde groepen een ren aan de regiobesturen toegezonden. 
cursus te organiseren. 

Art. 24. 1. Een regio verenigt alle leden, wonende in een door 
het Hoofdbestuur vastgesteld gebied. 

2.  Een subregio verenigt alle leden, wonende in een door 
het regiobestuur vastgesteld gebied. 

3.  Een afdeling verenigt alle leden wonende in een door 
het regiobestuur vastgesteld gebied. dat in beginsel 
één of meer gemeenten Omvat. 

4.  Het Huishoudelijk Reglement stelt de grondregelen 
voor regio's, subregio's en afdelingen. 

5.  Regio's, subregio's en afdelingen zijn  bevoegd eigen 
reglementen vast te stellen, mits deze geen bepalingen 
bevatten, die in strijd zijn met Statuten en Huishou- 
delijk Reglement van D'66. 

6.  Regio's, subregio's en afdelingen zijn geen rechtsper- 
sonen. 

Art. 25. 1. Samenstelling, bevoegdheden en verplichtingen van de 
bijzondere organen worden geregeld in het Huishou- 
delijk Reglement. 

2. Commissies ad hoc kunnen door de Algemene Leden- 
vergadering, de Adviesraad en de ledenvergaderingen 
van regio's, subregio's en afdelingen worden ingesteld 
ter uitvoering van door deze vergadering nader om- 
schreven opdrachten. 

Art. 26. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
Art. 27. 1. De geldmiddelen van D66 bestaan Lot: 

a. contributies, 
b. donaties, 
C. erfstellingen en legaten, 
d. schenkingen, 
C. alle overige baten. 

2. Het Hoofdbestuur weigert een financiële bijdrage 
wanneer, naar inzicht van tenminste éénderde van de 
hoofdbestuursleden, daardoor de politieke onafhanke- 
lijkheid van de partij in gevaar kan worden gebracht. 

ArL 28. 1. Wijziging van deze Statuten is mogelijk door een be- 
sluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen 
met tweederde meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. 

2. Een wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat 
een notariële akte is opgemaakt. 

Art. 29. 1. De Algemene Ledenvergadering stelt het Huishoude- 
lijk Reglement vast, dat gewijzigd kan worden door 
een besluit van de Algemene Ledenvergadering, ge- 
nomen met absolute meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. 

2.  Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn 
met de Statuten. 

3.  In gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement niet voorzien, beslist het Hoofdbestuur, 
onverminderd het bepaalde in art. 14, lid 1. 

Art. 30. 1. Een besluit tot ontbinding van D'66 wordt door de Al- 
gemene Ledenvergadering genomen met tweederde 
meerderheid van stemmen. 

2.  Het ontbindingsbesluit geeft aan een eventueel liqui- 
datiesaldo een met het doel van D'66 strokende be- 
stemming. 

3.  Bij ontbinding van D'66 geschiedt de liquidatie door 
het Hoofdbestuur. 

Art. 31. 1. Een besluit als bedoeld in art. 28 of art. 30 kan alleen 
worden genomen, indien de Algemene Ledenvergade- 
ring is bijeengekomen met de mededeling dat aldaar 
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