
20 

CONGRESSTUK TC D 3 

WIJZIGING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
TOELICHTING: Op het najaarscongres 1978 werd het Huishoudelijk Reglement ingrijpend gewijzigd, terwijl de 

Statuten op het voorjaarscongres 1978 opnieuw werden vastgesteld. Inmiddels' is gebleken, dat 
wederom eeri aantal wijzigingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement gewenst zijn. 
En~rzijds zijn dit voorstellen, die het aaosche:,:Jen öf wijzigen ·van geldende bepa1irigen be

ogen en anderzij:ds (Statuten)wijzigingen, die het gevolg zijn van de voorstellen tot herstruc
turering van de landelijke organisatie (zie congresstuk E C 0 3 er TC 0 2). 

A. STATUTEN 
Huidige tekst: 

Art. 5.1. Iedere Nederlander of inwoner van Nederland 
van zesti.en jaar en ouder, die redelijker
wijs geacht kan worden in te stemmen met de 
grondgedachten van 0 '66, kan 1 i d worden en . 
zijn van 0'66. . , 

2 •. Indien betrokkene tevens lid is van enige 
andere landelijke politieke partij is hij/ 
zij niet verkiesbaar in besturen van 0'66 · 
en kan niet door 0'66 kandidaat gesteld 
worden voor een vertegenwoordigend lichaam. 

'Art. 8.1. Bericht van opzegging of royement·als lid 
moetonder vermelding van de gronden binnen 
één ma~nd per aangetekende 'brief aan de be
trokkene word én verzonden: 

2. Bij opzegging of royement als lid bestaat 
beroep op de Geschillencommissie, uit te 
9efenen b·i nnen een maand na ontvangst V!ln 
het bericht van opzegging. · 

Art. 10.1. 0'66 kent drie algemene organen, te weten: 
a. 'de Algemene Ledenvergadering 
b. het Hoofdbestuur, waarbinnen het Dage

lijks Bestuur .· 
c •. de Adviesraad. 

Voorgestel de tekst:' 

Art. 5.1. Ongewijzigd 

2. Ongewijzigd 

3. Een lid van 0'66, dat deel uitmaakt van een 
bestuur van 0'66 of van eèn 0'·66-fraktie in 
een vertegenwoordigend 1 i eh aam verp 1 i cht 
zich qeen lid te wo.rden van enige andere lan
del,Uke politieke partij. 

4. Indien 0'66 deelneemt aan de verkiezingen 
voor een vertegenwoordigend licnaam verplicht 
een 0'66-lid zich om zich niet ~andidaat te 
stellen voor enige andere politieke partij 
die aan de verkiezingen voor het betreffende 
vertegenwoordigende lichaam deelneemt. 

5. Indien een 0'66-fraktie deel uitmaakt van 
een vertegenwoordigend lic;haam verplicht een 
0 '66-1 i d z.î eh om geen dee 1 uit te maken van 

. een fraktie van enfge andere politieke partij, 
die een fraktie heeft in het betreffende ver-· 

· tegenwoord i gen de 1 i eh aam. 
6. Een lid van 0'66; dat deel uitmaakt van een 

bestuur van 0'66 of van een 0'66·fraktie in 
enig vertegenwoordigend lichaam of bij opvol
ging voor een 0'66:-plaats in dit lichaam in 
aanmerking komt, verplicht zich na beeindi
ging van het lid~aatschap van 0'66 zijn/haar 
funktie ter beschikking te stellen of niet te 
aanvaarden. · · · 

. I 

Art. 8.1. Bericht van opzegging of royement als lid, 
zoals bedoeld in art. 6 ad d ene, moet ~n
dér vermelding van de gronden binnen een 
maand.per aangetekende brief aan de betrok
kene worden verzonden. 

2. Bericht van opzegging als lid, zoals bedoeld 
in art. 6 ad c wordt schriftelijk aan het be
trokken 1 i d bericht, nadat betrokkene mini
maal twee maal eerder schriftelijk 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. 

Art. 10.1. Ongewijzigd 

• 



2. Voorts kent 0'66 regio's, subregio's en af
delingen, alsmede de volgende bijzondere 
organen: 
a. de Rapportagecommissie 
b. de Programmacommissie 
c. de Geschillencommissie 
d. de Financiële Commissie 
e. commissies ad hoc · 
f. werkgroepen 

Art. 18. 0'66 wordt in en buiten rechte. vertegenwoor
digd door twee hoofdbestuursleden, ·van wie 

- tenminste één 1 i d van het Dage 1 ij ks Bestuur 
moet zijn. · ' 

' Art. 19 •. Leden, die voor enige bestuursfunctie bin-
nen'D'66 of namens 0'66 voor een lidmaat
schap van enig vertegenwoordigend lichaam · 
in aanmerking wensen te komen, moeten een 
door het Hoofdbestuur opgestelde vragenlijst 
invullen en ondertekenen, waaruit blij kt 
dat zij na negen mei negentienhonderdveertig 
niet zodanig betrakker zijn -geweest bij han
delingen, uitingen of voorvallen waaruit een 
nationaal-socialistische, fascistische 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 kandi
datuur voor het lidmaatschap van een verte
genwoordigend lichaam. 

Art. 23.1. Een regio verenigt alle leden, wonende in 
een door·het Hoofdbestuur vastgesteld ge
bied. 

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 grond~ 
regelen voor regio's, subregio's en afde-· 
lingen. 

5. Regio's, subregio's en afdelingen zijn be
voegd eigen reglementen vast te 

1
stellen, 

mits deze geen bepalingen bevatten, die in 
strijd zijn met Statuten en 'Huishoudelijk 
Reglement van 0'66. 

6. Regio's, subregio's en afdelingen zijn geen 
rechtspersonen. 
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2. Voorts kent D'66 regio's en afdelingen, als
·mede de volgende bijzondere partijorganen: 

Art. 18. 

A'r<t. 19 .1. 

a. vaste commissies 
b. cammissles ad hoc 
c. werkgroepen 

D'66 wordt in en buiten rechte vertegenwoor
digd door twee leden van het Dagelijks Be
stuur, met dien verstande dat het Hoofdhe
stuur de penningmeester kan machtigen beta~ 
lingsopdrachten namens 0'66 te ondertekenen. 
Ongewijzigd 

2. Kandidaten voor enige partijfunktie binnen 
0'66 öf namens 0'66 voor een lidmaatschap 
van enig vertegenwoordigend lichaam dienen 
gedurende zes maanden voorafgaande aan de 
sluitingsdatum van de interne kandidaatstel
ling lid van 0'66 te zijn geweest en aan de 
contributieverplichtingen te hebben voldaao. 

Art. 23.1. r·1et de scholing en vorming van 0'66 leden is 
belast de Stichting Politiek Scholing~en 
Vormings Instituut 0'66, die haar takeh in 
haar Statuten regelt. Deze Statuten komen tot· 
stand na advies van het-Hoofdbestuur en nà 
goedkeuri!Jg van de Algemene Ledenvergadering 
van 0'66. . 

2. Het Hoofdbestuur kan het bestuur van de Stich· 
ting Politiek Scholing$- en Vormings Insti
tuut verzoeken voor een bepaa 1 d onderwerp of 
bepaalde gr9epen een cursus te organiseren. 

Art. 24.1. (oud art. ,23.1.) Ongewijzigd 

2. Een afdeling verenigt alle leden wonende in 
een ~oor het regiobestuur vastgesteld gebied, 
dat in beginsel één of meer gemeenten omvat. 

3. Binnen een regio of afdeling kunnen Bijzonde
re Ledenvergaderingen worden ingesteld, wan
neer een rechtstreeks gekozen bijzonder ver
tegenwoordigend lichaam bij wet is ingesteld. 

4. Het Huishoudelijk- Reglement stelt de grondrage 
len voor regio's en afdelingen. · 

5. Algemene Regio Vergaderingen, Algemene Afde
lingsvergaderingen en Bijzondere Ledenverga
deringen zijn bevoegd eigen reglementen vast 
te stellen, mits deze geen_bepalingen bevat~ 
ten, die in strijd zijn met Statuten en Huis
houdelijk Reglement van 0'66. 

6.: Algemene Regio Verg:1deringen, Algemene Afde
lingsvergaderingen en Bijzondere Ledenverga
deringen, en de door deze vergaderingen 
gekozery besturen zijn geen rechtspersonen. 
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Artt. 24 t/m 30 hernummeren tot 25 t/m 31 en verwij
zingen aanpassen aan deze hernummering. 

TOELICHTING OP DE VOORGESTELDE STATUTEN-WIJZIGINGEN: 

3. Binnen een regio' of afdel·ing kunnen door de 
Algemene Regio Vergade,ring of Algemene Afde
_lingsvergadering Bijzondere Ledenvergaderin
gen worden ingesteld, wanneer een recht
streeks gekozen bijzonder vert~genwoordigend 
lichaam bij wet is ingesteld. 

Art. 5. De huidige tekst is op het najaarscongres 1977 tot stand gekomen na amendering. Dit heeft tot gevolg ge
~at volgens de geldende tekst een dubbellidmaatschap niet mogelijk is bij kandidaatstelling, maar wel zodra 
men verkozen is. Naar de mening van het hoofdbestuur is een dubbellidmaatschap dan ·eveneens ongewenst. Dienten
gevolge is lid 3 toegevoegd. De huioige tekst beperkt zich tot het dubbellidmaatschap van landelijke politieke 
partijen. Hoewel dat niet onlogisch is, omdat provinèiale en gemeentelijke verhoudingen sterk kunnen verschiJlen, 
kunnen zich ook op deze niveau's ongewenste situaties voordoen, wanneer D'66 met een eigen lijst uitkomt of een 
eigen fraktie heeft. In verband hiermede worden lid 4 en 5 voorgesteld. Tot op heden is op de kandidaatstel
lingsformulieren de verklaring opgenomen, dat D'66 leden de morele plicht op. zich nemen, zich terug te trekken 
uit een vertegenwoordigend lichaam, wanneer zij hun lidmaatschap van D'66 beèindigen. Voorgesteld wordt om. deze 
morele plicht nu ook statutair in lid 6 vast te leggen, omdat de Kieswet het mogelijk maakt om de zetel te be
houden ofbij opvolging te aanvaarden . 
. Art. 8. Volgens de geldende bepalingen moeten alle berichten van opzegging per aangetekende brief plaats vinden. 
Dit geldt dus ook voor leden met centributieschuld, diè zich l,l.itstrekt over meer dan een jaar (art. 6 ad c). Het 
hoofdbestuur vindt het onverantwoord aan deze leden, die de partij, reeds meer dan een jaar alleen geld kosten, 
en bovendien reeds twee of meer maal aan hun contributieschuld zijn herinnerd, nog de extra kosten van een aan-
getekende brief te .besteden. · 
Art. 10. Op grond van de voorstellen inzake de landelijke organisatie wordt voorgesteld de subregio's uit dit. 
a~tikel te. sch1appen. 
Teneinde het mogelijk te maken het aantal vaste commissies te wijzigen, zonder de Statuten te' wijzigen wordt 
voorgesteld deze commissies slechts als categorie in de Statuten op te nemen en niet meer expliciet tè benoemen •. 

· De uitwerking kan dan in het Huis-houdelijk Reglement geschieden.· 
Art. 18. Dè huidige tekst van dit artikel verplicht ons alle hoofdbestuursleden in het verenigingsregister te 
laten vermelden. Dit houdt in, dat elke wijziging in de samenstelling·moet worden geregistreerd. Afgezien van de 
administratieve rompslomp en de hieraan verbonden'.kosten is deze be!Jaling niet nodig, omdat het in en bulten rech
te, vertegenwoordigen alleen kan plaatsvinden op basis van een hoofdbestuursbesluit 9f doorlopende machtiging van 
het Hoofdbestuur. Alleen de uitvoering van een genomen besluit, dat de partij tegenover derden bindt, wordt door 
deze wijziging· tot het Dagelijks Bestuur beperkt. 
Art.19. 2. A 11 een voor kandidaten voor vertegenwoord i gen de 1 i chamen ge 1 dt momenteel de verplichting dat zij minstens 
zes maanden lid moeten zijn. (Art.103.2a.) Dit artikel beoogt_politieke opportunisten zoveel mogelijk te weren. 
Ook voor andere partijfuncties kan dit van belang zijn, zodat dit artikel deze verplichting een algemeen karakter 
geeft. , , · . · 
Art. 23, Tot op heden was het PSVI nog niet als met de partij verbonden zelfstandi.g lichaam vermeld. Naar analo
g1e van art. 22, waarin de Sl-IB wordt vermeld, is dit nieuwe artikel geredigeerd. 
Art. 24. In dit .artikel zijn de subregio's niet meer opgenomen en zijn de zogenaamde Bijzondere Ledenvergaderin
ge·n ge1ntroducee.rd, zoals voorgesteld in congresstuk TCD 2. 

B. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
HOOFDSTUK I 
LEDEf~ EN DONATEURS 
leden 

Art. 4.1. De contributie voor enig jaar dient te zijn 
voldaan op 1 juli van dat jaar. 

2. De contributies worden geïnd door de penning
meester van- het hoofdbestuur. Deze stelt de 
betalingsregeling vast. 

3. Het-contributiejaar is gelijk aan het ver-
enigingsjaar. · 

4. De Algemene Ledenve.rgadering stelt op voor-· 
stel van ~et hoofdbestuur een gedifferen
ti'ëerde contri but i eregeling vast. 

Art. 4.1. De contributie voo~ enig jaar dient te zijn 
veldaan op 1 april van dat jaar. 

2. Ongewijzigd 

3. Ongewijzigd 

4. Ongewi•j zi gd 

----------------



HOOFDSTUK II 
ALGEr-lENE LEDENVERGADERING 

Art.11. Het hoofdbestuur kondigtiedere ALV uiterlijk 
acht weken tevoren aan, met dien verstande, 
dat tussen de datum van verzending· van de 
aankondiging en de opening van de ALV ten-
minste acht weken liggen. 

Art.13.l. De concept-agenda van de ALV wordt met in
achtneming van de art i ke 1 en 11 en 12 door 
het hoofdbestuur vastgesteld en met behoor
lijke toelichting bij de aankondiging. van 
de ALV aap all~ leden toegezonden. 

2. Tot vier weken, of zoveel korter als het 
hoofdbestuur mogelijk acht, voor de aanvang 
van de ALV kunnen onderwerpen aan de agenda 
worden toegevoegd op verzoek van: 
a. een van de kamerfrakties van'D'66 
b. de adviesraad · · 
c. tenminste één algemene regiovergaderi.ng. 

Art.'l6.1. Een ALV begint met de aanwijzing van een 
stemcommissiè en een notulencommissie op 
voordracht van de voorzitters. 

2. De stemcommissie registreert de uitgebrachte 
stemmen, beslist zonder -beroep over de gel- , 
digheid daarvan en constateert de uitslag, ' 
van de stemming. 

3 .. De notulencommissie maakt een zakelijk ver
slag van de vergadering. Dit verslag wordt 
binnen twee maanden na sluiting van de ALV 
toegez?nden aan alle leden van D'66. 

Art.18.l. Ieder bij een stemming op de ALV aanwezï'g 
lid· kan één stem uitbrengen.. . 

· 2. Stemming over personen geschiedt sçhrifte
lijk. Hierbij is art. 17 niet van toepassing. 

3. Over zaken wordt gestemd op een door de 
voo.rzitters te bepalen wijze · 

HOOFDSTUK lil 
HOOFDBESTUUR 

Art. 22. De gelegenheid-tot kandidaatstelling voor 
het dagelijks bestuur vangt aan onmïddellijk 
na de aankond i ging van de datum van de ALV 
en eindigt vier'weken vóór genoemde datum, 
of zoveel korter als het hoofdbestuur nodig 
acht. Kandidaten dienen te worden opgegeven 
aan het landelijk secretariaat. De kandi
daatsten ing dient vergezel-d te gaan van de 
ondertekende vragenlijst als bedoeld in ar
tikel 19 van de Statuten. 

Art. 23.1.Bij de kandidaatstelling voor het dagelijks 
bestuur stelt iedere kandidaat op door het 
hoofdbes tuur te verst rekken formulieren de 
volgende persoonlijke gegevens ter bekend
making aan de leden, beschikbaar: 
a. personalia · 
b. gegevens omtrent lidmaatschap en funkties 

binnen de partij. 
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Art. 11. Het hoofdbestuur kondigt i ede re ALV uiterlijk 
zeven weken tevoren aan, met dien verstande, 
dat .tussen de datum van verzending van de aan
kondiging en de opening vah -de ALV tenminste 
zeven weken liggen. 

Art.13.1. Ongewijzigd 

2. Tot vijf weken, of zoveel korter als het 
hoofdbestuur mogelijk acht, voor de aanvang-' 
van de ALV kunnen onderwerpen aan 'de agenda 
worden toegevoegd op verzoek van: 
a. een van de kamerfrakties van D'66 
b~ de ·adviesraad 
c. tenminste één algemene regiovergadering. 

Art.16.1. Ongewijzigd 

2. Ongewijzigd 

.3. De .notulencommissie maakt een zakelijk ver
slag van de vergadering en draagt zorg, dat 
het verloop van de vergadering op geluids-
band wordt vastgelegd. , ' 

4. Het verslag van de ALV ligt vanaf twee maan
den na de ALV ter inzage op het landelijk 
secretariaat, waar ook de gelui-dsbanden wor
den opgeslagen. · 

5. Het hoofdbestuur publiceert binnen twee maan
den na de ALV korte samenvattingen van de be
handelde agendapunten en een overzicht van de 
aangenomen en verworpen congresvoor·stell en, 
moties en amendementen. 

, Ar:t.18.1. Ongewijzigd. 

.2. Stemming over personen geschiedt schriftelij~. 
Wanneer zich voor een funktie slechts een 
kandidaat heeft aangemeld_, kan verkiezing bij 
akklamatie geschieden. Voo~ het overige is 
art. 17 niet van toepassing. 

3. Ongewijzigd 

Art. -22. De ge 1 egenhei d tot kandi daatste 11 i ng voor · 
het dagelijks bestuur vangt aan onmiddel-lijk 
na de aankondiging van·de datum van de ALV 
en eindigt.vijf weken vóór genoemde datum, 
of zo vee 1 .korter a 1 s het hoofdbestuur nodig 
acht. Kandidaten dienen te worden opgegeven 
aan het landelijk secretariaat. De kandi
daatste 11 i ng di ent vergeze 1 d te gaan van de 
ondertekende vragenli.ist als bedoeld in ar-· 
ti ke 1 19 , 1 i d 1 van de Statut.en. 

Art. 23.1. Ongewijzigd 
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2.Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat een 
zakelijke samenvatting van deze gegevens 
tijdig vóór de ALV ter beschikking van alle 
l~den wordt gesteld. 
HOOFDSTUK IV 
BIJZONDERE ORGANEN 

2. Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat een 
zakelijke samenvatting van deze gegevens 
uiterlijk drie weken vóór de ALV ter be
schikking van alle leden wordt gesteld. 

Art. 35~1.Een lid van D'66 kan slechts van één vaste Art. 35.1. Ongewijzigd 
commissie deel uit maken. 

2.Leden van een vaste commissie zijn slechts 2. Ongewijzigd 
éénmaal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar. 

3.De ALV kiest op niet+bindende voordracht 3. Ongewijzigd 
I. 

van het ·hoofdbestuur voor zover niet anders 
t1epaald, de leden van de vaste commissies. 

Programmacommissie 
Art. 39.1.De programmacommissie bestaat uit zeven le

den, waarvan telkens vier leden voor de tijd 
van twee jaar worden gekozen. 

. Art. 

Art. 

2.Het hoofdbestuur en de kamerfrakties wijzen 
uit hl!n midden gezamenlijk drie leden van 
de commissie aan. · 

3.De commissie kiest zelf haar voorzitter. 

Geschillencommissie 
45.1.De commissie voorziet in haar secretariïlat 

in overleg met hèt hoofdbestuur. Zij heeft 
haar zetel ten kantore van het landelijk 

57. 

seèretariaat. · . 
2.De kosten van de commissie komen voor reke

ning van D'66, doch dienen vooraf door dé 
penningmeester te worden goedgekeurd. 
ledere·partij in een geschil dient steeds 
zijn eigen kosten te dragen. 

Financiële commissie 

Op voordracht van het hoofdbestuur benoemt 
de ALV tenminste drie personen, die tezamen 
de financiële commissie vormen. De ALV is 
vrij bij haar keuze van de voordracht van 
het hoofdbestuur af te wijken. Zij kan even
eens al dan niet op voordracht van het 
hoofdbestuur p 1 aatsvervangende 1 eden aanwi j
zen. De benoemde leden en plaatsvervangende 
leden blijven gedurende drie jaar in funk-: 
tie, tenzij zij eerder hun taak neerleggen, 
dan. wel door de ALV.daarvan worden onthe
ven. Afgetreden ledèn kunnen terstond op
nieuw worden benoemd. 

4. Het dagelïjks bestuur voorziet in het secre
tariaat van een vaste commissie door een van · 
de medewerkers van het landelijk secretari
aat aan de: commissie toe te voegen. 

5. Het dagelijks bestuur wijst een van zijn le
den ,aan als contactpersoon met de vaste com
missie •. 

6. De vaste commissies hebben hun zetel ten kan 
tore van het landelijk secretariaat. . 

7. De kosten van de commissies komen voor reke
ning van het hoofdbestuur, doch dienen voor
af door de penningmeester te worden goedge
keurd. 

,8. Van de vergaderingen van de vaste commis
sies worden door de toegevoegd secretaris 
verslagen gemaakt, die aan de leden van de 
commissies en het dagelijks bestuur worden 
gezonden. 

Art. 39.1. De programmacommissie bestaat uit negen le
den, waa'rvan vij:f.leden telkens voor de tijd 
van twee jaar worden gekozen. 

Art. 45. 

2. Het hoofdbestuur en de frakties van de Eer
ste en Tweede Kamer en het Europees Parle
ment Wijzen uit hun midden gezamenlijk vier 
leden van de commissie aan. 

3. De commissie kiest zelf haar voorzitter. 

Iedere partij in een geschil dient steeds 
zijn eigen kosten te dragen. 

Art. 57.1. De financiële commissie bestaat uit vijf le
den, die telkens voor de tijd van drie jaar 
worden gekozen. De commissie kiest zelf haar 
voorzitter. 

2. De voordracht van het hoofdbestuur conform 
art. 35, lid 3 vermeldt teikens tenminste 
twee maal ·zoveel namen als er vacatures zijn 
te vervullen. Een groep van tenminste vijf 
en twintig leden van D'66 is bevoegd deze 
voordracht aan te vullen. 
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Art. 

58. llle financiële commissie vergadert tenminste Art. 
éénmaal in de twee maanden en voorts zo di~ 
wijls als de penningmeester en één lid of 
twee leden zulks verlangen met de penning
meester over de financiële aangelegenheden 
van de partij en dient hem van advies. Be-
sluiten worden door de financiële commissie 
genomen met meerderheid van stemmen in ver
gaderingen, waarin tenminste twee leden aarr 
wezig zijn of indien meer dan drie leden 
zijn benoemd, waarin op ten hoogste twee na 
alle·leden zijn aanwezig. Besluiten kunnen 
eveneens met meerderheid van stemmen worden 
genomen indien alle leden daarover schrifte-
lijk, telefonisch of telegrafisch zijn ge-
hoord. Van de vergaderingen worden schrifte-
lijke notulen bijgehouden. De leden van de 
commissie kunnen te allen tijde kennis ne-
men van de boeken van de partij en zich la-
ten inlichten door. de penningmeester over 
de stand van zaken. De commissie brengt 
aan de ALV advies uit over de goedkeuring 
en vaststelling van de begroting en de 
jaarstukken. 

59.L Geen van. dé hoofdbestuursled~n met uitzonde- Art. 
ring van de' penningmeester zal medewerken 
aan het aangaan van enige verbintenis ten 
laste van de partij of aan het doen van uit-
gaven waarvan het beloop of het belang een 
waarde van vijfhonderd gulden te boven gaat 
dan na verkregen toestemming van de finan~ 
ciële commissie. 

2. De penningmeester zal niet medewerken aan 
het aangaan van enige verbintenis ten·laste 
van de partij of aan het doen van uitgaven 
waarvan het beloop of het belang een jaar
lijks door de ALV vast té stellen bedrag 
te boven gaat dan na verkregen toestemming 
van de financiële commissie. ' 

3. Indien de gevraagde goedkeuring wordt gewe~ 
gerd, is het hoofdbestuur, de financiële 
commissie gehoord hebbende, bevoegd om het 
besluit van de financiële commissie terzij
de te stellen en de goedkeuring alsno.g te 
verlenen. Van een dergelijk besluit wordt 
door het hoofdbestuur schriftelijk en gemo
tiveerd terstond aan de financiëlè commis
sie en vervolgens aan de eerstvolgende ALV 
kennisgegeven. De financiële commissie kan 
een.algemene machtiging geven aan het hoofu
bestuur voor het aangaan van bepaalde ver
bintenissen en het doen van bepaalde uit-. 
gaven. 
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58~1. De financiële commissie heeft tot taak toe
zicht uit te oefenen op het financieel be
heer van hethoofdbestuurende penningmees
ster gevraagd .of ongevraagd te adv i se ren in
zake financiële aangelegenheden. 

2. De financiële commissie heeft ook tot taak 
advoi es uit te brengen aan de AL V inzake de 
goedkeuring en vaststelling van de begroting, 
dë jaarrekening en de overige financiële 

·aangelegenheden. 
3. De financiële commissie vergadert tenminste 

éénmaal per kwartaal en voorts zo dikwijls 
als twee of meer leden of de penningmeester 
zulks verlangen. 

4. Besluiten en adviezen van de financiële com
missie vereisen een meerderheid van stemmen. 
In spoedzaken kan ook telefonisch vergaderd 
~~en. · 

5. De leden van de financiële commissie kunnen 
te allen tijde kennis nemen van de financiële , 
bescheiden van de partij en zich laten in~ 
lichten door de penningmeester over de stand 
van zaken. 

59.1. De financiële commissie heeft het recht wan
·neer daartoe aanl~iding bestaat bepaalde pos
ten uit de begroting of deelbegrotingen ge
heel of gedeeltelijk te blokkeren. 

2. De penningmeester en de andere leden van het 
dagelijks bestuur behoeven voor het aangaan 
van enige.verbintenis of het doen van uitga
ven, die niet expliciet in de begroting zijn 
vermeld of het in de. begroting vermelde be
drag overschrijden, schri fte 1 ij ke goedkeuri rg 
van de financiële commissie. 

3. Uitgaven ten laste van begrotingsposten, die 
door de financiële commissie zijn geblok
keerd, behoeven eveneens vooraf de schrifte
lijke goedkeuring van de financiële commis
sie. 

4. Indien de gevraagde goedkeuring wordt gewei
gerd, is het hoofdbestuur, de financiële co~ 
missie gehoord hebbende, bevoegd om het be
sluit van de financiële commissie terzijde 
te ste 11 en en de goedkeuring a 1 snog te ver
lenen. Van een dergelijk besluit wordt door 
het hoofdbestuur s.chriftel ijk en gemotiveerd 
terstond aan de financiële commissie en ver
volgens aan de eerstvolgende ALV kennisgege
ven. 

Art. 71.li. De raad bestaat uit vijftig leden. Art. 71.1. Ongewijzigd 
2. Elke regio als bedoeld in art. 24, lid 1 

van de Statuten heeft t~nminste één zetel 
in de adviesraad. 

2. Elke reg.io als bedoeld in art. 23, lid 1 
van de Statuten heeft tenminste één zetel 
in de adviesraad. 

]. De overige tetels worden toegedeeld aan de 
regio's naar evenredigheid van het a'antal 
leden van die regio's. 

4. Jaarlijks stelt het hoofdbestuur in de 
maand januari.een verdeelsleutel vast voor 
de toedeling van zetels in de raad als 
betloeld in lid 3. 

5. De in lid 4 bedoelde verdeelsleutel vindt 
toepassing met ingang van de direkt daarop 
volgende verkiezing. 

3. Ongewijzigd 

4. In de maand januari, direkt voorafgaa'nd aan 
de verkiezing van de raad .stelt het hoofdbe
stuur de. verdee 1 s 1 eute 1 vast voor de verde·
ling van zetels in de raad zoals bedoeld in 
1 i d 3. 
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Art. 72 .1. De 1 eden van de raad worden gekozen door 
de leden van D'66 binnen iedere regio door 
mi dde i van een poststemming vo·l gens de me
thode van bijlage A van dit reglement. 

2. Een a 1 gemene regiovergadering kan bes 1 ui
ten de verkiezing te doen plaatsvinden 
tijdens een med~ daartoe uitgeschreven al
gemene·regiovergadering, waarbij de metho
de van bijlage A van dit reglement wordt 
toegepast. ' 

3. De verkiezingen vinden plaats vóór 1 april 
van het jaar. 

Art. 74.1. Leden en plv~ leden worden gekozen voor een 
periode van een jaar. Zij' zijn tweemaal als 
zodanig herkiesbaar. 

2. Voor de toepassing. van. lid 1 wordt d~ ter
mijn gedurende welke iemand op grond van 
artikel 73, lid 3, lid is geweest· van de 
raad bui ten beschouwing gel aten. 

Art. 82.1. Adviezen en besluiten van de raad komen, 
voor zover in dit reglement niet anders is 
bepaald, tot stand met enkelvoudige meerder
hei-d. van stemmen. 

2. Een advies of besluit van de raad komt niet 
tot stand indien niet tenminste de helft 
plus één van het aantal lederi vande raad 
aan de stemming heeft. deelgenomen. . 

3. In geval van adviezen wordt het standpunt. 
van eventuele minderheden in.het advies 
vermeld, indien die minderheden dat wensen.-

Art. 72.1. Ongewijzigd 

2. De poststemming wordt landelijk georgani
seerd door de landelijke verkiezingscommis
s1e die ook de kandidaatstelling binn~n de 
regio's coördineert. Bij. de toezending van 
de stembiljetten worden de· personalia en 
overige gegevens van de .-kandidaten verstrEkt 

3. De presentatie van de kandidaten vindt bij 
voorkeur plaats op een algemene regioverga
dering, die uiterlijk twee weken voór de 
sl ui ti ngsdatum va Tl de poststemming. wordt 
gehouden. 

4; De kandidaatstelling voor de ~aad dient 
schriftelijk te geschieden bij de lande
lijke verkiezingscommissie. Afschrift van 
deze aanmelding dient te worden gezonden 
aan het regiobestuur. · 

5. De aanmeldingstermijn opent onmiddellijk 
nadat door.de landelijke verkiezingscanmis
sie hiervan aan de leden mededeling is ge
daan en de verdeelsleutel door het hoofd
bestuur is bekendgemaakt. 

6. De kandidaatstelling sluit omstreeks 1 maart 
van het jaar waarin de verkiezing plaats 
vindt, terwijl de poststemming binnen zes 
weken na.deze datum geséhiedt. 

Art. 74.1. Leden en pl v. 1 eden worden gekozen voor een 
periode van twee jaar en zijn éénmaal on
middellijk herkiesbaar. 

2, Ongewijzigd • 

Art. 82.1. Adviezen en besluiten van de raad komen, 
voor zover in dit reglement niet anders is 
bepaald, tot stand met gewone meerderheid 
van stemmen. 

. 2. Ongewijzigd 

3. Ongewijzigd 

TOELICHTING OP DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VOOR HET HUISHOUDELIJK REGLE~1E~T. 
Art. 4.1. Het tijdstip waarop de contributie dient voldaan te zijn wordt in dit voorstel vervroegd van 1 juli tot 
lapnl. 1 April is bij veel verenigingen een gebruikelijke datum. Deze wijziging heeft tot doel om enerzijds de 
liquiditeitspositie van de partij te verbeteren en anderzijds de serviceverlening aan niet-betalende leden (con-
tributieschuld over meer dan een jaar) eerder te stoppen.. · 
Art. 1L Gezien de hui di ge verschijni ngsfrekwentie van de Democraat is het plannen van congresse·n eenvoudiger, 
wanneer de formele aankondiging van de ALV met de concept-agenda ook een week later mag geschieden. 
Art. 13.2. De wijziging van vier naar vijfweken maakt het mogelijk om in de Tweede Congresdemocraat reeds de de-
flnitieve congresagenda op te nemen, zodat de leden hiervan tijdig op, de hoogte zijn. · 
Art. 16. De huidige tekst verplicht het HB het volledige congresverslag .dat doorgaans 25 à 30 pagina's -telt, te 
pubbceren. betgeen naar schatting bij ons huidige .ledental een bedrag van ruim f. 8.000,- vergt. Korte samenvat
tingen in een van de volgende Democraten en het bedoelde overzicht lijkt het HB voldoende, wanneer het uitgebreide 
ve~slag en· de geluidsbanden geraadpleegd kunnen worden. 
Art. 18.2. Dit voorstel verduidelijkt de mogelijkheid om bij akklamatie te kiezen, wanneer er slechts· ééri kandi-
daat beschi.kbaar is. I(l de praktijk gebeurt c!it reeds lange ti}d. · ' 
Artt. 22 en 23. Op het vorige congres is verzocht de gegevens over kandidaten eerder ter beschikking te stellen. 
D1t voorstel biedt de mogelijkheid om deze gegevens in de Tweede Congresdemocraat te publiceren. 
Art. 35. Dit voorstel beoogt de verslaggeving, archtvering en de ·kqmmunikatie tussen ·de vaste commissies en het 
DB·te verbeteren,en ontlast·de commissies van s~cretariaatswerkzaamhèden. Bovendien is nu voor alle commissies de
zelfde kostenregeling getroffen, die tot op heden alleen voor de geschillencommissie gold (zie oud art. 45}. 
Art. 39. De. programmaconmissie behoeft, zeker nu er ook een fraktie in het Europees Parlement fungeert, uitbrei
dlng. Bovendien is het gewenst de bestaande verhouding tussen gekozen en benoemde leden te handhaven, _zodat het 
aantal gekozen. leden de meerderheid vormt. 
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Art. 57. De financiële commissiè heeft in het huidige reglement een variabel aantal leden, die bovendien onbeperkt 
herkiesbaar -zijn. Om praktische redenen is het nuttig ook voor deze -commissie een vast en oneven aantal leden voor 
te schrijven~ Onbeperkte herkiesbaarheid acht het HB in strijd met art. 11 van de Statuten, dat beperk~e herkies· 
baarheid voor partijfunkties als grondslag noemt. Bovendien was dit artikel strijdig met art. 35.2, waarin bepaald 
is, dat leden van een vaste commissie slechts eenmaal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar zi.jn. De zittingster· 
mijn voor de financiële conmissie is naar analogie van de. geschillencommissie op drie jaar gehandhaafd, omdatspe· 
cifieke deskundigheid en ervaring in deze commissies als een-bijzondere eis kan worden beschouwd. Bij de voor
drachtprocedure zijn dezelfde waarborgen getroffen, die gelden bij voordrachten voor de geschillencommissie. 
Artt. 58 en 59. De huidige tekst van deze artikelen is naar de mening van het HB te zeer geënt op een 'onjuist 
f1nancieel beheer. De voorgestelde tekst gaat uit van een verantwoord beheer en biedt de financiële commissie de 
mogelijkheid om di.t beheer kritisch te volgen en zonodig gericht in te grijpen. Het voorstel is afgestemd op de 
hui.dige praktijk en geeft de financiële commissie toch voldoende bevoegdheden om haar toèzichthoudende taak naar 
behoren uit te voeren. · 
Art. 71 e.v. Dit voorstel beoogt de zittingstermijn voor de Adviesraad te verlengen tot twee jaar, opdat de leden 
z1 eh beter kunnen inwerken en meer ervaring kunnen opdoen. De ervaringen tot op heden hebben aangetoond, dat hier- ·· 
voor een jaar vrij kort is. Bovendien wordt hiermede de zittingstermijn gelijkgetrokken aan de normale zittings
termijn, die voor besturen geldt. De verkiezing van de Adviesraad, diede afgelopen jaren regionaal plaatsvond, 
heeft de meeste regiobesturen veel last en kosten bezorgd. ·oe voorg,eschreven verkiezingsmethode is bovendien voor 
niet ingewerkte verk-iezingscommissies vrij ingewikkeld, zodat· onreglementaire afwijkingen in de hand worden ge
werkt. Dit voorstel beoogt de regiobesturen te ontlasten van deze zware taak en een doelmatiger procedure in. het 
leven te roepen. 
Art. 82. Abusievelijk is in dit artikel het begrip enkelvoudige meerderheid van stemmen gehanteerd, terwijl dit 
begnp niet gedefinieerd is in bijlage C van het Huishoudelijk Reglement. Ge.zien de adviserende taak van de 
Adviesraad kan volstaan worden met een gewone meerderheid van stemmen. 
N.B. Ook de Hoofdstukken VI t/m X van het Huishoudelijk Reglement behoeven diverse wijzigingen. Om praktische 

redenen heeft het HB besloten deze wijzigingen uit te stellen tot het voorjaarscongres 1980. 
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