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Toelichting op 
de beide c·ongressen 
Op 23 november wordt een deelcongres staatsrecht gehouden, 
op 14 en 15 december een congres dat tot taak heeft het ne
men van de eindbeslissingen over het hoofdstuk staatsrecht 
in ons partijprogram, het vaststellen van nieuwe statuten en 
een huishoudelijk reglement, het kiezen van nieuwe hoofdbe
stuursleden en andere leden van partijorganen; op dit laat
ste congres wordt ook verantwoording afgelegd over het be
stuursbeleid. 
Beide congressen hebben het karakter van een algemene le
denvergadering. 

Deelcongres staatsrecht 23 november 
Het deelcongres behandelt alle amendementen en alternatie
ven op hoofdstuk I van ons program aan de hand van de voor
stellen die de werkgroep staatsrecht daarvoor heeft gedaan, 
en bepaalt welke alternatieven en amendementen zullen wor
den voorgelegd aan het congres van 14 en 15 december, 
waar zal worden beslist over opname in het programma. 
Het deelcongres heeft dus een voorbereidend karakter en 
zijn taak is het best te vergelijken met die van een sectie
vergadering zoals die in 1966 in Amsterdam en in 1968 in 
Leiden werden gehouden. 

Congres Staatsrecht en Huishoudelijk 
Congres 14 en 15 december 
Zoals gezegd dient dit congres allereerst om de voorstellen 
staatsrecht waarvan het deelcongres heeft bepaald dat ze 
aan dit congres zullen worden voorgelegd, te behandelen, 
en definitief te verwerken in het politiek program. 
Amendementen die op het eerste congres alle kansen heb
ben gehad maar daar niet door 25% van de geldig uitge
brachte stemmen werden gesteund blijven buiten bespreking, 
en wij hopen hierdoor te bereiken dat een uitvoeriger en 
grondiger discussie kan worden gehouden over de andere 
voorstellen en alternatieven, zodat het congres een duide
lijk beeld kan krijgen van de keuzemogelijkheden. 

Statuten en huishoudelijk reglement 
Op het congres in Helmond zijn een reeks beslissingen ge
nomen, die een door het hoofdbestuur ingestelde nieuwe 
reglementencommissie heeft uitgewerkt in nieuwe statuten 
en een nieuw huishoudelijk reglement. De voorstellen van 
deze commissie bestaande uit J. J. v. d. Kaaden, F. C. M. van 
Leeuwen, P. P. Schrauwen, J. L. M. Elders, E. Lul.utcs en 
P. J. Zeven, zijn overgenomen door het hoofdbestuur. 
De behandelingswijze is als volgt: 
Eerst worden de meest belangrijke alternatieven met de 
bijbehorende amendementen in behandeling genomen. De op
stellers hebben reeds in de bijlage I t/m IV, voor zover mo
gelijk met een artikelsgewijze uitwerking, enige belangrijk 
ingrijpende alternatieve mogelijkheden weergegeven. 
Hierna zullen de statuten aan de orde komen en vervolgens 
per hoofdstuk het huishoudelijk reglement, met inachtne
ming van de besluiten van het congres ten aanzien van deal
ternatieve mogelijkheden. In de tekst van het concept huis
houdelijk reglement zijn reeds minder gewichtige alterna
tieven per artikel aangegeven. Bij de behandeling per hoofd
stuk komen naast deze alternatieven tevens de ingediende 
amendem(;lnten aan de orde. Per hoofdstuk wordt een stem
ming gehouden waarvoor een absolute meerderheid is ver
eist. 

E~n en ander betekent dat over artikelen waarop geen amen
dement is ingediend niet afzdnderlijk wordt gediscussHird 
of gestemd. 
Ten aanzien van de amendementen wordt verzocht in het ge
val van een afdelingsamendement of een amendement van 
een werkgroep hiervoor iemand te machtigen om met de 
reglementencommissie en de betrokken congresvoorzitters 
over de uiteindelijke redactie, de indiening en eventuele 
combinatie met andere amendementen te beslissen om een 
efficii:inte behandeling op het congres te bevorderen. 
Uiteindelijk wordt over de statuten en het huishoudelijk reg
lement in zijn geheel gestemd. De goedkeuring vereist een 
absolute meerderheid. 
Het zal voor de reglementencommissie en voor ieder die 
zich voor deze zaken heeft ingezet een groot genoegen zijn 
wanneer de statuten en reglementen eindelijk in kannen en 
kruiken zullen zijn. 

Verkiezing hoofdbestuur 
Deze verkiezing vindt plaats volgens het reglement dat in 
Leiden is aangenomen en dat U hierachter bij de stukken 
vindt afgedrukt. In elk geval treden af de langst zittende be
stuursleden t. w. van Lookeren Campagne, van Beekhuizen, 
Hijmans, Koenen en Walthuis. Daar de helft van het bestuur 
moet aftreden, treden naast deze 5 nog 6 andere hoofdbe
stuursleden af. 
Wij menen dat het toekomstige hoofdbestuur ook zeker 21le
den zou moeten tellen, waarbij gedacht wordt aan 11 leden 
voor de regio's, en een 10 man sterke ploeg die als D. B. 
vaker vergadert dan het gehele hoofdbestuur. 
De kandidaten kunnen volgens het reglement worden gesteld 
tot uiterlijk 7 december, maar wij bevelen dringend aan de 
kandidaten te stellen voor 25 november omdat er dan een 
boekje, vermeldende o. a. de dan gestelde kandidaten, uit
gaat naar de congresgangers. Het is plezieriger alle kandi
daten tegelijk te kunnen "voorhangen". 

Jaarverslagen, financiele stukken 
De voorzitter brengt in zijn jaarrede een verslag uit over 
het gevoerde beleid. Het secretariaat en de penningmeester 
hebben hierachter hun jaarverslagen doen afdrukken. 
Het gehele hoofdbestuur zal verantwoording afleggen. De 
penningmeester heeft voorts nog ter informatie een ontwerp 
begroting 1969 en een kwartaal-balans per 1 oktober 1968 
samengesteld, die U eveneens bij deze stukken vindt, met 
een voorstel contributieregeling. 

Commissies 
Volgens de huidige statu. ten dienen een kascommissie en een 
geschillencommissie benoemdlte worden .. 
Het is, wanneer de nieuwe statuten en het huishoudelijk reg
lement zijn aangenomen, gewenst nu reeds te voorzien in 
benoemingen van leden van een rapportagecommissie en een 
propagandacommissie. Kandidaten voor deze functies kun
nen bij het secretariaat worden gesteld voor 15 november 
a. s. en worden dan met de amendementen en de voorstellen 
over de hoofdbestuurskandidaten aan de congresgangers be
kend gemaakt. 

3e Kamer 
Aanvankelijk zou op 14 en 15 december ook een 3e kamer 
worden gehouden, maar de overladenheid van het prograii). 
maakt noodzakelijk dat de 3e Kamer wordt uitgesteld tot na 
het kerstreces. 
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DEELCONGRES STAATSRECHT 
23 november 1968 
Algemene inlichtingen 
Overeenkomstig het besluit van het hoofdbestuur, bekend ge
maakt in de Democraat van september 1968, zal een DEEL
CONGRES MET DE FUNCTIE VAN EEN SECTIEVERGADE
RING worden gehouden over staatsrecht. 

Plaats: Het Haarhuis, Stationsplein, Arnhem. 
Tijd: Zaterdag 23 november 1968, 10. 30 uur. 
Deelname: Open voor ieder die het entreegeld betaalt; ai-

leen !eden van D'66 hebben stemrecht. 
Opgave: Bij voorkeur schriftelijk v66r maandag 18 novem

ber 1968, door gebruikmaking van de kaart op 
het achteromslag. 

Entreegeld: f 2, 50 per persoon, te voldoen aan de zaal. 
Taak van het 
deelcongres: Het behandelen van de ingekomen alternatieven 

voor en amendementen op onderdelen van het 
hoofdstuk staatsrecht van ons politiek program 
en het bepalen welke alternatieven en amende
menten zullen worden voorgelegd aan de plenaire 
zitting van het congres op 14 en 15 december, 
waar zal worden beslist over opname in het pro
gramma. 

Voorzitters: Ir. P. P. Schrauwen en mr. F. W. M. v. d. Ven. 

Agenda: 
1. Opening door de voorzitter van het hoofdbestuur 
2. Benoeming notulen- en stemcommissie 
3. Inleiding hoofdstuk staatsrecht van het programma 
4. Artikel 2 van dit hoofdstuk (gekozen minister-president) 
5. Artikel 9 (afschaffing eerste kamer) 
6. Artikel 3 (kiesrecht) 
7. Artikel 16 (openbaarheid) 
8. Eventuele amendementen op andere artikelen van dit 

hoofdstuk 

9. Rondvraag 
10. Sluiting 

Voorstellen werkgroep staatsrecht: De alternatieven en a
mendementen voorgesteld door de werkgroep zijn hieron
der afgedrukt. 

Rapporten staatsrecht: Aangenomen wordt dat alle belang
stellenden een exemplaar bezitten van "Rapport betref
fende staatsrechtelijke vernieuwing" van 6 augustus en 
"Rapport over herziening van het kiesstelsel voor d!3 
Staten-Generaal" van 11 mei 1968. Niettemin zullen de
ze rapporten gratis worden toegestuurd aan congresgan
gers die het secretariaat hierom v66r 18 november ver
zoeken. 

Nieuwe nota staatsrecht: Naar aanleiding van de ki:-itiek op 
haar voorstellen heeft de werkgroep een nota opgesteld : 
"Antwoord op de bedenkingen tegen de voorgestelde 
staatsrechtelijke hervormingen". Deze nota is naar deaf
delingen gezonden, belangstellenden kunnen een exem
plaar aanvragen bij het secretariaat. 

Voorstellenboekje: Alternatieven en amendementen die aan 
de voorwaarden van artikel 11 van het congresreglement 
voldoen en dus uiterlijk 15 november op het secretariaat 
zijn ontvangen, worden in een "voorstellenboekje" opge
nomen. 

Distributie van stukken: Het voorstellenboekje en de nieuwe 
nota staatsrecht zullen v66r 20 november worden ver
stuurd aan hen die zich v66r 18 november als congres
ganger hebben opgegeven. Bovendien zullen deze stukken, 
benevens de 2 rapporten, ten congresse verkrijgbaar 
zijn. 

Congresreglement: Voor details verwijzen wij ~ar het rel?:
lement voor het deelcongres dat op pag. 6/7 is afgedrukt. 
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Alternatieven en amendementen 
voorgesteld door de 
werl<groep staatsrecht 
1. lnleiding tot het hoofdstuk staatsrecht 
De bestaande tekst te vervangen door: 

Vele ervaren het tot stand komen van politieke beslissingen 
nog steeds als een ongrijpbaar proces, dat zich hoog hoven 
hun hoofd en ver buiten hun invloedssfeer voltrekt. Zij heb
ben het machteloze gevoel dat zij op geen enkele manier be
trobken zijn bij de behartiging van de publieke zaak, die toch 
alle burgers gelijkelijk aangaat. 

Daarnaast zijn onze tegenwoordige coalitie.:.regeringen dik
wijls veel te kwetsbaar om werkelijk een beleid te voeren. 
Stetds moet met de wensen van alle coalitie-genoten tegelijk 
rekening gehouden worden. Het gevolg is 6f een zwak en wei
felend optreden, 6f een vroegtijdig heengaan van het Kabinet. 

D'66 wil streven naar een staatkundige structuur, waarbij 
zoveel mogelijk burgers aan de politieke besluitvorming zul
len kunnen deelnemen. Daarbij moet de regering de kans 
krijgen gedurende een redelijke tijd een beleid te voeren, 
dat is gebaseerd op een consequente visie. Hiertoe zijn o. a. 
ingrijpende veranderingen in ons staatsrecht noodzakelijk. 
Zij moeten gericht zijn op het tot stand brengen van tenmin
ste de volgende zaken : 
a. Zowel de hoofdlijnen van het regeringsprogramma als de 

voor het gehele regeringsbeleid verantwoordelijke minis
ter-president moeten inzet van algemene verkiezingen 
zijn, zodanig dat de kiezers hierop een beslissende in
vloed kunnen uitoefenen. 

b. Regering en parlement dienen onafhankelijk van elkaar te 
zijn, zodat de regering zal kunnen regeren en het parle
ment- ook politiek geziell- in staat zal zijn de regering 
naar behoren te controleren. 

c. Het Kabinet dient de volle periode van vier jaar aan te 
blijven. Aileen bij hoge uitzondering mag hierop inbreuk 
worden gemaakt. 

d. Kabinetswisseling dient steeds gepaard te gaan met par
lementsverkiezing. 

e. Het kiestelsel voor het parlement dient te· voldoen aan de 
volgende eisen : 
- aanwijzing van een parlementslid door een aanwijsbare 

groep kiezers, zodat tussen kiezer en gekozene een 
band kan ontstaan; 

- het kiesstelsel dient te bevorderen, dat aileen de poli
tieke hoofdstrominge,n in het parlement worden verte
genwoordigd, en wei volgens hun onderlinge krachts
verhoudingen; 

- gelijk politiek gezag voor aile parlementsleden; 
- stemmenoverdracht dient uitsluitend op aanwijzing van 

de kiezer plaats te vinden; 
- een eenvoudige en begrijpelijke stemprocedure. 

2. Artikel 2 
De bestaande tekst te vervangen door: 
"De mirtister-president dient rechtstreeks voor vier jaar te 
worden verkozen. De verkiezing dient plaats te vinden vol-, 
gens het principe van de enkelvoudige facultatief overdraag
bare stem. Bij dit stelsel nummeren de kiezers op hun stem· 
biljet de kandidaten in de volgorde van hun voorkeur. Als 
g~~n enkele kandidaat 50% van de eerste voorkeur stemmen 
behaalt, valt de laagste 'kandidaat af. Zijn stemmen worden 
overgedragen op de door zijn kiezers als volgende keus aan
gewezen kandidaten. Dit wordt herhaald totdat ~~n kandidaat 
50% van de stemmen heeft verkregen. 

De gekozen minister-president is verantwoordelijk voor het 
.gehele regeringsbeleid. De overige ministers worden op zii'll 
voordracht benoemd en ontslagen. 

Zowel de regering als parlementsleden kunnen wetsvoorstel
len indienen. Wanneer de regering een initiatief-voorstel 
vanuit het parlement niet aanvaardbaar vindt, kan zij weige
ren om het te bekrachtigen. Dit heeft het effect van een op
schortend veto. Na drie maanden kan het parlement zo'n 
voorstel opnieuw in overweging nemen. Het wordt wet wan
neer het voor de tweede maal door het parlement is aan
vaard. 

Het parlement kan - met volstrekte meerderheid van het 
aantal leden - besluiten tot vervroegde verkiezingen voor zo
wel het parlement als de minister-president. De regering 
kan een dergelijk besluit niet nemen. 

Wanneer de minister-president overlijdt of vanwege zijn 
gezondheid zijn ambt niet Ianger kan uitoefenen, worden zo 
spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen gehouden, zowel voor 
de minister-president als voor het parlement. 

Toelichting 
De huidige staatkundige situatie is om meer dan ~~n reden 
onbevredigend : 
a. Een van de kenmerken van de democratie is dat de bur
gers binnen een staat zo direct mogelijk beslissen over de 
behartiging van de publieke zaak. Tegenwoordig komt steeds 
meer daarvan te liggen in handen van de regering De in
vloed van de kiezers op de regering en op het regeringspro
gramma is echter zeer gering. Over heiden wordt beslist 
tijdens geheim overleg, dat plaats vindt nadat de kiezer zijn 
stem heeft uitgebracht. Zijn oordeel over het resultaat van 
een kabinetsformatie - en de concessies die daarbij gedaan 
werden- wordt niet gevraagd. 

b. Ons huidige staatsrecht eist dat een kabinet het vertrou
wen heeft van de meerderheid van het parlement. D~ hier
voor benodigde coalities zijn noodzakelijkerwijs gebaseerd 
op een serie compromissen tussen de dikwijls uiteenlopende 
verlangens van de coalitie-genoten. Een dergelijk evenwicht 
is vaak uiterst wankel. Dit leidt er toe dat regering en (re
geringsgezinde) parlementaire meerderheid elkliar steeds 
met de grootste omzichtighei~ moeten behandelen om te voor
komen dater een kabinetscrisis ontstaat. De regering moet 
zich bij ieder voorstel afvragen of het wel verteerbaar is 
voor aile regeringspartijen. Daardoor is het voor haar ui
terst moeilijk een duidelijke lijn in het beleid te brengen. 
Omgekeerd kan de parlementaire ·meerderheid het zich niet 
veroorloven om een voorstel van 'haar' regering te verwer
pen zonder daarmee het kabinet ten val te brengen. In fefte 
zijn de regeringspartijen m~~r betrokken bij het bestendigen 
van de coalitie dan bij de belangen van de kiezers. Onder 
deze omstandigheden wordt de controle op het regeringsbe
leid geheel overgelaten aan de parlementaire minderheid, 
die uit de aard der zaak gedoemd is om overstemd te wor
den. Een kritische motie, een enqu~te, die de regering on
aangenaam is, of een voorstel een bepaalde begrotingspost 
te snoeien tegen de zin van de regering, is dan ook bij voor
baat kansloos. 

c. Toch blijven coalities kwetsbaar in dit systeem. Er is 
vaak maar weinig voor nodig om ze uiteen te doen vailen. 
Het gevolg is dat sinds 1945 pas twee regeringen vier jaar 
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achtereen hebben kunnen aanblijven. Dit schaadt zowel het 
landsbelang als het aanzien van de democratie. 

Deze bezwaren zuilen vervailen wanneer het voorgestelde 
stelsel wordt ingevoerd. 

De kandidaten voor het minister-presidentschap zuilen v66r 
de verkiezingen hun program voor de komende regeerperiode 
aan de kie:zers voorleggen. Het program van de gekozen kan
didaat vormt de grondslag voor het regeringsprogramma. 
Omdat de' minister-president een rechtstreeks mandaat van 
de kiezers_heeft, kan de vraag of de regering het vertrou
wen van het parlement geniet buiten beschouwing blijven. 
Om dezelfde reden kan de regering ook niet zonder m 9er 
door het parlement ten val worden gebracht. Aangezien het 
regeringsprogram niet van te voren door een aantal fractie
voorzitters is goedgekeurd, zal de minister-president moe
ten trachten om voor elk van zijn plannen een meerderheid 
in het parlement te vinden. Uiteraard is het mogelijk dat de 
Staten-Generaal door het uitoefenen van hun budgetrecht of 
het recht van amendement de regering dwingen een bepaald 
project te wijzigen of zelfs te Iaten schieten. Wanneer geen 
overeenstemming wordt bereikt zal het betreffende voorstel 
\d.ll invloed kunnen zijn tijdens de volgende verkiezingen. 
Het kan dan medebepalend zijn voor de vraag of die parle
mentsleden, die het voorstel hebben tegengehouden, herko
zen zullen worden. Daardoor speelt de verantwoordelijkheid 
van de parlementsleden tegenover hun kiezers een veel gro
tere rol dan op het ogenblik. Essentieel daarbij is dat de 
kiezers van ieder individueel parlementslid kunnen bepalen 
of hij na de verkiezingen terugkeert of niet (personenstelsel 
in plaats van lijstenstelsel). De parlementsleden zuilen zich 
dan in de eerste plaats op hun kiezers insteilen, waardoor 
het verschijnsel van 'stemdiscipline' zich minder zal voor
doen. 
0p het gebied van wetgeving en financHln zal het parlement 
een doorslaggevende stem hebben. Het is dus mogelijk dat 
de minister-president zijn programma maar gedeeltelijk 
kan doorvoeren. Het volgende dient daarbij overwogen te 
worden: 

1. Minister-president en parlement worden gelijktijdig geko
zen. De kiezers kunnen er dus voor zorgen dat de parle
mentaire meerderheid van dezelfde politieke richting is ... 
als de minister-president. 

2. Wanneer dit onverhoopt eens niet het geval is zal het par
lement voldoende onafhankelijk zijn om de regeringsvoor
steilen onbevooroordeeld en dus zakelijk te bezien. Dit 
verhoogt de kans op overeenstemming aanzienlijk. 

3. Kandidaten voor minister-president weten van te voren 
dat in bepaalde kwesties het parlement het laatste woord 
heeft, waarbij zij zich - althans tot de volgende verkie
zingen - zuilen moeten neerleggen. Personen ~lie daar
toe niet bereid zijn zuilen zich geen kandidaat stcilen. 

Om deze redenen zal het stelsel vrijwel altijd functioneren. 

Niettemin blijft (theoretisch) de mogelijkheid bestaan c'.at op 
een bepaald moment het klimaat zodanig is bedorven, dat 
samenwerking 1ussen de gekozen minister-president en het 
parlement niet goed mogelijk meer is. In een dergelijk uit
zonderingsgeval zal het parlement kunnen besluiten tot ver
vroegde verkiezingen. Het feit dat de parlementsleden dan 
zelf ook opnieuw voor de kiezers moeten treden - met alle 
risico's daaraan verbonden- garandeert dat de Staten-Ge
neraal dit middel aileen onder zeer bijzondere omstandighe
den zullen hanteren". 

3. Artikel 9 
a) het artikel te plaatsen tussen de artikelen 2 en 3. 
b) de bestaande tekst te vervangen door: 

"De Staten-Generaal zijn niet Ianger gesplitst in een Eerste
en een Tweede Kamer. Aile parlementsleden worden op de
zelfde manier rechtstreeks voor vier jaar gekozen. 

Toelichting 
Aile argumenten ter verdedigir_:; van een afzonderlijke Eer
ste Kamer zijn door de feiten achterhaald. Dubbele behande
ling werkt bijzonder vertragend en bctckent een onnodige 
hoeveelheid extra werk voor de verschillende ministeries. 

Het aantal malen dat de Eersk. Kamer het aannemen van een 
verkeerd voorstel heeit voorkomen is zo gering, dat haar 
bestaan er niet door gerechtvaardigd kan worden. Zelfs in
dien men voor bepaalde wetten behandeling in twee lezingen 
wenselijk acht, is hiervoor nog geen tweede wetgevingsinsti-
1uu t noodzakelijk". 

4. Artikel 3 
De bestaande tekst te vervangen door 

"De Staten-Generaal dienen gekozen te worden volgens een 
meervoudig districtenstelsel. Binnen elk district geldt een 
personenstelsel van evenredige vertegenwoordiging, en wel 
het stelsel van de enkelvoudige facultatief overdraagbare 
stem overeenkomstig de door Van den Bergh gegeven re
gels. *) 
De geografische districtsindeling wordt volgens wettelijk be
paalde maatstaven en voor elke verkiezing opnieuw vastge:_ 
steld door een onafhankelijke commissie van deskundigen. 

Het aantal afgevaardigden per district dient zodanig te zijn, 
dat 1ussen kiezer en gekozene een band kan ontstaan, terwijl 
toch ook een globale representativiteit wordt bereikt. In 
principe kiest elk district een gelijk aantal afgevaardigden. 
Men kan slechts in ~~n district tegelijk kandidaat staan. -Toelichting 
Dit kiesstelsel voldoet geheel aan de eisen, welke zijn ge
steld in de aanhef van het hoofds1uk, te we ten : 
a. Aanwijzing van een parlementslid door een aanwijsbare 

groep kiezers, zodat 1ussen kiezer en gekozene een band 
kan ontstaan. 
Een dergelijke band is slechts te realiseren in een perso
nenstelsel met vrij kleine districten. Gedacht wordt aan 
vier afgevaardigden per district. Alleen binnen een klein 
gebied zijn kiezer en gekozene in staat nauw contact met 
elkaar te houden. Een parlementslid kan dan dikwijls 
spreekbeurt~n en spreekuren voor zijn kiezers houden, 
zodat communicatie 1ussen hem en zijn kiezers mogelijk 
wordt. Zeer bevorderlijk voor een werkelijke band is, 
dat (anders dan in bijvoorbeeld het engelse relatieve 
meerderheidsstelsel'vrijwel iedere kiezer in zijn district 
een afgevaardigde van zijn eigen of van een verwante par
tij vindt, die hij zelf heeft helpen ve!:kie~en. 

b. Het kiestelsel dient te bevorderen, dat aileen de politieke 
hoofdstromingen in het parlement worden vertegenwoor
digd, en wei volgens hun onderlinge krachtsverhoudingen. 
Onder het huidige kiesstelsel behoeft een partij slechts 
0, 67% van de kiezers te vertegenwoordigen om een ka
merzetel te behalen. Daardoor wordt een zeer grote ma
te van evenredige vertegenwoordiging bereikt. De ver
kiezing van een vertegenwoordigend lichaam heeft echter 
in de eerste plaats politieke wilsvorming en pas in de' 
tweede plaats een politieke opiniepeiling ten doel. Daarom 
dient men niet te streven naar een zeer hoge mate van 
evenredige vertegenwoordiging, doch naar een globale 
representativiteit. Een duidelijke politieke wilsvorming 
is immers aileen mogelijk, als versplintering wordt te
gengegaan en samenwerking van gelijkgezinden wordt be
vorderd. Een en ander wordt in het aanbevolen stelsel 
krachtig gestimuleerd door de procen1ueel hoge (dis-

·.mcts) kiesdeler en de facultatieve ·overdraagbaarheid 
van de stem. 
Een aantal Ianden past een dergelijk stelsel in de prak
tijk toe. **) De ervaring daar leert, dat een globale re
presentativiteit nagenoeg wordt bereikt. Er is dus geen 
reden om terwille van de globale representativiteit aan 
een gemengd stelsel (waarbij de afgevaardigden voor een 
deel in districten en voor een ander deel op landelijke 
lijsten gekozen worden) de voorkeur te geven boven een 
zuiver districtenstelsel. 
De facultatief overdraagbare stem houdt in, dat de kie
zer zijn stem uitbrengt door op zijn stembiljet kandida
ten te nummeren in de volgorde, waarin hij aan hen de 
voorkeur geeft, onverschillig of de kandidaten van zijn 
voorkeur op een en dezelfde lijst dan wei op verschillen
de lijsten voorkomen. De kiezer bepaalt zelf hoever hij 
de nummering wenst voort te zetten. Voor het uitbrengen 
van een geldige stem is het aangeven van de eerste voor-
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keur voldo.ende. De kiezer geniet dus een zeer grote vrij
heid. Immers hij kiest een persoon en bepaalt door zijn 
verdere voorkeuren zelf op wie van de overige kandidaten 
zijn stem mag worden overgedragen. Deze overdracht ge
schiedt echter aileen, indien en voor zover zijn eerste
voorkeur-kandidaat de stem niet kan gebruiken. De stem 
van de kiezer kan nooit ten goede komen aan een kandi
daat, die hij niet wenst te steunen. In ons huidige lijsten
stelsel kan dat gemakkelijk voorkomen. De kans daarop 
zou nog aanmerkelijk toenemen, indien men onverhoopt 
zou ingaan op de door somm!gen gedane suggestie het 
lijstenstelsel te handhaven, doch terwille van <ie politieke 
samJnwerking verbinding van de lijsten van verschillende 
partijen toe te staan, of een kiesdrempel in te voeren. 

c. Gelijk politiek gezag voor alla parlementsleden 
In het aanbevolen personenstelsel genieten alle kamerle
den een gelijk politiek gezag, daar ieder van hen zichzelf 
voortdurend moet waar maken, omdat hij als persoon ge
kozen worit. Noch bij een lijstenstelsel, noch bij een ge
mengd stelsel is dit het geval. 

d. Stemmenoverdracht dient uitsluitend op aanwijzing van de 
kiezer plaats te vinden. 
Onder b werd reeds uiteengezet hoe ook aan c.eze eis 
wordt voldaan. 

e. Een eenvoudige en begrijpelijke stempr..>cedure 
Niemand kan beweren, dat het nummeren van kandidaten 
in volgorde van voorkeur ingewikkeld zou zijn. In de Ian
den, waar een dergeu;;. stelsel geldt, blijken zowel de 
opkomst van de kiezer..; als het percentage geldige stem
men niet lager te zijn dan waar andere kiesstelsels ge
bruikt worden". 

5. Artikel 16 
De 1-)estaande tekst te vervangen door: 

"Openbaarheid zij regel in het overheidsbeleid 
a. De bestaande regeling dat de ministers de Staten-Gene

raal geen inlichtingen geven, waarvan het verlenen in 
strijd is met het belang van de staat, dient te. vervallen. 

Toelichting 
Formeel b'3tekent dit voorstel dat, wanneer de meerder
heid van het parlement niet bereid is een beroep door de 
regering op het landsbelang te aanvaarden, de regering 
de gevraagde inlichtingen zal moeten verstrekken. In de 
praktijk komt het neer op een omkering van de bewijslast. 
Thans moet het parlement trachten aan te tonen dat de 
aangelegenheid heel wel in de openbaarheid gebracht kan 
worden. Vrijwel steeds zal het daartoe over te weinig ge
gevens beschikken. De bedoeling van het voorstel is 
daarom, dat op de regering de taak zal rusten aanneme
lijk te maken dat de betreffende zaak beter binnenska
mers kan blijven. Desnoods kan dit gebeuren tijdens ver
trouwelijk beraad. 

b. Uitzonderingen op het recht van toegang tot overheidsdo
cumenten dienen te worden geformuleerd bij de wet. 

*) Verfijnd Hare-Clarkstelsel; zie Prof. Mr. Dr. G. van den 
Bergh: "Eenheid in Verscheidenheid", Alphen aan den 
Rijn, 1951. 

**) Ierland (alle openbare verkiezingen); Tasmani~ (Lager
huis); Australii=! (Senaat); Nieuw Zuid Wales (meeste 
plaa tselijke besturen); Malta (Senaa t en Wetgev _ .1de Ver
gadering) en Gibraltar (Wetgevende Raad). 

Reglement voor het deelcongres 
Vastgesteld door het bestuur, daartoe bevoegd krachtens 
art.15 lid b van de statu ten van de verenigh;g De · "craten 
'66 (D'66). 

Artikel 1 
Het deelcongres is een buitengewone algemene leden verga
dering van D'66 en wordt gehouden volgens de regels van dit 
reglement. 

Artikel 2 
Het deelcongres wordt voorgezeten door de congresleiding, 
benoemd door het bestuur van D'66, hierna te noemen het 
bestuur. 

Artikel 3 
Alle beslissingen over de orde en over geschillen tijuen,:; het 
deelcongres worden aan de hand van dit reglement genomen 
door de congresleiding; deze beslist eveneens in gevallen 
waarin het reglement niet voorziet. 

Artikel 4 
Tot het deelcongres hebben toegang : 
a. ieder die het entreegeld heeft voldaan; 
b. genodigden van het bestuur, waaronder vertegenwoordigers 

van de publiciteitsmedia. 

Artikel 5 
De congresleiding heeft de bevoflgdheid de spreektijd te ver
delen en te beperken. 

Artikel 6 
Uitsluitend aanwezige leden van D'66 die tenminste 18 jaar 
zijn, hebben stemrecht. Elk stemhebbend lid kan ~~n stem 
per stemming uitbrengen. 

Artikel 7 
Het deelcongres benoemt op voorstel van de congresleiding 
een stemcommissie en een notulencommissie. De stemcom
missie stelt de uitslag van de stemmingen vast. 

Artikel 8 
J!:r wordt gestemd op een door de congresleiding te bepalen 
wijze. Bij gebruik van de votometer bepaalt de congreslei
ding de marge waarbinnen herstemming nodig is. 

Artikel 9 
Aileen alternatieven voor en amendementen op onderdelen 
van het hoofdstuk staatsrecht van het politiek programma 
(hierna gezamenlijk te noemen : voorstellen) worden ter dis
cussie gesteld. 

Artikel10 
Leden, werkgroepen en afdelingen van D'66 en het bestuur 
kunnen v66r en staande de vergadering schriftelijk voorstel
len indienen. Alle voorstellen dienen te zijn voorzien van 
naam, adres en handtekening van de indiener, en bij voor
keur te zijn behandeld op een afdelingsvergadering. Bij voor
stellen ingediend door afdelingen dient tevens vermeld te 
worden de datum van de afdelingsvergadering waarop het 
voorstel werd aanvaard, het aantal aldaar aanwezige leden 
en de uitslag van de stemming. 

Artikelll 
Voorstellen die 
a. ontvangen zijn op het secretariaat te Amsterdam uiterlijk 

op vrijdag 15 november 1968, en 
b. voor "gezien" getekend zijn door hetzij de voorzitter, 

hetzij de secretaris van een werkgroep of afdeling, 
worden in een "voorstellenboekje" verzameld, dat het secre
tariaat tijdig aan de congresgangers zal doen ioekomen. 

Artikel 12. 
Een door het bestuur ingestelde redactiecommissie onder
zoekt de formulering van alle voorstellen en vergelijkt deze 
met die van het politiek program en van andere voorstellen; 
zij zal zonodig, met behoud van de strekking, de formule
ringen van de voorstellen niet elkaar en met het overige 
deel van het politiek program in overeenstemming brengen. 
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Artikel 13 

Behandeling van de voorstellen geschiedt als volgt: 
a. de indiener of een door hem aangewezen lid geeft een be

knopte toehchting op zijn voorstel; 
b. de congreflleiding is verplicht tenminste ~~n tegenstander 

van het voorstel zijn standpunt te Iaten toelichten en kan 
ook andere leden aan de discussie Iaten deelnemen; 

c. het bestuur, de werkgroep staatsrecht en de redactiecom
missie ku.nnen aan het deelcongres een advies omtrent 
het voors,tel geven; 

d. de congresleiding brengt in stemming eerst alternatieven, 
daarna amendementen in de volgorde bepaald door hun in
grijpendheid, daarna het - al dan niet geamendeerde -
eindvoorstel. 

Artikel14 
Aile voorstellen die tenminste 25% der geldig uitgebrachte 
stemmen behalen, zullen worden voorgelegd aan de plenaire 
zitting van het congres op 14 en 15 december, waar zal wor
den beslist over opname in het programma. Blanco stem
men worden geacht geldig te zijn uitgebracht. 

Artikel15 
Ieder voorstel dat aan de plenaire zitting zal worden voorge
legd, moet vergezeld zijn van : 
a. de uitslag van de stemming op het deelcongres, 
b. de naam van een door de indiener aangewezen lid, dat het 

voorstel op de plenaire zitting verdedigt, en de naam van 
een door de tegenstemmers aangewezen lid, dat het aldaar 
bestrijdt. 

CONGRES STAATSRECHT en 
HUISHOUDELIJK CONGRES 
14 en 15 december 1968 

Plaats 

Hotel Haarhuis, Sta tionsplein, Arnhem 

Tijd 

Zaterdag 14 en zondag 15 december '68 

Voorzitters 

Mr. L. J. Brinkhorst, mr. W. Kingma en 
mr.M.G.Rood 
Entreegeld 

f 10.- te betalen op giro 1304900 of 
per bank AMRObank, hoofdkantoor 
Amsterdam, heiden t. n. v. penning
meester D'66, Keizersgracht 576, 
Amsterdam. 

Agenda 14-12-68 

10. 00 Opening 

Benoeming notulencommissie 
Benoeming stemcommissie 

10. 30 Vaststelling notulen Helmond 

10.45 Behandeling statuten 

Behandeling huishoudelijk reglement 

15. 30 Schorsing 

16. 00 Kennismaking kandidaten voor het hoofdbestuur 

18. 00 Verkiezing hoofdbestuur 

Aanmelding 

Bij voorkeur schriftelijk voor 18 no
vember 196 8 door inzending van de 
kaart op het achteromslag. 

Congresstukken 

Behalve de hierachter afgedrukte stuk
ken ontvangt U, wanneer U zich tijdig 
voor 18 november als congresganger 
hebt aangemeld, de voor 25 november 
binnengekomen amendementen, de op 
het deelcongres geformuleerde alter
natieven, en de dan bekende voorstel
len t. a. v. nieuwe hoofdbestuursleden. 
Deze stukken zullen ook op het congres 
verkrijgbaar zijn. 

Agenda 15-12-68 

10. 30 Plenum staatsrecht 

13. 00 Schorsing 

13. 30 Jaarrede voorzitter 

14. 00 Behandeling jaarverslagen secretariaat en penning
meester, verslag kascommissie, verantwoording 
hoofdbestuur 

15, 30 Behandeling voorstel contributieregeling 

Verkiezing nieuwe kascommissie 
Verkiezing geschillencommissie 
Verkiezing rapportagecommissie 
Verkiezing programmacommissie 
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Concept: 
lnleiding op de statuten en het 
huishoudelijk reglement van 0' 66 

Democraten '66: politieke partij .... ~n beweging. 
Het huishoudelijk reglement van D'66 heeft de specifieke 
functie· beide elementen, namelijk partij ~n beweging, te on
dersteunen. 
Daartoe dient het gebaseerd te zijn op de volgende grondsla
gen: 
1. een organisatie die zowel een effectieve interne besluit

vorming als een krachtig en·slagvaardig .optreden naar 
buiten mogelijk maakt; 

2. een zo groot mogelijke rechtstreekse invloed van, en een 
ruime ontplooiingsmogelijkheid voor ieder individueel lid; 

3. grote openheid, ook tegenover niet-leden; 
4. beperking van de verenigbaarheid van functies, van de 

zittingsduur, en van de herkiesbaarheid in functies (grote 
doorstroming); 

5. ve;rplichtingen tot verantwoording, verslaglegging, en pu
blicatie door leden die binnen D'66 een bepaalde verant
woordelijkheid dragen. 

Van eem tegenstelling tussen de grondslagen is in feite geen 
sprakt3, aangezien noch de interne democratie, noch het 
streven naar democratisering van de samenleving tot zijn 
recht 'kan komen zonder een in de praktijk goed werkende or
ganisatie. Daarnaast is - zonder aanspraak te maken op 
strikte volledigheid en volmaakte uitwerking van de grond
slagen - een ernstige poging gedaan om te komen tot een zo 
eenvoudig en overzichtelijk mogelijke structuur, en deze 
neer te leggen in betrekkelijk weinig en eenvoudige regels, 
echter met voldoende waarborgen voor een democratische 
gang van zaken. Vele bepalingen van een reglement zullen in 
normale omstandigh,eden zelden worden toegepast. Er moe
ten echter regels zijn die bij problemen en onduidelijkheden, 
dus in bijzondere gevallen, uitkomst kunnen bieden. 

Statuten 
VERENIGING: Politieke partij Democraten '66 te 's-Graven-

hage. 

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

Art. 2. De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaar 
en 11 maanden, te rekenen vanaf de dag van de oprichting, 
14 oktober 1966. 

Art. 3. - 1. D'66 stelt zich ten doel de democratisering van 
de samenleving en het politieke bestel door als politieke 
partij met alle geiHgende wettige middelen er voor te ijve
ren dat: 
a. de kring van degenen die effectief deel hebben aan de po

litieke en maatschappelijke besluitvorming radikaal wordt 
uitgebreid; 

b. de besluitvorming plaats vindt na onbevooroordeelde af
weging van alle ter zake doende feiten en vooruitzichten; 

c. bij de besluitvorming a\1-n de gevolgen op langere termijn 
en aan de internationale aspecten een groot gewicht wordt 
toegekend; 

d. de politieke verhoudingen gebaseerd worden op concrete 
partijprogramma' s. 

- 2. De in deze doelstelling vervatte grondgedachten worden 
nader uitgewerkt in het politiek programma, dat ten grand
slag ligt aan alle activiteiten van D'66 en zijn fracties in de 
vertegenwoordigende lichamen. 

Art. 4. D'66 kent leden, aanhangers, belangstellenden en do
nateurs. 

Art. 5. Iedere Nederlander, die redelijkerwijs geacht kan 
worden in te stemmen met de grondgedachten van D'66 en 
die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, wordt door het 
hoofdbestuur van D'66 als lid toegelaten, tenzij blijkt dat hij 
zich in de laatste twee jaar voorafgaande aan zijn aanmel
ding tot lid zodanig heeft gedragen of geuit dat dit, ware hij 
lid geweest, tot royement zou kunnen hebben geleid. 

Art. 6. Het lidmaatschap eindigt aileen door: 
1. overlijden; 
2 de ontvangst van een schriftelijke opzegging bij het secre

tariaat van D'66. Opzegging laat de contributieverplich
ting voor het lopende jaar onverlet; 

3. afvoering van de ledenlijst door het hoofdbestuur wegens 
een contributieschuld zich uitstrekkende over meer dan 
Mn jaar, met inachtneming van het hieromtrent bepaalde 
in het huishoudelijk reglement. 
Na afvoering kan men eerst weer tot het lidmaatschap 
worden toegelaten wanneer de contributieschuld is vol
daan; 

4. royement. 

Art. 7. Het hoofdbestuur kan een lid royeren, indien hij zich 
gedraagt op een wijze, die in ernstige mate in strijd is met 
de grondgedachten van D'66, de statuten of het huishoudelijk 
reglement, dan wel indien hij de partij of ~~n harer organen 
in ernstige mate in diskrediet brengt. 
Art. 8. - 1. Bericht van afvoering of royement als lid of ken
nisgeving van niet-toelating als lid moet onder vermelding 
van de gronden binnen ~~n maand per aangetekende brief aan 
de betrokkene worden gezonden. 
- 2. Bij royement en niet-toelating als lid bestaat beroep op 
de geschillencommissie. 

Art. 9. De contributieverplichtin,gen worden vastgesteld door 
de algemene ledenvergadering op voorstel van het hoofdbe
stuur. 

Art.10. - 1. D'66 kent drie algemene organen, te weten: 
a. de algemene ledenvergadering; 
b. het hoofdbestuur, waarbinnen het dagelijks bestuur; 
c de steekproefvergadering. 
- 2. Voorts kent D'66 landelijke politieke werkgroepen, dis
tricten, regio's en afdelingen, alsmede de volgende bijzonde
re organen: 
a. de rapportagecommissie; 
b. de programmacommissie; 
c. de geschillencommissie; 
d. de kascommissie; 
e. commissies ad hoc. 

Art.ll. Het huishoudelijk reglement stelt regelen omtrent 
de samenstelling van de partijorganen vast op de grondslag 
van beperkte herkiesbaarheid in dezelfde functie en beperkte 
mogelijkheid gelijktijdig meer dan ~~n functie te bekleden. 

Art.12. - 1. J:Iet lidmaatschap van de Staten-Generaal is on
verenigbaar met het bekleden van enige bestuursfunctie bin
nen de partij . 
- 2. Overige incomptabiliteiten met betrekking tot het lid
maatschap van vertegenwoordigende lichamen worden bij 
huishoudelijk reglement geregeld. 

Art. 13. - 1. De algemene ledenvergadering is het hoogste 
orgaan van D'66; zij komt tenminste tweemaal per iair bij
een. 
- 2. Het huishoudelijk reglement stelt regelen omtrent bij
eenroeping, aankondiging, agenda, leiding en de Wijze waar
op besluiten worden genomen. 
- 3. Ieder ter vergadering aanwezig lid heeft Mn stem. 

Art.14. De leden van D'66 kiezen rechtstreeks op een bij 
huishoudelijk reglement te bepalen wijze het hoofdbestuur. 

Art.15. Het hoofdbestuur bestaat uit tenminste 9 en ten 
hoogste 37 leden. De samenstellirig en verkiezing van het 
hoofdbestuur geschiedt op bij huishoudelijk reglement vast 
te stellen wijze. 

Art.16. - 1. Het hoofdbestuur is belast met de algemene lei
ding van D'66 en met de uitvoering van de besluiten van de 
algemene ledenvergadering .. 
- 2. Het hoofdbestuur is bevoegd aanvullende reglementen 
vast te stellen voor huishoudelijke en politieke vergaderin
gen. 
- 3. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse lei
ding van D'66. 

Art. 17. D'66 wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd 
door twee hoofdbestuursleden, van wie ten minste Mn lid 
van het dagelijks bestuur moet zijn. 
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Art. 18. Leden, die voor enige bes1uursfunctie binnen D'66 
of namens D'66 voor een lidmaatschap van enig vertegen
woordigend lichaam in aanmerking wensen te komen, moe
ten, een door het hoofdbes1uur opgestelde vragenlijst invul
len en ondertekenen, waaruit blijkt, dat zij na 9 mei 1940 
niet zodanig betrokken zijn geweest bij handelingen, uitingen 
of voorvailen waaruit.een nationaal-socialistische, fascisti
sche of racistische gezindheid blijkt, of dat zij niet zodanig 
hebben deelgenomen aan activiteiten van de bezettende macht, 
dat ~~n of ;ander een moreel beletsel zou vormen bij de kan
dida1uur voor het lidmaatschap van een vertegenwoordigend 
lichaam. 

Art. 19. De algemene ledenvergadering verleent, de kil.scom
missie gehoord, aan de penningme.ester al of niet voorwaar
delijk d~charge over het gevoerde beheer, zoals een en an
der nader is geregeld in het huishoudelijk reglement. 

Art. 20. De steekproefvergadering is de bijeenkomst van een 
representatieve steekproef uit de leden van D'66, welke met 
inachtneming van door of krachtens huishoudelijk reglement 
te steilen regelen adviserende uitspraken kan doen. 

Art. 21. De landelijke politieke werkgroepen geven adviezen 
betreffentle onderwerpen van landelijk politiek belang, in het 
bijzonder, ten behoeve van de opsteiling en uitvoering van het 
politieke programma. Het huishoudelijk reglement stelt re
gelen omtrent samensteiling, werkwijze, bevoegdheden en 
verplichtingen van de landelijke politieke werkgroepen. 

Art. 22. - 1. Een afdeling verenigt aile leden wonende in een 
door het hoofdbes1uur vastgesteld gebied, dat in beginsel 
~~n of meer gemeenten omvat. 
- 2. Een district of regio verenigt de leden van aile afdelin
gen binnen een door het hoofdbes1uur vastgesteld gebied. 
- 3. Het huishoudelijk reglement stelt de grondregelen voor 
de afdelingen, districten en regio's vast. 
- 4. Afdelingen en districten zijn bevoegd eigen reglementen 
vast te steilen, mits deze geen bepalingen bevatten welke in 
strijd zijn met sta1uten of huishoudelijk reglement van D'66. 

Art. 23. - 1. Samensteiling, bevoegdheden en verplichtingen 
van de bijzondere organen worden geregeld in het huishoude
lijk reglement. 
- 2. Commissies ad hoc kunnen door de AL V en de ledenver
gaderingen van districten en afdelingen worden ingesteld ter 
uitvoering van door deze vergaderingen nader omschreven 
opdrachten. 

Art. 24. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Art. 25. De geldmiddelen van D'66 bestaan uit: 
1. contributies ; 
2. vrijwillige bijdragen en donaties; 
3. erfsteilingen, legaten en schenkingen; 
4. aile overige baten. 

Art. 26. - 1. Wijziging van deze sta1uten is mogelijk door 
een besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met 
tweederde meerderheid van stemmen. 
- 2. Een wijziging treedt niet eerder in werking dan nadatde 
koninklijke goedkeuring is verkregen. 

Art. 27. - 1. De algemene ledenvergadering stel t het huis
houdelijk reglement vast, dat gewijzigd kan worden door de 
algemene ledenvergadering met absolute meerderheid van 
stemmen. 
- 2. In gevailen waarin het huishoudelijk reglement nietvoor
ziet, beslist het hoofdbes1uur. 

Art. 28. - 1. Een besluit tot ontbinding van D'66 wordt door 
de algemene ledenvergadering genomen met tweederde meer
derheid van stemmen. 
- 2. Het ontbindingsbesluit geeft aan een even1ueelliquida
tiesaldo een met het doel van D'66 strokende bestemming. 
- 3. Bij ontbinding van D'66 geschiedt de liquidatie door het 
hoofdbes1uur overeenkomstig het bepaalde in artikel1702 
van het Burgerlijk Wetboek. 

Art. 29. - 1. Een besluit als bedoeld in artikel 26. of arti
kel 28. kan aileen worden genomen, indien de algemene le
denvergadering is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
een dergelijk besluit zal worden voorgesteld. 
- 2. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering 
bedraagt ten minste zeven dagen. 

Huishoudelijk reglement D' 66 

Hoofdstuk 1: Leden 
HOOFDSTUK I. 

A. Leden 

Aanhangers 
Belangstellenden 
Donateurs 

Art. 1. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schrifte
lijk bij het landelijk secretariaat. 

Art. 2. Na aanvaarding van het lidmaatschap wordt door het 
hoofdbes1uur de aanvrager binnen ~~n maand na aanmelding 
schriftelijk mededeling gedaan dat de rechten aan het lid
maatschap verbonden kunnen worden uitgeoefend zodra aan 
de contributieverplichting is voldaan. 

Art. 3. - 1. Van de weigering wordt de aanvrager binnen M.l 
maand na zijn aanmelding onder opgaaf van redenen bij aan
getekend schrijven mededeling gedaan, met vermelding van 
het recht van beroep op de geschillencommissie binnen ~~n 
maand na verzending van de schriftelijke mededeling waar
bij de toelating is geweigerd. 
- 2. Het zelfde recht van beroep op de geschillencommissie 
heeft. de aanvrager, op wiens aanmelding niet binnen ~~n 
maand de in de artikelen 2 of 3 genoemde mededeling is ge
daan. 

Art. 4. - 1. De contributies worden geihd door de penning
meester van het hoofdbes1uur. Deze stelt de betalingsrege
ling vast. 
- 2. Het contributiejaar is gelijk aan het vererilgingsjaar. 
- 3. De minimumcontributie bedraagt tien gulden per jaar en 
de maximumcontributie honderd gulden per jaar. De algeme
ne ledenvergadering stelt op voorstel van het hoofdbes1uur 
een gedifferentiE:!erde contributieregeling vast met inachtne
ming van deze grenzen. 

Art. 5. Met inachtneming van het in sta1uten en huishoudelltjk 
reglement bepaalde heeft ieder lid van D'66 het recht: 

1. aile ledenvergaderingen bij te wonen, aan de discussie 
deel te nemen en te stemmen in die vergaderingen waar
van hij als zodanig deel uitmaakt; 

2. deel uit te maken van landelijke politieke werkgroepen en 
hun vertakkingen en daarin zijn stem uit te brengen bij de 
vaststeiling van rapporten en adviezen; 

3. zijn stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten 
die door D'66 gesteld worden voor een vertegenwoordi
gend lichaam; 

4. kandidaat te staan voor bes1uursfuncties; 

5. kandidaat te staan voor te kiezen bijzondere organen van 
D'66; 

6. kandidaat te staan namens D'66 voor een vertegenwoordi
gend lichaam; 

7. bes1uursvergaderingen, uitgezonderd die van het dage
lijks bes1uur, na voorafgaande melding bij het bes1uur 
als toehoorder btj te wonen, met dien verstande dat de 
fungerend voorzitter in bijzondere gevailen de vergade
ring geheel of gedeeltelijk besloten kan verklaren. 
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B. Aanhangers 
Art. 6. - 1. Aanhangers van D'66 in de zin van dit reglement 
zijn allen die voldoen aan de eisen voor het lidmaatschap, 
geen lid zijn van enige politieke partij en zich als aanhanger 
hebben aangemeld. Het bepaalde in de artikelen 1. , 2. en 3. 
is op hen van overeenkomstige toepassing. 
- 2. De kosten van registratie bedragen vijf gulden per jaar 
en moeten voor het eerste jaar bij de aanmelding worden 
voldaan. (ALTERNATIEF: .... bedragen voor het eerste 
jaar vijf gulden en de daarop volgende jaren twee gulden vijf
tig per jaa-r ... ) . 
- 3. Het hoofdbestuur wijst een iefier die vrijwillig aan de 
geldmiddelen van D'66 bijdraagt op de mogelijkheid zich als 
aanhanger aan te melden. Deze bijdrage kan dan geheel of 
gedeeltelijk strekken tot voldoening van de kosten van regis
tratie. 

Art. 7. Met inach1neming van het in statu ten en huishoude
lijk reglement bepaalde heeft iedere aanhanger van D'66 het 
recht: 
1. alle ledenvergaderingen bij te wonen en daarbij aan de 

discussie deel te nemen, met dien verstande dat de fun
gerend voor~itter een ledenvergadering besloten kan ver
klarel). wanneer het gedrag van leden onderwerp van be
spreking is, en dat voor het bijwonen van de algemene 
ledenvergadering het zelfde bedrag wordt betaald als door 
het hoofdbestuur aan de leden van D'66 wordt gevraagd; 

2. deel·uit te maken van landelijke politieke werkgroepen en 
hun vertakkingen; 

3. zijn stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten 
die door D'66 gesteld worden voor een vertegenwoordi
gend lichaam. 

C. Belangstellenden 
Art. 8. Belangstellenden van D'66 in de zin van dit regle
ment zijn allen die voldoen aan de eisen voor het lidmaat
schap zonder lid of aanhanger van D'66 te zijn. 

Art. 9. Met inach1neming van het in statuten en huishoude
lijk reglement bepaalde heeft iedere belangstellende van D'66 
het recht: 
1. alle ledenvergaderingen bij te wonen en daarbij aan de 

discussie deel te nemen, met dien verstande dat de fun
gerend voorzitter een ledenvergadering besloten kan ver
klaren wanneer het gedrag van leden onderwerp van be
spreking is, en dat voor het bijwonen van de algemene 
ledenvergadering het zelfde bedrag wordt betaald alsdoor 
het hoofdbestuur aan de leden van D'66 wordt gevraagd; 

2. deel uit te maken van landelijke politieke werkgroepen 
en hun vertakkingen. 

D. Donateurs 
Art.10. 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.ll. De algemene ledenvergadering (ALV) wordt ge
vormd door de leden van D'66. 

Art.12. De ALVis het hoogste orgaan van D'66 inzake alle 
aangelegenheden op landelijk politiek en organisatorisch ter
rein, voor zover die niet door statu ten of huishoudelijk reg
lement aan andere organen zijn opgedragen. 

Art.13. - 1. De ALV wordt ten minste tweemaal per jaar 
door het hoofdbestuur bijeen geroepen, en wel eenmaal in 
het tweede kwartaal en eenmaal in het laatste kwartaal. 
- 2. Op de in het tweede kwartaal te houden AL V worden in 
ieder geval de jaarrekening en de begroting behandeld. 
- 3. Op de in het laa tste kwartaal te houden AL V worden. zo
nodig verkozen het hoofdbestuur en de commissies, die op 1 
januari daarop volgend in functie treden. 

Art.14. Voorts wordt de ALV ter behandeling van ~~n of 
meer aangegeven onderwerpen binnen drie maanden bijeen 
geroepen op verzoek van : 

1. ~~n van de kamerfracties van D'66; 
2. tien procent der leden, waarvan niet meer dan ~~n derde 

uit de zelfde afdeling afkomstig is; 
3. de ledenvergaderingen van ten minste tien afdelingen, 

mits deze afdelingen over ten minste drie districten of 
regia's zijn verdeeld. 

Art. 15. Het hoofdbestuur kondigt iedere ALV uiterlijk zes 
weken tevoren aan, met dien verstande dat tussen de datum 
van verzending van de aankondiging en de opening van de 
ALV ten minste zes weken liggen. 

Art.16. - 1. Een door het hoofdbestuur bijeen geroepen 
ALV behandelt in de eerste plaats de hoofdbestuursvoorstel
len en de daarop ingediende amendementen. 
- 2. Een op verzoek bijeen geroepen ALV behandelt in de 
eerste plaats de door de verzoekers aangegeven onderwer
pen. 

Art. 17. - 1. De agenda van de ALV wordt met inach1neming 
van artikel 15 door het hoofdbestuur vastgesteld en met be
hoorlijke toelichting bij de aankondiging van de AL V aan alle 
leden toegezonden. 
- 2. Tot drie weken, of zoveel korter als het hoofdbestuur 
mogelijk acht, v66r de aanvang van de ALV kunnen onder
werpen aan de agenda worden toegevoegd op verzoek van : 
a. ~~n van de kamerfracties van D'66; 
b. vijf procent der leden, waarvan niet meer dan ~~n derde 

uit de zelfde afdeling afkomstig is; 
c. de ledenvergaderingen van ten minste vijf afdelingen. 
- 3. Het verzoek wordt schriftelijk bij het hoofdbestuur in
gediend, voorzien van een korte toelichting. 
- 4. Het hoofdbestuur deelt uiterlijk een week v66r de aan
vang van de AL V de toegevoegde agendapunten en de daarbij 
behorende toelichting aan alle leden mede. 

Art.18. - 1. Ieder lid heeft het recht amendementen en mo
ties in te dienen, met dien verstande dat amendementen tot 
drie weken, of zoveel korter als het hoofdbestuur mogelijk 
acht, v66r de aanvang van de ALV kunnen worden ingediend. 
De leiding van de ALV laat de ALV beslissen of een motie, 
die na deze termijn is ingediend, in behandeling wordt ge
nomen. 
- 2. De rapportagecommissie heeft het recht op de grand
slag van de ingediende amendementen ook tijdens de ALVa
mendementen in te dienen. 
- 3. Over niet in de agenda opgenomen onderwerpen kunnen 
geen besluiten worden genomen. 

Art.19. - 1. De ALV wordt geleid door een oneven aantal 
voorzitters, die door het hoofdbestuur zijn aangewezen uit 
de leden die geen zitting hebben in het hoofdbestuur. In de 
gevallen betreffende de gang van zaken op de AL V waarin 
het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslissen de g~
zamenlijke voorzitters. De fungerend voorzitter van deA:LV 
heeft het recht spreektijd te verdelen en te beperken. De be
slissingen van de voorzitters zijn bindend behoudens onmid
dellijk beroep op de ALV, die daarover stemt zonder dis
cussie. 
- 2. Op voorstel van de voorzitters kan de ALV zich ter 
voorbereiding van de plei:mire discussie in secties splitsen 
onder leiding van door de voorzitters aangewezen sectie
voorzitters. Voorstellen die in een sectie-vergadering min
der dan vijfentwintig procent van de stemmen hebben gekre
gen, worden in de plenaire zitting niet aan de orde gesteld. 

Art. 20. - 1. Een ALV begint met de aanwijzing van een 
stemcommissie 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. Dit verslag wordt binnen twee maanden na 
sluiting van de ALV toegezonden aan alle leden van D'66. 

Art. 21. Behoudens het in statu ten en huishoudelijk regle
ment bepaalde neemt de ALV besluiten met absolute tneer
derheid van de geldig uitgebrachte stemmen, met dien ver
stande dat het verschil tussen v66r- en Mgenstemmen ten 
minste vijf procent van het totaal van de uitgebrachte en de 
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blanco stemmen dient te bedragen. De ALV kan echter be
sluiten een bepaald besluit slechts te nemen wanneer twee 
derde der aanwezige !eden van D'66 v66r stemmen. Indien 
geen der !eden stemming wenst, kan de ALV bij acclamatie 
een besluit nemen. 

Art. 22. De ALV kan slechts geldige besluiten nemen wan
neer ten minste vijf procent van het totaal aantal leden van 
D'66 zich voor deelname aan de ALV heeft aangemeld, met 
dien verstande dat voor een besluit tot wijziging van de sta
tuten en het huishoudelijk reglement, 6f ontbinding van de 
partij een quoru-m van respectievelijk vijf E!n tien procent 
van het totaal aantal leden van D'66 bij de stemming vereist 
is. Wanneer aan dit vereiste niet is voldaan, wordt binnen 
zes weken een volgende ALV gehouden, waarbij het vereiste 
niet van toepassing is, uitgezonderd in de gevallen waarin 
wijziging van statuten of huishoudelijk reglement, 6f ontbin
ding van de partij wordt voorgesteld. 

Art. 23. - 1. Ieder bij een stemming op de ALV aanwezig 
lid kan E!E!n stem uitbrengen. 
- 2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Met 
een schriftelij,ke stemming wordt gelijk gesteld stemming 
door middel v~,tn een electrisch of mechanisch systeem. 
- 3. Over zakClJn wordt gestemd op een door de voorzitters 
te bepalen wijze. 

Hoofdstuk Ill: hoofdbestuur 
Art. 24. - 1. Het hoofdbestuur bestaat uit 21 leden en wordt 
door de ALV gekozen. 
- 2. De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penning
meester worden in"functie gekozen. Indien de ALV niet kan 
komen tot de verkiezing van E!E!n of meer van deze hoofdbe
stuursleden, dan kiest het hoofdbestuur deze !eden uit zijn 
midden. 
- 3. De in.bijlage A van het liuishoudelijk reglement om
schreven methode voor hoofdbestuursverkiezingen dient te 
worden gevolgd. 

Art. 25. - 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vijf 
en ten hoogste negen leden. Over het aantal beslist het 
hoofdbestuur. 
- 2. Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit en door het 
hoofdbestuur, met dien verstande dat de voorzitter, de vi
ce-voorzitter, de secretaris en de penningmeester er deel 
van uitmaken. Het hoofdbestuur is bevoegd binnen het dage
lijks bestuur een tweede secretaris aan te wijzen. 
- 3. Het hoofdbestuur wijst uit haar midden een contactper
soon aan per district of regio, het betrokken districts- of 
regiobestuur gehoord, en zonodig volgens de wens van de 
ledenvergadering van het betrokken district. 

Art. 26. Ieder lid van D'66 kan zichzelf of een ander lid, 
mits deze zich da:artoe bereid verklaart, kandidaat stellen 
voor het hoofdbestuur. 

Art. 27. De gelegenheid tot kandidaatstelling vangt aan on
middellijk na de aankondiging van de datum van de ALV en 
eindigt drie weken v66r genoemde datum, of zoveel korter 
als het hoofdbestuur mogelijk acht. Kandidaten dienen te 
worden opgegeven aan het landelijk secretariaat. De kandi
daatstelling dient vergezeld te gaan van de ondertekende 
vragenlijst als bedoeld in artikel 18. van de statu ten. 

Art. 28. - 1. Bij de kandidaatstelling stelt iedere kandidaat 
op door het hoofdbestuur te verstrekken formulieren devol
gende persoonlijke gegevens ter bekendmaking aan de leden 
beschikbaar: 
a. personalia; 
.b. gegevens omtrent lidmaatschap en functies binnen de par-

tij. 
- 2. Het hoofdbestuur zorgt er voor dat een zakelijke samen
vatting van deze gegevens tijdig v66r de ALV ter beschik
king van alle leden wordt gesteld. 

Art. 29. - 1. Het hoofdbestuur wordt gekozen voor een pe
riode van twee jaar. 
- 2. Het hoofdbestuur treedt telkens in zijn geheel af. 
- 3. Een hoofdbestuurslid is slechts E!E!n maal onmiddellijk 
herkiesbaar, met dien verstande dat nooit meer dan de helft 
van de door de ALV verkozen zittende hoofdbestuursleden 

herkozen kan worden. Indien een groter aantal zich voor 
herverkiezing beschikbaar stelt, worden van hen die het 
voor verkiezing vereiste stemmenaantal hebben behaald de
genen met de hoogste stemmenaantallen verkozen verklaard. 

Art. 30. - 1. Het lidmaatschap van het hoofdbestuur is niet 
verenigbaar met enige andere partijfunctie, behalve het lid
maatschap van de programmacommissie. 
- 2. Functies in niet in dit reglement geregelde commissies 
gelden niet als partijfunctie. 

Art. 31. Voor zover door statuten, huishoudelijk reglement 
en de ALV niet beperkt, heeft het hoofdbestuur alle bevoegd
heden betreffende : 
1. organisatie op landelijk niveau en coordinatie van activi

teiten van afdelingen, districten en landelijke politieke 
werkgroepen; 

2. het nemen van beleidsbeslissingen en het kenbaar maken 
van eigen meningen en conclusies als de opvatting van het 
hoofdbestuur; 

3. de organisatie van het openbaar tussentijds overleg tus
sen: 
a. enerzijds de kamerfracties en anderzijds leden, aan

hangers en belangstellenden van D'66; dit geschiedt 
ten minste tweemaal per jaar, 

b. enerzijds het hoofdbestuur en anderzijds vertegenwoor
digers van afdelingen, districten en regio's; dit ge
schiedt ten minste E!E!nmaal per jaar, 

c. de kamerfracties, het hoofdbestuur en vertegenwoor
digers van de landelijke politieke werkgroepen geza
menlijk; dit geschiedt ten minste E!E!nmaal per jaar. 

Art. 32. Het hoofdbestuur wijst uit zijn midden drie tot vijf 
leden aan, .die ieder ten aanzien van Mn of meer landelijke 
politieke werkgroepen coordinerend en stimulerend optre
den. Deze hoofdbestuursleden brengen van hun werkzaamhe
den verslag uit aan het hoofdbestuur en desgevraagd aan de 
ALV. 

Art. 33. - 1. Het hoofdbestuur is gemotiveerde verantwoor
ding verschuldigd aan het ALV. 
- 2. Het hoofdbestuur brengt regelmatig verslag uit over 
zijn werkzaamheden op de daartoe meest ge!Hgende wijze. 

Art. 34. - 1. Neemt de ALV een motie van wantrouwen aan 
tegen het hoofdbestuur, dan dient dit onverwijld af te treden. 
- 2. De functie van het hoofdbestuur wordt in dat geval waar
genomen door de voorzitters van de negen qua ledental groot
ste afdelingen, met dien verstande dat de functie van pen
ningmeester wordt uitgeoefend door de kascommissie tot het 
tijdstip waarop een nieuwe penningmeester in functie treedt. 
Het waarnemend hoofdbestuur dient binnen een termijn van 
drie maanden nieuwe hoofdbestuursverkiezingen te houden. 
Het waarnemend hoofdbestuur geeft van de verdeling der 
hoofdbestuursfuncties zo spoedig mogelijk kennis aan de le
den van D'66. 

Art. 35. Als de plaats van voorzitter, vice-voorzitter, sec
retaris of penningmeester tussentijds vacant komt, wijst 
het hoofdbestuur uit zijn midden een opvolger aan totdat op 
de eerstvolgende ALVin de vacature is voorzien. 

Art. 36. - 1. Binnen E!E!n maand na afloop van het vereni
gingsjaar zendt de penningmeester aan de kascommissie een 
rekening van baten en lasten en een begroting voor het vol
gende jaar, beide met toelichting. 
- 2. Binnen E!E!n maand na afloop van het eerste halfjaar 
zendt de penningmeester een kort financieel overzicht aan 
de kascommissie. 
- 3. Door goedkeuring van de jaarrekening door de AL V is 
de betrokken penningmeester gedE!chargeerd. 

Art. 37. De toelichting op de jaarrekening bevat onder meer 
een lijst van namen van diegenen die in het afgelopen jaar, 
in welke vorm dan ook, schenkingen van meer dan vijfhon
derd gulden (ALTERNA TIEVEN: E!E!n honderd gulden of dui
zend gulden) aan D'66 hebben gedaan. 

Art. 38. De begroting bevat een regeling voor de afdracht 
van een deel,der contributiegelden aan de afdelingen. 

Art. 39. - 1. Bij tussentijds aftreden van de penningmees
ter zijn de bepalingen betreffende de jaarrekening van over-
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eenkomstige toepassing voor het gedeelte van het kalender
jaar dat ei.n.digt met de dag van aftreden. 
- 2. De beslissing omtrent d~charge wordt genomen op de 
eerste ALV die gehouden wordt nadat aan het bepaalde in de 
eerste zin van artikel 36. is voldaan. 

Hoofd$tuk IV: bijzondere organen 
Art. 40. D'66 kent twee soorten bijzondere organen, te weten 
vaste commissies en commissies ad hoc. Vaste commissies 
zijn: 
1. de rapportagecommissie 
2. de programmacommissie; 
3. de geschillencommissie; 
4. de kascommissi~ 

Art. 41. - 1. Een lid van D166 kan van slechts ~~n vaste com
missie deel uitmaken. 
- 2. Leden van een vaste commissie zijn slechts ~~n maal 
als zodanig onmiddellijk herkiesbaar. 
- 3. De ALV kiest op niet-bindende voordracht van het hoofd
bestuur, voor zover niet anders bepaald, de led en van de 
vaste commissies. 

A. Rapportagecommissie 

Art. 42. Pe rapportagecommissie bestaat uit vijf leden, en 
wordt telkens voor de duur van twee jaar gekozen door de 
ALV. De commissie kiest zelf haar voorzitter. 

Art. 43. - 1. Tot de taak van de rapportagecommissie be
hoort het geven van objectieve voorlichting aan de ALV, tel
kens wanneer ~~n of meer leden van D'66 de wens daartoe te 
kennen hebben gegeven, alsmede aan de steekproefvergade
ring telkens wanneer deze bijeenkomt. 
- 2. De commissie heeft het recht alle door haar nodig ge
achte inlichtingen te vragen aan het hoofdbestuur, de kamer
fracties, de landelijke politieke werkgroepen, de program
macommissie of de kascommissie, welke alle gehouden zijn 
de gevraagde gegevens te verstrekken voor zover dit moge
lijk is. 

Art. 44. Voor de aanvang van de ALV treedt de rapportage
commissie in overleg met alle indieners van amendementen 
en moties over de uiteindelijke redactie van hun voorstellen. 
Ook de organen die de te amenderen voorstellen hebben in
gediend, worden hierbij gehoord. 

B. Programmacommissie 

Art. 45. - 1. De programmacommissie bestaat uit dertien 
leden, waarvan telkens zeven leden voor de tijd van twee 
jaar door de ALV worden gekozen. 
- 2. Het hoofdbestuur en de kamerfracties wijzen uit hun 
midden vier respectievelijk twee leden van de programma
commissie aan. 
- 3. De commissie kiest zelf haar voorzitter. 

Art. 46. Taak en bevoegdheden van de programmacommissie 
worden geregeld in hoofdstuk X van dit reglement. 

C. Geschillencommissie 

Art. 47. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter 
en neg en led en, die telkens voor een periode van drie jaar 
door de ALV worden gekozen. 

Art. 48. De voordracht van het hoofdbestuur conform arti
kel 41., derde lid, vermeldt ten minste twee maal zoveel 
namen als er vacatures te vervullen zijn. Een gekwalificeer
de groep van vijfentwintig leden van D'66 is bevoegd deze 
voordracht aan te vullen. 

Art. 49. De voorzitter van de commissie wordt gekozen door 
de ALV uit een voordracht van drie personen, op te maken 
door de commissie. (Overgangsmaatregel: de eerste voor
zitter van de commissie wordt gekozen uit een voordracht 
van drie personen, op te maken door het hoofdbestuur). 

Art. 50. - 1. Ieder jaar treedt een derde van het aantalle
den der commissie af, met dien verstande dat reeds aan
hangige geschillen zoveel mogelijk worden afgehandeld door 
de !eden die met de behandeling van de zaak een aanvang 
hebben gemaakt. (Overgangsmaatregel: nadat de commis-

sie voor de eerste maal is samengesteld, stelt de commis
sie bij loting vast welke !eden in de eerstvolgende drie ja
ren zullen aftreden. De uitslag van de loting wordt ter ken
nis gebracht van het hoofdbestuur). 
- 2. Indien een kamer van de commissie tijdens de behan
deling van een geschil anders wordt samengesteld, vindt 
een nieuwe behandeling plaats. 
- 3. De I eden van de com,mis'sie zijn eenmaal herkiesbaar. 

Art. 51. De geschillencommissie heeft tot taak: 
1. het beslechten van geschillen 1ussen: 

a. de leden van de partij enerzijds en partijorganen, in
gesteld bij of krachtens de statuten dan wel bij of 
krachtens het huishoudelijk reglement anderzijds, 

b. partijorganen als bedoeld onder a. onderling, 
c. partijfunctionarissen onderling; 

2. het desgevraagd uitleggen van de statuten en het huishou
delijk reglement van de partij; 

3. het beslissen in beroep bij royement en bij een weigering 
van toelating tot het lidmaatschap, of als aanhanger. 

Art. 52. - 1. De commissie voorziet in haar secretariaat in 
over leg met het hoofdbestuur. Zij heeft haar zetel ten kan
tore van het landelijk secretariaat. 
- 2. De kosten van de commissie komen voor rekening van 
D'66, met dien verstande, dat iedere partij in een geschil 
steeds zijn eigen kosten draagt. 

Art. 53. - 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 optre
den het oudste lid. 
- 2. Een kamer doet geen uitspraak dan nadat zij partijen in 
de gelegenheid heeft gesteld om gehoord te worden. 
- 3. Een kamer bestaat uit: 

a. drie leden voor geschillen als bedoeld in artikel 51. 
1.; 

b. vijf !eden voor zaken als bedoeld in artikel 51. onder 
2. en 3. 

Art. 54. De voorzitter ziet erop toe, dat in een kamer geen 
leden zitting nemen die bij het aanhangige geschil persoon
lijk betrokken zijn. Bij twijfel hierover beslist de voor:z;itter 
waarbij de betrokken leden gehoord worden. 

Art. 55. De voorzitter van de commissie is, alvorens een 
geschil formeel bij een kamer aanhangig te maken, steeds 
bevoegd te pogen partijen te verzoenen. 

Art. 56. - 1. Een geschil als bedoeld in artikel 51. kan door 
belanghebbenden mondeling of schriftelijk bij de commissie 
aanhangig worden gemaakt. 
- 2. De voorzitter van de kamer stelt de wijze van behande
ling vast, met inachtneming van het bepaalde in artikel 61. , 
en ziet erop toe dat partijen in een geschil gelijke kansen 
hebben om hun standpunten toe te lichten. 

Art. 57. De kamer doet uitspraak uiterlijk binnen drie maan
den na de dag waarop een geschil ter kennis is gekomen van 
de voorzitter van de commissie, met dien verstande dat zij 
in zaken als bedoeld in artikel 51. onder 3. binnen ~~nmaand 
beslist. 

Art. 58. De commissie beslist als goede mannen naar billijk
heid en bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen 
staken beslist de stem van de voorzitter. Een en anderwordt 
in de schriftelijke weergave van de beslissing tot uitdruk
king gebracht. Een beslissing kan slechts genomen worden 
indien de kamer voltallig is. De beslissing der commissie 
wordt gegeven schriftelijk en gemotiveerd. Zij wordt onver
wijld aan belanghebbenden medegedeeld. De leden der com
missie die een van de meerderheid afwijkend standpunt in
nemen kunnen daarvan schriftelijk doen blijken. Een desbe
treffend schriftuur wordt als bijlage gevoegd bij de beslis
sing. 

Art. 59. Iedere beslissing wordt aan de betrokken partijen 
per aangetekend schrijven medegedeeld. Bij besliss~ngen 
als bedoeld in artikel 51. onder 2. draagt het hoofdbestuur 
er zorg voor dat de beslissing aan de !eden van D'66 terken
nis wordt gebracht. Het lid wiens royement wordt vernietigd 
kan verlangen dat van deze beslissing door de zorg van het 
hoofdbestuur mededeling wordt gedaan aan de Ieden van D166. 
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Art. 60. Alle beslissingen hebben onmiddellijke rechtskracht. 
Beslissingen van de commissie in zaken als bedoeld in arti
kel 51. onder 1. zijn bindend voor de partijen in het geschil. 
Beslissingen in zaken als bedoeld in artikel 51. onder 2. 
zijn bindend voor ieder die het aangaat, zolang de ALV niet 
anders beslist. 

Art. 61. 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 meerder
heid van stemmen. Dit reglement wordt Ip.edegedeeld aan 
het hoofdbestuur en door zijn tussenkomst ter kennis ge
bracht van de !eden en de organen van de partij. 

D. Kascommissie 

Art. 62. De kascommissie bestaat uit drie !eden met een zit
tingsduur van twee jaar. 

Art. 63. - 1. De kascommissie ziet erop toe dat de penning
meester de in a·rtik,el 36. bedoelde stukken publiceert, en 
voorziet deze van haar commentaar na verificatie van de 
boekingsbescheiden. 
- 2. Het is in het algemeen de taak van de kascommissie 
toe te zien op het financU!le beleid en de AL V daarover te in
formeren. 

Art. 64. De kascommiss.ie krijgt inzage in alle financiele 
bescheiden zo vaak zij dit wenst. 

E. Commissies ad hoc 

Art. 65. De ledenvergadering, die een commissie ad hoc in
stelt, omschrijft in haar besluit de taak en bevoegdheden 
van deze commissie. Een commissie ad hoc bestaat uit een 
oneven aantal !eden en blijft werkzaam tot het verslag is uit
gebracht. 

Hoofdstuk V: 
landelijke politieke werkgroepen 
Art. 66. Onder landelijke politieke werkgroepen worden ver
staan werkgroepen die zich bezighouden met onderwerpen 
van landelijk politiek karakter. Zij kunnen zich in subgroepen 
en ad hoc-commissies splitsen ten aanzien van bepaalde on
derwerpen, en zich per provincie, district, regio, afdeling 
of gemeente vertakken onder uitsluitende verantwoordelijk
heid van de betrokken landelijke politieke werkgroep. 

Art. 67. De landelijke politieke werkgroepen adviseren de 
ALV, de programmacommissie, het hoofdbestuur en de 
fracties in de vertegenwoordigende lichamen, hetzij op ver
zoek, hetzij eigener beweging. Gevraagde adviezen worden 
met voorrang behandeld. 

Art. 68. - 1. Wanneer met de bestudering van een onder
werp reeds een begin is gemaakt kan de werkgroep, sub
groep of commissie echter bij gewone meerderheid beslui
ten een nieuwe deelnemer slechts als toehoorder op de bij
eenkomsten toe te laten, voor zover het de behandeling van 
dit en de daarmee direct samenhangende onderwerpen be
treft, behoudens beroep op het hoofdbestuur. 
- 2. Bij de vaststelling van adviezen en rapporten hebben ai
leen !eden van D'66, die deel uitmaken van de werkgroepen, 
stemrecht. 
(ALTERNATIEF: eerste lid geheellaten vervallen). 

Art. 69. Iedere landelijke politieke werkgroep meldt zich aan 
bij het hoofdbestuur. Zij treedt slechts naar buiten op onder 
verantwoordelijkheid en na verkregen instemming van het 
hoofdbestuur. De financiiHe aangelegenheden van de landelij
ke politieke werkgroepen worden geregeld in overleg met de 
penningmeester van het hoofdbestuur. 

Art. 70. Iedere landelijke politieke werkgroep en subgroep 
kiest ten minste eenmaal per twee jaar uit haar midden een 
voorzitter en een secretaris; in subgroepen zijn deze func
ties in ~~n persoon verenigbaar. Per onderwerp wordt een 
rapporteur aangewezen. Deze functionarissen dragen zorg 
voor de coordinatie binnen de betreffende landelijke politie-

ke werkgroep en voor de communicatie naar buiten. Zij zen
den de regionale subgroepen en commissies alle rapporten 
toe en houden hen op de hoogte van de te behandelen onder
werpen. 

Art. 71. Iedere landelijke politieke werkgroep vergadert~~n
maal per jaar voor het opstellen van een verslag van de 
werkzaamheden van de landelijke politieke werkgroep en 
haar subgroepen en commissies gedurende het daaraan voor
afgaande jaar, en voor het vaststellen van een werkplan voor 
het volgende jaar. In dezelfde vergadering worden zonodig 
voorzitter en secretaris van de landelijke politieke werk
groep verkozen. Het jaarverslag, het werkplan en de uitslag 
van de verkiezing worden toegezonden aan het hoofdbestuur, 
dat hieraan op de meest geeigende wijze bekendheid geeft 
onder de betrokken partijorganen, de fracties en de !eden 
van D'66. 

Art. 72. Ten minste tweemaal per jaar beleggen de in arti
kel 32. genoemde hoofdbestuursleden gezamenlijk een ver
gadering met de voorzitters van alle landelijke politieke 
werkgroepen. Deze gecombineerde vergadering heeft de be
voegdheid bindende besluiten te nemen betreffende de coor
dinatie en de communicatie van de landelijke politieke werk
groepen en hun subgroepen en commissies, wanneer zij dit 
voor een goede vervulling van de adviserende taak noodzake
lijk acht. Leden van de fracties in de Staten-Generaal en van 
de programmacommissie kunnen deze vergadering bijwo
nen, doch hebben geen stemrecht. 

Art. 73. De landelijke politieke werkgroepen nemen de des
betreffende adviezen en rapporten van de regionale en ande
re subgroepen en commissies in hun beschouwingen op. Bij 
het uitbrengen van adviezen en rapporten geven landelijke 
politieke werkgroepen en subgroepen aan in hoeverre en om 
welke redenen van eventuele uitspraken van de ALV of de 
steekproefvergadering wordt afgeweken. 

Art. 74. Leden van een fractie van D'66 kunnen een landelij
ke politieke werkgroep verzoeken onder geheimhouding ad
vies uit te brengen; zij kunnen zonodig een subgroep om een 
rechtstreeks en geheim pre-advies verzoeken. Zodra de be
trokken fractie van D'66 haar standpunt over het betreffende 
onderwerp bekend heeft gemaakt is het advies of pre-advies 
openbaar. 

Art. 75. Met inachtneming van het in het voorgaande artikel 
bepaalde zendt de secretaris van iedere landelijke politieke 
werkgroep alle adviezen en rapporten van de landelijke poli
tieke werkgroep en haar subgroepen aan het hoofdbestuur, 
dat hieraan onder de !eden zo ruim mogelijke bekendheid 
geeft. 

Art. 76. Er zijn landelijke politieke werkgroepen die advise
rend en coordinerend optreden ten behoeve van afdelingen, 
districten, regio's en de fracties in vertegenwoordigende 
lichamen. Zij stellen een beginselprogramma open voorko
men zo veel mogelijk eventuele tegenstrijdigheden in doel
stellingen en activiteiten van D'66 gericht op de lagere over
heden (ALTERNATIEF: een derde zin toevoegen-: Een begin
selprogramma is bindend na goedkeuring door de AL V, be
houdens dispensatie van het hoofdbestuur). 

Art. 77. Landelijke politieke werkgroepen kunnen in over leg 
met en onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur een 
deelcongres houden over wijzigingen en/of aanvullingen van 
het politiek programma, dat dan als sectievergadering wordt 
beschouwd. De artikelen 15., 17., 18., 19., 20., 21. en 23. 
zijn van overeenkomstige toepassing. 

Hoofdstuk VI: steekproefvergadering 

Art. 78. De steekproefvergadering is een aselecte groep uit 
alle !eden van D'66, welke tot taak heeft het geven van advi
serende uitspraken over concrete vraagstukken van politie
ke en organisatorische aard. 

Art. 79. - 1. Het hoofdbestuur benoemt een commissie van 
deskundigen, hierna te noemen de steekproefcommissie, 
waarvan ook niet-leden deel uit kunnen maken. De steek
proefcommissie heeft tot taak de methode vast te stellen vol
gens welke de steekproeven zullen worden getrokken. De 
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commissie maakt deze methode zo spoedig mogelijk bekend. 
Tegen de methode staat binnen twee weken na de bekendma
king beroep open op de geschillencommissie. Gedurende de
ze termijn of hangende de beslissing van de geschillencom
missie kan geen steekproef worden getrokken. Telkens wan
neer de steekproefvergadering bijeengeroepen moet worden 
heeft de steekproefcommissie tot taak de steekproef te trek
ktm en de uitslag vast te stellen. 
- 2. Het hoofdbestuur roept de steekproefvergadering bij
een. 

Art. 80. De steekproefvergadering wordt bijeengeroepen op 
verzoek van : 
1. het hoofdbestuur; 
2. een kamerfractie van D'66; 
3. vijf procent der !eden, waarvan niet meer dan E!E!n derde 

uit dezelfde afdeling afkomstig; 
4. de ledenvergaderingen van ten minste vijf afdelingen, 

mits deze afdelingen over ten minste twee districten of 
regio's verdeeld zijn. 

Art. 81. De werkwijze van de steekproefvergadering is als 
volgt: , 
1. de steekproefvergadering komt in vergadering bijeen; 
2. de leidiJlg van de vergadering berust bij een lid van D'66 

aangewezen door de rapportagecommissie; 
3. de rapportagecommis sie, gehoord de steekproefcommis

sie, formuleert de vragen die aan de steekproefvergade
ring worden voorgelegd; 

4. de informatie over twee of meer standpunten wordt ver-
zorgd door de rapportagecommissie; 

5. de vragen worden na discussie in stemming gebracht; 
6. de vergaderingen zijn openbaar. 

Art. 82. Voordat de steekproefvergadering bijeenkomt geeft 
de steekproefcommissie aan het hoofdbestuur en de deelne
mers van de steekproefvergadering schriftelijk kennis van 
de mate van betrouwbaarheid der stemuitslagen bij verschil
lende opkomstpercentages. 

Art. 83. De stemuitslag van een steekproefvergadering 
wordt bekend gemaakt waarbij een wetenschappelijke ver
antwoording wordt gegeven van de mate waarin de uitslag o
vereenstemt met de mening van de !eden van D'66, als die 
dezelfde voorlichting en discussie gehad zouden hebben. 

Art. 84. De deelnemers aan de steekproefvergadering krij
gen een tegemoetkoming in de reiskosten, welke door de 
penningmeester van D'66 wordt vastgesteld. 

Hoofdstuk VII: afdelingen 

Art. 85. Een afdeling verenigt alle !eden binnen het gebied 
van E!E!n of meer gemeenten, met dien verstande dat een af
deling ten minste negen !eden telt, en dat iedere gemeente 
tot E!E!n, zo nodig door de districtsvergadering te bepalen, 
afdeling wordt gerekend. 

Art. 86. Het hoogste orgaan in de afdeling is de ledenverga
dering, verder te noemen de afdelingsvergadering. 

Art. 87. De afdeling heeft een afdelingsbestuur van ten min
ste drie !eden, dat direct gekozen wordt in een schriftelijke 
stemming in de afdelingsvergadering. 

Art. 88. Het afdelingsbestuur wordt gekozen voor de tijd van 
ten hoogste twee jaar; de afdelingsbestuursleden zijn slechts 
eenmaal voor twee jaar herkiesbaar, behoudens dispensatie 
van het hoofdbestuur. 

Art. 89. Ieder lid van D'66 kan zich tot de aanvang der ver
gadering, waarin E!E!n of meer afdelingsbestuursleden moe
ten worden gekozen, kandidaat stellen, terwijl ieder lid met 
zijn toestemming kandidaat kan worden gesteld door een an
der lid. 

Art. 90. Ten minste de voorzitter van het afdelingsbestuur 
wordt in functie gekozen. 

Art. 91. De afdelingsvergadering komt ten minste drie maal 
per jaar bijeen. 

Art. 92. De functies van de afdeling zijn: 
1. het bevorderen van het contact tussen !eden en kiezers in 

het gebied van de afdeling en het stimuler~n van de be
studering en discussie van politieke problemen; 

2. het voorbereiden van de kandidaatstelling en het bevorde
ren van de verkiezing van vertegenwoordigers in de ge
meenteraden; 

3. het bevorderen van de communicatie tussen !eden en kie
zers in de afdeling en het hoofdbestuur en de fracties in 
de vertegenwoordigende lichamen; 

4. ledenwerving en poli tieke vorming. 

Art. 93. De geldmiddelen van de afdeling bestaan uit: 
1. afdracht van contributiegelden door de penningmeester 

van het hoofdbestuur; 
2. subsidies van het hoofdbestuur; 
3. vrijwillige bijdragen, waarbij de naam van de schenker 

gepubliceerd moet worden als de schenking een bedrag 
van E!E!n honderd gulden te boven gaa t; 

4. alle overige baten. 

Hoofdstuk VIII: districten en regio's 

Art. 94. Een district of regio verenigt de leden van alle af
delingen gelegen binnen het door het hoofdbestuur voor het 
district of de regio vastgestelde gebied. 

Art. 95. De AL V is bevoegd in de grenzen van de districten 
en regio's wijziging te brengen. 

Art. 96. De ledenvergadering van iedere afdeling binnen elk 
in artikel 94. genoemd gebied beslist over de vraag of naar 
zijn mening een district dan wei een regio gevormd zal die
nen te worden. De voorkeur van de meerderheid der afde
lingen is bindend, waarbij de uitspraak van iedere afdeling 
gelijk gewicht heeft en de afdelingen, waar het verschil tus
sen voor- en tegenstemmen minder dan tien procent van het 
totaal van de uitgebrachte stemmen en de blanco stemmen 
heeft bedragen, buiten beschouwing blijven. lndien in hetge-, 
bied nog geen district of regio bestaat is het hoofdbestuur 
belast met de zorg voor de uitvoering van dit artikel. 

Art. 97. Het hoogste orgaan van het district is de algemene 
ledenvergadering, verder te noemen de districtsvergadering, 
De districtsvergadering komt ten minste E!E!n maal per jaar 
bijeen. 

Art. 98. - 1. Het districtsbestuur bestaat uit vijf I eden en 
wordt op directe wijze gekozen in en door de districtsver
gadering voor de duur van twee jaar. 
- 2. Districtsbestuursleden zijn E!E!n maal voor dezelfde pe
riode herkiesbaar. 
- 3. Bij tussentijds aftreden van het districtsbestuur en o
verigens in alle gevallen waarin het districtsbestuur ont
breekt, worden de functies van het districtsbestuur waarge
nomen door de voorzitters van de vijf grootste afdelingen 
van het district. 
- 4. Het districtsbestuur wijst uit zijn midden een voorzit
ter en een secretaris aan. 
- 5. Ieder lid van D'66 kan zich tot de aanvang der districts
vergadering waarin E!E!n of meer districtsbestuursleden moe
ten worden gekozen, kandidaat stellen, terwijl ieder lid met 
zijn toestemming kandidaat kan worden gesteld door een an
der lid. 

Art. 99. Het bestuur van een regio wordt gevormd door de 
afdelingsvoorzitters van de afdelingen binnen de regio. Het 
bestuur van een regio kiest uit haar midden een dagelijks 
bestuur van drie !eden. 

Art.100. De functies van het district of de regio zijn: 
1. het verlenen van steun aan afdelingen en het bevorderen 

van commun;catie en coordinatie tussen de afdelingen; 
2. de begeleiding en stimulering van verkiezingsactiviteiten; 
3. het bestuderen van politieke vraagstukken op regionaal 

gebied, al of niet in samenwerking met andere regio' s of 
districten. 
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Hoofdstuk IX: kandidaatstelling voor 
vertegenwoordigende 
lichamen 

A. Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Art.101. Het hoofdbes1uur combineert uiterlijk ~~n jaar 
voor de dag van de verkiezingen de kieskringen tot kieslijst
eenheden. waarbinnen een uniforme kandidatenlijst van D'66 
zal gelden. De combinatie geschiedt op zodanige wijze dat 
redelijkerwijs verwacht kan worden dat iedere kieslijsteen
heid (KLE) ten minste ~~n zetel za.l behalen. 

Art.102. Het hoofdbes1uur benoemt tijdig voor ieder KLE 
een verkiezingscommissie, die tot uitsluitende taak heeft op 
onpartijdige wijze de goede voortgang van de kandidaatstel
lingsprocedure volgens de bepalingen van het huishoudelijk 
reglement te bewerksteiligen. De commissie kan zich Iaten 
assisteren door door haar aan te wijzen leden van D'66. 

Art.103. In iedere KLE worden schriftelijke v66rverkiezin
gen gehouden teneinde minimaal tien kandida ten voor de 
kieslijsten aan te wijzen uit degenen die door zichzelf dan 
wei door ~~n of meer andere leden van D'66 hiervoor bij het 
landelijk secretariaat zijn aangemeld. 

Art.104. Bij aanmelding moet aan de volgende vereisten 
worden voldaan : 
1. lidmaatschap van D'66 gedurende ten minste zes maan

den voorafgaande aan de aanmelding, behoudens dispen
satie van het hoofdbes1uur dat gehouden is hieraan ruime 
bekendheid te geven; 

2. de wettelijke vereisten voor verkiesbaarheid; 
3. ondertekening van de vragenlijst conform artikel18. van 

de sta1uten; 
4. bereidverklaring een even1ueel kamerlidmaatschap als 

een voiledige dagtaak te beschouwen en bij verkiezing 
van aile openbare ambten en partijfuncties afstand te zul
len doen; 

5. verstrekking van persoonlijke gegevens overeenkomstig 
het in artikel 28., 1. en 2., bepaalde; 

6. vermelding van Mn of ten hoogste twee KLE's waarvoor 
de aanmelding geldt. 

Art.105. De aanmelding kan vergezeld gaan van een lijst 
van namen van leden van D'66, die de kandidaten aanbeve
len. Ieder lid kan slechts ~~n aanbeveling doen. 

Art.106. De termijn van aanmelding vangt aan ~~n jaar 
v66r de da1um van de verkiezingen, en sluit zes weken voor 
de v66rverkiezingen. 

Art.107. Het hoofdbes1uur doet onverwijld mededeling van 
de aanmeldingen die aan de vereisten van artikel 1.04. vol
doen aan de betreffende verkiezingscommissies en de afde
lingen binnen de betreffende KLE 's met vermelding van de 
in artikel104., 5. en 6., genoemde gegevens. 

Art.108. Tenminste twee weken voor de dag van indiening 
der kandidatenlijsten ingevolge de Kieswet wordt een ver
kiezings-ALV gehouden. De v66rverkiezingen worden ten 
minste vijf weken voor deze ALV gehouden op een door het 
hoofdbes1uur vast te steilen dag, welke tenminste twee maan
den tevoren wordt bekendgemaakt. 

Art.109. Ten minste een en ten hoogste twee weken voor de 
v66rverkiezingen ontvangen aile leden en aanhangers die on
der de betreffende KLE ressorteren een uitnodiging voor de 
v66rverkiezing. De verkiezingscommissies geven ook ten 
aanzien van niet-leden aan de v66rverkiezingen tijdig v66r 
deze uitnodiging ruime bekendheid. 

Art.110. Degenen, die zich als lid of aanhanger aanmelden 
na de aankondiging overeenkomstig artikel109., kunnen 
niet aan de v66rverkiezingen deelnemen. 

Art.111. In iedere afdeling wordt na sluiting van de termijn 
van aanmelding en voor de dag van de v66rverkiezingen een 
led~mvergadering gehouden waarin aile kandidaten voor de 
betreffende KLE in de gelegenheid worden gesteld hun kan
dida1uur te verdedigen. De afdelingsbes1uren steilen de da-

ta voor deze vergaderingen vast in overleg met de verkie
zingscommissie van hun KLE. 

Art. 112. De stemming en de bepaling van de uitslag ge
schieden op overeenkomstige wijze als in bijlage A. van het 
huishoudelijk reglement is geregeld, waarbij ten minste in 
iedere afdeling gelegenheid tot stemming wordt gegeven. 

Art. 113. De verkiezingscommissie plaatst degene die bij de 
v66rverkiezingen de meeste stemmen behaalt op de tweede 
plaats van de lijsten van de KLE. Jndien een kandidaat in 
twee KLE's als nummer twee wordt geplaatst treedt in de 
KLE, waar hij het kleinste percentage der voor de verkie
zing voor deze plaats geldig uitgebrachte stemmen heeftbe
haald, de daarop volgende kandidaat in zijn plaats. 

Art. 114. De verkiezingscommissies steilen het hoofdbestuur 
binnen een week na de v66rverkiezingen in kennis van de vpl
ledige uitslag en maken vervolgens de einduitslag voor hun 
KLE zo spoedig mogelijk algemeen bekend. 

Art.115. De landelijke lijsttrekker en de nummers 3 t/m 
20, die op aile lijsten dezelfde zijn, worden door de ALV 
verkozen. 
Art. 116. Het hoofdbes1uur stelt voor aile KLE's tezamen 
~~n alfabetische lijst op, waarop van elke KLE voorkomen 
de tien kandidaten die bij de v66rverkiezingen de meeste 
stemmen behaalden. Uit deze lijst stelt het hoofdbes1uur 
een voordracht op voor de verkiezing van de landelijkelijst
trekker en de nummers 3 t/m 20. Ten minste drie weken 
voor de ALV maakt het hoofdbes1uur de lijst en de voor
dracht aan aile leden bekend. Tot ~~n week voor de ALV 
kan ieder lid van D'66 door schriftelijk bericht aan het 
hoofdbes1uur tegenkandidaten uit de lijst steilen. Een als 
nummer twee geplaatste kandidaat kan noch door het hoofd
bes1uur noch door een of meer !eden van D'66 worden voor
gedragen voor de nummers 3 t/m 20. 

Art. 117. Wanneer een volgens artikel 113. als nummer 
twee geplaatste kandidaat door de ALV tot landelijk lijst
trekker wordt verkozen, treedt de kandidaat, die bij de 
v66rverkiezingen in de betreffende KLE na hem de meeste 
stemmen he eft behaald, in zijn plaa ts. 

Art.118. Onmiddellijk na de ALV wijst het hoofdbes1uur 
voor iedere KLE de nummers 21-t/m 30 aan uit degenen, 
die bij de v66rverkiezingen de meeste stemmeii in de be
treffende KLE behaalden en niet als nummer 1 t/m 20 zijn 
geplaatst, in de volgorde van de door hen behaalde stem
menaantallen. 

Art.119. De verkiezingscommissies dragen zorg voor de 
indiening van de volgens de voorgaande be paling en sa men
gestelde kieslijsten, op de wijze als door de Kieswet voor
geschreven. 

Art.120. De ALV kan besluiten geen landelijke lijsttrekker 
te kiezen; in dit geval zijn de bepalingen van dit hoofds1uk 
eveneens van toepassing, met dien verstande dat voor "num
mer twee" steeds wordt gelezen: nummer ~~n, en voor "de 
nummers 3 t/m 20": de nummers 2 t/m 20. (ALTERNA
TIEF: Mn landelijke lijsttrekker, waarmee dit artikel in 
zijn geheel verval t). 

Art. 121. In het geval van 1ussentijdse verkiezingen wordt 
aan de in dit hoofds1uk gestelde termijnen door het hoofdbe
s1uur, de verkiezingscommissies en de afdelingen zo veel 
mogelijk de hand gehouden. 

B. Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Art.122. Het hoofdbes1uur benoemt tijdig voor een verkie
zing van leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
een verkiezingscommissie die tot uitsluitende taak heeft op 
onpartijdige wijze de goede voortgang van de kandidaatstel
lingsprocedure volgens de bepalingen van het huishoudelijk 
reglement te bewerksteiligen. De commiesie kan zich laten 
assisteren door door haar aan te wijzen leden van D'66. 

Art. 123. Ieder lid van D'66 kan door zichzelf of door Mn of 
meer andere leden voor de kandidaatsteilingsprocedure 
worden aangemeld bij het landelijk secretariaat, mits hij 
aan de volgende vereisten voldoet : 
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1. lidmaatschap.van D'66 gedurende ten minste zes maan
den voorafgaande aan de aanmelding; 

2. de wettelijke vereisten voor verkiesbaarheid; 
3. ondertekening van de vragenlijst conform artikel 18. van 

de statuten; 
4. onderschrijving van de staatsrechtelijke paragraaf van 

het partijprogramma, in het bijzonder van hetgeen om
trent de Eerste Kamer is vermeld; 

5. verstreklcl.ng v~n persoonlijke gegevens overeenkomstig 
het in artikel 28., 1 en 2, bepaalde 

Art.124. De termijn van aanmelding vangt aan zes maanden 
voor een verkiezing en sluit ~~n maarrd voor de indiening 
van de kandidatenlijst ingevolge de Kieswet. 

Art.125. D'66 stelt ~~n uniforme kandidatenlijst op voor het 
gehele land. 

Art.126. Het hoofdbestuur doet de verkiezingscommissie 
onverwijld mededeling van de aanmeldingen die aan de ver
eisten van artikel 123. voldoen, onder vermelding van de in 
da t artikel , 5 . , vermelde gegevens. 

Art. 127. Ui,terlijk twee weken voor de indiening van de kan
didatenlijst ingevolge de Kieswet zendt het landelijk secre
tariaat aan aile leden en aanhangers een lijst van aanmel
dingen conform artikel 126. , benevens een stembiljet. De 
lijst wordt opgesteld in de volgorde van voorkeur zoals door 
het hoofdbestuur, de Kamerfracties van D'66 gehoord, aan
gegeven. 

Art.128. De verkiezingscommissie stelt de uitslag van de 
verkiezing vast overeenkomstig de regels van bijlage A. , 
aan de hand van de stembiljetten die binnen ~~n week wor
den terugontvangen, en draagt zorg voor indiening van de 
kandidatenlijst overeenkomstig de bepalingen van de Kies
wet. 

C. Provinciale Staten, gemeenteraden en gekozen vertegen-
woordigende raden bij overige openbare lichamen 

Art.129. - 1. Het hoofdbestuur benoemt tijdig v66r de ver
kiezing van provinciale staten voor iedere provincie een 
verkiezingscommissie, die tot uitsluitende taak heeft op on
partijdige wijze de goede voortgang van de kandidaatstel
lingsprocedure volgens de bepalingen van het huishoudelijk 
reglement te bewerksteiligen. De commissie kan zich Iaten 
assisteren door door haar aan te wijzen !eden van D'66. 
- 2. De districts- of regiobesturen benoemen tijdig v66r de 
verkiezingen voor gemeenten verkiezingscommissies, be
last met de taak als in lid 1. omschreven, met dien ver
stande dat voor gemeenten welke binnen Mn afdeling van 
D'66 zijn gelegen desgewenst met ~~n commissie kan wor
den volstaan. 
- 3. De districts- of regiobesturen benoemen tijdig v66r de 
verkiezingen voor gekozen vertegenwoordigende raden bij 
andere openbare lichamen dan provincie en gemeente in el
ke eenheid waarvoor afzonderlijk verkiezingen worden ge
houden een verkiezingscommissie met een overeenkomstige 
taak als in lid 1. omschreven. 

Art.130. De leden en aanhangers van D'66 woonachtig in ie
der gebied van het openbaar lichaam waarvoor algemene 
verkiezingen worden gehouden, hie rna te noemen "gebied", 
worden ten minste ~~n jaar v66r de dag der verkiezingen 
door de verkiezingscommissie uitgenodigd voor een afzon
derlijke vergadering, waarin een beginselbeslissing over 
deelname aan de verkiezingen voor het betrokken gebied 
wordt genomen. De commissie deelt de beslissing binnen 
een week aan het districts- of regiobestuur en aan hethoofd
bestuur, en in het geval, dat binnen ~~n afdeling meer dan 
~~n commissie werkzaam is, aan het betrokken afdelings
bestuur mede. 

Art. 131. In de provincie worden schriftelijke verkiezingen 
gehouden, in de overige gebieden kan de verkiezing na dis
cussie in een vergadering.plaatsvinden. 

Art.132. Ieder lid van D'66 kan door zichzelf of door ~~n of 
meer andere leden door aanmelding bij de verkiezingscom
missie kandidaat gesteld worden, mits hij aan de volgende 
vereisten voldoet : 

1. lidmaatschap van D'66 gedurende ten minste zes maan
den voorafgaande aan de aanmelding, behoudens dispen
satie van het hoofdbestuur, welke door de eerstvolgende 
ALV bekrachtigd dient te worden; 

2. de wettelijke vereisten voor verkiesbaarheid; 
3. ondertekening van de vragenlijst conform artikel 18. van 

de statuten; 
4. bereidverklaring na eventuele verkiezing de vertegen

woordigende taak naar behoren te vervuilen, desgevraagd 
verantwoording af te leggen tegenover !eden, aanhangers 
en belangsteilenden, afstand te doen van aile partijfunc
ties op gelijk niveau, en zich terug te trekken uit hetver
tegenwoordigend lichaam bij beiHndiging van het lidmaat
schap van D'66; 

5. verstrekking van de persoonlijke gegevens overeenkom-
stig het in artikel 28., 1 en 2, bepaalde 

Art. 133. De termijn van aanmelding vangt aan Mn jaar v66r 
de datum van de verkiezingen, en sluit zes weken v66r de 
verkiezing ter vaststeiling van de kandidatenlijst ingevolge 
de Kieswet. 

Art.134. De verkiezingen vinden plaats ten minste twee we
ken v66r de dag van indiening van de kandidatenlijsten inge
volge de Kieswet, en worden ten minste twee weken tevoren 
bekend gemaakt aan aile leden en aanhangers, en voorts in 
de regionale, respectievelijk lokale pers. 

Art.135. Aileen !eden en aanhangers van D'66, die ten min
ste ~~n week tevoren als zodanig bij hun afdeling bekend zijn 
en die woonachtig zijn in het betrokken gebied, zijn bij de 
verkiezingen van de kandidatenlijsten ingevolge de Kieswet 
stemgerechtigd. 

Art. 136. In iedere afdeling wordt na de sluiting van de ter
mijn van aanmelding en ten minste drie weken v66r de ver
kiezingen van de kandidatenlijsten ingevolge de Kieswet een 
ledenvergadering gehouden waarin aile kandidaten voor het 
betreffende gebied in de gelegenheid worden gesteld hunkan
didatuur te verdedigen. Het afdelingsbestuur stelt de datum 
voor deze ledenvergadering vast in overleg met de verkie
zingscommissie van het betrokken gebied. 

Art. 137. De stemming en de bepaling van de uitslag ge
schieden op overeenkomstige wijze_als in bijlage A. van het 
huishoudelijk reglement is geregeld. 

Art. 138. De verkiezingscommissies steilen het hoofdbe
stuur binnen ~~n week na de verkiezingen van de kandidaten
lijsten ingevolge de Kieswet in kennis van de voiledige uit
slag, en maken vervolgens de einduitslag voor hun gebied zo 
spoedig mogelijk algemeen bekend. 

Art.139. Wanneer aan de verkiezingen in een gebied eenaan
tal stemgerechtigden heeft deelgenomen, dat niet groter is 
dan het totaal aantal zetels van het betreffende vertegen
woordigend lichaam dient de uitslag, eventueel na wijziging, 
door het hoofdbestuur te worden goedgekeurd. De betrokken 
verkiezingscommissie wordt gehoord. 

Art.140. - 1. Elke in de verkiezingen tot stand gekomen 
kandidatenlijst die onder de naam D'66 wordt ingediend be
hoeft goedkeuring door het hoofdbestuur ingevolge de bepa
lingen van de Kieswet. 
- 2. De goedkeuring kan alleen worden geweigerd indien niet 
aan een van toepassing zijnde bepaling van het huishoudelijk 
reglement is voldaan, of indien door indiening van de kandi
datenlijst de partij in ernstige mate in diskrediet zou wor
den gebracht. 

Art. 141. De verkiezingscommissies dragen zorg voor de in
diening van de volgens de voorgaande bepalingen samenge
stelde kandidatenlijsten, op de wijze als door de Kieswet 
voorgeschreven. 

Art.142. Indien in een gebied in samenwerking met ~~n of 
meer andere politieke partijen een kandidatenlijst wordt in
gediend zijn de bepalingen van het huishoudelijk reglement 
voor de verkiezing van de door leden van D'66 te bezetten 
plaatsen van overeenkomstige toepassing. Het hoofdbestuur 
kan echter hiervan dispensatie verlenen indien ook de ver
kiezingen voor de kandidatenlijst gezamenlijk worden gehou
den, mits dit geschiedt volgens regelen die niet in strijd 
zijn met de geest van het huishoudelijk reglement. 
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Art.143. - 1. Een overeenkomstig artikel142. tot stand ge
komen kandidatenlijst behoeft v66r de indiening de goedkeu
ring van het hoofdbestuur, ook wanneer de kandidatenlijst 
niet mede onder de naam D'66 wordt ingeschreven. 
- ::1. De goe!1keuring wordt aileen geweigerd op grond van ar
tikel 140., -2, Of indien gewichtige politieke belangen zich 
daartegen verzetten. 

D. Algemeen 

Art.144. De geschillencommissie kan bepalen, dat de stem
men van aanhangers van D'66, uitgebracht bij de v66rver
kiezingen in een bepaalde KLE Of bij de verkiezingen van de 
kandidatenlijsten in een gebied als in paragraaf C. van dit 
hoofdstuk geregeld, niet in aanmerking worden genomen 
wanneer door de betreffende verkiezingscommissie dan wei 
door een groep van ten minste tien voor de betreffende ver
kiezing stemgerechtigde leden wordt aangetoond dat de uit
slag van de verkiezing kan zijn belhvloed doordat aan de 
verkiezing is deelgenomen door niet-leden die niet of tijdig, 
of in strijd met artikel 6. als aanhangers geregistreerd wa
ren. 

Hoofdstuk X: politiek programma 

Art.145. Het politiek programma van D'66 wordt vastgesteld. 
en gewijzigd door de ALV, met dien verstande dat de eind
redactie van het programma met inach1neming van de beslui
ten van de AL V bij de programmacommissie berust. 

Art.146. - 1. De programmacommissie stelt ten minste 
eens in de vier jaar in samenwerking met de landelijke poli
tieke werkgroepen en het hoofdbestuur een concept politiek 
programma op ter toezending aan aile leden van D'66. 
- 2. De programmacommissie is belast met de co<Srdinatie 
van het tussentijds wijzigen en aanvuilen van het politiek 
programma. 

Art. 147. Het concept politiek programma wordt uiterlijk 
zes maanden v66r.het tijdstip waarop verkiezingen voor de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal worden gehouden aan de 
leden van D'66 toegezonden. 

Art.148. De afdelingen en districten steilen het concept po
litiek programma aan de orde ter behandeling in de leden
vergaderingen. Het verslag van de behandeling in de aide
ling wordt toegezonden aan het districtsbestuur en aan het 
hoofdbestuur. Het verslag van de behandeling in het district 
wordt toegezonden aan het hoofdbestuur. 

Art. 149. Op de ALV conform artikel 108. wordt het con
cept politiek programma behandeld en vastgesteld, waarna 
de programmacommissie. binnen twee weken het eindpro
gramma aan de leden van D'66 doet toekomen. 

Art.150. Bij vervroegde verkiezingen van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal of wanneer de politieke situatie het 
noodzakelijk maakt zijn de bepalingen van dit hoofdstuk van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat aan d.e 
genoemde termijnen waar mogelijk de hand wordt gehouden. 

BIJLAGE A. METHODE VOOR HET VERKIEZEN VAN HET 
HOOFDBESTUUR EN DE VASTE COMMISSIES 
VAN D'66 

Een ieder wordt verzocht hiervoor op te slaan de artikelen 
4. en 5. van het huishoudelijk reglement hoofdbestuursver
kiezingen, dat hier achter volgt nA het gedeelte: ALTERNA
TIEVE MOGELIJKHEDEN (I t/m IV). 

Alternatieven 
* betekent: uitsluitend redactionele wijzigingen 

I. Districten, Regio' s. 

A. Uitsluitend districten. 
Dit alternatief maakt mogelijk dater sprake is van een 
rechtstreeks door de leden van D'66, woonachtig in het 
betrokken district, gekozen districtsbestuur, en een door 
de betrokken leden van D'66 per district gekozen hoofd
bestuurslid. 
De artikelsgewijze uitwerking is als volgt: 

t.a. v. de statuten 
* Art. 10., tweede lid: " ... werkgroepen, districten en 

afdelingen ... " 
* Art. 14. , het woord "rechtstreeks" schrappen. 
* Art. 22. , tweede lid : "Een district verenigt de leden .. " 

derde lid : " . . . van afdelingen en districten 
vast". 

t. a. v. het huishoudelijk reglement 
* Art. 14., 3. : " ... ten minste drie districten zijn ver-

deeld". 
Art. 24. , dient te luiden: 
"Het hoofdbestuur bestaat uit zoveelleden als D'66 dis
tricten telt, alsmede uit de voorzitter, de vice-voorzit
ter, de secretaris, de penningmeester en vijf leden. 
De hoofdbestuursleden worden als volgt gekozen : 
1e. door de ALV (a) de voorzitter; 

(b) de vice-voorzitter; 
(c) de secretaris; 
(d) de penningmeester; 
(e) vijf leden; 

2e.door de districten (f) per district ~~n lid. 
mdien de AL V niet kan komen tot de verkiezing van ~~n 
of meer van de onder 1. .(a) tot en met (d) genoemde 
hoofdbestuursleden, dan kiest het hoofdbestuur deze !e
den uit zijn midden". 
(Ook indien men binnen de partijstructuur uitsluitend dis
tricten wenst, kan men een districtsvertegenwoordiging 
in het hoofdbestuur afwijzen. In dat geval is het mogelijk 
voorkeur te hebben voor art. 24. van het concept huis
houdelijk reglement). 

* Art. 25., derde lid: In zijn geheel schrappen. 
* Art. 27., tweede zin: "Kandidaten die door de ALV wor

den gekozen, dienen te worden opgegeven aan 
het landelijk secretariaat; kandidaten die door 
de ledenvergadering van het district worden 
gekozen, dienen te worden opgegeven aan het 
districtssecretariaat met een afschrift aan het 
landelijk secretariaa t". 

* Art. 28., tweede lid: "Het hoofdbestuur respectievelijk 
het districtsbestuur dragen er zorg voor dat .. " 

Art. 29., toevoegen: 
- 4. De verkiezing van het hoofdbestuurslid door het dis
trict geschiedt op een ledenvergadering van het betrok
ken district binnen drie weken na de AL V waarop het 
nieuwe hoofdbestuur werd gekozen. Het hoofdbestuurslid, 
dat door de ledenvergadering van een district is gekozen, 
dient te wonen binnen dat district of in een aangrenzend 
district. 

* Art. 31., 3., b.:" ... van afdelingen en districten;dit .. " 
Art. 34. , tweede lid: alternatieve mogelijkheid: 

1. " ... waargenomen door de voorzitters van 
de negen qua ledental grootste afdelingen, .. " 

2. " ... waargenomen.door de voorzitters van 
de districten, ... " 

* Art. 66. , " . . . per provincie, district, afdeling ... " 
* Art. 76., "· ... ten behoeve van afdelingen, districten en 

de ... " 
* Art. 80. , 4. : "ten minste twee dis.tricten verdeeld zijn .. " 

* HOOFDSTUK VIII. DISTRICTEN EN REGIO'S wijzigen in: 
II ••• DISTRICTEN". 

* Art. 94. , "Een district verenigt .... voor het district 
vastgestelde gebied". 

* Art. 95., " ... van de districten wijziging te brengen'.'. 



pagina 18 DEMOCRAAT Extra nummer 

* Art. 96. , in zijn geheel schrappen. 
* Art. 99., in zijn geheel schrappen. 
* Art.100., "De fun:cties van het district zijn :" 
* Art.129., tweede lid: "De districtsbesturen benoemen .. " 

derde lid : "De districtsbesturen benoemen .. " 
* Art.130., tweede zin: " ... aan het districtsbestuur en 

aan het hoofdbestuur ... " 

B. Uitsluitend regio 1s. 
Dit alternatief gaat uit van een federatieve opzet in regio
naal verband van-afdelingen. Het regiobestuur heeft als 
uitsluitende taak: coordinatie en communicatie. 
De artikelsgewijze uitwerking is als volgt. 

t. a. v. de statuten 
* Art. 10., tweede lid: " ... werkgroepen, regio 1s en afde

lingen, ... " 
* Art. 22. , tweede lid : "Een regio verenigt ... " 

derde lid : " . . . van afdelingen en regio 1 s 
vast". 
vierde lid : "Afdelingen zijn bevoegd ... " 

* Art. 23. , tweede lid : " . . . door de AL V en de ledenver
gaderingen van afdelingen worden ingesteld .. " 

t. a. v. het huishoudelijk reglement 
* Art. 14., 3. : " ... ten minste drie regio 1s zijn verdeeld". 
* Art. 25. , derde lid : " . . . een contactpersoon aan per re-

gio, het betrokken regiobestuur gehoord". 
* Art. 30., 3., b. : " ... van afdelingen en regio 1s; etc ... " 
* Art. 66. , " ... per provincie, regio, afdeling of ... " 
* Art. 76. , " ... ten behoeve van afdelingen, regio 1s en de .. 1 

* Art. 80., 4. :" ... ten minste twee regio 1s verdeeld zijn". 
* Art. 85., " ... tot ~~n, na overleg tussen de betrokken 

afdelingsbesturen te bepalen, afdeling wordt 
gerekend 1

'. 

* HOOFDSTUK VIII. DISTRICTEN EN REGI0 1S wijzigen in: 
" ... REGI0 1S" 

* Art. 94., "Een regio verenigt ... voor de regio vastge-
stelde gebied". 

* Art. 95., " ... van de regio 1s wijziging te brengen". 
* Art. 96. , in zijn geheel schrappen. 
* Art. 97. , ·in zijn geheel schrappen 
* Art. 98. , in zijn geheel schrappen. 
* Art.100. , "De functies van de regio zijn :" 
* Art.129., tweede lid: "De regiobesturen benoemen ... " 

derde lid: "De regiobesturen benoemen ... " 
* Art.130. , tweede zin:" ... aan het regiobestuur en aan 

het hoofdbestuur ... " 
* Art.148., "De afdelingen stellen ... " 

" . . . toegezonden aan het hoofdbestuur". 
laatste zin schrappen. 

II Stemmen bij volmacht 

A. E~n extra stem bij volmacht, metals alternatief: meer
dere extra stemmen bij volmacht. 
Uitwerking : 
Art.13., derde lid, van de statuten: "Ieder ter vergade
ring aanwezig lid heeft naast zijn eigen stem de mogelijk
heid bij volmacht gQg ~~n stem (alternatief: meerdere 
stemmen) uit te brengen volgens een bepaling van het 
huishoudelijk reglement". 
Art. 22., eerste lid, van het huishoudelijk reglement: 
"Ieder lid van D166 kan, na registratie bij het congres
secretariaat v66r de aanvang van de ALV, naast zijn ei
gen stem Mn stem (alternatief: meerdere stemmen) bij 
volmacht uitbrengen bij aile stemmingen". 

B. De mogelijkheid voor ieder lid van D166 op een afdelings
vergadering of op een districtsvergadering (indien daar
van sprake is) zijn stem uit te brengen die geldigheid 
heeft op de ALV voor bepaalde concrete vraagpunten. 
Uitwerking: 

* Art. 13., derde lid, van de statuten: schrappen. 
Art. 22., eerste lid, van het huishoudelijk reglement: 
"leder bij een stemming op de AL V aanwezig lid kan ~~n 
stem uitbrengen. Op basis van de onderwerpen van de a,.. 
genda van de AL V die behandeld zijn in een ledenvergade
ring van een afdeling of een district (indien daarvan spra-

ke is) kan een daartoe op zo 1n vergadering gemachtigd 
lid van een afdelings- of districtsbestuur v66r de aan
vang van de ALV bij het congressecretariaat de stemmen 
geldig kenbaar maken van die leden van D166 die op de 
AL V niet aanwezig zijn en hem daartoe 6f op de ledenver
gadering van de betrokken afdeling 6f op de ledenverga
dering van het betrokken district schriftelijk hebben ge
machtigd. 
Opmerking: 
Met het bovenstaande doet de kerngroep reglementen een 
poging in art. 22. van het huishoudelijk reglement de op
lossing in zijn directe betekenis weer te geven. In feite 
vereist deze mogelijkheid een veel verder gaande uitwer
king dan de kerngroep binnen het kader van zijn voorstel
len kan voorzien. Indien men kiest voor deze vorm van 
stemmen bij volmacht dan betekent dat een geheel andere 
opzet van de besluitvorming door de ALV. 

III Zittingsduur en aftreden van het hoofdbestuur. 
(Artikel 29. , eerste en tweede lid, van het huishoudelijk 
reglement) 

A. Eerste lid: "Het hoofdbestuur wordt gekozen voor een pe
riode van ~~n jaar" .. 
Tweede lid : "Het hoofdbestuur treedt telkens in zijn ge
heel af". 
Dit betekent ieder jaar een hoofdbestuursverkiezing. 

B. Eerste lid : "Hoofdbestuursleden worden gekozen voor een 
periode van twee jaar". 
Tweede lid : "Het hoofdbestuur treedt telkens ten minste 
voor de helft af". 
Dit betekent ieder jaar een hoofdbestuursverkiezing. De
ze mogelijkheid garandeert tevens de continui"teit binnen 
het hoofdbestuur. 
Opmerking: 
De continui"teit binnen het hoofdbestuur wordt in het con
cept huishoudelijk reglement, volgens de mening van op
stellers, redelijkerwijs niet in gevaar gebracht. Als 
voordelen van de voorstellen in het concept huishoudelijk 
reglement kunnen worden genoemd : 
1. dat om het andere jaar hoofdbestuursverkiezingen wor

den gehouden; 
2. dat aile hoofdbestuursleden een gelijk mandaat hebben, 

omdat ze allen in dezelfde ALV zijn gekozen. 

IV.Kandidaatstelling voor de Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal. 

A. Versterkt effect van voorkeurstemmen. 

Deze mogelijkheid legt het effect van de inspraak van 
niet-leden in de samenstelling van de D166-kamerfractie 
op het tijdstip van de algemene verkiezingen; in tegen
stelling tot de voorstellen in het concept huishoudelijk 
reglement, die deze inspraak op een eerder tijdstip doet 
vallen, zij het dat vermoedelijk van een geringer aantal 
niet-leden sprake zal zijn. 
Het verdient aanbeveling te overwegen dat: 
1. binnen korte tijd van regeringswege voorstellen te ver

wachten zijn om wettelijk een versterkt effect van voor· 
keurstemmen te regelen; 

2. het binnen een partijorganisatie, welke een grote mate 
van democratisering van de kandidaatstelling mogelijk 
maakt, uiterst moeilijk is binnen de wettelijke bepa
lingen achteraf een correctie hier op toe te passen. 

B. Een uniforme landelijke lijst. 

Deze mogelijkheid is namens de subcommissie kieswet 
van de landelijke politieke werkgroep Staatsrecht- op 
verzoek van de opstellers van het concept huishoudelijk 
reglement- door de heren A. C. de Goederen en J. C. de 
Vries RobM als volgt geformuleerd : 

Naar de mening van de subcie dient in Hoofdstuk IX van 
de concept-statuten als alternatief te worden opgenomen 
de figuur dat D166 landelijk met Mn uniforme lijst uit
komt, zij het met ~~n afwijkende "reservelijst" in een 
der kieskringen. Deze reserve is nodig, omdat de Kies
wet op het ogenblik niet meer dan 30 kandidaten per lijst 
toelaat. In verband met eventuele grote verkiezingssuc-
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cessen en met de noodzaak om over voldoende reserve te 
beschikken als er na de verkiezingen gekozen kandidaten 
uitvallen is 'immers een aantal van 30 kandidaten onvol
doende. 

Zou D'66 voelen voor het idee van de landelijke uniforme 
lijst, dan loont het de moeite de Staatscommissie Cals te 
benaderen over een wijziging in de Kieswet in die zin dat 
het max. per lijst wordt verhoogd, eventueel aileen voor 
het geval i:iat een partij inderdaad met een landelijk ge
lijkluidende lijst wil komen. Zo lang een dergelijke niet 
principiele - en daarom wellicht haalbare - wijziging 
niet tot stand is gekomen, wordt een kieskring opge
scheept met de reservelijst, bijv. bestaande uit de nrs. 
1 en 31 t/m 59 van de door de ALV op te stellen kandida
tenlijst. Het ligt voor de hand hiervoor de kleinste kies
kring te nemen, Zeeland; daar zou D'66 lOx zoveel stem
men moe ten behalen als in 1967 (2, 2%) om op eigen kracht 
een zetel te veroveren. 

Voordelen van dit voorstel zijn: 
1. Via de voorverkiezingen kan men het gewicht van de 

regionale kandidaten zo groot mogelijk maken als men 
wil - het voorstel behoeft dus niet te gaan ten koste 
van een wellicht gewenste locale spreiding. 

2. Aan alle kiezers in den lande - behalve die in Zeeland 
- is direct duidelijk wie D'66 in de Kamer wil hebben. 
Bij onderling verschillende lijsten ontbreekt dit over
zicht, omdat de kiezer niet weet welke kandidaten op 
zijn lijst slechts locale grootheden zijn en welke op ai
le lijsten staan opgesteld. Bovendien is de verkiezing 
van de locale nrs. 2 een onzekere zaak, omdat doorlo
ting wordt bepaald op welke lijst nr.l is gekozen het
geen mogelijk de op die lijst voorkomende nr. 2 kans
loos maakt. Ook is mogelijk dat de ene nr. 2 minder 
stemmen nodig heeft voor een zetel dan een nr. 2 op 
een andere lijst. 

3. Hiermee hangt samen dat in het uniforme systeem de 
kans om via voorkeurstemmen te worden gekozen 
voor alle kandidaten gelijk is (dwz. even klein). 

4. Een bijkomend voordeel is nog dat de ALV met Mn 
rangordestemming de nrs. 1 t/m 59 kan aanwijzen. 

Invoering van het bovenstaande maakt de volgende wijzi
gingen van de concept statuten nodig: 
- art. 101. de KLE kunnen blijven bestaan, elke andere 

eenheid is ook goed (kieskring, di~trict, regio); 
- art.l04. het optreden van een kandidaat in een of meer 

eenheden kan men naar believen regelen; 
- art. 113. de verkiezingscommissie plaatst de kandida

ten op een lijst in volgorde van het bij de (locale) ver
kiezing behaalde aantal stemmen; 

- art. 116. Uit deze lijst stelt het HB een voordracht op 
voor de verkiezing door de ALV van een landelijkelijst 
en, indien zulks door het HB wenselijk wordt geoor
deeld, voor de lijst die als reservelijst moet dienen 
met vermelding van de kieskring, waar zij voorstelt 
dat deze lijst wordt ingediend; 

- art.116. tegenkandidaten mogelijk en tegenvoorstel mbt 
"zure" kieskring; 

-de artt.116., 117. en 119. vervallen, evenals de laat
ste zin van art. 115. 

Tenslotte is denkbaar - als eventuele compromisoplos
sing, dat de ALV telkens beslist over het al of niet met 
een uniforme lijst uitkomen. Men zou dan een bepaling 
kunnen maken in deze geest : 
(na de overdracht van de kandidaten door het HB) 
Het HB maakt tevens bekend of zij voorstaat met ~~n lan
delijke lijst de verkiezingen in te gaan. 
Beslist de ALV dater een landelijk gelijkluidende lijst 
zal zijn, dan zijn toepai'Jselijk de artt .... in plaats van 
de artt ... 

H uishoudelijk reglement 
hoofdbestuursverkiezingen 
Artikell. 
De gelegenheid tot kandidaatstelling vangt aan onmiddellijk 
na de aankondiging van de datum van de ALV en eindigt ~~n 
week v66r genoemde datum 
Kandidaten dienen te worden opgegeven c. q. kunnen zichzelf 
opgeven aan het landelijk secretariaat. 
De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van het onder
tekende formulier als bedoeld in artikel 17. van de statu ten, 
dat verkrijgbaar is op het landelijk secretariaat. 

Artikel 2 
Bij de kandidaatstelling stelt iedere kandidaat op door het 
hoofdbestuur te verstrekken formulieren de volgende per
soonlijke gegevens ter bekendmaking aan de leden beschik
baar: 
(a) personalia; 
(b) gegevens om trent lidmaatschap en functies binnen de 

partij. 
Het hoofdbestuur zorgt ervoor dat een zakelijke samenvat
ting van deze gegevens tijdig voor de vergadering ter be
schikking van alle leden wordt gesteld. 

Artikel 3. 
Het lidmaatschap van het hoofdbestuur is niet verenigbaar 
met enige andere partijfunctie. 
Het lidmaatschap van werkgroepen geldt niet als partijfunc
tie in de zin van dit artikel. 

Artikel 4. 
a) Alle leden ontvangen een lijst, waarop alle kandidaten in 

alfabetische volgorde staan vermeld, alsmede een stem
biljet met daarop tien van ~~n tot en met tien genummer
de naamvakken. 

b) De leden stemmen door op het stembiljet ten minste ~~n 
en ten hoogste tien namen van kandidaten in te vullen in 

de volgorde van hun voorkeur. 
c) De stembiljetten worden bij de stemcommissie ingele-

verd en geteld·. 

Artikel 5. 
De stemcommissie bepaalt de uitslag overeenkomstig de 
volgende bepalingen : 
a) Ieder geldig stembiljet geldt voor Mn geldige stem. 
b) De stemcommissie deelt het aantal geldige stemmendoor 

~~n meer dan het aantal te vervullen plaatsen en ver
hoogt het quotient, indien dit een geheel getal is, met 
~~n. of, indien daarin een breuk voorkomt, tot het eerst
volgende gehele getal. Het aldus verkregen getal wordt 
kiesdeler genoemd. 

c) D~ kandidaten, die een aantal eerste-voorkeur-stemmen 
hebben verkregen, gelijk aan of grot(lr dan de kiesdeler 
zijn gekozen. 

d) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld, dan wordt het 
stemmenoverschot van een kandidaat, die een aantal 
stemmen, groter dan de kiesdeler, heeft verkregen, o
vergedragen op ~~it of meer der overige kandidaten over
eenkomstig de wens van de leden, die hun stem al op de
ze kandidaat hebben uitgebracl:i.t, en wel op een wijze als 
volgt: 

Elk biljet, geldend voor de kandidaat die een stemmen
overschot heeft verkregen, wordt toegekend aan de nog 
niet gekozen kandidaat, aangewezen door de verdere 
voorkeur van het Ill, dat zijn stem op dit biljet heeft uit
gebracht. 

De aldus aan eenzelfde kandidaat toegekende stembiljet
ten gelden tezamen voor deze kandidaat als een aantal 
stemmen, gelijk aan een zodanig deel van de over tedra
gen stemmen, als bepaald wordt door de verhouding van 
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het aantal der aan hem toegekende biljetten tot het gehele 
aantal biljetten van de kandidaat, wiens stemmenover
schot overgedragen wordt. 

Het aantal stemmen, waarvoor de aan een kandidaat toe
gekende biljetten tezamen voor deze kandidaat gelden, 
wordt de stemmenwaarde van deze biljetten genoemd. 

e) Heeft meer dan ~~n kandidaat een aantal stemmen ver
kregen, groter dan de kiesdeler, dan worden de stem
menoverschotten van deze kandidaten achtereenvolgens 
overgedragen op de wijze als in lid d) bepaald. 

f) Na overdracht van alle stemoverschotten der kandidaten 
welke een aantal, groter dan de kiesdeler, hebben ver
kregen, zijn gekozen de kandidaten, die met de op hen 
overgedragen stemmen een aantal stemmen verkregen, 
gelijk aan of groter dan de kiesdeler. 

g) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld en heeft eenkan
didaat met de op hem overgedragen stemmen een aantal 
stemmen verkregen, groter dan de kiesdeler, dan wordt 
zijn stemmenoverschot overgedragen op ~~n of meer der 
overige kandidaten overeenkomstig de wens, zowel van 
de leden, die hun stem opdeze kandidaat hebben uitge
bracht, als van degenen, wier stem overeenkomstig hun 
wens op deze kandidaat was overgedragen en wel op de 
wijze als volgt: 
Het steinmenoverschot van de kandidaat wordt evenredig 
verdeeld over de groep stembiljetten der leden, die hun 
stem op deze kandidaat hebben uitgebracht en de groep, 
of groepen stembiljetten, die bij de overdracht van een 
stemmenoverschot of van stemoverschotten aan deze kan
didaat zijn toegekend en wel naar evenredigheid van de 
stemmenwaarde van deze "biljettengroepen .. 

Daarop vinden achtereenvolgens ten aanzien van ieder van 
deze biljettengroepen en het aan deze groepen toegekende 
deel van het stemmenoverschot de bepalingen van lid d) 
alinea ,2 en :f overeenkomstige toepassing. 

Lid e) vindt overeenkomstige toepassing. 

h) Na overdracht van alle stemoverschotten, in het vorige 
lid bedoeld, zijn gekozen de kandidaten, die met deal
dus op hen overgedragen stemmen een aantal stemmen 
hebben verkregen gelijk aan of groter dan de kiesdeler. 

i) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld, en heeft een 
kandidaat met de ingevolge lid g) op hem overgedragen 
stemmen een aantal stemmen verkregen, groter dan de 
kiesdeler dan vinden de leden g) en h) overeenkomstige 
toepassing. 

j) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld, dan vindt lid i) 

Jaarverslagen 
Secretaris over de periode 1967/1968 

Hoofdbestuur 
Op het op 18 november 1967 te Helmond gehouden congres 
werden voor het eerst na de oprichting van de partij verkie
zingen gehouden ter voorziening in een aantal vacatures in 
het hoofdbestuur wegens periodieke aftreding van Mevrouw 
C. E. van Lookeren Campagne-van Renterghem en de heren 
J. A. Boeren, P. Fetter, G. Ringnalda, M.A. Veldman, L. 
Vooys en J. Wessel. 
Als nieuwe !eden van het hoofdbestuur werden gekozen Me
vrouw J. C. Werthe~m Salomonson-Schaap en de heren 
J.A. P.M. Beekmans, P. Dirks, B. Hamstra, J. J. van der 
Kaaden, B. E. Kuiper, E. J. van Litsenburg, J. A. Nagtegaal, 
R. J. Ovezall, S. Schuyer, N. Schwarz, W. L. Sluis, H. W. M. 
Stokvis, J. W. Vuyk en H. J. Zeevalking, zodat dit bestuur als 
volgt is samengesteld : 

zo vaak overeenkomstige toepassing tot 6f alle plaatsen 
vervuld zijn 6f er geen stemmenoverschot meer is. 

k) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld, dan valt dekan· 
didaat met geringste aantal stemmen af. Bij gelijk aan
tal beslist het lot. 

Zijn stemmen worden overgedragen op ~~n of meer der 
overige kandidaten overeenkomstig de wens zowel van de 
leden, die hun stem op deze kandidaat hebben uitgebracht 
als van degenen wier stem overeenkomstig hun wens op 
deze kandidaat was overgedragen en wel op de volgende 
wijze: 

Achtereenvolgens vindt ten aanzien van iedere biljetten
groep van de afgevallen kandidaat en de stemmenwaarde 
van deze groep het bepaalde van lid d) alinea 3 en 4 over
eenkomstige toepassing. 

l) Na overdracht van de stemmen, in het vorig artikel be
doeld, zijn gekozen de kandidaten, die met de aldus op 
hen overgedragen stemmen een aantal stemmen hebben 
verkregen gelijk aan of groter dan de kiesdeler. 

m) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld en heeft een kan· 
didaat met de ingevolge lid k) op hem overgedragen stem
men een aantal stemmen verkregen, groter dan de kies
deler dan vinden de !eden g) tot en met j) overeenkomsti
ge toepassing. Een afgevallen kandidaat wordt geachtniet 
meer op de lijst voor te komen. 

n) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld, dan valt de kan· 
didaat, welke dan het geringste aantal.stemmen heeft, af. 
Bij gelijk aantal beslist het lot. 
Lid k) alinea 2 en 3, en de leden l) en m) vinden over
eenkomstige toepassing. 

o) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld, dan vindt lid n) 
zo vaak toepassing tot alle plaatsen vervuld zijn of niet 
meer kandidaten over zijn, dan plaatsen vervuld moeten 
worden. In welk laatste geval deze kandidaten gekozen 
zijn. 

p) Indien de aantallen stemmen, welke overeenkomstig ali
nea 4 van lid d) of alinea 2 van lid g) gevonden worden, 
niet alle gehele getallen zijn, dan worden zoveel van de 
grootste breuken naar hoven tot gehele getallen afgerond, 
met verwaarlozing der overige breuken, dat de som der 
aantallen stemmen gelijk is aan het aantal over te dra
gen stemmen. Bij gelijkheid van breuken beslist het lot. 

q) Biljetten, welke niet voor overdracht vatbaar zijn (uitge'
putte biljetten), worden voor de toepassing van de vierde 
alinea van lid d) gelijkgesteld met aan een kandidaat toe
gekende biljetten. 

secretariaat 
penningmeester 
kascommissie 

H. van Beekhuizen R. J. Ovezall 
J. A. P.M. Beekmans S. Schuyer 
P. Dirks N. Schwarz 
B. Hamstra W. L. Sluis 
F. A. Hijmans H. W. M. Stokvis 
J. J. van der Kaaden J. W. Vuyk 
H. J. Koenen R. Walthuis 
B. E. Kuiper F. Warnaar 
E. J. van Litsenburg Mevr. J. C. Wertheim 
H.J.van Lookeren Campagne Salomonson-Schaap 
J.A. Nagtegaal H. J. Zeevalking 

Het hoofdbestuur vergaderde in zijn nieuwe samenstelling 
voor het eerst op 25 november 1967. Besloten werd het da
gelijks bestuur als volgt samen te stellen: een voorzitter, 
twee secretarissen (een met nadruk op politiek, de ander 
met nadruk op organisatie), een penningmeester, een lid 
voor contact met regio's, districten en afdelingen, een lid 
voor contact met politieke werkgroepen en fractie en een 
lid voor speciale projecten, verkiezingen en propaganda. 
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ill de verschillende functies werden gekozen: 
voorzitter: H. J. van Lookeren Campagne, 
secretarispolitieke zaken: H. van Beekhuizen, 
secretaris organisatorische zaken: B. Hamstra, 
penningmeester: J. A. P.M. Beekmans, 
lid voor contacten met regio's, etc. : P. Dirks, 
lid voor contacten met werkgroepen en fractie: N. Schwarz, 
lid voor contacten, speciale projecten: F. A. Hijmans. 

In verband met de precaire financHile situatie werd besloten, 
dat Beekrb.ans en van Lookeren Campagne zich in samenwer
king met de financiele commissie en !eden-accountants zul
len bezighouden met de sanering der partij-financH!n. 

Led en 
Het aantalleden bedroeg op het ogenblik van afsluiting van 
dit verslag 3774. 
In de maand juli 1967 werden 400 leden afg~voerd van de 
verzendlij st in verband met wanbetaling. 

Afdelingen 
Er waren bij de afsluiting van dit verslag 77 afdelingen met 
de volgende aan tallen leden : 
Abcoude 12 
Almelo 13 
Amersfoort 31 
Amstelland 26 
Amstelveen 62 
Amsterdam 490 
Apeldoorn 3 7 
Arnhem 60 
Baarn/Soest 21 
Bergen op Zoom 21 
de Bilt/Bilthoven 33 
Bodegraven 16 
Breda 35 
Boxtel 3 
Cappelle a/d IJssel 33 
Delft/Westland 58 
Deventer 39 
Doetinchem 16 
Dordrecht 68 
Drenthe 38 
Eems :mond 11 
Eindhoven 102 
Emmen 16 
Enschede 68 
Friesland 39 
Goeree/Overflakkee 16 
't Gooi 111 
Gouda 41 
's Gra venhage 404 
Groningen 100 
Groot-Alkmaar 50 
Haarlem 95 
Haarlemmermeer 25 
Heerenveen 17 
Heerlen 18 
Helmond 17 
den Helder 37 
Hengelo (Ov.) 31 
Hoogezand 15 

Huizen (N.H.) 
Leeuwarden 
Leiden 
Leidschendam 
de Liemers 
Maastricht 
N. en Midden Zee

land 
Nijmegen 
Oost-Flevoland 
Oostelijke Mijn-

streek 
Oss 
Roermond 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schiedam 
Stadsgew. den Bosch 
Til burg 
Utrecht 
Valkenburg 
Veendam 
Venlo 
Vlaardingen/ 

Maassluis 
Voorburg 
Voorne/Putten 
Voorschoten 
Waddinxveen 
Wageningen 
Wassenaar 
Weert 
Water land 
West. Mijnstreek 
Ymond 
Zaanstreek 
Zeeuwsch/ 

Vlaanderen 
Zeist 
Zutphen 
Zwolle 

17 
25 

103 
51 
23 
35 

37 
43 
21 

37 
31 
16 

165 
45 
20 
19 
31 
32 

111 
11 
15 
19 

33 
42 
28 
19 
23 
50 
28 

9 
18 
19 
39 
32 

25 
65 
25 
70 

In het buitenland woonden 17 leden. 

De in Nederland wonende leden zijn als volgt over de pro
vincies verspreid: 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelder land 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 

141 
81 
54 

242 
254 
261 

1034 
1176 

per 1000 inwoners 
0.28 
0.15 
0.15 
0.27 
0.17 
0.34 
0.47 
0.40 

Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Gehele land 

Regio's 

78 
272 
164 

0.26 
0.16 
0.18 
0.30 

·Teneinde de communica tie met de afdelingen te bevorderen 
werden door het hoofdbestuur een aantal regio's ingesteld en 
werden de volgende leden van het hoofdbestuur belast met 
het onderhouden van contacten met de afdelingen in de vol
gende regio' s : 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelder land 
Utrecht 
Noord-Holland I 
Noord-Holland II 

B. Hamstra 

S.Schuyer 
R. J. Ovezall 
H. J. Zeevalking 
F. A. Hijmans 
Mevr. J. C. Wertheim 

Salomonson-Schaap 
Zuid-Holland I J. J. van der Kaaden 
Zuid-Holland II J. A. Nagtegaal 
Zeeland J. A. P.M. Beekmans 
Noord-Brabant W. L. Sluis 
Limburg E. J. van Litsenburg 

Niet in alle regio's heeft dit systeem tot tevredenheid ge
werkt. Een onderzoek naar de oorzaken daarvan zal moeten 
uitwijzen hoe verbeteringen zullen kunnen worden aange
bracht. 

Commissies 
Door de algemene ledenvergadering was in 1966 ingesteld een 
kascommissie, welke tot taak heeft het uitoefenen van con
trOle op de penningmeester en terzake verslag uit te bren
gen aan de ALV. Deze commissie bestond uit de heren E. 
Boelmans, R. Walthuis en P. van der Wiel. 
Verder zijn nog de volgende door het hoofdbestuur ingestelde 
commissies werkzaam: 
a. FinancHHe commissie, 

b. Publiciteitscommissie: 

c. Panel-commissie: 

d. Enqu~tecommissie: 

e. Stuurgroep integrale ont
wikkelingsplanning: 

Secretariaat 

waarin zitting hebben de 
heren H. H. A. Dijssel
bloem, W. F. Hartkamp, 
R. J. Ovezall, A; W. de 
Vries en M. Wallis de 
Vries. 
Voorzitter: L. Capit 
Secretaresse : Mej. E. 

Bongers 
Voorzitter: G. Nooteboom 
Secretaris: H. J. Koenen 
Voorzitter: D. J. Jasper 
Secretaris: G. v. d. Molen 

is in oprichting. 

Sedert 1 mei 1967 is het secretariaat gevestigd in het met 
ingang van die datum gehuurde pand aan de Keizersgracht 
576 te Amsterdam. 

Person eel 
Op het secretariaat waren gedurende de verslagperiode 
werkzaam: 

Mevrouw P.M. Visser-Engelgeer, 
Mevrouw J. A. Spook-Knuttel 
Mejuffrouw G. C. M. Hoeffnagel 
Mejuffrouw T. W. Melse 

Daartoe door de financHile situatie van de partij gedwongen 
werd door inkrimping van de werktijden een beduidende be
sparing op de secretariaatskosten verkregen. 
Mede in verband met de grotere activiteiten van werkgroe
pen, verbetering van de financiele administratie en de aan 
de uitgifte van het maandblad 'Democraat' verbonden werk
zaamheden was de beschikbare "man"kracht volledig bezet. 
Het in de loop van 1968 opgezette centrale documentatie-sys
teem kon daardoor nog niet van de grond komen. Slechts de 
literatuurdocumentatie werd door de vrijwillige medewer
king van Mevr. N. Spruyt-Dolk uit Den Haag volledig bijge
houden, waarvoor hier een woord van hartelijke dank op zijn 
plaats is. 
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Fracties en vertegenwoordigende lichamen 
De fracties zijn thans als volgt samengesteld: 
a. Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Mej.A. M.Goudsmlt en de heren H. A. F. M. 0. van Mierlo, 
A. de Goede, M.Dijkstra, E. C. Visser, E. Nypels en 
M. J. J.A. Imkamp. 

b. Gemeen\.eraad van Zwolle 
De heren B. W. Hekkert, M. Edelijn, die de heer E. Eyken 
opvolgde en M. Kofflard. 

c. Gemeenteraad van Helmond 
De heren H. Swinkels, H. Terwisse en G. Visser 

d. Adviesraad voor Oost-Flevoland 
De heren J.P. Suirlgeest en R. J. Cuelenaere. 

De deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Veendam 
wordt voorbereid. 

Politieke werkgroepen 
Op het ogenblik bestaan de volgende landelijke politieke 
werkgroepen : 

Bevolkingspolitiek 
Buitenland 
Cultuur 
Defensie 
Jeugdzaken 
Wet en Recht 
Landbouw 
Onderwijs 

Ruimtelijke ordening 
Sociaal-economische werkgroep 
Staatsrecht 
Verkeer 
Volksgezondheid 
Volkshuisve sting 
Co<Srdinatiecomm. Gemeente

politiek 
Co<Srdinatiecomm. Prov. politiek 

De activiteit van een aantal werkgroepen is in 1967/1968 
groot geweest. Er zijn vele rapporten verschenen, waarvan 
de volgende op het secretariaat verkrijgbaar zijn: 
Staatsrecht : 

Rapport over herziening van het kiesstelsel voor de Sta
ten -Generaal. 
Rapport betreffende staatsrechtelijke vernieuwing. 

Technologie : 
Discussienota over de "Technologische ontwikkeling en 
de Nederlandse samenleving". 

Ondernemingsrecht : 
Pre-advies inzake de herziening van het ondernemings
recht; dl 1 - Jaarverslaggeving en enqu~terecht. 

Onderwijs: 
Discussienota "Onderwijs; eerste deel - Het niet-weten
schappelijk onderwijs, 37 stellingen met toelichting". 

Buitenland en Defensie: 
"Nederland in de NAVO? Ja, maar .... "; eindrapport 
behandeld in deelcongres juni 1968. 

Integrale Planning : 
Congress1ukken (stellingen en rapporten) en verslag van 
het s1udiecongres mei 1968. 

Over de rapporten "Integrale Planning" en "Nederland in de 
NAVO? Ja, maar .... " werden in respectievelijk mei en 
juni 1968 deelcongressen gehouden. 
Verschillende werkgroepen (c. q. sub-werkgroepen) brach
ten rapporten en adviezen uit aan de Tweede Kamer-fractie. 
De Co<Srdinatiecommissie Gemeentepolitiek stelde een basis
gemeenteprogramma open de Commissie Provinciale poli
tiek produceerde een concept voor een programma voor de 
verkiezingen van de Provinciale Staten. 

Propaganda 
a. Spreekbeurten 

Er werden gedurende de verslagperiode een groot aantal 
spreekbeurten vervuld, welke eensdeels werden georga
niseerd door afdelingen, anderdeels door andere organi
saties, zoals Volkshogescholen, Jongerenorganisaties 
e. a. . De regeling van de spreekbeurten leverde nogal 
eens moeilijkheden op, omdat het secretariaat niet steeds 
bekend is met de ''bezetting" van de sprekers en ook niet 
voldoende op de hoogte is van de beschikbare sprekers 
voor bepaalde onderwerpen. Bovendien is het van belang, 
dat het bes1uur op de hoogte is van de ervaringen van de 
sprekers, de reactie~ van het publiek en de opkomst. 
Het bes1uur besloot daarom een nieuwe sprekerslijst aan 
te leggen en de spreekbeurten centraal te regelen. Het 
deed daartoe een beroep op de afdelingen en richtte tot de 

sprekers het verzoek om van elke gehouden spreekbeurt 
een beknopt verslag in te zenden. 
De resultaten van deze poging zijn niet bevredigend ge
weest. Slechts weinig afdelingen verleenden hun mede
werking. Van sommige sprekers kwamen regelmatig 
verslagen binnen. 
Getracht zal worden in overleg met de afdelingen alsnog 
tot een bevredigende regeling te komen. 

b. In februari 1968 werd een aan de kiezers gerichte brief 
van de fractievoorzitter Van Mierlo op grote schaal via 
de afdelingen verspreid. Slechts in een paar afdelingen 
heeft de verspreiding van deze brief merkbare resultaten 
opgeleverd. In het algemeen gesproken zijn die resulta
ten beneden de verwachtingen gebleven. 

c. De publiciteitscommissie belegde op 27 april 1968 een 
bijeenkomst met vertegenwoordigers van de afdelingen 
ter bespreking van de interne publiciteit en de publiciteit 
naar buiten. De opkomst was gering. 

d. Via een op 17 januari 1968 gehouden televisie.ouitzending 
werd bijzondere aandacht besteed aan de ledenwerving. 

e. Het secretariaat had gedurende de verslagperiode een 
groot aantal verzoeken om inlichtingen over D'66 te ver
werken. Een verheugend verschijnsel is, dat deze ver
zoeken voor een belangrijk deel komen van jonge mensen, 
jeugdorganisaties, onderwijsinstellingen en vormingscen
tra. 
Medewerking werd verleend aan vormingscursussen voor 
plattelandsjongeren en jeugdig P. T. T.personeel. 

f. De radio- en T.V. uitzendingen in de voor politieke par
tijen beschikbaar gestelde zendtijd leveren meestal enige 
reactie op. 

Verhouding hoofdbestuur /fractie 
Het hoofdbes1uur vergaderde een tweetal malen met devol
ledige fractie; de eerste keer ter bespreking van de wijze, 
waarop de communicatie 1ussen hoofdbes1uur en fractie het 
best kan worden geregeld, de tweede maal ter bespreking 
van een aantal politieke zaken. In een aantal vergaderingen 
van het hoofdbes1uur waren de fractievoorzitter en een of 
meer fractieleden aanwezig. 

Democraat 
Van Democraat verschenen in de verslagperiode 11 num
mers. De redactie werd (met medewerking van enige leden) 
gevoerd door de heer J. G. Huygens. 
Het aantal abonn£!'s bedroeg bij het afsluiten van dit verslag 
+ 2600. 

Vergaderingen 
a. Ledenvergaderingen 

In 1967/1968 werden 2 deelcongressen en een politiek con
gres gehouden. 
In de deelcongressen werden respectievelijk behandeld 
een rapport over "Integrale Ontwikkelingsplanning" en 
"Nederland en de NA VO". Het politiek congres op 13, 14 
en 15 september behandelde een 3-tal door het hoofd.be
s1uur voorgestelde resoluties en een aantal wijzigingen 
in het partijprogramma. 

b. Hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur vergaderde als regel maandelijks. Inde 
eerste vergaderingen moest veel aandacht worden be
steed aan organisatorische problemen. Andere onder
werpen, die veel aandacht van het hoofdbestuur hebben 
gevraagd, waren de partijvernieuwing (waaromtrent een 
discussies1uk werd samengesteld door de heren Moer
kerk en Stokvis), de in het politiek congres behandelde 
resoluties, deelname aan gemeenteraadsverkiezingen, 
herziening van de Grondwet, voorbereiding van de con
gressen, de financUin, Democraat, partijstrategie en 
proefpanel. 

c. Dagelijks bes1uur 
Het dagelijks bes1uur kwam als regel wekelijks, soms 
vaker, bijeen. Ook het dagelijks bestuur moest aanvan
kelijk veel tijd besteden aan organisatorische zaken en 
de financien. Daarnaast vroegen de aandacht de voorbe
reiding van hoofdbes1uursvergaderingen en de uitvoering 
van besluiten van het hoofdbestuur, de propaganda, De
mocraat, vergaderingen met afdelingen, uitvoering van 
de congresresoluties en een groot aantal ingekomenbrie
ven. 
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Het gehele jaar overziende mag, meen ik, worden geconsta
teerd, dat 1967/1968 voor D'66 een redelijk jaar is geweest, 
dat werd afgesloten met een geslaagd politiek congres. 
Toch blijft ernog veel te wensen over, met name is een 
flinke ledenaanwas dringend, noodzakelijk. Hoewel onze fi
nanciEHe positie in het afgelopen jaar verbeterde, vormt de 
beperktheid van de middelen, waarmede gewerkt moet wor
den, toch nog een rem voor de ontwikkeling van noodzake
lijke activ:iteiten. 
Toch wetti.gen de ervaringen van het afgelopen jaar een op
timistisch geluid voor de toekomst te laten horen. 

Amsterdam, 17 oktober 1968. 
B. Hamstra 

Penningmeester 

Het financiEHe beleid stond het afgelopen jaar in het teken 
van de sanering. De hoofdpunten waren het afbetalen van de 
schulden~ het afdragen van gelden aan de afdelingen en het 
innen van achterstallige contributies. De leden die op 1 juli 
1968 hun contributie over 1967 nog niet betaald hadden wer
den na voorafgaande waarschuwing van de verzendlijst afge
voerd. Bezuinigd werd vooral op de posten salarissen per
soneel, d:rukwerk en porti. In de loop van 1968 bleek het 
mogelijk de bovenste verdieping van het secretariaat af. te. 
stoten waardoor een besparing van f 2800.- op jaarbasis be
reikt werd. 
Gezien de hoge huurkosten werd besloten de votometer en 
een geluidsinstallatie aan te schaffen. De kosten van de vo
tometer (2: f 10. 000.- in vier driemaandelijkse termijnen te 
betalen) zijn na 5 congressen (huur ~ f 2000.- per keer) be
taald. 
De geluidsinstallatie werd door enkele leden van het Leidse 
congres gebouwd. De kosten bedroegen 2: f 700. -. De huur
prijs zou f 1000.- geweest zijn. Getracht wordt beide in
stallaties aan andere partijen te verhuren. 

Bij het houden van congressen werd er vanuit gegaan dat de
ze in beginsel zichzelf moesten betalen. Over het algemeen 
is dit bevredigend verlopen al moet betreurd worden dat 
hierdoor de kosten voor de deelnemers vrij hoog waren. 
Waar nodig werd vermindering of vrijstelling van betaling 
verleend. 
Op verzoek van het HB werd door de heer P. C. Pieters te 
Dordrecht een begroting voor 'Democraat' opgesteld. In sa
menwerking met de redactie is het hem gelukt dit blad een 

Voorstel J. Beekmans 

contributieregeling 
Uitgangspunten bij het concluderen tot onderstaand voorstel 
zijn geweest: 
a. Een ledenbestand datal geruime tijd rond 4000 blijft han

gen; 
b. een minimaal noodzakelijk inkomen van f 100. 000. -; 
c. het gemiddelde bedrag aan contributies dat bij de huidige 

regeling binnenkomt bedraagt ruim f 25.- per lid; 
d. de- kostprijs- per lid ligt rond f 12.- per jaar. 
Nu de oude schulden geleidelijk afgelost kunnen worden zal 
er in 1969 bij gelijkblijvende inkomsten ruimte komen voor 
het bestrijden van verkiezingskosten. 
De stelling dat een verlaging van de contributie het aantal 
leden snel zal doen toenemen is zeer dubieus. Het is op dit 
moment niet verantwoord dit experiment te wagen. Wel lijkt 
het zinvol het lidmaatschap aantrekkelijker te maken voor 
de zeer grote groep mensen die minder dan f 10. 000.- per 
jaar V!'lrdienen. 
Daarom wordt voorgesteld de huidige contributiemaatstaven 
in grote lijn te handhaven doch de zinsnede: de minimum 

financiele basis te geven waardoor verschijning gegaran
deerd is. Deze begroting is op aanvraag bij het secretariaat 
verkrijgbaar. 
Uit de gepubliceerde kwartaaloverzichten blijkt dat de finan
ciE\le positie van de partij wel gezonder, maar nog verre 
van rooskleurig is. 
Een voorlopige begroting voor 1969 vindt u hierbij. Op het 
congres zal u een financieel overzicht t/m 1-12-'68 aange
boden ·worden. · 
Een woord van dank aan de heer H. Dijsselbloem jr., die ve
le uren besteed heeft aan het organiseren en controleren van 
de boekhouding, is hier zeker op zijn plaats. 

J.Beekmans 

Kascommissie [ISSIE 

De kascommissie, ingesteld op het oprichtingscongres te 
Amsterdam ·ill! december 1966, heeft de haar verleende op
dracht tot contrOle van de boeken en het opnemen van reke
ning en verantwoording aldus uitgevoerd, dat zij in haar 
contrOle de gehele duur van de vereniging tot op heden heeft 
betrokken. Zij heeft echter om redenen van praktische aard 
gemeend deze periode in twee delen te moeten splitsen. 
De eerste periode waarover de contrOle van de kascommis
sie zich uitstrekt vangt aan op 14 oktober 1966, de statutai
re, maar niet juridische, aanvang van D'66 en eindigt op 25 
november 1967, de dag waarop de huidige penningmeester in 
functie is getreden. 
Ten aanzien van de laatste periode, derhalve de "periode 
Beekmans", zal de kascommissie nog voor het congres rap
port ui1brengen, welk rapport deel zal uitmaken van de con
gresstukken. 
Het rapport over de eerste periode wordt aan de afdelings
besturen toegezonden en ligt aldaar alsmede op het secreta
riaat voor de leden ter inzage. 
De kascommissie stelt aan het congres voor, d~charge te 
verlenen, onder dankbetuiging voor de vele aan de partij be
wezen diensten. 
aan de heer C. T. Affolter 

penningmeester van het begin tot 12 september 1966 
aan de heer H. van Beekhuizen 

penningmeester van 12 september 1966 tot 14 oktober 1966 
aan de heer E. C. Visser 

penningmeester van 14 oktober 1966 tot 28 dec;:embe:d966 
aan de heer H. J. van Lookeren Campagne 

penningmeester van 28 december 1966 tot 25 november 1967 

De kascommissie: P. v. d. Wiel 
Mr. E. Boelmans 

contributie bedraagt f 25. -, te laten vervallen en de rege
ling als volgt te formuleren : 
Leden, die een inkomen hebben onder f 10. 000'.- betalen 
f 15.- per jaar; tot f 15.000.- f 25.- per jaa~··, hoven 
f 15.000.- wordt men verzocht een contributie van f 50.-, 
hoven f 25.000.- een contributie van f 75. -, en hoven 
f 35.000.- een contributie van f 100.- te betalen. Een 
tweede gezinslid betaalt de helft van deze bijdragen. 
Na over leg met de penningmeester van· het hoofdbestuur of 
van een plaa tselijke afdeling kunnen voor bepaalde groepen 
(studenten, dienstplichtige militairen en werklozen) uitzon
deringen worden gemaakt op bovengenoemde regeling. 
In het afgelopen jaar zijn rapporten, discussiestukken etc. 
van de werkgroepen aileen aan de secretariaten van afdelin
gen werkgroepen toegestuurd. Belangstellenden konden 
exemplaren aanvragen bij het landelijk secretariaat. Vele 
stukken werden gratis, anderen tegen betaling van f 1.- aan 
die aanvragers toegezonden. 
Op verzoek van verschillende leden, wordt voorgesteld de 
mogelijkheid te openen zich als indhrirlueellid voor f 10.
per jaar te abonneren op alle uit te geven stukkert van werk
groepen. 
De - losse - verkoop van f 1. - per stuk zal ook voortgezet 
worden. Uiteraard blijft het verspreiden naar secretariaten 
van afdelingen en werkgroepen kosteloos. 
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Financieel overzicht 
Balans Eer 1 januari 1968 

kas, bank, giro 
machines en inv. 
voorraad dr~erk 
waarborgsom pand 
n. t. o. diversen 
exploitatiesaldo 

ExEloitatierekening tot 1 oktober 1968 

contributies 
giften en donaties 
programma's dr~erk 
deelcongressen 
subsidie T.V. /radio 
congres Leiden 
divers en 

Balans Eer 1 oktober 1968 

kas, bank, giro 
machines inv. 
voorraad dr~erk 
waarborgsom pand 
n. t. o. diversen 

f 6813,39 
II 8137,05 
II 1411,65 
II 2250,00 
II 268,12 
II 24234,42 

f 43114,63 
====== 

f 82895,64 
II 7121,98 
II 1732,80 
II 1714,00 
II 5000,00 
II 10514,08 
II 2500,00 

f 111478,50 

f 11328,46 
II 16614,66 
II 1575,00 
II 2250,00 
II 3072,80 

f 34840,92 
======== 

credi'teuren 1967 
lening Democraat 
leningen van !eden 
afbetalingen machines 
n. t. b. verkiezingskosten 

afschr. machines, inv. 
salaris, soc. lasten 
afdracht verdelingen 
huur secretariaat 
radio en T.V. 
reiskosten 
onderhoud secretariaat 
telefoon 
porti 
kantoorkosten 
papier, dr~erk 
reis-, verblijfkosten, repr. 
vergaderkosten 
congreskosten Leiden 
exploitatiewinst 

crediteuren 1967 
crediteuren 1968 
crediteuren congres 
afbetalingen machines 
leningen van !eden 
afdracht afdelingen 
exploitatiesaldo 

f 33033,58 
II 1383,75 
II 3200,00 
II 3938,30 
II 1559,00 

f 43114,63 
======== 

f 2066,07 
II 21993,15 
II 17006,95 
II 6750,00 
II 2277,93 
II 1281,43 
II 1081,64 
II 2113,72 
II 5196,16 
II 1425,48 
II 8617,84 
II 1270,30 
II 3076,83 
II 10503,82 
II 26817,18 

f 111478,50 
====~ 

f 5538,44 
II 10429,16 
II 3014,23 
" 9551,23 
II 3100,00 
II 625,10 
II 2582,76 

f 34940,92 
====== 

Congresreglement (politieke en huishoudelijke vergaderin[J 

Vastgesteld door het bes1uur, daartoe bevoegd krachtens art. 
15. lid b. van de sta1uten van D'66, in de vergadering van 1 
augus1us 1968. 

Artikel1. 
Het congres is een buitengewone algemene ledenvergadering 
van de vereniging Democraten '66 (D'66) en wordt gehouden 
volgens de regels van dit reglement. 

Artikel 2. 
Het congres wordt voorgezeten door de congresleiding, be
noemd door het bes1uur van de vereniging D'66, hierna te 
noemen het bes1uur. 

Artikel 3. 
Aile beslissingen over de orde van het congres en over ge
schillen tijdens het congres worden aan de hand van dit reg
lement genomen door de congresleiding; deze beslist even
eens in gevallen, waarin het reglement niet voorziet. 

Artikel4. 
Tot het congres hebben toegang: 
a) ieder die zich bij het secretariaat heeft aangemeld; 
b) genodigden van het bes1uur, waaronder vertegenwoordi-

gers van de publiciteitsmedia. 

Artikel 5. 
Aan de discussie kunnen uitsluitend leden deelnemen, tenzij 
de congresleiding anders besluit; deze heeft de bevoegdheid 
de spreektijd te verdelen en te 'beperken. 

Artikel 6. 
Uitsluitend leden van de vereniging D'66, die ten minste 18 
jaar oud zijn, hebben stemrecht. Elk stemhebbend lid kan 
~~n stem per stemming uitbrengen. 

(vervolg op pag. 25) 
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Ontwerp begroting 1969 
Liguide middelen: beginsaldo 

Inkomsten: 

Contributies 
Giften en donaties 
Subsidie T.V. 
Congresontvangsten 
Achterstallige contributies 
Diverse vorderingen 

f P.M. 

f 100.000 
" 10.000 
" 5.000 
" 10.000 
" P.M. 
" P.M. 

f 125.000 
== 

Uitgaven: 

Salaris en Soc. las ten f 29.000 
Huur secretariaat " 7.280 
Afbetaling machines " 8.065 
Afdracht afdelingen " 20.000 
Radio en T.V. " 5·. 000 
Reiskosten secretaris " ].;. 360 
Schoonhouden secretariaat " 1. 400 
Telefoon en postbus " 3.000 
Porti " 6.500 
Kantoorkosten " 2.000 
Documentatie " 500 
Papier en drukwerk " 12.000 
Zaalhuren congressen " 5.000 
Reservering verkiezingen 1970/71 " 20.000 
Onvoorzien " 3.795 
Aan crediteuren " P.M. 
Liguide middelen: eindsaldo " 100 

f 125.000 
==--=== 

De P.M. posten liquide middelen, achterstallige contributies 1968 en diverse vorderingen zullen de post crediteuren 
waarschijnlijk goeddeels dekken. In verband met de in 1970/71 te houden verkiezingen zal een bedrag van minstens, 
f 20. 000 gereserveerd dienen te worden. Een en ander houdt in dat bij het huidige ledenbestand nog geen gelden vrij
gemaakt kunnen worden voor een steekproefvergadering, vergoeding declaraties, afbetaling lening van leden (f 3100), 
communicatie met !eden en de schuld over 1967 aan de afdelingen. 

Artikel 7. 
1. De algemene vergadering van het congres benQemt op 

voorstel van de congresleiding een stemcommi!rsie. 
Deze telt de uitgebrachte stemmen, beslist over de gel
digheid daarvan en constateert de uitslag van de stem
ming. 

2. Beslissingen van de stemcommissie zijn bindend; er staat 
geen beroep tegen open. 

Artikel 8. 
Stemming over personen geschiedt schriftelijk; over zaken 
wordt gestemd op een door de congresleiding te bepalen wij
ze. Met een schriftelijke stemming wordt gelijkgesteld stem
ming door middel van een electrisch of mechanisch systeem. 
De congresleiding bepaalt de marge waarbinnen herstemming 
nodig is. 
Artikel 9. 
Amendementen staatsrecht 
Het congres behandelt uitsluitend hoofds1uk. I van het politiek 
partijprogramma van D'66 en de alternatieven en amende
menten daarop, waarvan het congres op 23 november 1968 
heeft bepaald dat zij aan dit congres zullen worden voorge
legd. 

Artikel10. 
Amendementen staiuten en huishoudelijk reglement 
Amendementen op de voorgestelde staiutenwijziging en op 
het voorgestelde huishoudelijk reglement dienen: 
a) voorzien te zijn van naam en adres van de indiener, 
b) ontvangen te zijn op het secretariaat te Amsterdam op 25 

november 1968, 
c) indien voorgesteld dool' een afdeling of werkgroep te ver

melden: 
1. dat daium van de afdelingsvergadering waarop het 

voorstel werd aanvaard, · 

2. het aantal daar aanwezige !eden en de uitslag van de 
stemming. 

Artikelll. 
De door het besiuur ingestelde redactiecommissie zal zo no
dig de formulering van de amendementen met behoud van 
hun strekking in overeenstemming brengen met elkaar en 
met het overige deel van het politiek program, resp. de 
staiuten en of het huishoudelijk reglement. 

Artikel12. 
De redactiecommissie en het bestuur hebben ook het recht 
gedurende het congres voorstellen en amendementen aan de 
algemene vergadering voor te leggen. 

Artikel13. 
Behandeling van de voorstellen en amendementen in de alge
mene vergadering geschiedt als volgt: 
1. De voorsteller of een door hem aangewezen lid geeft een 

beknopte toelichting op zijn voor:stel of amendement. 
2. De congresleiding is verplicht ten minste een tegenstan

der van het voorstel of amendement zijn standpunt te !a
ten toelichten en is bevoegd ook andere !eden aan de dis
cussie te laten deelnemen. 

3. Het besiuur, de redactiecommissie of de werkgroep 
staatsrecht kan, indien zij dit wenst, aan het congres 
een advies om trent het voorstel of amendement geven. 

4. De congresleiding brengt in stemming eerst alternatieve 
voorstellen, daarna de amendementen in de volgorde be
paald door hun ingrijpendheid, daarna het- aldan niet 
geamendeerde - eindvoorstel. 

Artikel14. 
De algemene vergadering beslist bij absolute me~rderheid 
van stemmen over aanvaarding of verwerping van een amen
dement of voorstel. 
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CONTINUE 
ENQUETE 
SVSTEEM 
Het aantal binnengekomen antwoorden op onderstaand tiental 
vragen (no. 7) bedroeg 163 = 6% van het aantal verzonden ex. 
"Democraat" (2700). 

1. Bent u van mening, dat kinder-

ja nee geen/ 
andere 
mening 

bijslag de gezinsgrootte beihvloedt? 64 90 9 
2. Bent u principHHe voorstander 
van kinderbijslag? 31 118 14 
3. Vindt u het juist, dat zelfstan-
digen geen KB krijgen voor de eer-
ste twee kinderen? 10 140 13 
4. Moet de regering subsidie geven 
aan politieke partijen? 58 88 17 
5. Moet een afgevaardigde, die uit 
z'n partij treedt, z'n zetel kunnen 
behouden? 83 64 16 
6. Moet zo'n afgevaardigde (zie 
vraag 5) zich kunnen aansluiten bij 
een andere reeds bestaande partij? 27 126 10 
7. Zijn de resultaten van het optre-
den v. d. D'66-fractie al merkbaar 
in het nederl. politieke klimaat? 106 35 22 
8. Moet aan deserteurs uit het 
amerikaanse leger in principe poli-
tiek asiel worden verleend? 106 38 19 
9. Acht u buitenparlementaire 
straatacties nuttig voor een gezon-
de werking v. d. democratie in ons 
land? 90 43 30 
10. Moet in "Democraat" een en-
quetevraag gesteld worden naar uw 
voorkeur voor een amerikaanse 
president? 82 61 20 

BIJZONDERHEDEN EN COMMENTAAR 

C. E. S. no. 7 

1. Dank aan alle leden-lezers van "Democraat" voor hun 
medewerking aan deze rubriek. 

2. Dank aan alle leden-lezers van "Democraat", die van 
plan waren, het vragenlijstje ingevuld op te sturen, maar 
dit helaas verge ten zijn. Een volgende keer beter. 

3. A an alle andere leden-lezers van "Democraat" de op
wekking om voortaan ook mee te doen. Het percentage 
meedoeners moet minstens verdubbeldworden. 

4. De C. E. S. -commissie is steeds dankbaar voor uitvoeri
geschriftelijke reacties, voor het inzenden van eigen 
vragen en andere suggesties. 

5. De bijgevoegde correspondentie betrof ditmaal vooral 
de vragen 1 en 2 over de kindertoeslag. Het aantal prin
cipHHe voorstanders (19%) is betrekkelijk gering. Onder 
hen zullen bovendien nog wel enkelen zijn, die "ja" ge
antwoord hebben, omdat ze de KB als sociaal-politieke 
verworvenheid niet willen missen. 

Tevergeefs hebben we gezocht naar enige levensbeschouwe
lijke correlatie bij de v66r- en tegenstanders van KB: het al 
dan niet lid zijn vah enig kerkgenootschap bleek bi i de be-

antwoording van deze toch principiele vraag een irrelevante 
zaak te zijn. Tenslotte geven we zonder commentaar de 
zienswijze van een inzender weer: 
"Ik geloof niet dat er kindertjes 'gemaakt' worden met het 
oog op de KB, wel vind ik dat het feit, dat er een KB be
staat, de suggestie wekt, dat de procreatie op zichzelf iets 
nuttigs is. Dit geldt a fortiori voor ons systeem, waarbij de 
KB per kind toeneemt bij stijgend kindertal. Bij onze hui
dige bevolkingsdichtheid, waarin de procreatie zeer zeker 
niet zonder meer wenselijk is, is m. i. een KB niet ge
wenst, omdat zij mogelijk, zij het indirect, de bevolkings
groei stimuleert". 

Evenals een jaar geleden verz'oek 
ik U dringend reeds in december 
Uw contributie voor 1969 te beta
len. 
Hierdoor helpt U zowel de liquide 
positie van de partijkas als die 
van Uw afdeling op een plezierig 
peil te houden. 
Postgiro: 1304900 
Bankrelatie: AMRO bank, hoofd
kantoor Amsterdam. 
Beide t. n. v. Penningmeester 
D'66, Keizersgracht 576, Am
sterdam. 

J. Beekmans 
penningmeester 

Mocht U de contributie voor 1968 
nog niet betaald hebben, met een 
girokaart kunt U dit verzuim als
nog goed maken. postgiro 1304900. 

Dit is een extra nummer van De
mocraat. 
Abonneer U op het maandblad van 
D'66 voor slechts f 6,- per jaar. 

Gironummer 1477777, 
veertien vijf maal zeven, 
Democraat, Keizersgracht 576, 
Amsterdam. 
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.. ••••••••••••••••T•••••••••••••••• • I COUPON DEELCONGRES I COUPON 2-DAAGS CONGRES I 
I Aan D'66 I Aan D'66 I 1 Keizersgracht 576 1 Keizersgracht 576 I I Amsterdam-C. I Amsterdam-C. I 
I I I I Ondergetekende : I Ondergetekende : I 
I naam: I naam· I 
I straat: I straat=--------------~ I 
I woonplaa ts : I woonplaa ts : I 
I afdeling: I afdeling: --------------- I 
I telefoon : I I 

telefoon: ---------------
1 gironummer : I I 

gironummer: -------------
1 zal deelnemen aan het deelcongres staatsrecht op 23 I I 
I 

november 1968. I zal deelnemen aan het congres te Arnhem op zaterdag I 
14 en zondag 15 december 1968. 

I Ondergetekende is lid/geen lid van D'66 I Ondergetekende is lid/geen lid van D'66. I 
1
1 

Hij/zij betaalt per giro/per bank 1
1 

Hij/zij betaalt per giro/per bank handtekening: II 
datum: handtekening: 

I I ~= I 

! ••••.•••..••.•.•• JL ••••••••••••••••• I 
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