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Huishoudelijk reglement 

Zoals gewijzigd op de 30ste ALV van D'oo op 
20 en 21 februari 1981 

Hoofdstuk I 

Leden en Donateurs 
Leden 

Art. 1. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het 
landelijk secretariaat. 
Het lidmaatschap wordt geacht in te gaan op de da-
tum van ontvangst van de aanmelding. 

Art. 2. Het Hoofdbestuur beslist over de toelating als lid. 
Een besluit tot niet toelating kan slechts genomen 
worden op gronden ontleend aan artikel 5 van de 
Statuten. Van een besluit tot niet toelating staat be-
roep open op de geschillencommissie. 

Art. 3. De rechten aan het lidmaatschap verbonden kunnen 
worden uitgeoefend zodra aan de contributieverplich-
ting is voldaan. 

Art. 4. 1. De contributie voor enig jaar dient te zijn voldaan op 
I april van dat jaar. 

2. De contributies worden geïnd door de penningmeester 
van het Hoofdbestuur. Deze stelt de betalingsregeling 
vast. 

3. Het contributiejaar is gelijk aan het verenigingsjaar. 
4. De Algemene Ledenvergadering stelt op voorstel van 

het Hoofdbestuur een gedifferentieerde contributiere-
geling vast. 

Art. 5, Met inachtneming van het in de Statuten en het Huis- 
houdelijk Reglement bepaalde, heeft ieder lid van 
D'66 het recht: 
1. alle ledenvergaderingen bij te wonen, aan de dis-
cussie deel te nemen en te stemmen in die vergaderin-
gen waarvan het als zodanig deel uitmaakt; 
2. deel uit te maken van werkgroepen en hun vertak-
kingen en daarin zijn stem uit te brengen bij de vast-
stelling van rapporten en adviezen; 
3. zijn stem uit te brengen bij de aanwijzing van kan-
didaten die door D'66 gesteld worden bij de verkie-
zing van een vertegenwoordigend lichaam; 
4. kandidaat te staan voor bestuursfuncties; 
5. kandidaat te staan voor te kiezen bijzondere orga-
nen van D'66; 
6. kandidaat te staan namens D'66 voor een verte-
genwoordigend lichaam; 
7. bestuursvergaderingen, uitgezonderd die van het 
Dagelijks Bestuur, na voorafgaande melding bij het 
bestuur als toehoorder bij te wonen, met dien ver-
stande, dat de fungerend voorzitter in bijzondere ge-
vallen de vergadering geheel of gedeeltelijk besloten 
kan verklaren. 

Donateurs 
Art. 6. Donateurs zijn allen die geen lid zijn van D'66 en 

jaarlijks vrijwillig bijdragen aan de geldmiddelen van 
D'66. 

Hoofdstuk  II  

Algemene Ledenvergadering 
Art. 7. De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt ge- 

vormd door de ledén van D'66. 
Art. 8. De ALV is het hoogste orgaan van D'66 inzake alle 

aangelegenheden op landelijk politiek en organisato-
risch terrein, voor zover die niet door Statuten of 
Huishoudelijk Reglement aan andere organen zijn op-
gedragen. 

Art. 9. 1. De ALV wordt tenminste een maal per jaar door het 
Hoofdbestuur bijeengeroepen binnen zes maanden na 
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afloop van het boekjaar. 
2. Tijdens deze ALV worden in elk geval de jaarrekening 

en de begroting behandeld. Zonodig worden verkozen 
het Hoofdbestuur en de commissies. 

Art. 10. 1. Voorts wordt de ALV ter behandeling van een of 
meer aangegeven onderwerpen binnen drie maanden 
bijeengeroepen op verzoek van: 
a. een van de kamerfracties van D'66 
b. de Adviesraad 
c. tenminste twee algemene regiovergaderingen 
d. tenminste 10 procent van de leden. 

2. Indien niet binnen twee weken aan het verzoek gevolg 
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bij-
eenroeping overgaan op de wijze waarop het Hoofd-
bestuur de ALV bijeenroept of per advertentie in drie 
veelgelezen dagbladen. 

Art. 11. Het Hoofdbestuur kondigt iedere ALV uiterlijk zeven 
weken tevoren aan, met dien verstande, dat tussen de 
datum van verzending van de aankondiging en de 
opening van de ALV tenminste zeven weken liggen. 

Art. 12. 1. Een door het Hoofdbestuur bijeengeroepen ALV be-
handelt in de eerste plaats de hoofdbestuursvoorstel-
len en de daarop ingediende amendementen. 

2. Een op verzoek bijeengeroepen ALV behandelt in de 
eerste plaats de door de verzoekers aangegeven on-
derwerpen. 

Art. 13. 1. De concept-agenda van de ALV wordt met inachtne-
ming van de artikelen 11 en 12 door het Hoofdbestuur 
vastgesteld en met behoorlijke toelichting bij de aan-
kondiging van de ALV aan alle leden toegezonden. 

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 kamerfracties van D'66 
b. de Adviesraad 
c. tenminste één algemene regiovergadering. 

Art. 14. 1. In een congresreglement zal als sluitingsdatum voor 
het indienen van moties en amendementen nooit een 
vroegere datum worden opgegeven dan die welke 
twee weken later ligt dan de datum waarop alle leden 
de congresvoorstellen per post hebben ontvangen. 

2. Tijdens de ALV kunnen moties en amendementen 
worden ingediend die zijn goedgekeurd door tenminste 
één algemene regiovergadering, met dien verstande 
dat ieder lid tijdens de ALV moties en amendementen 
kan indienen die betrekking hebben op de agenda-
punten die volgens lid 2 van artikel 13 aan de agenda 
zijn toegevoegd. 

3. De rapportagecommissie en de programmacommissie 
hebben het recht op de grondslag van de ingediende 
amendementen ook tijdens de ALV amendementen in 
te dienen. 

4. Over niet in de agenda opgenomen onderwerpen kun-
nen geen besluiten worden genomen behoudens het in 
het tweede lid bepaalde. 

Art. 15. 1. De ALV wordt geleid door een oneven aantal voor-
zitters, die door het Hoofdbestuur zijn aangewezen uit 
de leden die geen zitting hebben in het Hoofdbestuur 
en de programmacommissie. 
Bij de behandeling van een onderwerp waarbij één der 
voorzitters uit hoofde van enigerlei partijfunctie per-
soonlijk is betrokken, treedt deze niet op als funge-
rend voorzitter zolang deze behandeling duurt. In de 
gevallen betreffende de gang van zaken op de ALV 
waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, be-
slissen de gezamenlijke voorzitters. De fungerend 
voorzitter van de ALV heeft het recht spreektijd te 
verdelen en te beperken. De beslissingen van de 
voorzitters zijn bindend behoudens onmiddellijk be-
roep op de ALV, die daarover stemt zonder discussie. 
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Art. 19. 
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2. Op voorstel van de voorzitters kan de ALV zich ter 
voorbereiding van de plenaire discussie in secties 
splitsen onder leiding van de door de voorzitters aan-
gewezen sectievoorzitters. Voorstellen die in een sec-
tievergadering minder dan 25 procent van de stemmen 
hebben gekregen worden in de plenaire zitting niet 
aan de orde gesteld. Voorstellen die in een sectiever-
gadering 25 procent van de stemmen of meer hebben 
gekregen., worden in de plenaire zitting aan de orde 
gesteld; amenderen van deze voorstellen is niet moge-
lijk behoudens het bepaalde in lid 3 van artikel 14. 

1. Een ALV begint met de aanwijzing van een stem-
commissie en een notulencommissie op voordracht 
van de voorzitters. 

2. De stemcommissie registreert de uitgebrachte stem-
men, beslist zonder beroep over de geldigheid daarvan 
en constateert de uitslag van de stemming. 

3. De notulencommissie maakt een zakelijk verslag van 
de vergadering en draagt zorg, dat het verloop van de 
vergadering op geluidsband wordt vastgelegd. 

4. Het verslag van de ALV ligt vanaf twee maanden na 
de ALV ter inzake op het landelijk secretariaat, waar 
ook de geluidsbanden worden opgeslagen. 

5. Het Hoofdbestuur publiceert binnen twee maanden na 
de ALV korte samenvattingen van de behandelde 
agendapunten en een overzicht van de aangenomen en 
verworpen congresvoorstellen, moties en amende-
menten. 

1. Behoudens het in Statuten en Huishoudelijk Regle-
ment bepaalde neemt de ALV besluiten met absolute 
meerderheid van stemmen. Indien geen der aanwezige 
leden stemming wenst, kan de ALV bij acclamatie een 
besluit nemen. 

2. Ieder bij een stemming op de ALV aanwezig lid kan 
één stem uitbrengen. 

3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Wan-
neer zich voor een functie slechts een kandidaat heeft 
aangemeld, kan verkiezing bij acclamatie geschieden. 
Voor het overige is lid I niet van toepassing. 

4. Over zaken wordt gestemd op een door de voorzitters 
te bepalen wijze. 

1. Indien de ALV de behandeling van enig agendapunt 
naar een later tijdstip verschuift, worden de hierop 
betrekking hebbende moties/amendementen automa-
tisch aangehouden tot de feitelijke behandeling. 

2. Indien het onderhavige agendapunt inmiddels gewij-
zigd wordt, bepaalt de indiener(ster) van de motie/het 
amendement bij de behandeling ervan of deze/dit nog 
onderwerp van de beraadslaging dient uit te maken. 

1. Ter voorbereiding van een ALV kan het Hoofdbestuur 
een of meer deelcongressen organiseren, waarop een 
voorbereidende behandeling van een of meer agenda-
punten van de ALV plaatsvindt. 

2. De agenda en de voorstellen voor een deelcongres 
worden uiterlijk drie weken voor de opening van het 
deelcongres aan alle leden toegezonden. 

3. In het deelcongres-reglement wordt als sluitingsdatum 
voor het indienen van moties en amendementen een 
datum vermeld die ten minste een week later ligt dan 
de datum waarop alle leden de voorstellen per post 
hebben ontvangen. 

4. De besluitvorming op een deelcongres geschiedt over-
eenkomstig het gestelde in artikel 15, lid 2. 

5. Een overzicht van de moties en amendementen, die 
op het deelcongres voldoende steun hebben verkre-
gen, wordt aan de leden toegezonden of aan de deel-
nemers van de ALV uitgereikt. 

6. Op  een deelcongres zijn de artt. 14, lid 3 en 4, 15, 16, 
17 en 18 van overeenkomstige toepassing. 

Pt!tITLluIII 

Hoofdbestuur 
I. Het Hoofdbestuur bestaat uit de leden van het Dage-

lijks Bestuur en één lid uit elke regio. 
2. Het Dagelijks Bestuur wordt tijdens de ALV gekozen 

volgens de methode van bijlage C van het Huishoude-
lijk Reglement. 

3. Elke regio kiest een hoofdbestuurslid en tenminste één 
plaatsvervangend hoofdbestuurslid. De verkiezing ge-
schiedt schriftelijk volgens de methode van bijlage C 
van het Huishoudelijk Reglement. 

rww11 I. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, een 
vice-voorzitter politiek (eerste vice-voorzitter), een 
vice-voorzitter Organisatie (tweede vice-voorzitter), 
een eerste en tweede penningmeester, een eerste en 
tweede publiciteitscoördinator, een secretaris-politiek, 
een secretaris-organisatie en een secretaris-buitenland. 

2. Het Dagelijks Bestuur regelt de onderlinge taakverde-
ling van zijn leden. 

3. Binnen het Hoofdbestuur vervult het Dagelijks Be-
stuur de uitvoerende tank. 

1. Ieder lid van D'66 kan zichzelf of een ander lid, mits 
dit zich daartoe bereid verklaart, kandidaat stellen 
voor het Dagelijks Bestuur. 

2. Ieder lid van een regio kan zichzelf of een ander lid 
van die regio, mits die zich daartoe bereid verklaart, 
kandidaat stellen als regio-hoofdbestuurslid. 
De gelegenheid tot kandidaatstelling voor het Dage-
lijks Bestuur vangt aan onmiddellijk na de aankondi-
ging van de datum van de ALV en eindigt vijf weken 
voor genoemde datum, of zoveel korter als het 
Hoofdbestuur nodig acht. Kandidaten dienen te wor-
den opgegeven aan het landelijk secretariaat. De kan-
didaatstelling dient vergezeld te gaan van de onderte-
kende vragenlijst als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de 
Statuten. 

PiWZfl 1. Bij de kandidaatstelling voor het Dagelijks Bestuur 
stelt iedere kandidaat op door het Hoofdbestuur te 
verstrekken formulieren de volgende persoonlijke ge-
gevens ter bekendmaking aan de leden, beschikbaar: 
a. personalia 
b. gegevens omtrent lidmaatschap en functies binnen 
de partij. 

2. Het Dagelijks Bestuur zorgt ervoor dat een zakelijke 
samenvatting van deze gegevens uiterlijk drie weken 
voor de ALV ter beschikking van alle leden wordt ge-
steld. 

1. Het Hoofdbestuur wordt gekozen voor de periode van 
twee jaar. 

2. Een hoofdbestuurslid is slechts één maal onmiddellijk 
herkiesbaar. 

3. Indien een hoofdbestuurslid aftreedt voordat de ter-
mijn van twee jaar is verstreken en gekozen wordt in 
een andere hoofdbestuursfunctie geldt voor deze ver-
kiezing de termijn die resteert tot de maximum zit-
tingstermijn van vier jaar is bereikt. 

4. Het lidmaatschap van het Hoofdbestuur is niet ver-
enigbaar met enige andere partijfunctie, behalve het 
lidmaatschap van de programmacommissie en de 
commissies ad hoc. 

5. Functies in niet in dit reglement geregelde commissies 
gelden niet als partijfuncties. 

6. Het lidmaatschap van het Hoofdbestuur is niet ver-
enigbaar met het lidmaatschap van enig vertegen-
woordigend lichaam. 
Voorzover door Statuten. Huishoudelijk Reglement en 
de ALV niet beperkt, heeft het Hoofdbestuur alle be-
voegdheden betreffende: 
a. Organisatie op landelijk niveau en coördinatie van 
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activiteiten van afdelingen, subregio's en regio's 
b. het nemen van beleidsbeslissingen en het kenbaar 
maken van eigen meningen en conclusies als de op-
vatting van het Hoofdbestuur. 

Art, 27. 1. Het Hoofdbestuur is gemotiveerde verantwoording 
verschuldigd aan de ALV. 

2. Het Hoofdbestuur brengt regelmatig verslag uit over 
zijn werkzaamheden op de daartoe geëigende wijze. 

Art. 28. 1. Neemt de ALV een motie van wantrouwen aan tegen 
het Hoofdbestuur dan dient dit onverwijld af te tre-
den. 

2. De dagelijkse gang van zaken wordt afgehandeld door 
het Dagelijks Bestuur, dat binnen drie maanden de 
Algemene Ledenvergadering bijeen roept om een 
nieuw Dagelijks Bestuur te kiezen. De regio's kiezen 
binnen drie maanden hun nieuwe regio-hoofdbe-
stuursleden, die tegelijk met het nieuwe Dagelijks 
Bestuur in functie treden. 

Art. 29. Als de plaats van een lid van het Dagelijks Bestuur 
tussentijds vacant wordt, wijst het Hoofdbestuur uit 
zijn midden een opvolger aan totdat tijdens de eerst-
volgende ALV door verkiezing in de vacature wordt 
voorzien. Als de plaats van een regio-hoofdbestuurslid 
tussentijds vacant komt, kiest de regio tijdens de 
eerstvolgende Algemene Regiovergadering een opvol-
ger. 

Art. 30. 1. Jaarlijks na afloop van het verenigingsjaar, laat de 
penningmeester de boeken van de vereniging controle-
ren door een door het Hoofdbestuur aangewezen re-
gisteraccountant. Het rapport van deze accountant 
wordt terstond overgelegd aan het Hoofdbestuur en 
de financiële commissie. 

2. Op de eerstvolgende ALV stelt het Hoofdbestuur het 
exploitatieoverzicht over het afgelopen jaar, de balans 
en het accountantsrapport aan de orde en verzoekt de 
ALV de penningmeester te déchargeren. 

3. De toelichting op de jaarrekening bevat ondermeer 
een lijst van alle schenkingen aan D'66 van meer dan 
vijfentwintighonderd gulden zonder vermelding van de 
namen der schenkers. 

Art, 31. 1. Jaarlijks biedt het Hoofdbestuur de ALV een begroting 
voor het komende jaar ter goedkeuring aan. 

2. Tevens dient het Hoofdbestuur hierbij een voorstel 
voor een gedifferentieerde contributieregeling voor het 
komende jaar in. 

3. Naast het begrotingsvoorstel wordt een meerjarenra-
ming aan de ALV ter goedkeuring voorgelegd. 

4. Aan de meerjarenraming en de begroting wordt een 
regeling toegevoegd voor de financiële bijdrage aan de 
regio's. Deze bijdrage bestaat uit een basisbedrag, dat 
op grond van de meerjarenraming voor minimaal vier 
jaar door de ALV wordt vastgesteld en een aanvul-
lend bedrag, dat jaarlijks op de basis van de begroting 
wordt bijgesteld. 

5. Separaat legt het Hoofdbestuur verantwoording af 
over de besteding van het verkiezingsfonds en ver-
schaft inzicht in de voorgenomen besteding van dit 
fonds. 

Art. 32. 1. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester zijn de 
bepalingen betreffende de jaarrekening van overeen-
komstige toepassing voor het gedeelte van het kalen-
derjaar dat eindigt met de dag van aftreden. 

2. De beslissing omtrent décharge wordt genomen op de 
eerste ALV die gehouden wordt nadat aan het be-
paalde in art. 30, lid I is voldaan. 

Art. 33. 1. Het Hoofdbestuur draagt zorg voor een regelmatige 
uitgave van het partijblad de Democraat, dat gratis 
aan alle leden wordt toegezonden. 

2. De financiële verantwoordelijkheid voor het partijblad 
berust bij het Dagelijks Bestuur. 

3. Het Hoofdbestuur delegeert de overige verantwoorde- 

ljkheden voor de Democraat aan een redactieraad en 
regelt de taak en bevoegdheden van deze redactieraad 
in een redactiestatuut. 

4. De redactieraad wordt samengesteld uit: 
a. de publiciteits-coördinator van het Dagelijks Be-
stuur; 
b. een lid van het Dagelijks Bestuur, te benoemen 
door het Hoofdbestuur; 
c. tenminste een vertegenwoordiger van de fracties 
van Eerste en Tweede Kamer en van het Europees 
Parlement, te benoemen door deze fracties gezamen-
lijk; 
d. tenminste vier leden, te benoemen door het 
Hoofdbestuur op voordracht van de redactieraad. 

5. Het Dagelijks Bestuur voorziet in het secretariaat van 
de redactieraad door een van de medewerkers van het 
landelijk secretariaat aan de redactieraad toe te voe-
gen. De redactieraad heeft haar zetel ten kantore van 
het landelijk secretariaat. 

6. Geschillen tussen het Hoofdbestuur en de redactieraad 
worden beschouwd als een geschil in de zin van art. 
46, ad a.2. van dit reglement. 

7. Het lidmaatschap van de redactieraad wordt geacht 
een partijfunctie te zijn in de zin van art. 19 van de 
Statuten. 

Hoofdstuk  IV  

Bijzondere organen 
Art. 34. 1. D'66 kent drie soorten bijzondere organen, te weten 

vaste commissies, commissies ad hoc en werkgroe-
pen. 

2. Vaste commissies zijn: 
a. de rapportagecommissie 
b. de programmacommissie 
c. de geschillencommissie 
d. de financiële commissie 
e. de landelijke verkiezingscommissie. 

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

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

3. De ALV kiest op niet-bindende voordracht van het 
Hoofdbestuur voor zover niet anders bepaald, de le-
den van de vaste commissies. 

4. Het Dagelijks Bestuur voorziet in het secretariaat van 
een vaste commissie door een van de medewerkers 
van het landelijk secretariaat aan de commissie toe te 
voegen. 

5. Het Dagelijks Bestuur wijst een van zijn leden aan als 
contactpersoon met de vaste commissie. 

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

7. De kosten van de commissies komen voor rekening 
van het Hoofdbestuur, doch dienen vooraf door de 
penningmeester te worden goedgekeurd. 

8. Van de vergaderingen van de vaste commissies wor-
den door de toegevoegd secretaris verslagen gemaakt, 
die aan de leden van de commissies en het Dagelijks 
Bestuur worden gezonden. 

Rapportagecommissie 
Art. 36. De rapportagecommissie bestaat uit vijf leden, die tel-

kens voor de tijd van twee jaar worden gekozen. De 
commissie kiest zelf haar voorzitter. 

Art. 37. 1. Tot de taak van de rapportagecommissie behoort het 
geven van objectieve voorlichting aan de ALV telkens 
wanneer een of meer leden van D'66 de wens daartoe 
te kennen geven. 

2. De commissie heeft het recht alle door haar nodig 
geachte inlichtingen te vragen aan het Hoofdbestuur, 



Pin ar.i'i.r1 Ni ;TTi ci ,ittI.I ri 

de kamerfracties, de programmacommissie, de finan-
ciële commissie en de werkgroepen welke gehouden 
zijn de gevraagde gegevens te verstrekken voor zover 
dit mogelijk is. 

Art. 38. Vóór de aanvang van de ALV treedt de rapportage-
commissie in overleg met alle indieners van amende-
menten en moties over de uiteindelijke redactie van 
hun voorstellen. Ook de organen die de oorspronkelij-
ke voorstellen hebben ingediend. worden hierbij ge-
hoord. 

Programmacommissie 
Art. 39. 1. De programmacommissie bestaat uit negen leden, 

waarvan vijf leden telkens voor de tijd van twee jaar 
worden gekozen. 

2. Het Hoofdbestuur en de fracties van de Eerste en 
Tweede Kamer en het Europees Parlement wijzen uit 
hun midden gezamenlijk vier leden van de commissie 
aan. 

3. De commissie kiest zelf haar voorzitter. 
A rt. 40. Taak en bevoegdheden van de programmacommissie 

worden geregeld in hoofdstuk X van dit reglement. 

Geschillencommissie 
Art. 41. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter, te-

vens lid, en negen gewone leden. Alle leden worden 
telkens voor de tijd van drie jaar gekozen. 

Art. 42. De voordracht van het Hoofdbestuur conform art. 35, 
lid 3, vermeldt telkens tenminste twee maal zoveel 
namen als er vacatures zijn te vervullen. Een groep 
van tenminste vijfentwintig leden van D'66 is bevoegd 
deze voordracht aan te vullen. 

Art. 43. De voorzitter van de commissie wordt door de  corn-
missie gekozen uit hun midden. 

Art. 44. Indien de voorzitter is afgetreden en niet herkozen 
roept de toegevoegde secretaris in overleg met de le-
den van de commissie binnen twee maanden na de 
ALV de commissie bijeen voor een vergadering, 
waarin een voorzitter wordt gekozen volgens bijlage C 
van dit reglement. 

Art. 45. Iedere partij in een geschil dient steeds zijn eigen 
kosten te dragen. 

Art. 46. De geschillencommissie heeft tot taak: 
a. het beslechten van geschillen tussen: 
1. de leden van de partij enerzijds  en partij-organen 
ingesteld bij of krachtens de Statuten, dan wel bij of 
krachtens het Huishoudelijk Reglement anderzijds. 
2. Partij-organen als bedoeld onder 1 onderling, 
3. partijfunctionarissen onderling; 
b. het desgevraagd uitleggen van de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement; 
c. het beslissen in beroep bij royement; 
d. het beslissen in beroep bij niet toelating als lid van 
de partij; 
e. het beslissen in beroep bij niet-aanvaarding van een 
kandidaat bij de kandidaatstelling voor vertegenwoor-
digende lichamen. 

Art. 47. 1. De behandeling van de zaak vindt plaats door een uit 
de commissie samengestelde kamer, aan te wijzen 
door de voorzitter. 
Als voorzitter van de kamer zal het lid optreden, dat 
het langst deel uitmaakt van de commissie. 

2. Een kamer doet geen uitspraak dan nadat zij  partijen 
in de gelegenheid heeft gesteld om in persoon gehoord 
te worden, en de partij tegen wie het geschil aanhan-
gig is gemaakt in de gelegenheid is gesteld in een door 
de kamer vast te stellen termijn een schriftelijk ver-
weerschrift in te dienen. 

3. Een kamer bestaat uit: 
a. vijf leden voor geschillen als bedoeld in artikel 46, 
sub b  

b. drie leden voor overige geschillen als bedoeld in 
artikel 46. 

4. indien een kamer van de commissie tijdens de behan-
deling van een geschil anders wordt samengesteld, 
vindt een nieuwe behandeling plaats. 

Art. 48. 1. De voorzitter ziet erop toe, dat in een kamer geen le-
den zitting nemen die bij het aanhangige geschil per-
soonlijk betrokken zijn. Bij twijfel  hierover beslist de 
voorzitter, waarbij de betrokken leden gehoord wor-
den. 

2. Ook door ieder der bij het geschil betrokken partijen 
kan tot uiterlijk drie dagen vóór de mondelinge be-
handeling schriftelijk of mondeling bezwaar worden 
gemaakt tegen een lid van de kamer dat bij het geschil 
of één van de partijen zodanig persoonlijk is betrok-
ken, dat de onpartijdigheid gevaar loopt. Een zodani-
ge persoonlijke betrokkenheid zal steeds worden aan-
genomen bij: 
a. bloed- en aanverwantschap in de rechte lijn en in 
de zijlijn tot en met de vierde graad; - 

b. het bestaan van een dienstverband; 
c. een beslissing in beroep als bedoeld in art. 46, sub 
c, waarbij een lid van de kamer reeds betrokken is 
geweest. 

3. De beslissing omtrent wraking wordt door de betref-
fende kamer genomen bij gewone meerderheid van 
stemmen, binnen acht dagen nadat het bezwaar is in-
gediend. 

Art. 49. De voorzitter van de commissie is, alvorens een ge-
schil formeel bij een kamer aanhangig te maken, 
steeds bevoegd te pogen de partijen te verzoenen. 

Art. 50. 1. Een geschil als bedoeld in artikel 46 dient schriftelijk 
bij de geschillencommissie aanhangig te worden ge-
maakt en toegezonden te worden aan het landelijk se-
cretariaat. 

2. Zodra een geschil aanhangig wordt gemaakt, infor-
meert de commissie onverwijld de andere partij. Het 
dagelijks bestuur wordt schriftelijk op de hoogte ge-
steld van het geschil. 

3. De leden en de secretaris van de geschillencommissie 
verstrekken geen informatie over aanhangige geschil-
len aan derden die niet bij het geschil betrokken zijn, 
dan na overleg met het lid van het Dagelijks Bestuur, 
dat als contactpersoon met de geschillencommissie is 
aangewezen. 

4. De voorzitter van de kamer stelt de wijze van behan-
deling vast, met inachtneming van het bepaalde in art. 
55 en ziet erop toe dat partijen  in een geschil gelijke 
kansen hebben om hun standpunten toe te lichten. 

5. De voorzitter van de kamer geeft beide partijen inzage 
van alle aan de commissie ter hand gestelde stukken 
m.b.t. het aanhangige geschil. 

Art, 51. De kamer doet uitspraak uiterlijk binnen drie maanden 
na de dag, waarop het geschil aanhangig is gemaakt, 
met dien verstande, dat zij in zaken als bedoeld in ar-
tikel 46 sub c en d binnen één maand en in zaken als 
bedoeld in artikel 46 sub e binnen tien dagen beslist. 

Art. 52. De kamer beslist als goede mannen en vrouwen naar 
billijkheid en bij meerderheid van stemmen. Bij de be-
slissing wordt vermeld of deze met eenparigheid dan 
wel bij meerderheid van stemmen is genomen. Een 
beslissing kan slechts dan genomen worden, indien de 
kamer voltallig is. De beslissing der kamer wordt 
schriftelijk en gemotiveerd gegeven. Zij wordt onver-
wijld aan belanghebbenden meegedeeld. 
De leden der kamer die een van de meerderheid af-
wijkend standpunt innemen kunnen daarvan schrifte-
lijk doen blijken. Een desbetreffend schrijven wordt 
als bijlage gevoegd bij de beslissing. 

Art. 53. 1. Iedere beslissing wordt binnen twee weken nadat de 
kamer heeft beslist aan de betrokken partijen per aan- 
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getekend schrijven medegedeeld. Het Hoofdbestuur 
wordt tegelijkertijd van de uitspraak op de hoogte ge-
steld. 

2. Bij beslissingen als bedoeld in art. 46, sub b, draagt 
het Hoofdbestuur er zorg voor dat de beslissing aan 
de leden van D'66 ter kennis wordt gebracht. 

3. Het lid wiens royement wordt vernietigd, kan verlan-
gen dat van deze beslissing door de zorg van het 
Hoofdbestuur mededeling wordt gedaan aan de leden 
van D'66. 

Art, 54. Alle beslissingen hebben onmiddellijke rechtskracht. 
Beslissingen in zaken als bedoeld in art. 46, sub a, 
zijn bindend voor de partijen in een geschil. Beslissin-
gen in zaken als bedoeld in art. 46, sub b zijn bindend 
voor ieder die het aangaat, zolang de ALV niet anders 
beslist, met dien verstande dat beslissingen inzake de 
artikelen met betrekking tot de geschillencommissie 
op de cv. ALV dienen te worden bekrachtigd. 

Art, 55. De commissie kan met inachtneming van dit regle-
ment een reglement vaststellen tot nadere regeling van 
haar werkzaamheden, daaronder.begrepen de door en 
voor haar in acht te nemen orde bij de behandeling 
van geschillen. Een daartoe strekkend besluit wordt 
genomen met meerderheid van stemmen. 
Dit reglement wordt meegedeeld aan het Hoofdbe-
stuur en door zijn tussenkomst ter kennis gebracht 
van de leden en de organen van de partij. 

Art. 56. De geschillencommissie heeft het recht de beslissing 
en omschrijving van de aan haar voorgelegde geschil-
len te publiceren in het landelijk partij-orgaan. De 
publicatie dient zo mogelijk, kort en zakelijk te zijn. 

Financiële commissie 
Art, 57. 1. De financiële commissie bestaat uit vijf leden, die tel-

kens 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 telkens tenminste twee maal zoveel 
namen als er vacatures zijn te vervullen. Een groep 
van tenminste vijf en twintig leden van D'66 is be-
voegd deze voordracht aan te vullen. 

Art. 58. 1. De financiële commissie heeft tot taak toezicht uit te 
oefenen op het financieel beheer van het Hoofdbe-
stuur en de penningmeester gevraagd of ongevraagd te 
adviseren inzake financiële aangelegenheden. 

2. De financiële commissie heeft ook tot taak advies uit 
te brengen aan de ALV inzake de goedkeuring en 
vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de 
overige financiële aangelegenheden. 

3. De financiële commissie vergadert tenminste eenmaal 
per kwartaal en voorts zo dikwijls als twee of meer 
leden of de penningmeester zulks verlangen. 

4. Besluiten en adviezen van de financiële commissie 
vereisen een meerderheid van stemmen. In spoedza-
ken kan ook telefonisch vergaderd worden. 

5. De leden van de financiële commissie kunnen te allen 
tijde kennis nemen van de financiële bescheiden van 
de Partij en zich laten inlichten door de penning-
meester over de stand van zaken. 

Art, 59. 1. De financiële commissie heeft het recht wanneer 
daartoe aanleiding bestaat bepaalde posten uit de be-
groting of deelbegrotingen geheel of gedeeltelijk te 
blokkeren. 

2. De penningmeester en de andere leden van het Dage-
lijks Bestuur behoeven voor het aangaan van enige 
verbintenis of het doen van uitgaven, die niet expliciet 
in de begroting zijn vermeld of het in de begroting 
vermelde bedrag overschrijden, schriftelijke goedkeu-
ring van de financiële commissie. 

3. Uitgaven ten laste van begrotingsposten, die door de 

financiële commissie zijn geblokkeerd, behoeven 
eveneens vooraf de schriftelijke goedkeuring van de 
financiële commissie 

4. Indien de gevraagde goedkeuring wordt geweigerd, is 
het Hoofdbestuur, de financiële commissie gehoord 
hebbende, bevoegd om het besluit van de financiële 
commissie terzijde te stellen en de goedkeuring alsnog 
te verlenen. Van een dergelijk besluit wordt door het 
Hoofdbestuur schriftelijk en gemotiveerd terstond aan 
de financiële commissie en vervolgens aan de eerst-
volgende ALV kennisgegeven. 

Landelijke verkiezingscommissie 
Art. 60. 1. De landelijke verkiezingscommissie bestaat uit ten-

minste vijf leden, die telkens voor de tijd van drie jaar 
worden gekozen. 

2. Een lid van de landelijke verkiezingscommissie kan 
niet als kandidaat worden aangemeld. 
Zodra een lid zich kandidaat stelt treedt betrokkene 
onmiddellijk af als lid van de verkiezingscommissie en 
stelt het Hoofdbestuur hiervan in kennis. 

3. Het Hoofdbestuur benoemt in een aldus ontstane va-
cature een ander lid en stelt de eerstvolgende ALV 
voor deze benoeming te bekrachtigen. 

4. Ingeval van tussentijdse of naderende verkiezingen 
kan het Hoofdbestuur de zittingsduur met maximaal 
een jaar verlengen. 

Art, 61. Taak en bevoegdheden van de landelijke verkiezings-
commissie worden geregeld in hoofdstuk  IX  van dit 
reglement. 

Commissies ad hoc 
Art. 62. De ledenvergadering, die een commissie ad hoc in-

stelt, omschrijft in haar besluit de taak en bevoegdhe-
den van deze commissie. 
Een commissie ad hoc bestaat uit een oneven aantal 
leden en blijft werkzaam tot verslag aan de ledenver- 
gadering is uitgebracht. - 

Landelijke werkgroepen 
Art, 63. Onder landelijke werkgroepen worden verstaan door 

het Hoofdbestuur erkende werkgroepen die zich bezig 
houden met onderwerpen van landelijk politiek ka-
rakter. Zij kunnen zich in subgroepen en ad hoc 
commissies opsplitsen, ten aanzien van bepaalde on-
derwerpen, en zich per provincie, (sub) regio, afdeling 
of gemeente vertakken onder uitsluitende verantwoor-
delijkheid van de btrokken landelijke werkgroep. 

Art, 64. 1. De werkgroepen treden nimmer zelfstandig naar bui-
ten op. Meningen, opvattingen en publicaties vallen 
onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de 
Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66. 

2. Het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Bu-
reau D'66 treedt niet naar buiten op dan na overleg 
met het Hoijfdbestuur. 

Art, 65. 1. Een werkgroep kan met goedkeuring van het bestuur 
van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 en 
van het Hoofdbestuur onder verantwoordelijkheid van 
het Hoofdbestuur een deelcongres organiseren over 
wijzigingen en/of aanvullingen van het politiek pro-
gramma. 

2. Een dergelijk deelcongres wordt beschouwd als een 
sectievergadering als bedoeld in art. 15, lid 2. 

3. Artikel 19 is op zo'n deelcongres van toepassing. 
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Hoofdstuk V 

Adviesraad 
Art. 66. 1. De Adviesraad, in dit hoofdstuk verder te noemen de 

raad, is een door middel van regionale verkiezingen 
samengesteld orgaan, dat gevraagd en ongevraagd ad- 
vies uitbrengt aan het Hoofdbestuur en de fracties in 
de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parle- 
ment inzake de vorming van de landelijke en Europe- 
se politiek en inzake de organisatiestructuur en proce- 
dures van de partij. 

2. De raad kan gevraagd of ongevraagd advies uitbren- 
gen aan het Hoofdbestuur over de rapporten van de 
werkgroepen als bedoeld in artikel 22 van de Statuten 
van D'66. 

Art. 67. 1. De raad kan besluiten het Hoofdbestuur te verzoeken 
een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen over 
één of meer bij dat besluit aan te geven onderwerpen. 

2. Een besluit als in lid 1 bedoeld kan slechts worden Art. 74. 
genomen met absolute meerderheid van stemmen. 

k rt. 68. Het orgaan waaraan door de raad een advies is uitge- 
bracht deelt de raad gemotiveerd mede of, in hoeverre 
en op welke wijze gevolg is gegeven aan het advies. 

Art. 69. 1. De raad kan besluiten tot de instelling van tijdelijke 
commissies van bepaalde in het instellingsbesluit aan Art. 75. 
te geven werkzaamheden of onderwerpen. 

2. Uitsluitend leden en plaatsvervangende leden kunnen 
lid zijn van een commissie als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel. 

Art. 70. De raad en commissies kunnen, indien dat voor de 
vervulling van de taak noodzakelijk is, werkgroepen 
van de Stichting Wetenschappelijk Bureau van D'66, 
het Politiek Scholings- en Vormingsinstituut en andere Art. 76. 
deskundigen raadplegen. 

Art. 71. 1. De raad bestaat uit vijftig leden. 
2.  Elke regio als bedoeld in art. 24, lid I van de Statuten 

heeft tenminste één zetel in de raad. Art. 77. 
3.  De overige zetels worden toegedeeld aan de regio's 

naar evenredigheid van het aantal leden van de re- 
gio's. 

4.  In de maand januari, direkt voorafgaand aan de ver- 
kiezing van de raad stelt het Hoofdbestuur de ver- Art. 78. 
deelsleutel vast voor de verdeling van zetels in de 
raad zoals bedoeld in lid 3. Art. 79. 

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

Art, 72. 1. De leden van de raad worden gekozen door de leden 
van D'66 binnen iedere regio door middel van een 
poststemming volgens de methode van bijlage A van 
dit reglement. 

2.  De poststemming wordt landelijk georganiseerd door 
de landelijke verkiezingscommissie die ook de kandi- 
daatstelling binnen de regio's coördineert. Bij de toe- 
zending van de stembiljetten worden de personalia en 
overige gegevens van de kandidaten verstrekt. Art. 80. 

3.  De presentatie van de kandidaten vindt bij voorkeur Art. 81. 
plaats op een Algemene Regiovergadering, die uiterlijk 
twee weken voor de sluitingsdatum van de poststem- 
ming wordt gehouden. 

4.  De kandidaatstelling voor de raad dient schriftelijk te 
geschieden bij de landelijke verkiezingscommissie. Af- 
schrift van deze aanmelding dient te worden gezonden 
aan het regiobestuur. 

5.  De aanmeldingstermijn opent onmiddellijk nadat door 
de landelijke verkiezingscommissie hiervan aan de le- 
den mededeling is gedaan en de verdeelsleutel door 
het Hoofdbestuur is bekendgemaakt. Art. 82. 

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

Art. 73. 1. Ieder regio kiest op overeenkomstige wijze als bepaald 

in artikel 72 een aantal plaatsvervangende leden van 
de raad gelijk aan het aantal door die regio te kiezen 
leden. 

2. Bij verhindering van een lid van de raad treedt in zijn 
plaats het plaatsvervangende lid dat bij de in lid 1 be-
doelde stemming het hoogste aantal stemmen behaal-
de. Indien ook dit  ply,  lid is verhinderd treedt in diens 
plaats het  ply,  lid dat bij  de in lid I bedoelde stem-
ming het op één na hoogste aantal stemmen behaalde 
en zo vervolgens. 

3. Bij tussentijds aftreden van een lid van de raad wordt 
dit voor de resterende periode van zijn zittingsduur 
opgevolgd door het eerste plaatsvervangende lid over-
eenkomstig lid 2. De aldus ontstane vacature voor het 
plaatsvervangend lid van de raad wordt desgewenst 
op een door het regiobestuur (o.a.) daartoe uitge-
schreven vergadering vervuld door verkiezing van een 
nieuw plaatsvervangend lid. 

1. Leden en plaatsvervangende leden worden gekozen 
voor een periode van twee jaar en zijn éénmaal on-
middellijk herkiesbaar. 

2. Voor de toepassing van lid I wordt de termijn gedu-
rende welke iemand op grond van artikel 73, lid 3, lid 
is geweest van de raad buiten beschouwing gelaten. 

1. Het lidmaatschap van de raad is onverenigbaar met: 
a. het ambt van minister of staatssecretaris 
b. het lidmaatschap van een der kamers der Staten-
Generaal en het Europese Parlement 
c. het lidmaatschap van het Hoofdbestuur. 

2. De in lid I bedoelde functionarissen zijn gerechtigd 
deel te nemen aan de beraadslagingen van de raad. Zij 
hebben alsdan een adviserende stem. 
De leden van de raad zijn gehouden de algemene re-
giovergadering van hun regio, alsmede zoveel moge-
lijk ook de subregio's en afdelingen binnen hun regio, 
te informeren over de werkzaamheden van de raad. 

1. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter en twee 
vice-voorzitters volgens de methode van bijlage C van 
dit reglement. 

2. Zij worden verkozen voor een periode van een jaar en 
zijn tweemaal als zodanig herkiesbaar. 
In het secretariaat van de raad wordt voorzien door 
het Hoofdbestuur. 

1. De raad vergadert tenminste 4 x per jaar en voorts, zo 
dikwijls als de voorzitter noodzakelijk acht. 

2. De voorzitter roept een vergadering bijeen indien 
daartoe een verzoek wordt gedaan door: 
a. het Hoofdbestuur 
b. één der kamerfracties 
c. 10 leden van de raad 
d. één algemene regiovergadering. 

3. In een verzoek als bedoeld in lid 2 dient te zijn aange-
geven over welk(e) onderwerp(en) het oordeel van de 
raad wordt gevraagd. 
De vergaderingen van de raad zijn openbaar. 

1. De raad stelt zijn eigen agenda vast. 
2. De voorzitter stelt de ontwerp-agenda op. Deze bevat 

in geval van een vergadering bijeengeroepen op grond 
van artikel 79, lid 2, in elk geval de punten bedoeld in 
artikel 79, lid 3. 

3. De agenda en daarop betrekking hebbende stukken 
worden, bijzondere omstandigheden voorbehouden, 
tenminste acht dagen voor de vergadering bekend ge-
maakt aan de leden en  ply,  leden van de raad, aan de 
in artikel 75 genoemde functionarissen, aan de regio-
besturen en aan eventuele andere betrokkenen. 

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. Een advies of besluit van de raad komt niet tot stand 
indien niet tenminste de helft plus één van het aantal 
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Art. 87. 

Art, 89. 

Art. 90.  

r7 

Art. 83. 

Art. 84. 

Art. 85. 

Art, 86. 

leden van de raad aan de stemming heeft deelgeno-
men. 
In geval van adviezen wordt het standpunt van even-
tuele minderheden in het advies vermeld, indien die 
minderheden dat wensen. 
De raad regelt voor het overige haar eigen orde en 
kan daartoe reglementen vaststellen, mits deze niet in 
strijd zijn met de Statuten of het Huishoudelijk 
Reglement.  
P.M.  

Hoofdstuk  VI  

Regio's en subregio's 
I. Een regio verenigt alle leden woonachtig binnen een 

door het Hoofdbestuur voor de regio vastgesteld ge-
bied. 

2. De ALV is bevoegd in de grenzen van de regio's wij-
zigingen aan te brengen. 

I. De Algemene Regiovergadering  (ARV)  wordt gevormd 
door de leden van D'66 binnen de regio. 

2. De  ARV  is het hoogste orgaan van D'66 in een regio 
inzake alle aangelegenheden op regionaal politiek en 
organisatorisch terrein, voorzover die niet door Sta-
tuten of Huishoudelijk Reglement aan andere organen 
zijn opgedragen. 

3. De ARY komt tenminste eenmaal per jaar bijeen en 
wordt minstens 14 dagen tevoren schriftelijk aange-
kondigd. 

4. Voorts wordt de  ARV  ter behandeling van één of 
meer aangegeven onderwerpen binnen zes weken bij-
eengeroepen op verzoek van: 
a. de provinciale staten fractie 
b. tenminste drie AAV'S of een  ASV.  

5. Ieder lid kan tot de aanvang van de  ARV  moties in-
dienen betreffende de agenda en de agendapunten. 
Deze moties moeten zijn ondertekend door tenminste 
vijf leden van de regio. 

1. De  ARV  bepaalt de organisatiestructuur van de regio 
door te kiezen voor een ongedeelde of een federatieve 
regiostructuur. 

2. In een ongedeelde regiostructuur worden geen subre-
gio's gevormd en is de  ARV  op dit middenniveau de 
enige besluitvormende ledenvergadering. 

3. In een federatieve regiostructuur worden een of meer 
subregio's gevormd en bestaan naast de  ARV  ook Al-
gemene Subregiovergaderingen  (ASV),  die binnen de 
subregio het hoogste orgaan van D'66 vormen. 
In beide structuren is de  ARV  verantwoordelijk voor: 
a. de ondersteuning van de fractie in de Provinciale 
Staten (incl. verkiezingscampagne) 
b. het verkiezen van een regiohoofdbestuurslid en 
diens plaatsvervanger volgens de methode van bijlage 
C van dit reglement. 
c. de verkiezing van tenminste de voorzitter, secreta-
ris en penningmeester van het regiobestuur (RB) 
d. de verdeling van de financiële bijdrage van het 
Hoofdbestuur over de subregio's en de afdelingen. 
De leden van de regio verkiezen het aan de regio toe-
gewezen aantal leden en  ply,  leden van de Adviesraad 
volgens de bepalingen opgenomen in art. 72 en 73 van 
dit reglement. 

I. Het RB bestaat uit tenminste vijf leden en het regio-
hoofdbestuurslid, dat slechts een adviserende stem 
heeft. 

2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in 
functie gekozen volgens de methode van bijlage C van 
dit reglement. De overige leden worden gekozen vol-
gens de methode van bijlage A van dit reglement. 

3. Bij een ongedeelde regiostructuur worden alle leden 
van het RB rechtstreeks door de  ARV  gekozen. 

4. Bij een federatieve regiostructuur wijst iedere  ASV  
een lid van het subregiobestuur (SB) aan als lid van 
het RB. 

5. De kandidaatstelling voor regiobestuurslid, regio-
hoofdbestuurslid en  ply.  regiohoofdbestuurslid kan ge-
schieden tot 2 x 24 uur voor de aanvang van de  ARV,  
waarin de verkiezing plaatsvindt. 

6. Het lidmaatschap van het regiobestuur is niet verenig-
baar met: 
a. het gekozen lidmaatschap van enig vertegenwoor-
digend lichaam; 
b. het lidmaatschap van een afdelingsbestuur. 
Het Hoofdbestuur kan, de  ARV  gehoord, dispensatie 
verlenen van het bepaalde onder sub. b. 

7. Wanneer de  ARV  een motie van wantrouwen aan-
neemt tegen zijn regiohoofdbestuurslid, dan treedt de-
ze onmiddellijk af. Op voordracht van het regiobe-
stuur benoemt de  ARV  staande de vergadering een 
vervanger, die in functie blijft, totdat tijdens de eerst-
volgende  ARV  een opvolger wordt gekozen. 

8. Ieder lid van een regio kan zich kandidaat stellen voor 
het RB, als regiohoofdbestuurslid of  ply.  regiohoofd-
bestuurslid indien hij/zij aan dé in de Statuten en dit 
reglement gestelde eisen voldoet. 

9. Een lid van het RB wordt gekozen voor de tijd van 
twee jaar en is slechts eenmaal als zodanig onmiddel-
lijk herkiesbaar. 

10. Het RB heeft tot taak: 
a. het (geregeld en tijdig) bijeenroepen van de  ARV,  
en wel vanwege: 
(1) organisatorische aangelegenheden zoals 
- het instellen van een programmacommissie, verkie-
zingscommissie, campagnecommissie, kascommissie,  
etc.  
- het verkiezen van de leden van het regiobestuur, 
het regio-HB-lid en het  ply,  regio HB-lid. 
- het instellen van noodzakelijke overlegvormen en 
een steunfractie 
- het beoordelen van bestuursactiviteiten in het bij-
zonder het financieel beheer 
(2) politieke aangelegenheden zoals 
- het (doen) samenstellen, ter discussie stellen en 
doen vaststellen van het verkiezingsprogramma voor 
de statenverkiezingen 
- het bevorderen van de algemene politieke discussie 
- het voorbereiden van de discussie en besluitvorming 
over onderwerpen die op de ALV's aan de orde wor-
den gesteld. 
b. het organiseren van politieke evenementen van al-
gemener strekking zoals spreekbeurten en verkie-
zingsbijeenkomsten. 
c. het verzorgen van de communicatie met de leden 
enerzijds en andere partijorganen anderzijds. 
d. het vertegenwoordigen van de regio zowel binnen 
de partij als naar buiten. 
e. het bevorderen van de ondersteuning van de fractie 
in de Provinciale Staten. 
f. het verrichten van andere noodzakelijke bestuurlij- 
ke activiteiten zoals: 
- werving en beheer van geldmiddelen 
- beheer van geldmiddelen 
- bevorderen van het oprichten van afdelingen in zg. 
,witte gebieden" 
- beheer van de ledenadministratie 
- coördineren van verkiezingscampagnes 
- verzorgen van publiciteit 
- het beheer van een regioarchief. 

Art. 91. 1. De geldmiddelen van de regio bestaan uit: 
a. bijdrage uit de contributiegelden door het Hoofdbe-
stuur 
b. subsidies van het Hoofdbestuur 
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Art. 94. 

Art. 95. 

c. schenkingen 
d. overige baten. 

2. Jaarlijks biedt het regiobestuur de  ARV  een begroting 
voor het komende jaar ter goedkeuring aan. De inde-
ling van deze begroting sluit aan bij de indeling van de 
landelijke begroting. 

3. Tevens dient het regiobestuur hierbij een voorstel in 
voor een financiële bijdrage aan de subregio's en af-
delingen. 

4. Na goedkeuring door de  ARV  zendt de regiopenning-
meester de begroting ter kennisname aan de penning-
meester van het Hoofdbestuur. 

5. Jaarlijks overlegt de regiopenningmeester het exploi-
tatieoverzicht over het afgelopen jaar aan de  ARV.  

6. De  ARV  benoemt ter controle van het financieel be-
heer een kascommissie van minimaal drie leden, die 
geen deel uitmaken van het regiobestuur. De kas-
commissie adviseert de  ARV  over het gevoerde finan-
cieel beheer en de décharge van de penningmeester. 

7. Over de besteding van een eventueel verkiezingsfonds 
legt het regiobestuur aan de  ARV  verantwoording af 
en verschaft inzicht in de voorgenomen besteding van 
dit fonds. 

8. T.a.v. schenkingen aan de regio is art. 30 lid 3 van dit 
reglement van overeenkomstige toepassing. 
De  ARV  kan zijn eigen reglement vaststellen, voor-
zover dit niet in strijd is met het bepaalde in de Sta-
tuten en dit reglement. 

1. Een subregio verenigt alle leden woonachtig binnen 
een door het RB van de subregio vastgesteld gebied. 

2. Indien binnen een regio gewesten of openbare licha-
men met een gekozen vertegenwoordigd lichaam zijn 
ingesteld dienen de grenzen van de subregio samen te 
vallen met de grenzen van het gewest of openbaar li-
chaam. 

3. De  ARV  is bevoegd in de grenzen van de subregio's 
wijzigingen aan te brengen, mits het gestelde in lid 2 
niet wordt aangetast. 

I. De Algemene Subregiovergadering  (ASV)  wordt ge-
vormd door de leden van D'66 binnen de subregio. 

2. De  ASV  is het hoogste orgaan van D'66 in een subre-
gio inzake alle aangelegenheden op subregionaal poli-
tiek en organisatorisch terrein, voor zover die niet 
door Statuten of Huishoudelijk Reglement aan de  
ARV  of andere organen zijn opgedragen. 

3. De  ASV  komt tenminste eenmaal per jaar bijeen en 
wordt tenminste 14 dagen tevoren schriftelijk aange-
kondigd. 

4. Voorts wordt de  ASV  ter behandeling van een of 
meer aangegeven onderwerpen binnen zes weken bij-
eengeroepen op verzoek van: 
a. de fractie in de gewestraad of het openbaar lichaam; 
b. tenminste twee AAV's. 

5. Ieder lid kan tot de aanvang van de  ASV  moties in-
dienen betreffende de agenda en agendapunten. Deze 
moties moeten zijn ondertekend door tenminste vijf 
leden van de subregio. 

I. Het subregiobestuur (SB) bestaat uit tenminste drie 
leden. 

2. De voorzitter en penningmeester worden in functie 
gekozen volgens de methode van bijlage C van dit 
reglement. De overige leden worden gekozen volgens 
de methode van bijlage A van dit reglement. 

3. Een van de leden van het SB wordt door de  ASV  
aangewezen als lid van het RB. 

4. De kandidaatstelling voor het SB geschiedt op over-
eenkomstige wijze als bepaald in art. 90 lid 5. 

5. Het lidmaatschap van het SB is niet verenigbaar met: 
a. het gekozen lidmaatschap van enig vertegenwoor-
digend lichaam; 
b. het lidmaatschap van een afdelingsbestuur. 

6. Ieder lid van de subregio kan zich kandidaat stellen 
van het SB; indien hij/zij aan de in de Statuten en dit 
reglement gestelde eisen voldoet. 

7. Een lid van het SB wordt gekozen voor de tijd van 
twee jaar en is slechts eenmaal als zodanig onmiddel-
lijk herkiesbaar. 

8. Het SB heeft overeenkomstige taken als het RB zoals 
vermeld in art. 90 lid 10. 

Art. 96. 1. Indien een subregio geen afdelingen heeft of gebieden 
kent die niet tot een afdeling behoren vervult de sub-
regio de functie van de afdeling. 

2. Voor het financieel beheer van de subregio is het be-
paalde in art. 91 van overeenkomstige toepassing. 

3. De  ASV  kan zijn eigen reglement vaststellen voor-
zover dit niet in strijd is met het bepaalde in de Sta-
tuten en dit reglement. 

Hoofdstuk  VII  

Afdelingen 
Art, 97. 1. Een binnenlandse afdeling verenigt alle leden woon-

achtig binnen een door het RB voor de afdeling vast-
gesteld gebied. 

2. De grenzen van een afdeling dienen samen te vallen 
met de grenzen van een of meer gemeenten. 

3. De  ARV  is bevoegd in de grenzen van de afdelingen 
wijzigingen aan te brengen, mits het gestelde in lid 2 
niet wordt aangetast. 

As-t. 98. 1. De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) wordt ge-
vormd door de leden van D'66 binnen de afdeling. 

2. De AAV is het hoogste orgaan van D'66 binnen de af-
deling inzake alle aangelegenheden op gemeentelijk 
politiek of organisatorisch terrein voor zover die niet 
aan de  ARV  c.q.  ASV  of andere organen zijn opge-
dragen. 

3. De AAV komt tenminste driemaal per jaar bijeen en 
wordt tenminste 14 dagen tevoren schriftelijk aange-
kondigd. 

4. Voorts wordt de AAV ter behandeling van een of 
meer aangegeven onderwerpen binnen drie weken bij-
eengeroepen op verzoek van: 
a. de fractie in de gemeenteraad; 
b. tenminste 10% van de leden. 

5. Ieder lid kan tot de aanvang van de AAV moties in-
dienen betreffende de agenda en agendapunten. Deze 
moties moeten zijn ondertekend door tenminste vijf 
leden van de afdeling. 

Art. 99. 1. Het afdelingsbestuur (AB) bestaat uit tenminste drie 
leden. 

2. De voorzitter en penningmeester worden in functie 
gekozen volgens de methode van bijlage C van dit 
reglement. De overige leden worden gekozen volgens 
de methode van bijlage A van dit reglement. 

3 De kandidaatstelling voor het AB geschiedt op over-
eenkomstige wijze als bepaald in art. 90 lid 5. 

4. Het lidmaatschap van het AB is niet verenigbaar met 
het gekozen lidmaatschap van enig vertegenwoordi-
gend lichaam. 

5. Ieder lid van de afdeling kan zich kandidaat stellen 
van het AB, indien hij/zij aan de in de Statuten en dit 
reglement gestelde eisen voldoet. 

6. Een lid van het AB wordt gekozen voor de tijd van 
twee jaar en is slechts eenmaal als zodanig onmiddel-
lijk herkiesbaar. 

7. Het AB heeft overeenkomstige taken als het RB zoals 
vermeld in art. 90 lid 10. 

8. Voor het financieel beheer van de afdeling is het be-
paalde van art. 91 van overeenkomstige toepassing. 

9. De AAV kan zijn  eigen reglement vaststellen voor-
zover dit niet in strijd is met het bepaalde in de Sta-
tuten en dit reglement. 
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Art. 100. 1. Concentraties van in het buitenland wonende leden den voorafgaande aan de sluitingsdatum voor de 
kunnen in overleg met het Hoofdbestuur een buiten- kandidaatstelling lid van D'66 te zijn geweest en 
landse afdeling vormen. aan de contributieverplichtingen te hebben voldaan 

2. Een buitenlandse afdeling verenigt alle leden woon- b. ondertekening door de kandidaat van de vragenlijst 
achtig binnen een door het Hoofdbestuur vastgesteld conform art. 19 van de Statuten 
gebied. C. verklaring dat de kandidaat geen lid is van een  an- 

3. De ALV is bevoegd in de grenzen van de buitenlandse dere landelijke politieke partij 
afdelingen wijzigingen aan te brengen. d. verstrekking van persoonlijke gegevens en van ge- 

4. Buitenlandse afdelingen maken geen deel uit van een gevens omtrent vorige en huidige partijfuncties 
regio of subregio, doch kunnen wel aansluiting zoeken e. bereidverklaring om bij directe verkiezing ingevol- 
bij een regio of een subregio. ge de Kieswet, dan wel binnen een halfjaar bij op - 

5. Buitenlandse afdelingen worden v.w.b. de financiële volging van een direct gekozene, het lidmaatschap 
bijdrage van het Hoofdbestuur en de schriftelijke te zullen aanvaarden 
communicatie gelijkgesteld met een regio. f. bereidverklaring na eventuele verkiezing de verte- 

genwoordigende taak naar behoren te vervullen, 
Hoofdstuk  VIII  desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover 

Steunfracties en overlegorganen 
de leden, afstand te doen van alle in de Statuten en 
dit reglement als onverenigbaar aangemerkte par- 
tijfuncties en de morele verplichting op zich te ne- 

Art. 101. 1. Wanneer op overeenkomstig niveau, t.w. een regio, men zich terug te trekken uit het vertegenwoordi- 
subregio of afdeling een D'66 fractie in een vertegen- gend lichaam bij beëindiging van het lidmaatschap 
woordigend lichaam fungeert,  kan op verzoek van de van D'66 
ze fracties door de  ARV, ASV  of AAV een steun- g. opgave van een of meer beleidsonderdelen waar- 

- 

fractie worden ingesteld. mee de kandidaat zich na ev. verkiezing in het bij- 
2. De taak, wijze van samenstelling en de werkwijze van zonder wil belasten 

een dergelijke steunfractie wordt door de  ARV, ASV  h. op de sluitingsdatum van de kandidaatstelling dient 
of AAV schriftelijk vastgelegd, nadat de fractie is ge- de kandidaat te voldoen aan de wettelijk vereiste 
hoord. 

- voorwaarden om in het vertegenwoordigend  Ii- 
3. De fractie heeft het recht een voordracht voor de sa- chaam te worden gekozen. 

menstelling van de steunfractie in te dienen. 3. a. Een kandidaat kan bij de aanmelding als kandidaat 
Art, 101a. l. Binnen regio's, subregio's of afdelingen kunnen door een voorkeur uitspreken voor een onverkiesbare 

de  ARV, ASV  of AAV overlegorganen worden inge- plaats op de kandidatenlijst. Een zodanige voor- 
steld. keur wordt aan de stemgerechtigde leden van D'66 

2. Deze overlegorganen kunnen geen taken of bevoegd- bekend gemaakt, maar laat de onder 2.e. bedoelde 
heden van de  ARV, ASV  of AAV overnemen, indien verklaring onverlet. 
deze taken reglementair aan deze ledenvergaderingen b. Gelijktijdig met de aanmelding kan de kandidaat 
of de betreffende besturen zijn toegekend. een persoonlijke toelichting van maximaal 300 

3. Taak, wijze van samenstelling en werkwijze van deze woorden verstrekken. Deze toelichting mag geen 
overlegorganen worden schriftelijk door de  ARV,  verklaringen bevatten, die strijdig zijn met de in lid  
ASV  of AAV vastgelegd. 2 genoemde verklaringen en hierin mogen geen 

namen van andere leden als referentie worden 
Hoofdstuk  IX 

- vermeld 

Kandidaatstelling  voor verte- 
4.  De aanmeldingstermijn opent onmiddellijk nadat door 

het Hoofdbestuur aan de leden mededeling hiervan is 
genwoordgende lichamen gedaan en de verkiezingscommissie het aanmeldingsa- 

dres heeft bekend gemaakt. 
Algemeen 5. De verkiezingscommissie doet van alle aanmeldingen 

Art. 102. 1. De landelijke verkiezingscommissie heeft tot taak op met bijbehorende gegevens mededeling aan alle leden 
onpartijdige wijze de goede voortgang van de kandi- van D'66, die voor betreffende verkiezing stemge- 
daatstellingsprocedure voor de verkiezingen voor het rechtigd zijn. Een afschrift van het door de verkie- 
Europees Parlement en de Tweede en Eerste Kamer zingscommissie bij te houden register van door de 
der Staten-Generaal volgens de bepalingen van dit 

- verkiezingscommissie goedgekeurde aanmeldingen ligt 
reglement te bewerkstelligen, voortdurend ter inzage op het landelijk secretariaat. 

2. Zij draagt tevenszorg voor de indiening van de over- 6. De geldigheid van de aanmeldingen wordt beoordeeld 
eenkomstig dit reglement samengestelde kandidaten- - door de verkiezingscommissie, die verplicht is na te 
lijsten voor de bovengenoemde verkiezingen op de gaan of aan de voor de kandidaatstelling geldende 
wijze als door de Kieswet voorgeschreven, voorwaarden wordt voldaan. 

3. De commissie is tevens belast met het geven van De feitelijke gegevens, bedoeld in lid 2 van dit artikel 
aanwijzingen voor de kandidaatstellingsprocedre ad a, d en h worden vergeleken met de beschikbare 
voor de verkiezingen van Provinciale Staten, Ge- gegevens van het landelijk secretariaat. Voorts wordt 
meenteraden en Openbare Lichamen en de ondersteu- nagegaan of de vereiste opgaven zijn verstrekt,  de 
ning van de hiermede belaste verkiezingscommissies. voorgeschreven (bereid)verklaringen zijn afgelegd en 

Art. 103. 1. Ieder lid van D'66 kan zich aanmelden als kandidaat aan de overige voorwaarden, vermeld in dit hoofd- 
door middel van een aangetekend verzonden formu- stuk, wordt voldaan. 
her, te richten aan een door de verkiezingscommissie De commissie verklaart een aanmelding ongeldig in- 
bekend te maken adres. Afschrift van deze aanmel- dien: 
ding en van alle daarbij te verstrekken gegevens dient a. de feitelijke gegevens bedoeld in lid '2 ad a, d en h 
te worden gezonden aan het landelijk secretariaat, 1 1

onjuist of onvolledig zijn, 
2. Bij iedere aanmelding dient aan de volgende voor- b. de opgaven bedoeld in lid 2 ad g en lid 3 ad a niet 

waarden te worden voldaan: verstrekt zijn, 
a. de kandidaat dient gedurende tenminste zes maan- c. niet wordt voldaan aan de bepalingen van artikel 
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104, 
d. niet wordt voldaan aan de aanvullende bepalingen, 

die ingevolge dit hoofdstuk bij de kandidaatstelling 
van het betreffende vertegenwoordigende lichaam 
gelden, 

e. de (bereid)verklaringen bedoeld in lid 2 ad b, c, e 
en f, niet of met beperkingen zijn afgelegd, 

f. de commissie beschikt over schriftelijke aanwijzin- 
gen, die ernstige twijfels oproepen over de juist- 
heid van de afgelegde verklaringen, 

g. de persoonlijke toelichting verklaringen bevat die 
strijdig zijn met de in lid 2 genoemde verklaringen, 

h. de aanmelding na het gepubliceerde sluitingstijdstip 
door de commissie wordt ontvangen. 

7. Z.s.m., doch uiterlijk binnen zes weken na ontvangst 
van de aanmelding ontvangt de kandidaat bericht van 
de verkiezingscommissie. Indien de aanmelding wordt 
aanvaard, wordt de betreffende kandidaat een ont- 
vangstbevestiging gezonden. Indien de aanmelding 
niet geldig wordt geoordeeld, zendt de verkiezings- 
commissie hiervan bericht aan de kandidaat met op- 
gave van redenen. De kandidaat kan binnen vijf dagen 
na de datum van de beslissing in beroep gaan bij de 
Geschillencommissie, die binnen 10 dagen na datum 
van het beroep beslist. 

8. Een kandidaat die zich terugtrekt, nadat de aanmel- 
ding is aanvaard, dient dit onverwijld schriftelijk aan 
de verkiezingscommissie te melden. Indien de kandi- 
datenopgave en stembiljetten reeds gedrukt zijn, blijft 
betrokkene als kandidaat gehandhaafd, maar wordt bij 
de uitslagbepaling buiten beschouwing gelaten. 

9. Het lidmaatschap van vertegenwoordigende lichamen 
is niet verenigbaar met het ambt van Commissaris van 
de Koningin, Voorzitter van een openbaar lichaam of 
gewestraad en Burgemeester. 

Art. 104. De informatie die een lid van D'66, dat zich kandidaat 
stelt voor een kandidatenlijst voor een vertegenwoor- 
digend lichaam, moet verschaffen, dient mede te be- 
vatten: 
a. of betrokkene kandidaat is gesteld voor de kandi- 

datenlijsten van andere vertegenwoordigende li- 
chamen, en zo ja, voor welke; 

b. of betrokkene lid is dan wel op de kandidatenlijst 
staat van vertegenwoordigende lichamen, en zo ja, 
van welke en op welke plaats(en). 

Art. 105. 1. Nadat de kandidaatstellingstermijn en de beroepster- 
mijn voorbij zijn worden alle stemgerechtigde leden 
van D'66 door de betreffende verkiezingscommissie in 
staat gesteld op een of meer presentatievergaderingen 
kennis te maken met de kandidaten en hun stem uit te 
brengen op de kandidaten van hun voorkeur. 

2.  In de presentatievergaderingen worden de kandidaten 
in staat gesteld hun kandidatuur persoonlijk te verde- 
digen of te laten verdedigen. De stemgerechtigde le- 
den worden schriftelijk op de hoogte gesteld van 
plaatsen en data van de presentatievergaderingen. 

3.  Regio-, subregio- en afdelingsbesturen en individuele 
leden van D'66 hebben het recht tijdens een presenta- 
tievergadering mondeling stemadviezen te geven. Per 
vergadering wordt hiervoor ten hoogste een half uur 
uitgetrokken, na de presentatiefase. 
Wie een stemadvies wil uitbrengen, dient zich voor de 
aanvang van de vergadering bij de voorzitter van de 
vergadering aan te melden. De voorzitter distribueert 
de spreektijd. Zijn er meer dan 10 gegadigden, dan 
beperkt de voorzitter het aantal sprekers als volgt tot 
10. Hij geeft voorrang aan één lid van ieder betrokken 
regio-, subregio- en afdelingsbestuur. Overige sprekers 
worden door loting aangewezen. 

4. Het uitbrengen van schriftelijke stemadviezen door 
partijorganen of fracties in vertegenwoordigende li- 

chamen is niet toegestaan. Individuele leden kunnen 
alleen schriftelijke stemadviezen uitbrengen door het 
uitdelen van deze adviezen tijdens presentatievergade- 
ringen of door het plaatsen van een advertentie in de 
Democraat, die echter maximaal een halve pagina mag 
beslaan. 

.5. Ledenlijsten mogen door partijorganen niet worden 
gebruikt of ter beschikking worden gesteld voor het 
verzenden van schriftelijke stemadviezen. 

6.  Stemgerechtigd voor de stemmingen voor de kandi- 
datenlijsten zijn alle leden, die in de laatst vervaardig- 
de ledenlijst als lid zijn opgenomen. 

7.  De stembiljetten, die bij  de schriftelijke stemmingen 
worden gebruikt, dienen te worden genummerd en 
voorzien te worden van een korte toelichting op de 
stemprocedure en een duidelijke aanwijzing over het 
minimum en maximum aantal kandidaten, dat moet 
worden ingevuld. 

8.  Ten behoeve van de lijstsamenstelling voor landelijke 
verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen 
wordt aan de leden een profiel van de te vormen frac- 
tie aangeboden, samen te stellen door de partij- en de 
desbetreffende fractievoorzitter. 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Art. 106. 1. Voor de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal gelden naast de artikelen 102 t/m 105 
een aantal speciale bepalingen, die in de artikelen 106 
t/m 111 zijn opgenomen. 

2. De samenstelling van de kandidatenlijst geschiedt in 
twee ronden. De eerste ronde bestaat uit schriftelijke 
voorverkiezingen per kieskringgroep en de tweede 
ronde uit een landelijke schriftelijke poststemming 
voor alle leden en verkiezing van de lijsttrekker op de 
Algemene Ledenvergadering. 

3. Kandidaten dienen bij hun aanmelding tevens aan de 
volgende voorwaarden te voldoen: 
a. bereidverklaring van een eventueel kamerlidmaat- 

schap als een-  volledige dagtaak te zullen beschou- 
wen, dat wil zeggen, in ieder geval de uitoefening 
van zijn beroep te zullen staken en bij verkiezing 
afstand te zullen doen van alle openbare ambten en 
partijfuncties 

b. opgave van het gebied, waarmee de kandidaat bij 
eventuele verkiezing in het bijzonder contact wil 
onderhouden en in verband daarmee opgave van 
de kieskringgroep waarin de kandidaat aan de ver- 
kiezing wil deelnemen. 

4. De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling be- 
gint minstens een jaar voor de datum van indiening 
van de kandidatenlijsten ingevolge de Kieswet en sluit 
zes maanden voor diezelfde datum. 

5. Wanneer vervroegde verkiezingen worden uitgeschre- 
ven dan wordt zonodig de aanmeldingstermijn op da- 
tum van dit besluit geacht te zijn begonnen. Deze 
termijn sluit dan een maand na de opening, waarvan 
aan de leden mededeling wordt gedaan. Indien de 
aanmeldingstermijn reeds loopt bij de afkondiging van 
bedoeld besluit kan het Hoofdbestuur deze termijn 
eerst vier werkdagen na afkondiging sluiten. 

6. Ingeval van vervroegde verkiezingen worden geen 
voorverkiezingen per kieskringgroep gehouden en kan 
door de landelijke verkiezingscommissie in overleg 
met het Hoofdbestuur van de gestelde termijn worden 
afgeweken. 

Art. 107 1. Ten behoeve van de voorverkiezingen worden de vol- 
gende vijf kieskringgroepen gevormd: 
I. Noord, omvattende de provincies Groningen, 
Friesland, Drenthe, Overijssel en de regio Zuidelijke 
IJsselmeerpolders;  
II. Midden, omvattende de provincies Utrecht en 
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Art, 108. 

Art. 109. 

Ob 

Gelderland; b. de kandidaten worden geplaatst in de volgorde van  
III. Holland-Noord, omvattende de provincie Noord- de aldus verkregen rangwaarde. Bij gelijke rang- 
Holland; waarde worden kandidaten geplaatst in een door  
IV. Holland-Zuid, omvattende de provincie Zuid- loting te bepalen volgorde. 
Holland; C. de aldus verkregen ranglijst van kandidaten is de 
V. Zuid, omvattende de provincies Zeeland, Noord- voorlopige landelijke  ranglijst. 
Brabant en Limburg. 2.  Zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de voorlo- 
Iedere kandidaat kan zich slechts voor één groep pige ranglijst delen de eerste 40 geplaatsten voor een 
aanmelden, door de landelijke verkiezingscommissie vast te stel- 
In het buitenland woonachtige leden worden geacht len datum aan deze commissie of zij tevens kandidaat 
tot de kieskringgroep V te behoren en worden in de willen zijn voor de verkiezing van de lijstaanvoerder. 
gelegenheid gesteld aan de voorverkiezingen in deze 3.  De ALV die het verkiezingsprogramma behandelt, 
groep deel te nemen. kiest de lijstaanvoerder uit de kandidaten die zich 

2. De landelijke verkiezingscommissie benoemt in over- daarvoor hebben aangemeld. Deze verkiezing ge- 
leg met de betrokken regiobesturen voor iedere kies- schiedt volgens bijlage C van dit reglement. 
kringgroep een groepsverkiezingscommissie, die met Art. 110. 1. Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de voorlo- 
betrekking tot de voorverkiezingen een overeenkom- pige ranglijst, zendt de landelijke verkiezingscommis- 
stige taak en positie heeft als de landelijke verkie- sic aan alle stemgerechtigde leden de lijst met namen 
zingscommissie. van de eerste 40 kandidaten van de voorlopige lande- 

3. Per kieskringgroep worden voorverkiezingen gehou- lijke ranglijst, onder vermelding van alle door de kan- 
den onder verantwoordelijkheid van de groepsverkie- didaten verstrekte gegevens, van het bij de voorver- 
zingscommissies. Binnen vier weken na sluiting van kiezingen bereikte resultaat, alsmede de persoonlijke 
de aanmeldingstermijn zenden de groepsverkiezings- verklaring als bedoeld in artikel 103 lid 3 ad b. Tevens 
commissies in overleg met de landelijke verkiezings- wordt een stembiljet toegezonden, waarop tevens de 
commissie aan alle in het gebied van hun kieskring- sluitingsdatum en het inzendingsadres worden ver- 
groep wonende stemgerechtigde leden een opgave in meld. Op dit biljet kunnen de kandidaten in volgorde 
alfabetische volgorde beginnende met een door loting van voorkeur worden vermeld. 
verkregen letter, van alle kandidaten voor de betref- 2.  Bij het bepalen van de uitslag van de verkiezingen, 
fende groep. Alle door de kandidaten verstrekte gege- worden slechts die stembiljetten in aanmerking geno- 
vens worden in deze opgave opgenomen, alsmede in- men, die voor de sluitingsdatum door de landelijke 
dien de kandidaat zulks wenst, een persoonlijke ver- verkiezingscommissie zijn ontvangen. 
klaring van ten hoogste 300 woorden. 3.  Op basis van de tijdig ontvangen stembiljetten wordt 

4. Bij de opgave van de kandidaten wordt tevens een een ranglijst van kandidaten opgemaakt overeenkom- 
stembiljet toegezonden waarop tevens de sluitingsda- stig de bepalingen van bijlage A van dit reglement. 
tum van de schriftelijke stemming en het inzendingsa- Vervolgens wordt een definitieve landelijke ranglijst 
dres worden vernield. Op dit biljet kunnen ten hoog- opgemaakt door aan de aldus verkregen lijst, de ove- 
ste 25 kandidaten in volgorde van voorkeur worden rige kandidaten van de voorlopige landelijke ranglijst 
vermeld, onder handhaving van hun onderlinge volgorde toe te 

5. Door de groepsverkiezingscommissies worden zoveel voegen. Tenslotte wordt de door de ALV gekozen 
mogelijk in overleg met de kandidaten tot uiterlijk vier lijstaanvoerder, ook indien hij of zij bij de landelijke 
maanden voor de datum van de indiening van de kan- stemming niet de eerste plaats behaalt, als nummer 
didatenljsten ingevolge de Kieswet, enkele presenta- één op de definitieve landelijke lijst geplaatst. 
tievergaderingen gehouden, bij voorkeur een per re- 4. De kandidaten met de rangnummers 1 t/m 25 van de 
gb, doch in ieder geval een per kieskringgroep. Zit- definitieve landelijke lijst, worden op alle in te dienen 
tende fractieleden zijn behoudens overmacht gehou- kandidatenlijsten op de overeenkomstig genummerde 
den in de kieskringgroep waar zij kandideren hun plaatsen geplaatst. 
kandidatuur persoonlijk te verdedigen. 5. Op de lijsten in iedere kieskringgroep worden de 

1. De uitslagbepaling van de voorverkiezingen geschiedt plaatsen 26 t/m 30 bezet door de nog niet geplaatste 
door de groepsverkiezingscommissies en dient alvo- kandidaten van de ranglijst van de eigen kieskring- 
rens gepubliceerd te worden door de landelijke ver- groep. 
kiezingscommissie te worden goedgekeurd. 6. Indien op de definitieve landelijke ranglijst niet vol- 

2. Bij het bepalen van de uitslag van de voorverkiezin- doende kandidaten voorkomen die aan de voorverkie- 
gen worden slechts die stembiljetten in aanmerking zingen in de betreffende kieskring hebben deelgeno- 
genomen die voor de sluitingsdatum zijn ontvangen, men, worden de resterende plaatsen van de lijst ver- 
Deze datum mag niet eerder zijn dan een week na de vuld door nr. 26 en volgenden van de definitieve  Ian- 
laatste presentatievergaderingen in de betrokken deijke ranglijst. 
groep. 7. De kandidaten die op grond van lid 5 van dit artikel in 

3. Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten wor- aanmerking komen voor de plaatsen 26 t/m 30 op een 
den per kieskringgroep een ranglijst van de kandidaten van de in te dienen kandidatenlijsten, dienen zich be- 
opgemaakt overeenkomstig de bepalingen bij bijlage A reid te verklaren een kamerzetel slechts te aanvaar- 
van dit reglement. Een verslag van deze uitslagbepa- den, wanneer alle kandidaten, die op de definitieve  
ling  wordt binnen 14 dagen toegezonden aan de lan- landelijke ranglijst hoger zijn geplaatst, reeds een ka- 
delijke verkiezingscommissie. merzetel bezetten of schriftelijk hiervan afstand heb- 

1. Na goedkeuring combineert de landelijke verkiezings- ben gedaan. 
commissie de vijf ranglijsten tot één landelijke rang- 8. Indien een kandidaat de in lid 7 genoemde verklaring 
lijst volgens onderstaande methode: niet heeft getekend is de landelijke verkiezingscom- 
a. aan de kandidaten met rangnummer 1 van elk der missie verplicht de betrokken kandidaat niet op een 

ranglijsten wordt rangwaarde I toegekend, aan de van die plaatsen van de betreffende kandidatenlijst te 
kandidaten met rangnummer 2 van de rangwaarde plaatsen. 
112, aan de kandidaten met rangnummer 3 rang- 
waarde 113 enz. 
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Europees Parlement 
Art. 111. I. Voor de kandidaatstelling voor het Europees Park- 

ment gelden naast de artikelen 102 t/m 105 de bepa- 
lingen die in dit artikel zijn opgenomen. 

2.  De samenstelling van de kandidatenlijst geschiedt via 
een landelijke schriftelijke poststemming voor alle le- 
den op overeenkomstige wijze als voorgeschreven in 
art. 110. 

3.  Kandidaten dienen zich bij hun aanmelding tevens be- 
reid te verklaren een eventueel lidmaatschap van het 
Europees Parlement als een volledige dagtaak te zul- 
len beschouwen en hiervoor de uitoefening van het 
beroep te zullen staken en tevens afstand te doen van 
alle openbare ambten en partijfuncties. Voorts dienen 
zij aan te geven of zij tevens kandidaat willen zijn 
voor de verkiezing van de lijstaanvoerder. 

4.  De lijstaanvoerder kan gekozen worden conform art. 
109, lid 3 ofwel d.m.v. de schriftelijke stemming. De 
ALV die beslist over deelname, bepaalt welke metho- 
de wordt gevolgd. 

5.  De aanmeldingstermijn vangt aan acht maanden voor 
de dag van indiening van de kandidatenlijsten ingevol- 
ge de Kieswet en sluit uiterlijk drie maanden voor de- 
ze dag. 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Art. 112. 1. Voor de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer der 

Staten-Generaal gelden naast de artikelen 102 t/m 105 
de bepalingen die in dit artikel zijn opgenomen. 

2.  De samenstelling van de kandidatenlijst geschiedt via 
een landelijke schriftelijke poststemming voor alle le- 
den op overeenkomstige wijze als voorgeschreven in 
art. 110. 

3.  De lijstaanvoerder wordt niet afzonderlijk op een 
ALV maar via de schriftelijke stemming gekozen. 

4.  De aanmeldingstermijn vangt aan acht maanden voor 
de dag van indiening van de kandidatenlijsten ingevol- 
ge de Kieswet en sluit uiterlijk drie maanden voor de- 
ze dag. 

5.  De in te dienen kandidatenlijsten voor de Eerste-Ka- 
merverkiezingen worden door de verkiezingscommis- 
sie opgesteld, en wel zodanig dat de verkiezingsuitslag 
voor D'66 zo gunstig mogelijk zal zijn en zoveel mo- 
gelijk in overeenstemming met de volgorde van de 

6.  
definitieve landelijke lijst. 
De D'66 leden van Provinciale Staten brengen bij de 
verkiezingen van de Eerste Kamer hun stem zodanig 
uit dat zoveel mogelijk door D'66 gestelde kandidaten 
in volgorde van de definitieve landelijke lijst worden 
gekozen. 

7.  De landelijke verkiezingscommissie verstrekt de stem- 
gerechtigde D'66 leden schriftelijke richtlijnen voor 
het uitbrengen van hun stem. 

Provinciale Staten 
Art. 113. 1. Voor de kandidaatstelling voor de Provinciale Staten 

gelden naast de algemene artikelen 102 t/m 105 een 
aantal speciale bepalingen, die in de artikelen 113 t/m 
118 zijn opgenomen. 

2.  De samenstelling van de kandidatenlijsten geschiedt 
via een provinciale schriftelijke poststemming voor 
alle in de provincie woonachtige leden. 

3.  De lijstaanvoerder kan ofwel worden gekozen door de  
ARV,  die het provinciaal verkiezingsprogramma vast- 
stelt, volgens bijlage C van dit reglement, ofwel wor- 
den gekozen d.m.v. de schriftelijke poststemming. De  
ARV  dient voordat de kandidaatstelling wordt geslo- 
ten te beslissen welke methode voor de verkiezing 
van de lijstaanvoerder wordt gevolgd. 

Art. 114. 1. In overleg met de landelijke verkiezingscommissie be- 

noemt het Hoofdbestuur uiterlijk elf maanden voor de 
verkiezingen van de Provinciale Staten voor iedere 
provincie een provinciale verkiezingscommissie. Het 
betrokken regiobestuur dient uiterlijk een maand tevo- 
ren een voordracht voor de samenstelling van de 
commissie in bij het Hoofdbestuur. 

2.  De provinciale verkiezingscommissie heeft tot taak op 
onpartijdige wijze de goede voortgang van de kandi- 
daatstellingsprocedure voor de verkiezingen van de 
Provinciale Staten volgens de bepalingen van dit 
reglement te bewerkstelligen. 

3.  De provinciale verkiezingscommissie draagt tevens 
zorg voor de indiening van de overeenkomstig dit 
reglement samengestelde kandidatenlijsten op de wijze 
als door de Kieswet voorgeschreven. De commissie 
kan zich voor deze taak laten assisteren door een 
aantal door haar aan te wijzen D'66-leden. 

4.  De provinciale verkiezingscommissies volgen bij de 
uitvoering van hun taak de aanwijzingen van de lan- 
delijke verkiezingscommissie. 

5.  Een provinciale verkiezingscommissie bestaat uit ten- 
minste vijf in de betreffende provincie woonachtige 
leden, die voor de tijd van een jaar worden benoemd. 

6.  Leden van het Hoofdbestuur, het regiobestuur en de 
landelijke verkiezingscommissie kunnen geen deel 
uitmaken van een provinciale verkiezingscommissie. 

7.  Een lid van de provinciale verkiezingscommissie kan 
niet als kandidaat worden aangemeld. Zodra een lid 
zich kandidaat stelt, treedt betrokkene onmiddellijk af 
als lid van de provinciale verkiezingscommissie en 
stelt het hoofdbestuur hiervan schriftelijk in kennis. 

8.  Bij tussentijdse vacatures benoemt het Hoofdbestuur 
conform lid I een ander lid. 

Art, 115. 1. Aanmelding van kandidaten dient te geschieden con- 
form art. 103 van dit reglement. 

2.  Kandidaten dienen zich bij hun aanmelding tevens be- 
reid te verklaren om bij verkiezingen van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal de schriftelijke richtlijnen 
van de landelijke verkiezingscommissie bij het uit- 
brengen van hun stem in acht te nemen. 

3.  De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling be- 
gint minstens acht maanden voor de datum van indie- 
ning van de kandidatenlijsten ingevolge de Kieswet en 
sluit vijf maanden voor diezelfde datum. 

4.  De provinciale verkiezingscommissie maakt het aan- 
meldingsadres gelijktijdig bekend. 

5.  Indien de provinciale verkiezingscommissie conform 
art. 103, lid 6, een aanmelding als kandidaat niet gel- 
dig heeft verklaard, zendt de commissie onverwijld 
een afschrift van dit bericht aan de landelijke verkie- 
zingscommissie, die bij twijfel omtrent de juistheid 
van de genomen beslissing overleg pleegt met de pro- 
vinciale verkiezingscommissie. 

6.  Binnen twee weken na de sluiting van de kandidaat- 
stelling zendt de provinciale verkiezingscommissie een 
overzicht van alle goedgekeurde kandidaten aan de 
landelijke verkiezingscommissie en het Hoofdbestuur. 

Art. 116. 1. Binnen vier weken na sluiting van de kandidaatstelling 
zendt de provinciale verkiezingscommissie in overleg 
met de landelijke verkiezingscommissie aan alle in de 
provincie woonachtige stemgerechtigde leden een op- 
gave in alfabetische volgorde beginnende met een 
door loting verkregen letter, van alle kandidaten voor 
de betreffende provincie. Alle door de kandidaten 
verstrekte gegevens worden in deze opgave opgeno- 
men, alsmede indien de kandidaat zulks wenst, een 
persoonlijke toelichting van ten hoogste 300 woorden. 

2. Bij de opgave van de kandidaten wordt tevens een 
stembiljet toegezonden, waarop de sluitingsdatum van 
de schriftelijke stemming en het inzendingsadres wor- 
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den vermeld. 
3. Tevens verstrekt de provinciale verkiezingscommissie 

een overzicht van de te houden presentatievergaderin-
gen. 

4. Nadat de opgave van kandidaten en de stembiljetten 
zijn verzonden, worden tot uiterlijk drie maanden 
voor de datum van indiening van de kandidatenlijst 
ingevolge de Kieswet een of meer presentatievergade-
ringen gehouden. Zittende fractieleden zijn behoudens 
overmacht gehouden hun kandidatuur persoonlijk te 
verdedigen. 

Art, 117. 1. De uitslagbepaling van de schriftelijke stemming ge-
schiedt door de provinciale verkiezingscommissie en 
dient alvorens gepubliceerd te worden door de lande-
lijke verkiezingscommissie te worden goedgekeurd. 

2. Bij het bepalen van de uitslag van de stemming wor-
den slechts die stembiljetten in aanmerking genomen 
die voor de sluitingsdatum zijn ontvangen. Deze da-
tum mag niet eerder zijn dan een week na de laatste 
presentatievergadering in de betrokken provincie. 

3. De landelijke verkiezingscommissie bepaalt een slui-
tingsdatum, die voor alle provincies gelijk is. 

4. Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten wordt 
de voorlopige ranglijst van kandidaten opgemaakt 
overeenkomstig de bepalingen van bijlage A van dit 
reglement. Een verslag van deze uitslagbepaling wordt 
binnen twee weken na de sluitingsdatum toegezonden 
aan de landelijke verkiezingscommissie. 

Art. 118. 1. Na goedkeuring van de uitslagbepaling stelt  dc  lande-
lijke verkiezingscommissie de voorlopige kandidaten-
lijst voor iedere provincie vast. 

2. Wanneer het de landelijke verkiezingscommissie blijkt 
dat de uitslag van de stemming niet juist is bepaald, 
corrigeert zij na overleg met de provinciale verkie-
zingscommissie de uitslag en stelt het Hoofdbestuur 
hiervan in kennis. 

3. Vervolgens maakt de landelijke verkiezingscommissie 
de uitslag bekend aan de kandidaten, de provinciale 
verkiezingscommissie en het regiobestuur. 

4. Indien de lijstaanvoerder door de  ARV  wordt geko-
zen, verzoekt de provinciale verkiezingscommissie 
aan de kandidaten uiterlijk 2 x 24 uur voor de betref-
fende  ARV  aan de commissie te berichten of zij te-
vens kandidaat willen zijn voor de verkiezing van de 
lijstaanvoerder. Het regiobestuur maakt uiterlijk bij de 
aanvang van de  ARV  de uitslag van de schriftelijke 
stemming bekend en meldt tevens welke kandidaten 
zich verkiesbaar stellen als lijstaanvoerder. 

5. De eventueel door de  ARV  gekozen lijstaanvoerder 
wordt door de provinciale verkiezingscommissie, ook 
indien hij of zij bij de schriftelijke stemming niet de 
eerste plaats heeft behaald, als nummer één op de 
kandidatenlijst geplaatst. 

6. Nadat de kandidatenlijst is vastgesteld legt de provin-
ciale verkiezingscommissie deze lijst ter goedkeuring 
voor aan het Hoofdbestuur dat advies ontvangt van de 
landelijke verkiezingscommissie. 

7. Elke kandidatenlijst behoeft de goedkeuring van het 
Hoofdbestuur om onder de naam Democraten '66 of 
D'66 te kunnen worden ingediend. 

8. De goedkeuring kan alleen worden geweigerd indien 
niet aan de van toepassing zijnde bepalingen van dit 
reglement is voldaan of indien door indiening van de 
kandidatenlijst de partij in ernstige mate in diskrediet 
zou worden gebracht. 

9. Na goedkeuring door het Hoofdbestuur maakt de lan- 
delijke verkiezingscommissie de kandidatenlijst be-
kend aan de provinciale verkiezingscommissie en het 
regiobestuur en publiceert vervolgens zo spoedig mo-
gelijk de definitieve lijsten. 

4__~ I - i 

10. De provinciale verkiezingscommissie draagt zorg voor 
de invulling van de benodigde formulieren en de tijdi-
ge indiening van de goedgekeurde kandidatenlijsten op 
de wijze als door de Kieswet is voorgeschreven. 

Gemeenteraden 
Art. 119. 1. Voor de kandidaatstelling voor de Gemeenteraden 

gelden naast de algemene artikelen 102 t/m 105 een 
aantal speciale bepalingen die in de artikelen 119 t/m 
127 zijn opgenomen. 

2. De samenstelling van de kandidatenlijsten geschiedt 
via een schriftelijke stemming, die ofwel per post of-
wel tijdens een hiervoor belegde AAV gehouden 
wordt. 

3. De lijstaanvoerder kan ofwel gekozen worden door de 
AAV, die het gemeentelijk verkiezingsprogramma 
vaststelt, volgens bijlage C van dit reglement ofwel 
d.m.v. de schriftelijke poststemming. 

Art. 120. 1. Uiterlijk veertien maanden voor de verkiezingen van 
de Gemeenteraden beslist de AAV of deelname aan 
deze verkiezingen gewenst is en op welke wijze de 
schriftelijke stemming en de verkiezing van de lijst-
aanvoerder zal geschieden. 

2. Indien de AAV deelname gewenst en mogelijk acht 
meldt het afdelingsbestuur dit voornemen aan het 
(sub) regiobestuur en het Hoofdbestuur. Hierbij ver-
meldt het afdelingsbestuur of het de bedoeling is zelf-
standig of in combinatie met andere partijen deel te 
nemen, de omvang van de afdeling en de reeds lopen-
de afdelingsactiviteiten op gemeentelijk terrein. 

3. Indien van het (sub)regiobestuur een gunstig advies is 
ontvangen en het Hoofdbestuur geen duidelijke be-
zwaren bekend zijn verleent het Hoofdbestuur toe-
stemming tot deelname. Deze beslissing wordt uiter-
lijk twaalf maanden voor de verkiezingen van de Ge-
meenteraden genomen en aan het afdelingsbestuur be-
kend gemaakt. 

4. Indien de  ARV  heeft besloten tot een federatieve re-
giostructuur vervullen de subregiobesturen de in deze 
artikelen vermelde taken van het regiobestuur. 

Art. 121. 1. In overleg met de landelijke verkiezingscommissie be-
noemt het (sub)regiobestuur uiterlijk elf maanden voor 
de verkiezingen van de Gemeenteraden voor iedere 
gemeente, waarvoor toestemming tot deelname is ge-
geven, een afdelingsverkiezingscommissie. Het be-
trokken afdelingsbestuur dient uiterlijk een maand te-
voren een voordracht voor de samenstelling van de 
commissie in bij het (sub)regiobestuur. Indien een af-
deling uit meerdere gemeenten bestaat, waarin aan de 
verkiezingen wordt deelgenomen, kan met één afde-
lingsverkiezingscommissie worden volstaan. 

2. De afdelingsverkiezingscommissie heeft tot taak op 
onpartijdige wijze de goede voortgang van de kandi-
daatstellingsprocedure voor de verkiezingen van de. 
Gemeenteraden volgens de bepalingen van dit regle-
ment te bewerkstelligen. 

3. De afdelingsverkiezingscommissie draagt tevens zorg 
voor de indiening van de overeenkomstig dit regle-
ment samengestelde kandidatenlijst op de wijze als 
door de Kieswet voorgeschreven. 

4. De afdelingsverkiezingscommissies volgen bij de uit-
voering van hun taak de aanwijzingen van de landelij-
ke verkiezingscommissie, die zich bij de uitvoering 
van deze taak kan laten assisteren door enkele door 
de commissie schriftelijk te benoemen gedelegeerden. 

5. Een afdelingsverkiezingscommissie bestaat uit tenmin-
ste drie in de betreffende afdeling woonachtige leden, 
die voor de tijd van een jaar worden benoemd. 

6. Leden van het Hoofdbestuur, het afdelingsbestuur en 
de landelijke verkiezingscommissie kunnen geen deel 
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uitmaken van een afdelingsverkiezingscommissie. 
7. Een lid van de afdelingsverkiezingscommissie kan niet 

als kandidaat worden aangemeld. Zodra een lid zich 
kandidaat stelt, treedt betrokkene onmiddellijk af als 
lid van de afdelingsverkiezingscommissie en stelt het 
(sub)regiobestuur hiervan schriftelijk in kennis. 

8. Bij tussentijdse vacatures in afdelingsverkiezingscom-
missies benoemt het (sub)regiobestuur conform lid I 
een ander lid. 

9. Afdelingen die als gevolg van de omvang van hun le-
denbestand niet kunnen voldoen aan de eisen gesteld 
in de leden 5 en 6 kunnen hiervan ontheffing verkrij-
gen op door het betreffende (sub-)regiobestuur te ad-
viseren en door het Hoofdbestuur te stellen voor-
waarden. 

Art. 122. 1. Aanmelding van kandidaten dient te geschieden. con-
form art. 103 van dit reglement. 

2. Kandidaten dienen bij hun aanmelding ook te verkla-
ren of zij lid zijn of zijn geweest van enige andere po-
litieke partij of groepering die aan de verkiezingen van 
de Gemeenteraad deelneemt of heeft deelgenomen. 
Tevens dienen zij zich bereid te verklaren de in art. 5, 
lid 3, van de Statuten opgenomen verplichting te aan-
vaarden. 

3. Bij de aanmelding gelden de bepalingen opgenomen in 
art. 115, lid 3 t/m 6 op overeenkomstige wijze met 
dien verstande, dat de aanmeldingstermijn voor de 
kandidaatstelling zes maanden voor de datum van in-
diening van de kandidatenlijsten sluit. 

Art. 123 1. Binnen vier weken na sluiting van de kandidaatstelling 
zendt de afdelingsverkiezingscommissie aan alle in de 
gemeente woonachtige leden een opgave in alfabeti-
sche volgorde, beginnen met een door loting verkre-
gen letter, van alle kandidaten voor de betreffende 
gemeente. Alle door de kandidaten verstrekte gege-
vens worden in deze opgave opgenomen alsmede in-
dien de kandidaat zulks wenst een persoonlijke toe-
lichting van ten hoogste 300 woorden. 

2. Bij de opgave van kandidaten wordt tevens ver-
meld op welke wijze de schriftelijke stemming en 
de verkiezing van de lijstaanvoerder zal geschie-
den. Indien een schriftelijke poststemming wordt 
gehouden ontvangen de leden tevens een stembil-
jet, waarop de sluitingsdatum en een inzendings-
adres worden vermeld. 

3. Indien de schriftelijke stemming tijdens een AAV 
wordt gehouden wordt bij de opgave van kandidaten 
vermeld wanneer en waar deze vergadering wordt ge-
houden. Het tijdens deze AAV te gebruiken stembiljet 
kan worden meegezonden ofwel ter vergadering aan 
de stemgerechtigde leden worden uitgereikt. 

4. Tevens verstrekt de afdelingsverkiezingscommissie 
een overzicht van de te houden presentatievergaderin-
gen. 

5. Nadat de opgave van kandidaten zijn verzonden wor-
den tot uiterlijk vier maanden voor de datum van in-
diening van de kandidatenlijst ingevolge de Kieswet 
een of meer presentatievergaderingen gehouden. In 
iedere gemeente wordt minstens één presentatieverga-
dering gehouden. Zittende fractieleden zijn behoudens 
overmacht gehouden hun kandidatuur persoonlijk te 
verdedigen. 

6. Indien de schriftelijke stemming tijdens een AAV 
wordt gehouden mag deze AAV niet eerder dan een 
week na de laatste presentatievergadering worden ge-
houden. 

7. Indien een afdeling meerdere gemeenten omvat zijn 
voor de samenstelling van de kandidatenlijst slechts in 
de betreffende gemeente woonachtige leden stemge-
rechtigd. 

Art, 124. 1. De uitslagbepaling van de schriftelijke stemming ge- 
schiedt door de afdelingsverkiezingscommissie en 
dient alvorens gepubliceerd te worden door de lande- 
lijke verkiezingscommissie te worden goedgekeurd. 

2.  Bij het bepalen van de uitslag van de stemming wor- 
den slechts de stembiljetten in aanmerking genomen 
die voor de sluitingsdatum zijn ontvangen. Deze da- 
tum mag niet eerder zijn dan een week na de laatste 
presentatievergadering in de betrokken gemeente. 

3.  De landelijke verkiezingscommissie bepaalt de uiterste 
datum, waarop in alle afdelingen de schriftelijke 
stemmingen moeten worden gesloten of de AAV's, 
waarop de stemming plaatsvindt, moeten worden ge- 
houden. 

4.  Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten wordt 
de voorlopige ranglijst van kandidaten opgemaakt 
overeenkomstig de bepalingen van bijlage A van dit 
reglement. Een verslag van deze uitslagbepaling wordt 
binnen twee weken na de sluitingsdatum toegezonden 
aan de landelijke verkiezingscommissie. Indien de 
stemming tijdens de AAV wordt gehouden kan een 
door de landelijke verkiezingscommissie aangewezen 
gedelegeerde een voorlopige goedkeuring verstrekken 
en zijn bevindingen aan het verslag van de uitslagbe- 
paling toevoegen. 

Art, 125. 1. Na goedkeuring van de uitslagbepaling stelt de lande- 
lijke verkiezingscommissie de voorlopige kandidaten- 
lijst voor iedere gemeente vast. 

2.  Wanneer het de landelijke verkiezingscommissie blijkt 
dat de uitslag van de stemming niet juist is bepaald, 
corrigeert zij na overleg met de afdelingsverkiezings- 
commissie de uitslag en stelt het Hoofdbestuur hier- 
van in kennis. 

3.  Vervolgens maakt de landelijke verkiezingscommissie 
de uitslag bekend aan de afdelingsverkiezingscommis- 
sie en het afdelingsbestuur en verzoekt hen de kandi- 
daten te informeren. 

4.  Indien de lijstaanvoerder door de AAV wordt geko- 
zen, verzoekt de afdelingsverkiezingscommissie aan 
de kandidaten uiterlijk 2 x 24 uur voor de betreffende 
AAV aan de commissie te berichten of zij tevens kan- 
didaat willen zijn voor de verkiezingen van de lijst- 
aanvoerder. Het afdelingsbestuur maakt uiterlijk bij de 
aanvang van de AAV de uitslag van de schriftelijke 
stemming bekend en meldt tevens welke kandidaten 
zich verkiesbaar stellen als lijstaanvoerder. 

5.  De eventueel door de AAV gekozen lijstaanvoerder 
wordt door de afdelingsverkiezingscommissie, ook in- 
dien hij of zij bij  de schriftelijke stemming niet de eer- 
ste plaats heeft behaald, als nummer één op de kandi- 
datenlijst geplaatst. 

6.  Nadat de kandidatenlijst is vastgesteld legt de afde- 
lingsverkiezingscommissie deze lijst ter goedkeuring 
voor aan het Hoofdbestuur, dat advies ontvangt van 
de landelijke verkiezingscommissie. 

7.  Elke kandidatenlijst behoeft de goedkeuring van het 
Hoofdbestuur om onder de naam Democraten '66 of 
D'66 te kunnen worden ingediend. 

8.  De goedkeuring kan alleen worden geweigerd indien 
niet aan de van toepassing zijnde bepalingen van dit 
reglement is voldaan of indien door indiening van de 
kandidatenlijst de partij in ernstige mate in diskrediet 
zou worden gebracht. 

9.  Na goedkeuring door het Hoofdbestuur maakt de lan- 
delijke verkiezingscommissie de kandidatenlijst be- 
kend aan de afdelingsverkiezingscommissie en het af- 
delingsbestuur en verzoekt dit bestuur zo spoedig mo- 
gelijk de definitieve lijsten te publiceren. 

10.  De afdelingsverkiezingscommissie draagt zorg voor de 
invulling van de benodigde formulieren en de tijdige 
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indiening van de goedgekeurde kandidatenlijsten op de 
wijze als door de Kieswet is voorgeschreven. 

Art. 126 1. Indien in een afdeling met toestemming van het 
Hoofdbestuur in combinatie met andere partijen wordt 
deelgenomen dienen de bovengenoemde bepalingen 
inzake de kandidaatstelling zo veel mogelijk te worden 
gevolgd. 

2. De bepalingen inzake de afdelingsverkiezingscommis-
sie vastgelegd in art. 121 en inzake de aanmelding van 
kandidaten vastgelegd in art. 122 dienen onverkort te 
worden gehandhaafd. 

3. De procedure voor de samenstelling van de kandida-
tenlijst, waarin opgenomen de verdeling van de plaat-
sen over de deelnemende partijen, dient z.s.m. nadat 
hierover in principe overeenstemming met de andere 
partijen is bereikt, ter goedkeuring te worden voorge-
legd aan het Hoofdbestuur, dat hierover van de lan-
delijke verkiezingscommissie advies ontvangt. 

4. De definitieve kandidatenlijst dient conform art. 125 
lid 6 t/m 7 aan het Hoofdbestuur ter goedkeuring te 
worden voorgelegd, ook indien deze lijst niet mede 
onder de naam Democraten '66 of D'66 wordt inge-
diend. 

Art, 127 1. Voor de verkiezingen van de Gemeenteraden kan het 
Hoofdbestuur op verzoek van het afdelingsbestuur en 
het (sub)regiobestuur dispensatie verlenen van de 
termijn-bepalingen opgenomen in artikel 120, 121 en 
122. Voorts kan dispensatie van de artikelen 123, 124 
en 125 worden verleend, mits de stemming en de uit-
slagbepalingen in de geest van deze bepalingen met 
waarborgen worden omkleed. 

2. Verzoeken om dispensatie dienen met vermelding van 
redenen schriftelijk te worden ingediend bij het 
Hoofdbestuur, dat hierover van de landelijke verkie-
zingscommissie advies ontvangt. 

Openbare lichamen 
Art. 128. 1. De kandidaatsteilingsprocedure voor gekozen verte-

genwoordigende raden van openbare lichamen dient te 
geschieden overeenkomstig de bepalingen van art. 113 
t/m 118 van dit reglement. 

2 Het Hoofdbestuur kan bij deze verkiezingen conform 
art. 126 dispensatie verlenen. 

Hoofdstuk X 

Politiek Programma 
Art. 129. 1. Het politiek programma van D'66 bestaat uit: 

a. het Beleidsprogram; 
b. het Verkiezingsprogramma t.b.v. de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer (te noemen Verkiezingspro-
gramma); 
c. het verkiezingsprogramma t.b.v. de verkiezingen 
voor het Europees Parlement (te noemen Europees 
Programma); 
d. de verkiezingsprogramma's t.b.v. de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten (te noemen Statenpro-
gramma); 
e. de verkiezingsprogramma's t.b.v. de verkiezingen 
voor de Gemeenteraden (te noemen Gemeentepro-
gramma's); 
f. de verkiezingsprogramma's  thy.  de verkiezingen 
van vertegenwoordigende raden van openbare licha-
men. 

2. Het Beleidsprogram staat boven de verkiezingspro-
gramma's.  

Art. 130. 1. Het Beleidsprogram, het Verkiezingsprogramma en 
het Europees Programma worden vastgesteld door de 
ALV, met dien verstande dat de eindredaktie in han-
den ligt van de programmacommissie, die hierbij de 

besluiten van de ALV in acht dient te nemen. 
2.  De programmacommissie stelt de teksten voor het 

Beleids-, Verkiezings- en Europees programma op en 
stelt deze tijdig ter beschikking van het Hoofdbestuur. 

3.  Programmateksten worden aan de ALV voorgelegd 
door en onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbe- 
stuur. 

4.  De programmacommissie kan aan de ALV haar 
standpunt over (delen van) de tekstvoorstellen mede- 
delen voor zover dit verband houdt met de samenhang 
van het politieke programma, zowel naar inhoud als 
naar vorm, alsmede wanneer zij niet het standpunt 
van het Hoofdbestuur deelt ten aanzien van door het 
Hoofdbestuur in de teksten aangebrachte wijzigingen. 

5.  De programmacommissie onderneemt al die activitei- 
ten die zij terzake van het politieke programma, voor 
de nakoming van het Huishoudelijk Reglement op dit 
terrein, of voor een goede besluitvorming van de ALV 
nodig acht. 

6.  Indien het bij tussentijdse kamerverkiezingen niet mo- 
gelijk is een verkiezingsprogramma aan de ALV voor 
te leggen, stelt de programmacommissie in overleg 
met het Hoofdbestuur een verkiezingsprogramma sa- 
men op basis van het dan geldende Beleidsprogram. 

7.  De Statenprogramma's, Gemeenteprogramma's en de 
programma's voor openbare lichamen worden vastge- 
steld door respectievelijk de ARV's, AAV's en 
ASV's. 

Art. 131. Het Beleidsprogram heeft een doorlopende geldings- 
termijn en wordt regelmatig en in delen bijgesteld. 

Art. 132. In de verkiezingsprogramma's mogen geen standpun- 
ten worden opgenomen, die strijdig zijn met het Be- 
leidsprogram. 

Art, 133. 1. Concept-teksten voor landelijke programma's worden 
uiterlijk zeven weken voor de ALV ter beschikking 
gesteld, opdat beraad hierover in ARV's, AAV's en 
ASV's mogelijk is. 

2.  Concept-teksten voor de Statenprogramma's worden 
uiterlijk vijf weken voor de  ARV  ter beschikking ge- 
steld, opdat beraad hierover in AAV's en ASV's mo- 
gelijk is. 

3.  Concept-teksten voor de overige programma's worden 
uiterlijk drie weken voor de  ASV  eq. AAV ter be- 
schikking gesteld, opdat onderling overleg tussen de 
leden mogelijk is. 

Art. 134. 1. Het Beleidsprogram wordt nieuwe leden bij hun aan- 
melding kosteloos ter beschikking gesteld en is overi- 
gens steeds tegen betaling verkrijgbaar. 

2. Van de programma's wordt zo spoedig mogelijk na de 
vaststelling door de betreffende ledenvergadering 
kosteloos een exemplaar aan de leden ter beschikking 
gesteld en zijn overigens tegen betaling (zolang de 
voorraad strekt) verkrijgbaar. 

Hoofdstuk  XI  
Overgangsbepaling 

Art. 135. Het bepaalde in artikel 25, lid 6, artikel 90, lid 6, arti- 
kel 95, lid 5 en artikel 99, lid 4, is niet van toepassing 
op het lidmaatschap van vertegenwoordigende licha- 
men en van partijorganen gedurende de zittingsperio- 
de, welke voor de inwerkingtreding van die bepalin- 
gen een aanvang had genomen. 

Slotbepaling 
Art. 136. Wijzigingen in dit reglement treden in werking veer-

tien dagen nadat de ALV deze wijzigingen heeft vast-
gelegd. 
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Bijlage A 

Methode 

'r •- 

verkiezen

plaatsen op kandidatenlijsten 
personen 

Art. I. stemming: 
a. Alle stemgerechtigden ontvangen een lijst, waarop 

alle kandidaten in willekeurige volgorde zijn ver-
meld, alsmede een stembiljet. 

b. De stemgerechtigden stemmen door op het stem-
biljet tenminste een minimum en ten hoogste een 
maximum door het verantwoordelijke bestuur te 
bepalen aantal namen van verschillende kandidaten 
te noteren in volgorde van hun voorkeur. 
Indien het betreft een verkiezing ter vervulling van 
vacatures in een bestuur of commissie, is het aan-
tal namen dat ten hoogste op het stembiljet mag 
worden genoteerd gelijk aan het aantal te vervullen 
vacatures. 

c. De stembiljetten worden bij de verkiezingscommis-
sie ingeleverd en geteld. 

Art.  II. verkiezing: 
De verkiezingscommissie bepaalt de uitslag als volgt: 
a. Aan op de stembiljetten als eerste voorkeur aange-

geven kandidaten wordt een stemwaarde toegekend 
die overeenkomt met het aantal namen dat ten 
hoogste op het stembiljet mag worden ingevuld, 
aan de als eerstvolgende voorkeur aangegeven 
kandidaat een stemwaarde die één minder bedraagt 
en zo vervolgens. De aan elke kandidaat aldus toe-
gekende stemwaarden worden bijeengeteld. 

b. De kandidaat die het hoogste stemwaardentotaal 
verwerft, wordt als eerste gekozen c.q. vervult de 
eerste plaats op de lijst. 
De kandidaat die het op één na hoogste stemwaar-
dentotaal verwerft, wordt als tweede gekozen c.q. 
vervult de tweede plaats op de lijst en zo vervol-
gens, totdat zoveel kandidaten zijn gekozen als er 
vacatures c.q...plaatsen op de lijst te vervullen zijn. 

c. Hebben twee of meer kandidaten hetzelfde stem-
waardentotaal, dan is van hen gekozen de kandi-
daat die het grootste aantal malen als eerste voor-
keur op een stembiljet is vermeld; indien dit aantal 
gelijk is, is van hen gekozen de kandidaat die het 
grootste aantal malen als tweede voorkeur is ver-
meld en zo vervolgens. 

Art. 1H. geldigheid: 
Een stembiljet is geldig als het is ingevuld conform 
artikel I onder b. Indien op het stembiljet een niet- 

kandidaat is aangegeven, wordt het geacht deze in-
formatie niet te bevatten. Als een kandidaat op één 
stembiljet meerdere malen is aangegeven, wordt daar-
van slechts de hoogste voorkeur in aanmerking geno-
men. Indien op een stembiljet een voorkeur zodanig is 
aangegeven dat twijfel ontstaat ten aanzien van de be-
doeling van de betrokken kiesgerechtigde, wordt deze 
voorkeur van onwaarde geacht. In alle andere geval-
len die afwijken van het bepaalde in artikel I onder b., 
beslist de verkiezingscommissie ten aanzien van de 
geldigheid. 

Bijlage B 

Definiëring van ,,gedig uitge-
brachte stemmen" en de stem-
uitslagen 

I. Onder geldig uitgebrachte stemmen worden verstaan 
de voor-, en tegen- en blanco stemmen.  

II. Een besluit wordt „bij (gewone) meerderheid van 
(geldig uitgebrachte) stemmen" genomen als er meer 
voor- dan tegenstemmen zijn uitgebracht.  

III. Absolute meerderheid van (geldig uitgebrachte) stem-
men wil zeggen: 
meer dan vijftig procent der geldig uitgebrachte stem-
men.  

IV. Twee-derde meerderheid van (geldig uitgebrachte) 
stemmen wil zeggen: 
twee-derde of meer der geldig uitgebrachte stemmen. 

Bijlage C 

Methode voor het verkiezen van 
personen in functie 

a. Gestemd wordt door op het stembiljet één of meer 
kandidaten te noteren, in volgorde van voorkeur. 

b. Een stembiljet geldt in de eerste instantie als een stem 
voor de kandidaatvan eerste voorkeur. 

c. Een kandidaat met meer dan de helft der geldige bil-
jetten is gekozen. 

d. Indien geen kandidaat aan deze voorwaarde voldoet, 
wordt de kandidaat met het geringste aantal biljetten 
afgewezen. 
Hebben tenminste twee kandidaten eenzelfde ge-
ringste aantal biljetten, dan wordt door loting bepaald 
welke kandidaat wordt afgewezen. Elk van de biljet-
ten voor de afgewezen kandidaat wordt toegekend aan 
de erop genoemde kandidaat van eerstvolgende voor-
keur, die nog niet is afgewezen. 
Biljetten waarop geen verdere voorkeur wordt ge-
noemd zijn uitgeput. Een kandidaat met meer dan de 
helft der niet uitgeputte biljetten is gekozen. 

e. Indien geen kandidaat aan deze voorwaarde voldoet 
vinden de bepalingen volgens lid ,d achtereenvolgens 
zolang toepassing tot een kandidaat gekozen is. 
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