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Zoals gewijzigd op de 31ste ALV van D'66 op 13 en 
14 november 1981. 

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

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

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

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

Art. 4. 1. D'66 kent leden en donateurs. 
2. Het hoofdbestuur beslist over toelating als lid. Een 

besluit tot niet-toelating kan slechts worden genomen 
op gronden, ontleend aan deze Statuten. Van een be-
sluit tot niet-toelating staat beroep open op de ge- 
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schillencommissie. 
Art. 5. 1. Iedere Nederlander of inwoner van Nederland van 

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

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

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

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

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

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

Art. 6. 1. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden; 
b. de ontvangst van een schriftelijke opzegging bij het 

landelijk secretariaat van D'66: 
C. schriftelijke opzegging door het Hoofdbestuur 

wegens een contributieschuld zich uitstrekkende 
over een termijn die nader in het Huishoudelijk 
Reglement wordt geregeld; 



d. sc!lriftelijkeopzegging door hetHoofdbestuur,
wanneer het lid niet meer voldoet aande eisen
gesteldin.a.rt. 5;

e. royement.
BeeindigiilgvanhetIidlnaatsch~p op grolidvan lid 1
ad b; c;d ene. v~ndit a.rtiketlaatdeeontributie- van
het lopende j~> onverlet.
I'let lIoofdbestuur ka.n~enlidroyeren,indienhet in
.;>trijd'metde StaMen of het fI1.!i~hotidelijkReglel11ent
hand~lt, dl'l1\wef indienhet departij of ~enharer or-

. ga~e\lin~rnstigemate indisk.redietbrengt, •.......•.••..••> ,
Art .•8. '. J3ericht.vanppzeggiilg of royemeptalsli<i"zoaIs. be-

doeldina.rt. 6.ad dene, m()etondervermelding van
degronden binneneenlIlaa~d peraangetekende brief
aan· de betrokkene' word~n verzonaen.

2; Bericht van opzegging aIs lid, zoals bedoeld in art. 6
lid cwordt sehriftelijkaan >hetbetrokken lid'.berieht.

3. Bij.opzegging of royement aIs lid. bestaat beroepop de
.gesehiIlencommissie, uit te. oefenen binnen een maand
na ontvangst van het berieht van opzegging.

Art. 9. Di: contributieyerplichtingenwordenvastgesteld door
de AIgemene Ledenvergadering opvoorstel van het
Hoofdbestuur.

Art. 10. 1. D'66kentdrieaIgemeneorganen,te weten;
a.de Algemene Ledenvergadering;
b. het Hoofdbestuur, waarbinnen het Dagelijks
Bestuur;
c. de Adviesraad.

2. Voortskent D'~6 regio's,.subregio'sen afdelingen,
alsmede de. volgendebijzondere organen:
a. vaste commissies .
b.c()mmissies ad hoc
e.werkgroepen.

Art. 11. I-iet Hui~hoU<ielijk Reglement~telt regelepomtrentde
salIlensteIling."an.depa.rtijorganen'vast'op .degrond-.'
slag van beperkteher,kiesbaarheid in dezeIfde functie
en beperktemogeIijkheid gelijktijdig meer dan een'
functie te bekleden.

Art. 12. 1. Het Iid01aatschap van de Tweede Kamer der Staten-
GeneraaI is onverenigbaar met hetbekleden van, enige
bestuursfunctie binnen,de> Partij.

2. Het lidmaatsehapvan devertegenwoordigende lieha-
men -metuitzondering van dat van,de Eerste Kamer
derStaten-GeneraaI - is onderIingonverenigbaar.

3. Overige incompatibiliteiten met betrekking tot het
Iidmaatschap van vertegenwoordigendeqrganenell
bestuursfuncties binnen. de partij worden bij.Huishou-
delijk Reglement geregeld.

Art. 13. Hetstemrnen bij volmaeht,opeenvergaderingisniet
toegestaan.

Art. 14, 1. De Aigemene Ledenvergadetingishet hoogste orgaan
van D'66; zij komt tenminste eenrnaal per jaar bijeen.
Aan haar komen aIle bevoegdheden toe die niet door
de Weto(de Statuten aan andere organen zijn opge-
dragen.

2. De AIgemene Ledenvergadeting wordt geleiddoofeen
oneven aantal voorzittersende noiulen worden ge-
houden door een hotuleneornmissie.

3. Eenstemcommissie beslist terVergadeting bindend, of
(/J '. - .", :' . ,,: .. -.. c-. ,,":',_,' , :,,- - ,,',',: ":' -" :':.:<,. -'.', ,'-
de Algemene Ledenvergadering een besluit heeft ge-
nomen .•Een r~PI'Ortageeo1TIlllissiebesIist, .indien.
',¥ordt gestemd overeen nietschriftelijk vastges~eid
voorstel, over de inhoudervan. .' .•,'

4: Hetliuisholldelijk Reglernel1t steltnadere rege1en
omtrent bijeenroeping; aankondiging, ~genda, leidiIlg
der vergaderirl'g .en de wijze waarop. besIuiten worden
genomen met dienverst<mde dat bijeenroepingin ie-
der geval geschiedt doorschriftelijke kenriisgeving aan
de leden, welkekanw;ordengepubliceerd in het door
D'66 uitgegeven orgaan.

5. Ieder ter vergadeting aanwezig lid heeft een stem.

L Deledenvan D'66kiezenreehtstreeks opeen nader
bijHuishoudelijk Re~Iement te bepalenwijzehet
Hoofdbestuur, dat bestaat uit de leden van het Dage-
IijksBestuur eneen lid uitelke regio.

2. Elke regiQkiesteen hoofdbei>tuurslid en een plaats"
vervangend hoofdbestuutslid. .. .•.'.. " . -

3. De ledenvan het.DagelijksBestuut wonlenrechtc
streeksdoof deAIgemene LedenverglidFri.nggekozen .
OntsI~g"an deJe<ie:n "anl.letlIoofdqestuu~ges(;hiedt
do()r deAIgemene Ledenyergadfripfopp.ader~het
~1I.uishoudelijkReglementtebi:p'aIen\Vi.i:ze,./" ••....•.'.,".
HetHoofdbestuurbesta.a.t uit tenlllinstenegen en.ten
hoogstezevenendertig Ieden.De sllll1ensteUingen het
aftredenvan het Hoofdbestuur geschiedt op bij Huis-
houdelijk RegJement vastte> steUenwijze. .' ....
Het Hoofdbestuur is bel~st metdeaIgemeneJeiding
vanD'66 en met de uitvoering van debestuiten van
de AIgemene Leden~ergadering ...••. '.. ' .'.

2. Het Hoofdbestuurisbevoegd.aanvuUen(ieregJemen~
ten vast te steUen voor huishoudelijke enpolitieke
vergaderingen,mits deze nietinstl'ijdzijn met de
Statuten enhet Huishoudelijk Reglement.

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

Art. 18. b'66 wordtin enbuitert reehte vertegellwoordigd door
twee Ieden van het Dagelijks Bestuur, met dien.ver-
stande.dat hetHoofdbestuur de penningmeester kan
machtigen betalingsopdraehten namens D'66 te
ondertekenen.

Art. 19. 1. Leden,die voorenige bestuursfunctie binnen D~66 of
namens D'66 voor een Iidmaatscha.p vanenig v~r-
tegenwoordigend Iichaam in aanmerking 'Nensen te
komen, moeten een doorh.etHoofd~estuur opgestelde ..
vrageqIijst invuUen, en ol1?erteken~n'WaaruitbliJkt dat
xij na negen rneinegentiel1honderdveertig nietzodanig
betrokken 1;ijnge'Neest bij handelingen, uitingel1' of
vo()rvallen waaruit. eennationaaI-sociaHstische, fas-
cistischeof racistischegezindheid blijkt,ofzijniet
zodanig,hebbendeeigenornell aan activiteitenvan de
bezettende macht. dat eenofandereen. rnore.elbeletseI
zou VOfi11enbijde.kandidatuurvoor het lidmaatsehap
van een vertegenwoordigend liehaam.

2, Kandidaten voor enigepa.rtijfunetie biIlnenD'660f
namens D'66voor een lidmaatschapvan enig verte-
genwoordigend lichaamdienengedur.ende zes maan-
den voorafgaande aandesluitingsdatum va(lde inter-
ne kandidaatsteIling lid ~an D' 66 te zijnge',¥eest en
aande contributieverpliehtingen te hebben voidaan.

Art. 20. De Algemene Ledenvergadering verleent, de finan"
cieIe comrnissie aan wie het financiele toeziehtophet
bestuur is opgedragen gehoord, aan de penningmees-
ter al of niet voorwaardelijk decharge over het ge-
voerde beheer,. zoals een en ander nader is geregeld in
het Huishoudelijk Reglement.

Art. 21. De Adviesraad is een Eersteen Tweede Kamerfractie
en HO(lfdbestuur adviser~nd orgaan. De samensteIl,ing
en het functioneren is geregeld bij Huishoudelijk
Reglement.

1. Werkgroe.pell functioneren onder auspicien vande
Stichting Wetenschappe!ijkBureau D'66die haar ta-
keninhaar Statutenregelt.Deze Statuten komen tot
stand naadvies vanhetHoofdbestnuI"en na goedkeu-

. ring door-de Aigemene Ledenvergadering van D'66.
2. Het Hoofdbestuurkanhet bestuur val1deStichting

Wetenschappelijk Bureaui D' 66verzoekenvoor een
bepaaldonderwerp een werkgroepinte·steUen.

Art. 23. 1. Met descholingen vorming van D'66-Ieden is belast
de Stichting Politiek Scholings-en Vormings Instituut
D'66, die haar takeninhaar Statuten regeIt. Deze

.. Staiuten komen tot stand na advies van het Hoofdbec
stunr en nil goedkeuring van deAIgeineneLedenver"



gadering van D;66. ,
He! Hoofdbestuur kan het bestuur van de Stichting ,
PoiltiekScholings- en Vormings Instituut verzoeken
Voor een bepaald onderwerp of bepaalde groepen een
cursus te organiseren.:

Art. 24. 'I. Een tegioverenigt aile leden, wonendein een door
het Hoofdbestmir vastgesteld gebied.
Eeiuubregio· verenigt aile leden, wonende in een door
het regiobestuur va.stgesteld gebied. ' " , ' "

3. gen afdei1ng vetemgt litle ledert wonende in een door
,het regiobestuurvastgesteld gebied, dat in beginsel
een of meer gemeeriten ornvat. ' ' '.~ ,.
Het Huishoudelijk Reglement stelt de grondregel~n
vool"tegio's, subreglo's en·afdelingen. '
Regio;s, subregio's en afdelingen zijn bevoegd eigen
reglementenvast te stellen, mits deze geen bepalingen
bevatten, die in strijd zijn met Statuten en Htiishou-
delijk Reglerrient van D'66. '

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

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

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

Art., 26. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Art. 27. 1. De geldmiddelen van D'66 bestaan uit: '

a. 'contribfrties,
b. donaties,
c. erfstellingen en legaten,
d. schenkingen,
e. aile. overige batim. ' ',,' .,. , '
Her Hoofdbestuur ~eigert een financiele bijdr~ge"
wanneer, naar fnzicht van terirninste eenderde van de
hoofdbe~tuursledeii; daardoor de politieke onafuanke-,
lijkheid van de partij in gevaar kan worden gebra«ht.

Art~ 28. 'I. Wijzigirig van deze Statuten is mogelijkdoor een be-
sluir van de Aigemene Ledenvergadering, genoinen
mettweederde meerderheid van deuitgebrachte
stenimen~ ,,', ' ,

2. Een wijziging treedt niet eerderin werking dan nadat
een notariele akte isopgemaakt.

Art. 29. 1. De Algemene Ledenvergadering stelt het Huishoude-
lijk Reglement vast, dit gewijzigd kan worden door
een besluit van de Algemerie Ledenvergadering, ge-
nomen met absolute· meerderheid van de uitgebrachte
stemm en. '

2. HetHuishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn
metde Statuten:, ., , '. .

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

Art. 30. 1. Een besluit tot ontbindirig van D'66 wordt door de AI-
gemene.Ledenvergadering genomen met tweederde
meerderheid van stemmen: ,

2. Ret ontbindingsbesluit geeft aari een eventueelliqui-
datiesaIdo een '!TIelhet doel van D' 66 strokende be-
stemming. ,", ,'.

3: ,Bij ontbinding van D'66geschiedt de liqllidatie door
het Hoofdbestllur.. ,:,' ' ,

Art. 31. 1. Eenbesillit als bedoetd in art. 28 of art. '30 kan aileen
. 'worden genoinen;: indien de Algernene teclenvergade-

ring is' bijeengekomen met de mededeling dat :ihjaar
een dergelijk besluit zal worden voorgesteld.
De termijn voor bijeenroeping tor een zodanige verga-
dering bedraagt tenminste zeven dagen.
De letterlijke tekst vaneen voorstel totw{jziging van
Statuten of Huishoudelijk Reglement of tot ontbinding

der partij wordttenminstevijfdagenvoorde, vergade-
. ring bijhet.landelijk:,secretariaat en terverg[idering. ter'
inzagegelegd en wordt tenminste. yeertien dagen tevo-
ren aan de regiobesturen toegezonden;



. .

Huishoudelijk, Reglement
:,' ............• , .. __ , ..' .•.............. _, .. :, _.d •..........

Zoats gewijzigd op de 31ste AL V van .D'66 op
13 en 14 november 1981

L.eden en Donateurs
-Leden
Aiml11eldingvoot het lidmaatsehapgesehiedt bij het
landelijk seeretariaat. ..'

2. Het lidmaiitschap wordtgeaeht in te gaan opde datum
- ~an aanmelding. ,

3. Na afvoering als lid wegenscontributiesehuld wordt
het lidmaatsehap geacht wederom in te gaanbp de
datum Waarop de eontributieschuld is voldaan.
Het Hoofdbestuur beslistover deloelatingals lid.
Een besluit tot niet toelating kan sleehts genomen
worden op gronden ontleend aan artikel 5 van de
Statuten. Van eenbesluit tot niet toelating staat be-
roep open op-de gesehilleneommissie.
De reehten aan het lidmaatsehap verbonden kunnen
worden uitgeoefend zodra aan de contributieverplieh-
ting is voldaan.

I. be eontributie voor enig jaar dient te' zijn voldaan op
I aprilvandatjaar, c.q. binnen drie maanden na
aanmelding als lid.

2. Indien opdata, bedoeld in lid 1, niet aan de contribll-
tieverpliehting is voldaan, is het Hoofdbestuur ge-
rechtigdde toezending Van de Democraaf op te
sehorten.

3. De eontributies worden gelnd door de penningmeester
van het Ho()fdbestuur, die ervoor zorg draagt dat de
leden tijdig een verzoek tot betaling o~tvangen en bij
niet-betaling eenmaal aan hun verpliehting worden
herinnerd,

4. De tehnljn, bedoeld in artikel 6 ad e vande Statuten,
wordt geacht te zijn verstreken, indien op 1 februari
.van enig jaar niet aan deeontributieveiplichting over
hetvoorgaande jaar is voldaan. Debetreffende Ieden
ontvangen hiervan uiterlijk eeri maand tevorensehrif-
telijk berieht.

5. Naafvoering als lid wegens contributieschuld kan men
eerst weer tot het lidmaatschap worden toegelaten,

.. wanneer de eontributieschuld is vbldaan.
6. Hetcontributiejaar i~gelijk aan het boekjaar.
7., De. Aigemene Ledenvergadering stelt oF>voorstel van

het Hoofdbestuur een gedifferentieerde contributiere-
geling vast.
Met im~chtneming van het in de Statuten en het Huis-
houdelijk Reglement bepaalde, heeft ieder lid van
D'66 .het reeht:
1. aile ledenvergaderingen bij te wonen, aan de dis-
eussie deel te nemen en te stemmen in 'die vergaderin-
gen waarvan het als zodanig deel uitmaakt;
2. deel uit te maken van werkgroepenen hun vertak.,.
kingen en daarin zijn stem ilit Ie brengen bij de vast-
stelling van rapportenen adviezen;
3.zijn sternuit tebrengen bijde aanwijzing van kan-
didaten die door D'66 gesteld worden bij de Yerkie~
?-irigvaneen. vertegenwoordigend lichaam;
4. kan.didaat t'e staan voor bestuu~sflineties;
5. kandidaat te staan. 'toor te kiezeribijzondere orga-
nen vanD'66;
6. kandidaat testaannamens D'66 voor eenverte-
genwoordigend lichaam;. '
7. bestuursvergaderingen,.uitgezonderd die van het
Dagelijks Bestuur, na voorafgaande melding bij .het

, bestuur als toehoorder bij tewonen, met dien ver-
stande, dat de. fungerend voorzitter in bijzonderege-

vallende vergadering geheel of gedeeltelijk besloten
kan verklaren. '

Donateurs
Donateurs zijn allen die geen lid zijn van D'66 en
jaarlijks vrijwillig bijdragen aande geldmiddelenvan
D'66.

Hoofdstuk II
Aigemene L.edEmvergadering
Algemeen

I. De Aigemene Ledenvergadering (ALV)wordtge-
yormd door de leden van D'66.

2. DeALV ishet hoogste 'orgaanvan D'66inzakalle
aangelegenheden op landelijkpojitiek en ()rganisato-
riseh terrein, voor lOver die niet door Statuten of

,Huishm'delijk Reglement aan andere organen zijn op-
gedragen.

I. DeALV wordt zo mogelijk tweemaaI, maar tenminste
eenrnaal per jaar door het Hoofdbestuur bijeengeroe"
pen.

2. De vOOTjaars-ALV wordt binnen zes maanden na af-
loop van het boekjaar gehouden. Tijdensdeze AL V
wordt de jaarrekening van het afgelopen jaar behan-
deld, tenzij deze AL V v66r I maart wordt gehouden,
Tevens wordt de eontributieregeling en de regiobijdra-
geregeling voor het komende jaar vastgesteld.

3. De najaars-ALV wordt in de maanden september,
oktober of november gehouden. Tijdens deze AL V
wordt de begroting voor het komende jaar vastgesteld.

4. Beide ALV'shebben allereerst tottaakhet Beleids-
program, het Verkiezingsprogramma en het Europees
Programma vastle stellen en voorts overige politie'ke,
organisatorisehe en financiele' besluiten te nemen.

1. Voorts worgt deALV ter behandeling vaneen of
meer aangegeven onderwerpen binnen drie maanden
bijeengeroepen op verzoek van:
a. een vandekamerfracties van D'66
b. de Adviesraad
c. tenminste twee algemene regiovergaderingen
d. tenmiriste IOprocentvan de leden.

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

Voorbereiding '. . .
I; Het Hoofdbestuur heeft de plicht de besluitvorming

op de AL V's zo grondig mogelijk voor te bereiden en
alle geledingen van de partij hierbij cte betrekken.

2. Ter voorbereiding van de ALV'sis het Hoofdbestuur
bellist met: . .
a. het (doen) opstellen van een meerjarenplanning van

de herziening van het Beleidsprograrn, die voor
advies aan de Programmacommissie, de SWB en
de Adviesraad wordt overgelegd; ,

b. het(doen) vervaardigen van aile eonceptvoorstel-
len die aan de AL V worden voorgelegd;

c. het tijdig beschikbaar stellenvan deteconcept-
voorstellenaan departij-organen en leden;

d. de organisatorische. maatregelen die noodzaketijk
zijn om een verantwoorde besluitvorming op de
ALV te bevorderen. .

Aankondiging en Agenda
1. Jaarlijks stelt het Hoofdbestuur de. data v.ande te

houden ALV's vast en maakt deze planning aan de
leden bekend.

2. Uiterlijk elfmaanden voor een ALV legt het Hoofd-
bestuur de concept-agenda voor advies vO()faan:



a. de Kamerfracties,
b. de Europese fractie,
c .. de Adviesraad.

3. Tot uiterlijk tien maanden v66r de ALV kunnen deze
instanties voorstellen tor wijziging en aanvulling van
de concept-agenda indienenc

4. Uiterlijk zeven maanden v66r de ALV wordr de ALV-
agenda door het Hoofdbestuur vastgesteldenmet een
k()[;te toelichting in de Democraat gepubliceerd.

CongresvoorsteUen
I. Zo spoedig mogelijk nadar de agenda is gepubliceerd

worden de congresvoorstellen terkennis van aile le-
dengebracht. .

2. Bij de toezending dienen zodanige termijnen in achtte
worden genoinen, dat op ARV's, SRV's en AAV's
een inhoudelijke discussie over decongresvoorstellen
kan plaatsvinden. Bij de termijnbepaling dient de
maandjulibuiten beschouwing te worden gelaten.

3. De onderstaande soorten congresvoorstellen dienen
uiterlijk de onderstaande termijnen voorafgaande aan
de ALV te worden toegezonden:
a. m.b.t. het Beleidsprogralll en het EuropeesPro-

gramma: vijf maanden v66r de ALV;
b. m.b.t. het VerkiezingsprograIrima,politieke en or-

ganisatorische resoluties, Statuten en Huishoude"
lijkReglement,de jaarbegroting, de contributiere-
geling en de regiobijdrageregeling: drie maanden
v66r de ALV.

c. m.b.t. de jaarrekening: twee weken v66r de ALV.
4. Bij aIle congresvoorstellenvoegt het Hoofdbestuur

een toelichting waarin de e.ssentielebeslispunten wor-
den vermeld.

5. Motiesen amendementen m.b.t. deada en bge-
noeIl1decongresvoorstellen ell de gegeven~ m.bet. de
kandidatenvoor besturenen cemmissies, die door de
ALVwordengekozen, worden uiterlijk twee weken
vOor de' ALV toegezonden aan die leden die te ken-
nen hebbengegevendat ze deze stukken - tegen
kostprijs ~ wensen teontvangen. '.'

6. In een congresregIement, dat tegelijk met de AL V-
agenda in de Democraat wordtgepubliceerd, legt het
Hoofdbestuurde data, die.op grond van het gestelde
in dit artikel en artikel 13 voor deze ALV gelden,
vast.

Moties en Amendementen
I. M.b.t.aIle geagendeerde congresvoorstellen kunnen

motiesen/of amendementen worden ingediend.
2. Moties en amendementen kunnen worden ingediend

door:
a. ARV
b. SRV
c. AAV
d. 25 individuele leden.

3. Moties·en amendementen ingediend door een ARV,
SRVofAAV moeten.mer absolute meerderheid van
stemmen zijn goedgekeurd. Bij indiening moeten mi-
nimaal 2 leden van het betreffende bestuur schriftelijk
verklarenen ondertekenen dat de motie of het amen-
dement aan deze voorwaarde voldoet.

4. De in lid 2 ad d bedoelde moties enamendemertten
moeten doorminimaal 25 leden worden ondertekend.

5. De motiesen amendementen dienente worden opge-
steld volgells een inher congres-reglement vastgelegd
model.
Bij de publicatie van moties en am~ndementen ver-
meldt het Hoofdbestuur een aanbeveling.

6. Moties en amendementert dienenuiterlijk twee maan-
den v66r de ALV bij het landelijksecretariaat te wor-
den ingediend.

7. Moties, die betrekkinghebben op actuelepoiitieke
situaties, moeten uiterlijk 48 uur v66r de AL v bij het
landelijk secretariaat worden ingediend.

Orde van de ALV
I. De ALV behandelr in deeerste ptaats de geagendeer"

de congresvoQrstellen en de daarop ingediendemoties
en amendementen, die door de Rapportagecommissie
zijn goedgekeurd~
Bij ontrading van eertvoorstel, amendemenfofmotie
doorhet Hoofdbestuur en/of programmacommissie
krijgt deindiener"een tweede ronde".

2. Indien een motie of amendement door de Rapportage-
commissie niei. wordt. goedgekeurd, ontvangen de in-
dieners hiervan binnen twee weken na de in art. 13 lid
6 vermelde sluitingsdatum schrifielijkbericht.

3. De Rapportagec~mmissie en de Programmacommissie
hebben het recht op grondslag van de .ingediende mo-
ties en amendementen, ook tijdens de ALV .amendec

menten in te dienen.
4. Over het in behandeling rtemen van de actuele politie-

ke moties, ioals bedoeld in art. 13Jid 7 en de in art.
14 lid 3 bedoelde amendementert, beslist de ALV
zimder toelichting of discussie.

5. Over niet in de agenda opgenomen onderwerpen kun-
nen geen besluiten. worden genomen.

I. De AL V wordtgeleid door een oneven aantal voor-
zitters, die door het Hoofdbestuur zijn aangewezen uit
de leden die geen zitting hebben in het Hoofdbestuur
en de programiriacommissie.
Bij debehandeling vaIleenonderwerp wa.arbijeen der
vooTzitters uit hoofde van enigerlei partijfunctie per-
soonlijk is betrokken, treedt deze nier op als funge-
rend voorzitter zolang deze behandelingduurt. In de
gevallen betreffelldede gang,vall zakenopde.ALV
waarinhet HuishoudelijkReglemeilt niet voorziet,' be-
slissen de gezamenlijke voorzitter.s. Defungerend
voorzittervan de ALV heeft herrecht spreektijdte
verdelen en te beperken. De beslissingen van de
vclorzitters zijn bindend behoudens onmiddellijk be-
roep op de ALV, die daa(over stemt zonder discussie.

2. Opvoorstelvan de voorzitters kan de AL V zichter
voorbereiding van de plenaire discussie in secties .
splirsen onder leiding van de door de voorzitters aan-
gewezen sectievoorzitters. Voorstellen die in een sec-
tievergaderingminder dan 25 procent van destemmen
hebbengekregen worden in de plenairezittingniet
aan de orde gesteld. Voorstellendie ineen sectiever- .
gadering25 procent van de stemmen of meer hebben
gekregen, worden in de plenaire zitting aan deorde
gesteld; amendererr van deze voorstellenisniet moge-
lijk behoudens het bepaalde in lid 3 van artikell4.

I. Een ALV begint met de aanwijzing van een stem-
commissieen eennotulencommissie op voordracht
van de voorzitters.

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

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

4. Heiverslag van de ALV Jigt vanaftwee maanden na
de AL V ter inzage op het landelijk secretariaat, waaT
ookdegeluidsbanden worden opgeslagen.

5. Het Hoofdbestuur publiceert binnen twee maandenna
de AL V in de Democraat kortesamenvattingen van
de behandelde agendapuntenen een overzicht vande
aangenomen enverworpen congresvoorstellen, moties
en amendementen.

t. Behoudens het inStatutenen Huishoudelijk Regle-
ment bepaalde neemt de ALV beshiiten met gewone



meerderheid'van stemmen, lndien geen.der aanwezige
leden stemming wenst;. kan-de ALV bij.acclamatie een'

'. besluit nemen. .... ..•. ' ,.' .... ", , .. ' .-. •
2. Ied~r bij een ste;pming op deALV aanwezig lid kan

een stem uitbrengen. ' , . . " .
Stemming overpersonen geschiedt schriftelijk. Wim-

. neer ziCh ~ooreen frinctie sle~hts eenkandidaatheeft
. aangemetd> kan verkiezing bijaccH:unatie geschjed.en; •
, Voor hetoverigeis lid I niet Van toepassing .. ' .

'4:0ver'iak'en wordtgestemd op een door de voorzitters ..
: te bepalen y,jjze.. . . . . ." '

indien de .ALV de beh~ndeIing Van enig age~apunt
.. naar eenlater tijdstip versc!i:uift,worden'dehierop

I:>etrekkinghebbende moties/amendementen automa-
tisch aa~gehouden tot de feitelijke behandeIing. .
Indien het onderhavige agendalmnt inmiddeh;gewij-
zigd wordt, bepaalt de indiener(sterI van de motie/het
amendement bij de behandeling ervan of deze/dit nog
onderwerp van de beraadslaging dient uit te maken.
P.M.

-" ' . -
door het Hoofdbestuur, dat- verplicht is na te gaan of
aan de voor de kandidaatsteIling geldende voorwaar-
den wordt voldaan. .

2. Het Hoofdbestuur verklaarteen aanmeldingsformulier
ongeldig indien:
a. de feitelijke gegevens, bedoeld in: art. 103 .. lid 2, ad

a,end onjuist of onvolledig zijn; _
de bereidverklaringen; bedoeld in art. 103, lid 2,ad
b en c Diet of rilet beperkingen zijn afgeIegd;
het Hoofdbestuuf beschikt over schrifteIijke aan-
.wijzingen die emstige twijfels oproepen over de

.' '. juistheid van de af'getegdeverklaringen; .. , . ' .
d. de aimmelding na het gepubliceerde sluitingstijdstip .

. door het landeIijk secretaryaat war,dt 'ontvangen.
Binnen twee weken na sluiting van 'de kandidaatstel-
ling ontvangt de kandidaat bericht van het Hoofdbe-
stuur indien de aanmelding niet geldig wordt geoor-
deeld. .

4. De kandidaat kan binnen vijf dagenria de datum van
beslissing'in beroep gaan bijdeGeschillencommissie.
die binnen tien dagen na datum vall beroep beslist.·
Het Hoofdbestuur wordt gekoz.eri voor de periode van
twee jaar. .

2." Een hoofdbestuurslid' is slechts een maar onmiddellijk
herkiesbaar.

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

, 4. Het Iidmaatschap van het Hoofdbestuur is niet ver-
enigbaar met enige andere partijfunctie, behalve het
lidmaatschap van de programmacommissie en de
commissies ad hoc. "
.l(unc~~sinpietjn .dit regleme~tgeregelde commissies
gelden niet' aIs partijfuncties. .

6. Rei lidmaatschap van het Hoofdbestuur is niet yer-
enigbaarmet het lidmaatschap vail enig veitegen~
woo.rdigend lichaam. .. . . .
Voorzover door Statuten, Huishoudelijk R.eglemeI\t en
'deAL V niet beperkt, heeft het Hoofdbestuur aIle be-
voegdhed~n betreffende: . .... .
a. organisatie oplandelijk nivea:u en coordinatievan
activiteiten van afdelingen,subregio's en regio's .'
b. het nemen van beleidsbeslissingen en het kenbaar

. maken van eigen meningen en conclusies aIs de' op-
vatting van het Hoofdbestuur. .
Het Hoofdbestuur is gemotiveerde verantwoording
verschuldigd aan de ALV ~ .

2. Het Hoofdbestuur brengt regelmatig verslag uit over
zijn werkzaamhed~n opde daartoe geeigende wijze.

-l. Neemt de AL V eenmotie van wantrouw.en :ian tegen
bet Hoofdbestuur dan-dient dit onverwijld lute tre-
den.
Dcdagelijkse gang van zaken wordt afgehandeld door
het Dagelijks,Bestuur, dat binnen.drie rrtaanden de .
.Algemene Ledenvergadering bijeen roept om een
nieirw Dagelijks Bestuur te kiezen. De regio's kiezen
binnen drie maanden hun nieuwe reEio-hoofdbe-
stilUrsleden, die tegeiijk met het nieuwe Dagelijks
Bestuur in functie tredeo'. .... .: ' .

, Als de .plaats vall een lid van het DageIijks Bestuur
tussentijds vacant wor-dt,wijst het Hoofdbestuur tiit
zijn midden een opvolger aan totdat tijderis de eerst~

'volgend'e AtV door verki'ezi'ngiri de vacature wordt
voorzien. AIs de plaats van een regio-hoofdbestuurslid
tussentijds vacant KOmt,kiest deregio tijdens de
eerstvolgende Algemene Regiovergadering een opvol-
ger.
Jaarlijks, ria afloop Van het· vereniglngsjaar ,Iaat de
penningmeester de boeken van de vereniging controte-

, Hoo.fdbestuur '
I. Het Hoofdbestuur be staat uit de lederr van het Dage-

lijks Bestuur en een lid uit elke regio.
2. Het Dagelijks Bestuur wordt tijdens de AL V gekozen

volgens de methode van bijlage C van het Huishoude:
lijk Reglernent.

3. Elke regio kiest eenhoofdbest~urslid en tenminste 'een
plaatsvervangend hoofdbestuurslid.· De verkiezing ge-
schiedt schriftelijk volgens de methode van bijlage C

. van llet Huishoudelijk Reglement. . .
Art. 21.':). HetDagelijksoBestuur be staat uit,een voorzitter, een

'vice:Voorzitter p~liti~k.(eerste¥ii:e~voorZitter); eell-
vice-voorzitter orgalJisatie (tweede vice:voorzitter),
een eerste en'tweede penningmeest~r, eeneerste en
tweede pUblrciteitscoordinitor, eensecretaris-politiek,
een secretans,organisatie en een secretaris-buitenland.
Het DagelijksBestuurregelt de onderlinge taakverde-
ling van zijn leden.· '. . .. '. . . .

·.3. Binnen het Hoofdbestmlr vervult het Dligelijks Be-
. stuur de uitvoerende titak. .

I. Ieder lid van D'66 kan zichzelf of een ander lid,mits
die zich daartoe bereid verklaart, kandidaaf stellen
voor het Dagelijks Bestuur.. ' .
Ieder .lidValJ eenregio kan z{chzelf of een ander lid

.. van die:regio,initsdie zichdiWrtoe bereid verklaart,
kandidaat stellen als regio-hoofdbestuurslid. . .
Zo mogelijk bij' publikatie van de AL V-agenda, doch
uiterlijk vier ..inaanden v¢or de ALV publiceert· het
Hoofdbestuur in de Democraat in welkevakatures in
besturen en commissies de AL V dient te yooi-zien.

2, De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstellirigbe-
gint onmiddellijknadat door het Hoofdbestuur aan de
leden mededeIing:liiervanis gedaan en sluif: twee
maandenvoor de AL V.' . ,
Ieder lid van_D'66 kan zich aanmelden als kandidaat
door middel van een aangetekend veri~ndc::n aanmel-
dingsformulier, te rich ten aan het land'elijksecreta-

·riaat: '.... ..
4. Bij aanmelding dlent aan de voorwaarden; vermeId in

art. 103, lid 2 ada, b', c en d te worden vqldaan.
Gelijktijdig .met de aanmelding kan de k~ndfJaat een
persoonlijke toelicbting van maximaal 300 wooiden
verstrekken. Deze toelichting mag geen verklaringen
bevatten die strijdig zijn met dein lid 4,genoemde .
verklaringen en hierin mogen' geeri namen van andere
lecten al&referentie wordenvermeld: '
De geldigheid vim ~e aanmeldingen wordt beoordeeld



Programmacommjssie
Art. 39. I. De programmaeommissie bestaatuitnegenled~n,

waarvan vijfleden telkens voorde,tijd, van twee jaai
worden gekozen,

2. Het Hoofdbestuur ende fraetles vande Eerste en
Tweede Kamer en het EuropeesParlement wijzen uit
hun midden gezamenlijkvier leden vande, eomrnissie
aan.

3. Deeotnmissiekiestzelf haar voorzitter.
Art. 40. Ta:ak en bevoegdheden vande programmacommissie

worden geregeld in hoofdstuk X van dit reglem.ent. '

ren door' eendoor het Hoi:>fdbestuur 'aa~gewe~en re-
, 'gisteraecountani. Het rapport \loan:deze accouritant

wordt terstond overgelegd aan het Hoofdbestuur en
de financiele commissk. " "

2. Opde eerstvolgende ALV stelthet Hoofdbestuur ,he't
'exploitatieoverziehto.ver het afgelopen jaar, de baIans
enhet accountantsr:apport aan de orde en verzoekt de '
AI..Vdepennlngmeesterte dechargeren. ,,',

3. De, !oelichting op de jaarrekerfing bevat imgermeer
een lijst van aIle scheilkingen aan D:"66~vimmeer dan

,Vijfent\\lintighbnderdguldenzonder Yennelding vim
, mmi.en derschenkers. ,. , "', " "',' "
I. Jaarlijks biedt het Hoofdbesruur deALV eenbegro-

ting voor het komende jaar tel' goedkeuringaan.
Jaarlijks dient hetHoofdbestuuf eeri vootsteOnvoor
een gedifferentieerde contribUtleregeling vaor het ko-
mende jaar. " .

3. Jaarlijks legt het HOQfdbestuur ,een regeliiJ.gvoor de
finimciele bijdrage aan de regio's aan de AL V voor. '

4. Bij,aanbieding van de jaarrekeninglegt het Hoofdbe-
stuur verantwoording af over de besteding van het
verkiezingsfonds en verschaft inzichtin de voorgeno-
men besteding van dit fonds.

5. Indien een voorjaars- en, een najaars-ALV wQrden ge-
houden gelden de bepalingen in art. 8, lid 2 en 3 van
dit reglement.

Art. 32. I. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester zijn de
bepalingen betndfende de jaarrekenlng van overeen-
komstige toepassing voor het gedeeIte van het kalen-
derjaar dat eindigt rnetde dag van aftreden.

2. De beslissing bmtrent decharge wordt genomen op de
eerste ALV die gehouden wordt nadat aim het be~
paalde in art. 30, lid 1 is voldaan.

Art. 33. I. Het Hoofdbestuur clraagt zorg voor een regelmatige
, uitgiiVe van liet partij\>lad deJ)em.oeraat, dat gratis '

aan alleleden wordttoegeio~den. ,"""
De financiele verantwoordelijkheid voor het partijblad
bemst bij het Dagelijks Bestuur. ' ,

3. Het Hoofdbestuur delegeert de overige verantwoorde-
Iijkheden voor de Demoeraat aan een redactieniad en
regelt de' taakenbevoegdheden van deze redaetieraad
in een redactiestatuut.

4. De redactieraad wordt samengesteIduit:
a. de pUbliciteits-coordinator van het Dagelijks Be-
stuur;
b. een lid van het Dagelijks Bestuur, te benoemen
door het Hoofdbestuur; ,
c. terirninste een vertegenwoordiger van de fracties
van Eerste en Tweede Karner en van het Europees
Parlement, te benoemen door deze fracties gezamenlijk;
d.' tenminste vier leden, te benoemen door het
Hoofdbestuur op voordracht van de redaetieraad.

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

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

7. Hetlidmaatschap van de redactieraad wordt geaeht
een partijfunctiete zijn incre zin van arL 19 van de
Statuten.

a: de rapportagecomrnissie '
'b. de programmacommissie

de geschillencommissie
de fimincielecommissie

, e. de landelijke' verkiezingseommissie.
Een lid van D'66 kan sleehts van e~n vaste cOmmlssie
deeI uit maken. . '." , ,
Leden van een vastc comffiissle zijn slechts eerimaal

, ais. zOdanig onrniddellljk herkiesbaar .. ',.' .•." " ••.. ,.'
. 3. De ALV kiest op niet-bindende voordraGht van lieF

-_Hoofdbestuur·v.oQf zbver met anders' bepaald, de le- ,
. .den van de vaste eomInissies.''"-: '/,'. • .....
4:: Het Dagelijks, BestiJur' v90rziet inhet secretariaat .van:· .
..een vaste commissied{lOreen van oe medew~rkets

'. van het landelijk SeCl'etanaataan de commissie't'oe ie
voegen. .' , .

5. Het Dagelijks BestuuF wijst eell vin zijnledenaan als
contactpersoon met de vaste comrriissie., ,
De vaste commissies hebben hun zetel ten kantore
van het landelijk secreiariaat. '
De kostenvan de commissies kornen voor rekening
van het' H()ofdbestuur, doeh dienen vooraf door de
penningmeester teworden goedgekeurd. , ,

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

Rapportagecommlssie
De rapportagecomrriissie be staat uit vijf ledel1; die tel~
kens voor de'tijd vail twee jilar worden gekoien. De
commissie kiest zelf haar voorzitter.

1. Tot de taak van de rapportagecommissie behoort het
geven van objectieve' YoorliChting aan de ALV telkens ,
wanneer een Qf mee~.leden vanD'66.dewens daartoe '
te kennen geven., " ,
De commissie heefthet r~cht aile door haarnodig
geachteinlichtingen te vragen aan het Hoofdbestuur,
de kamerfracties, de programmacommissie, de finan-
ciele commissie en de werkgroepenwelke gehouden
zijn de gevraagde gegevens te verstrekken voor zover
dit mogelijk is..
Va6r de aanvang van de ALV treedt de rapportage-
commissie in overleg met aIle indienersvan amende-
menten en moties over deuiteindelijke redactie van
hun voorstellen. Ook de organen die de oorspronkelij-

,ke voorstellen hebben ingediend, worden hierbij ge-
hoord.

Geschillencoi:nmissie' ..'
De geschHlencomrnissie be staat uit een voorzitter, te-
vens,lid,en negen gewone leden. Aile leden worden
telkens voor defijdvim drie jaar ge'kozen:
De voordracht van het Hoofcibestuur conform art. 35,
lid 3, verrneldt telkeris tenminste. twee maal zoveel
namen als er vacatures zijn te vervullen. Een groep
van tenrninste vijfentwintig leden. van D'66 is bevoegd _
•deze voordracht aan te vullen.' .... ,
De voorzitter Van de commissie .wordt door de com-



missie gekozen uithun midden. .
Indien de Yoorzitteris afgetreden en nietlierkozen
roe.pt detqegevoegde secretarisin overleg met de le-
den van de commissie binnen' twee maanden na de
ALV decQmmissiebijeen voor een vergadering,
waarin een vooriitter wordt gekozen volgens bijlage· C
van dit reglement.
Ieden~.partijin een geschil dientsteeds zijn eigen
.kosten tedragen.

Art. 46. De geschillencommissie heeft tot taak:
- a: het beslechten "angeschillen tu,ssen: .. '

de Ieden van de partijenerzijdsenpartij-organen
ingesteld bij of krach~ens de Statuten, dan wel bij of
I<raclitens het Huishoudelijk Reglement anderzijcts.
2. Partij-organen alsbedoeldonder londerling,
3.partijfunctionarissen. onderling;
p.het desgevraagd uitleggen van deSUituten en het
Htiishoudelijk Reglement; ,
c. het beslissenin betoep bij royement;
d. lietbeslissen in beroep bij niet toelatingals lid van
de partij;
e. liet beslissen in beroep bij niet-aanvaarding vaneen
kandidaat bij de kandidaatstelling voor vertegenwoor-
digende licliamen.

1. De beliandeling van de zaak vindt plaats door een uit
de commissie samengestelde kamer, aan te wijzen
door de voorzitter.
Als voorzitter van de kamer zalliet lid optreden, dat
liet langst.deel.uitmaakt van de commissie.

2., Eeri kamer doet geen uitspraak dan nadat zij partijen
iri degelegenlieid lieeft gesteldom in persoongelioord
te worden, en de partijtegen wie het geschil aanlian-
gig is gemaakt in de gelegenlieid is gesteld in een door
de kamer vast testellen termijn. een scliriftelijk ver-
weerscliriftin te dienen ..

3. Eenkarner bestaat uit:
a.vijfleden voor gescliiUen,a!§ bedoeld in aitikel46,
sub b . .
b. drie leden vooroverige geschillen als bedoeld in
artikel46.

4. Indien een kamervande commissie tijdens de belian-
deling van een gescliil anders wordt samengesteld, .
vindt een nieuwe beliandeling plaats.

I. Devoorzitter zieterop toe, dat'in een Kamer geen Ie"
den zitting nemen die bij het aanhangige geschil per-
soonlijk betrokken zijn. Bij twijfel hierover beslistde
voorzitter, waarbij debetrokkenleden gehoord wor-
den.

2. Ookdoor ieder der bij hetgeschil betrokken partijen
kan tot uiterlijk drie dagen voor de mondelinge be-
h,andelingschriftelijk ofmondeling betwaar worden
gemaakt tegen een lid van de kamer dat bij het geschil
of een van de partijenzodanig persoonlijk is betrok-
ken, dat de onpartijdigheid gevaar loopt. Een zodani-
ge persoonlijkebetr()kkenheid zal steeds worden aan-
genomen bij:
a. bloed- en aanverwantschap in de rechtelijn en in
de zijlijn tot en met de vierde graad;
b. het bestaan van een dienstverband;
c. een beslissing in beroep als bedoeld in art. 46, sub
c, waarbij een lidyan de kamer reeds 1:>etrokkenis
geweest.

3. De beslissing omtrent wraking wordt door de betref.
fende kamer genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, biImen acht (lagen nadat het bezwaar is' in-
gediend.
De voorzitter van de commissie is,alvorens een ge-
schil formeel bijeen kamer aanhangig te maken,
steeds bevoegd te pogen de partijen te verzoenen.

1. Een geSchil als, bedoeld in artikel 46 dientschriftelijk
bij de geschillencommissie aanhangig te worden ge-

maakt en toegezonden te worden aan 'het landelijk se-
cretariaat.

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

3. De ledenen de secretaris vande geschillencommissie
verstrekken geen informatie over aanhangige geschil-
len aan derden die met bij het geschil betrOkken zijn,
dan'na overleg melhet lid van het.Dagelijks.Bestuur,
dat als contactpersoon met degesclriUencomrnissie i~

. aangewezen. ..,' ...,. " ..•.•. '.''.' . ' • .
4. Devoorzit,ter van de kamerstelt de wijze van behan-

delingvast, met inachtneming van hetbepaaldein art.
55 en ziet erop toe dat partijen in een geschiI gelijke
kansenhebben om hun standpunten toete lichten.

5. De voorzittet vand~kamer geeft beide partijeninzage
van aIle aan de commissie ter hand gestelde stukken
m.b.t.hetaanhangige geschil. .
De kamer doet uitspraak uiterlijk binnen drie maanden
na de dag, waarop het geschil aanhangig is gemaakt,
met dien verstande, dat zij in zaken als bedoeld in,ar-
tikel 46 sub c en d binnen een maand en in zaken als
bedoeld inartikel 46 sub e binnen tien dagen beslist.
De kamer beslist alsgoede mannen en vrouwen naar
billijkheid enbij meerderheid van stemmen. Bij de be=
slissing wordt vernieldof deze meteenparigheid dan
wel bij meerderheid van stemmen is genomen. Een
beslissingkan slechts dan genomenworden, indien de
kamervoltallig is. De beslissing der kamer wordt
schriftelijk en gemotiveerd gegeven. Zij wordt onver-
wijld aan belanghebbenden meegedeeld.
De leden der kamer die een van de meerderheid af-
wijkendstandpunt innemen kunnen daarvan s?hrifte-
lijk doen blijken. Een desbetreffend schrijven wordt
als bijlagegevoegd bij de beslissing.

1. Iederebeslissing wordt binnen twee wekennadat de
kamer heeft beslist aan de betrokken partijen per aan-
getekend schrijven, medegedeeld:Het Hoofdbestuur
wordt tegelijkertijd van de uitspraak op de hoogte ge-
stell:!.

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

3, Het lid wiens royement wordt vernietigd, kan verlan·
gen dat van deze beslissing door de zorg van het
Hoofdbestuur mededeling wordt gedaan aari de leden
vanD'66.
AIle beslissingenhebben onmiddeIlijke rechtskracht.
Beslissingen in zaken als bedoeld in art. 46, sub a,
tijn bindend voor de partijen in een geschil. Beslissin~
gen in zaken a,ls bedoeld in art. 46,. sub b iijnbindend
voor ieder die het aangaat, zolang de ALV niet anders

. beslist, met dien verstande dat beslissingen inzake de
artikelen met betrekking tot de geschillencommissie
op dee.v: ALVdienen te wordenbekrachtigd.
De commissie kan met inachtneming van dit regle-
ment een reglement vaststellen tot nadere regeling van
haar werkiaamheden, daaronderbegrepen de door en
voor haarin achtte nemen orde bij debehandeling

. van geschillen. Een daartoestrekkend besluit wordt
genomen met meerderheid, van stemmen.
Oit reglement wordt meegedeeldaan het Hoofdbe-
stuur en door zijn tussenkomst ter kennis gehracht
vande ledenendeorganen vande partij.
De geschillencommissie heeft het recht de bestissing
en omschrijving van de aan haaf Voorgelegde gescri1-
len te publicereri in het landelijk partijcorgaan. De,
publicatie dient zo mogelijk, kort en zakelijk tezijn.



Financiele commissie
I. De finariciele commissie be staat uit vijf leden, die tel~

kens voorde tijd van drie jaar worden gekozen. De
commissie kiest zelf haar voorzitter. '

2. De voordrachtvan het Hoofdbestuur conform art. 35,
lid 3 vermeldt telkens tenminste twee inaal wveel
riamen als er vacatures zijn te vervuUen. Een groep
van tenminste,vijfen twintig Ieden van D'66 is be-
voegddez,eyoordracht aan te vullen.

I. De financiele commissie, heeft tot taak toezicht uit Ie
oefenenop hetfinancieel beheer van het Hbofdbec
stuuren de penningmeester gevraagdofongevraagd, te
adviseren'inzake financiele aangehigenheden.

2. De fillanciele commissie heeft ook tot taak advies uit
te brengenaan de ALV inzake de, goedkeuring en '
vaststelling van de begroting,de jaarrekening en de
overige financiele aangelegenheden;

3. De financiele commissie vergadert tenminste eenmaal
per kwart,aal en voorts zo dikwijls alstwee of meer
led en of de' penningmeester zulks verlangen.

4;- Besluiten en adviezen van de financiele commissie
vereisen een-meerderheid van stemmen. In spoedza-
ken kan oak telefonisch vergaderdworden. '

5. De leden van de financiele commissie kunnen te allen
tijde kennis nemenvan de finariciele bescheiden van
de partij en zich laten inlichten door de penning-
meester over de stand van zaken.

I. De financieJe commissie heeft het Techt wanneer
daartoe aanleiding be staat bepaalde posten uit de be-
grating of deelbegrotlngen geheel of gedeelteHjk te
blokkeren. " .

'2. De penningmeester en' de andere leden van het Dage-
lijks Bestuur behoeven voor het aangaan van enige
verbintenisof het doen van uitgaven, die niet expliciet
in debegrotingzijnvermeld of het in de begroting
vermelde bedragoverschrijden, schriftelijke goedkeu· ,
ring van de financieJe commissie.

3. Uitgaven ten laste van begrotingsposten, die door, de
financiele commissie zijn geblokkeerd, behoeven
eveneens vooraf de schriftelijkegoedkeuring van de
financiele commissie,.

4. Indien de gevraagde goedkeuring wordt geweigerd, is
het Hoofdbestuur, de financieJecommissie gehoord
hebbende, bevoegd om het besluit van de financiele
commissie terzijde te stell en en de goedkeuring alsnog
te verlenen. Van een dergelijkbesluit wordt doorhet
Hoofdbestuur schriftelijk engemotiveerd terstond aan
de financieJe commissie en vervolgens aande eerst-
volgende AL V kennisgegeven.

Landelijke verkiezingscommissie
I. De landelijke verkiezingscommissie bestaat uit ten-

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

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

3. Het Hoofdbestuurbenoemt in een aldus ontstane va-
cature eenander lid en stelt deeerstvolgende ALV
voor deze benoeming te bekrachtigen.

4. Ingevalvan tussentijdse ofnaderendeverkiezingen
kanhet Hoofdbestuur de zittingsduur met m'aximaal
een jaar verlengen.
Taaken bevoegdheden van de landelijkeverkiezingsC

commissie worden geregeld in hoofdstuk IX van dit
reglement.

stelt, omschrijft in haar besluit de 'taak en bevoegdhe-
den 'van deze commissie. .
Een cornmissie ad hoc be staat ult een oneven aantal
leden en blijft werkzaam tot verslagaan de ledenverc
gadering isuitgebracht.

Landelijke werkgroepen
Onder landelijke werkgroepen worden verstaan door
het Hoofdbestuur erkende werkgroepen die' zich bezig
hOliden met onderwerpen van'landelijkpolitiek ka-
rakter. Zij kunnen zichin subgroepen, en ad hoc

cC,ommissies opsp1itsen, tenaanzien van bepaalde on-
derwerpen,en zichper provincie; (sub)regio, ardeling
of gemeente veI1:akken onder uitsluitende verantwoor·
delijkheid van de betrokken lanctelijke werkgroep.

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

2. Het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Bu-
, reau D'66 treedt niet naar buiten op dan na overteg

met het Hoof<lbestuur.
P.M.

Hoofdstuk V

Adviesraad
Art. 66. l. De Adviesraad, in dit hoofdstuk veTder te noemen de

raad, is een door middel van regionale verkiezingen
- samengesteld orgaan,datgevraagden ongevraagd ad-
vies uitbrengt aan het Hoofdbestu!lr en de fracties in
de Eerste en TweedeKamer en het Europees Parle-
ment inzake de Vorming van de landelijke en Europe-
se politiek eninzake de organisatiestructuur en proce-
duresvan departij.

2. De raad kan gevraagd of ongevraagd advies llitbren-
gen aan het Hoofdbestuur over de rapportenvan de
werkgroepenals bedoeld inartikel 22 van de Statutell
van D'66.

Art. 67., I. De raad kan besluiten het Hoofdbestuur te, verzoeken
-een AIgemene Ledenvergadering bijeen te roepen Oyer
een of meer bij datbesluit aan.te geven onderwerpen.

2. Een besluit aIs in lid I bedoeldkan slechts worden
genomen met absolute meerderheid van stemmen.

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

Art. 69. I. De raad kan besluiten tot de ins telling van tijdelijke
commissies van bepaalde in het instellingsbesillit aari
te geven werkzaamheden of ollderwerpen.

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

Art. 70. De raad en commissies kunnen,.indiendatvoor de
vervulling van de .taak noodzakelijk is, werkgroepen
van de Stichting Wetenschappelijk Bureau van D'66,
het Politiek Scholings· en Vormlngsinstituutenandere
deskundigen raadplegen.

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

heefttenminste een zetel in de raad.
3. De overigezetels worden toegedeeld aan deregio's

naar evenredigheid van hetaantalleden van de re-
gio's.

4. In de, maandjanuari, direkt voorafgaand aande ver-
kiezing van de raad stelt hetHoofdbestuur de ver-
deelsleutelvast voor de verdelingvan zetels in de
raad wals bedoeld in lid 3.

5. De in lid 4 bedoelde verdeelsleutel vindt tm:passing
met ingang Van de' direkt daarop volgende verkiezing.

Art. 72. l. De leden van de raad worden gekozen door deleden
, Commissies ad hoc
De ledenvergadering, die een corrimissie ad hoc in-



van 1)'66 billneJj iedere regiodo6r IniddelviiIi een
poststemmingvolgens de methode van bijlage 1\ van
dit reglement., " " '., '.'
De po'ststemming wordt landelijk georganiseerddoor
de landeIijke verkiezingscoinmissie die ook de kandi-
daatstelling binnen de regio' s coordip.eert. Bij de-toe-,
zending van de stembiljetten wprden depetsonalia en

. ' ", overige"g~gevens vim dekandidatenverstrekt, .' .
.. }. ,Ik preie:nratie ,van de kalldida:ten vindt bij voorkelIr

~praatsop een AJ.gemene"Regiovergactenng, die uiterIijk
~tweeweken voor'de shiititigsdaturn vall de poststeme'

,ming wo(dt gehouden._ ' '> .,,',' '; . .
4. De kandidaatstelijng voorde rood dient schmtelijk te

geschieden bij de landelijke verkiezingsc()mmissie. M-
schrift van deze aanmelding dierit te worden gezonden
aan het regiobestuur.. .

5. De aanmeldingsterrnijn opentonmiddellijk nadat door
de hindelijke verkiezingscommissie hiervan aan de le- .
den mededeling-isgedaan en de verdeelsleutel door
het Hoofdbestuur is bekendgemaakt.
De kandidaatstelling sluit omstreeks I maart van liet
jaar waarin de verkiezing plaats vindt, terwijl de post-
stemming binnen zes weken na deze datum geschiedt.

Ad. 73. I. leder regio iciest op overeenkomstige wijze als bepaald
in artikel 72 een aantal plaatsvervangencte leden van
de raad gelijk aan het aantaldoor die regio te kiezen
leden.

2. Bij verhindering van een lid van de raad treedt in zijn
plaats het plaatsvervangende lid dat bij de in lid I be-
doelde stemming het hoogste aantal stemmen behaal-
de. Indien ook dit plv. lid is verhind'erd treedtin diens
plaats het plv. lid dat bij de in lid I bedoelde stem- .
ming het op een na hoogste aantal stemmen behaalde
en zo vervolgens.
Bij tussentijdsaftq:den van een lid van decraad wordt
'dit voor derest~rendeperi'Odevan zijn zittirigsduur,
opgevolgd door het eersteplaatsvervangendelid over-
eenkomstig lid 2. Dealdus ontstane vacature voor'het
plaatsvervangend lid van de raad wordt desgewenst
op eendoorhet regiobestuur (o.a.) daartoe uitge-
schreven vergadering-vervuld door verkiezing van een
nieuw plaatsvervangend lid.

Art, 74. 1. Leden en plaatsvervangende leden worden gekozen
voor een periode Van twee jaar en zijn eenmaal on-
middellijk herkiesbaar.

2. Voor de toepassing v"m lid 1wordt de termijn gedu-
rende welke iemand op grond van artikel 73, lid 3, lid
is geweest van de raad buiten beschouwing gelaten.

I; Het lidmaatschap van de raad'is onverenigbaar met:
a. het arnbt van minister of staatssecretaris
b. het lidmaatschap vaneen derkarners der Stiten-
Generaal en het:Europese Parlement '
c. het lidmaatschap van het Hoofdbestuur ..

2. De in lid I bedoelde functionarissen zijn gerechtigd
.deel te nemen aan de beraadslagingen van de raad. Zij
hebben:alsdan eell-advisetendestem. .

, Art. 76. De leden van de rirad zijn gehOliden de algemene re-
giovergadering van hun regio, aIsmede zoveel moge-
lijk ook de subregio's en afdelingen binnen hun regio,
te inforrneren over de werkzaamheden van de raad.

I. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter en twee
vi(;e-voorzitters volgens de methode van bijiage C van
dit reglement. . . . . .

2.. Zij worden gekozen voor een periode van een jaar en
zijn na aftreden ter-stond' herkiesbaar.

Art. 78. In het secretariaat van de raad wordt voorzien door
het Hoofdbestuur~
De raad vergadert tenminste 4x per jaaren voorts, zo
dikwijls als de voorzltter noodzakelijk acht.
De voorzitter toept een vergadering bijeen indien
CIaartoe een verzoekwordt gedaan door:

a. het Hoofdbestuur
b. ee'n der karnerfracties

,c. 10 leden vande raa:d " .'
d. een algemene regiovergadering.
In een verzoek, als bedoeld in lid 2 dient-te Zi.inaange-
geven overwelk(e) onderwerp(en) het oordeel van de
raad wordt gevraagd. ,'. . , ' .
De vergaderingeri van de nutd zijn openbaar.
De raad steit zijn elgenagenqavast., '"."
De'voorzitter steft de on.twerp-agenda op.'Deze bevat

,in geval van 'een vergadering bijeengeroepen opgrond
'van~artik~r 7~hlid 2,inetk geval: de punten bedoeld in
'artikel 79.,lid 3 ." , ' '. ,., '
be ageqda en de daarop betiekking hebberide stukken
worden, bijzondere omstandigheden voorbehouden, .
tenminste acht dagen Voor de vergadering toegezon-
den .!Iande leden van de raad. Deze stukken worden
op verzoek van de voorzitter ook aan met name ge-
noemde plaatsvervangende leden toegezonden ..
Adviezen en besltiiten'vande raad komen, voor zover
in dit reglement niet ande~s is bepaald, tot staqd me't
gewone meerderheid van stemmen.
Een advies of besluit van de rilad komt niet tot stand
indien niet tenminste de helft plus een van het aantal
Ieden van de 'raad aan de stemming heeft deelgeno-
men.

3. In geval van adviezen wordt het standpunt van even-
tuele minderhedenin het advies vermeld, indien die
miriderheden dat wensen.
De raad regelt voor het overige zijn eigen orde en kan .
dirartoereglementen vaststellen, mit!>deze nietin
strijd zijn met de Statuten of het Huishoudelijk
Reglement.
P.M.

Regia's e'lsubregio's
~en regiovereni~t alleled'~n woonachtigbinneneen
door,hetHoofdbestuur v09r,deregiovastgestefd ge-
bied.
be ALVis bevoegd in de grenien van de' regio 'swi}
zigingen aantebrengen;.

L De Aigemene Regiovergadering (ARV) wordt gevorrnd
door deleden vanD?66 binnen de regio.

2. De ARV is hethoogsteorgaanvan D'66 in een regio
inzake aile aangelegenlieden op regiona:i1 politiek en
orgarusatorisch terrein, voorzover die niet doorSta-
tuten of Huishoudelijk Reglement aanandere organen
zijnopgedragen.
De ARV komf tenminsteeenmaal per jaar:·en; over-
eenkomstig art. 12, lid 2, in eli( gevaltussen drie en
twee maanden v66r iedere AL V bijeen. Een ARV
wordt minstens twee weken tevoren schriftelijk aan-
gekondigd. _ '
Voorts wordt de ARV ter behandeling van een of
meeraangegeven onderwerpen binnen zes weken bije
eengeroepen opverzoek van:
a. de.provincia.lestatenfriictie
b. tenminste drie' AAV'sof een ASV. ,
leder Udkan tot de aailvang vande ARV moties .in-
dienenbetreffend~ de agendli en de a,gelldapUIi.ten.
Deze modes moeten zijnondertekenddoortenminste
vijfleden vande regio, .'. .,... .' . .
De' ARy' bepaalt de orga:llisatiestructuuryande regio
door te kiezen vooreen.ongedeelde oreen federatieve
regiostructuur.
Ineenongecteelde regiostructuur worden geen !>ubre-
gio'sgevormd en is de ARVopdit middenniveaude
enige besluitvormende Iedellvergadering,





'Huisholldelijk .RE!glement

ARV of andere .orgam~nzijn opgedragen.
3. De ASV komt tenminsteeenmaalper jaarbijeen en

wordt tenminste 14 dagen tevoren sehriftelijk aange-
kondigd.

4. Voorts wordtde,ASV ter behanaeling van een of
meer aangegeven onderwerPenbinnen zes weken bij-
eengeroepen op Verzoek van: .
.a. de fraetie in de gewestraad of ,het openbaar.li-

eb~;
b, tenminste(wee AAV's.
leder lidkantot de aa~Vll,l1gvandeASV motiesin-
dienen. betreffende de agenda en agendapunten. Deze
moties zijnondertekend door tenminstevijf ledert van
de'suoregio; . .

1. Het subregiobestuur (S.B) bestaatuit tenminste drie
!eden.

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

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

4. De kandidaatstelling voor het SBgesehiedt op over-
eenkomstige ~jze als bepaald in art. 90 lid 5.

5. Het lidmaatsehap van het SB is niet verenigbaar met:
a. hetgekozen lidmaatsehap van enig vertegenwoor-

digend liehaam;
b. het lidmaatsehap van een afdelingsbestuur.

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

7. Eenlid van ~et SB wordt gekozenvoor de tijd van
tWee jaar en is slechts eenmaaLals zodanig onmiddel-
!ijk herkiesbaar.

8. Het SB heeft Qvereenkp!J1stige takenals het R.Bz(jals
vermeld in art, 90Jid 10.

1. Indien een subregio geenafdelingen heeft of gebiedeh
kent die nieUpt een afdeling behoren vervultde sub-
regio de funetie van de afdeling.

2. Voor het fmanCieel beheervan de ,subregio is het be-
paalde in art. 91.van overeenkomstige toepassing.

3. De ASV kan zijneigen reglement vaststellenvoor-
zover dit nietin strijd is met het bepaalde in de Sta-
tilten en dit reglement.

AfdE!Ungen
Art. 97. I. 'Een binnenlandse afdeling verenigt aile leden woon-

aehtig binnen een doorhet RB voor de afdeling vast-
gesteldgebied.

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

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

.niet wordt aangetast.
Art. 98. l. De AlgemeneAfdelingsvergadering (AAV)wordtge-

vormd door de leden van D'66 binnen de afdeling.
2. De AAV is hethoogste orgaan van D'66 binnen de af-

deling inzake aile aangelegenheden op gemeentelijk
politiek of organisatoriseh terrein voor zoverdie niet
aan de ARV e.q. ASV of andere organen zijn opge-
dragen.

3. De AA V komt tenminste' driemaal per jaar bijeen en
wordt tenminste 14 dagen tevoren sehriftelijk aange-
kondigd.

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

e. n;gio- of subregiobesttiur. .
5. Iederlid kan tot de aanvang van de AAV motiesin-

dienen betreffende de agenda en.agendapunten. Deze
moties moeten zijn ondertekend door tenminste vijf
leden van de afdeling. .

Art; 99. 1. Het afdelingsbestuur CAB)bestaat uit tenminste drie
leden •

2. De voorzitter en penningrneester worden in funetie
. gekozen volgensde methode Vanbijlage C van dit

reglement.. De overige leden worden gekozen volgens
,de methode vanbijlage A van dit reglement.

3. De kandidaatstelIingvoor hetAB gesehiedt ()p over-
eenkomstige wijze als bepaald in art. 90 lid 5. .

4. Het lidmaatsehap van het AB isniet verenigbaar met
het gekozen lidmaatschap vanenig ·vertegenwoordic
gend liehaam.

5~ lederlidvan de afdeling kan zich kandidaatstellen
van het AB, indien hij/zij aan de in de Statuten en dit
reglement gestelde eisen voldoet.

6; Een lid van het AB wordt gekozen voordetijdvan
twee jaar enis tweemaal als zodanig onmiddellijk her~
kiesbaar.

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

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

9. De AAV kan zijn eigen reglement vasts tell en voor
zover dit niet in strijd is met het bepaalde in de Sta-
tuten en dit reglement.

Art. 100. 1. Coneentraties Van in het buitenland wonende leden
kunnen in overleg met het H60fdbestuur een buiten-
landse afdeling vormen.

2. Een buitenlandse afdeling verenigt aIle leden woon-
achtig binnen een door het Hoofdbestuur vastgesteld
gebied. • .• . • ". '. •••..

3. De ALVis bevpegd in de grenzen van de buitenlandse
afdelingenwijzigingenaante brengen ..

4; Buitenlandse afdelingen m~ken geen deel uitvan een
regio of subregio, doeh kunnen wel aarJsluiting zoeken"
bijeen regio oreen subregio.

5. Buitenlandse afdelingen.worden v.w.b. de finaneiele
bijdrage van het Hoofdbestuur en de sehriftelijke
eommunicatie gelijkgesteld met.een regio.

Hoofdstuk VIII

Steunfracties enoverlegorganen
Art. 101. 1. Wanneer opovereenkomstigniveau, t.w. eenregio,

subtegio ofafdelingeen D'66 fraetie in een vertegen-.
woordigend Iiehaam fungeert, kan pp verzoek van de,
ze fraeties door de ARV,.ASV ofAAV een steun-
fraetie worden ingesteld.

2. De taak, wijze van samenstelling en de werkwijze van
een dergelijke steurifraetie wordt door de ARV, ASV
of AAV sehriftelijk vastgelegd, nadat de [raetie is ge-
hoord .

3. De fraetie heeft het reeht een voordraeht voorde sa-
menstelling vim de steurifraetie in te dienen.

Art. 101a. LBinnen regio's,subregio's of afdelingen kunnen door
de ARV, ASV of AAV overlegorganen wordeninge-
steld.

2. Deze overlegotganen kunnen geentaken of bevoegd~
heden van de ARV, ASV.of AAV overnemen, indien
deze taken reglementair aan deie ledenvergaderingen
of de betreffende best\lren zijn toegekend. .

3. Taak, wijze van sarnenstelling enwerkwijze van deze
overlegorganen worden sehriftelijk door de ARV,
ASVof AAV vastgelegd. .



Kandidaatstelling ,voor verfe-
genwoordigende UcharTIen
Algemeen ,

Art. 102. I. De landelijke verkieiingscommissie beeft toHaak op
onpartijdige wijze degoede voortgangvan de kandi-
daatstellingsprocedure voorde verkiezingen Yoor het
Europee~J)~rlement en de TweedeenEerste Kamer
del' Staten-Generaal volgens de bepalingen van dit
-reglement te bewerkstelligenO .'.,,',',. .

2. Zij draagttevens zorg voorde indieningvandeoverc
eellkomstig ditreglementsamengesteldekandidaten·
lijsten vour de bovengenoemde verkiezingen op de
wijze als dOor de Kieswetvoorgeschreven.

3. De commissie istevensbelast met het gevenvan
aanwijzingen voor de kandidaatstellingsprocedure
voorde verkiezingen van Provinciale Staten, Ge-
meenteraden en Openbare LiclIamen en de ondersteu-
ning van de hiermede beiasteverkiezirig~commissies;

Art. 103. I. Ieder lid van D'66 kan iich aanmeldenals kandidaat
door middelvan eenaangetekend verzorid~nformu~
lier, te richten aan een door de verkiezingsi;:ommissie
bekend temaken adres. Mschriftvall deze aanmelc
ding en van aile daarbijte verstrekken gegevens dient
te worden gezonden aan het landelijk secretariaat.

2. Bij iedere aanmelding dient aan de volgeride voOr-
waarden te worden voldaan:
a. de kandidaat dient gedurende tenminste zes maan-

den voorafgaande aan de. sluitingsdatum voor de
kandidaatstelling lid van D'66 te zijn geweest en
aan de contributieverplichtingen tehebben voldaan

b. ondertekening door de kandidaat van de vragenlijst
conform art. 19 van de Statuten "

c. verklaring dat de kandidaat geen lid is van een an-
dere landelijke politieke partij

d. verstrekking van persoonlijke gegevens en van ge~
gevens omtrent yorigeen huidige partijfuncties

e. bereidverklaring om bijdirecteverkiezingingevol-
ge de Kieswet, dan welbin~en een halfjaar bij op-
volging van een direct gekozene, het lidmaatschap
te zullen aanvaarden

f. bereidverklaring na eventuele verkiezing de verte-
genwoordigende taaknaar behoren te vervullen,
desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover
de Ieden, afstand te doen van aile in"deStatuten en
dit reglement als onverenigbaaraangemerkte par-
tijfuncties en de morele verpIichting op zich te ne-
men zich temg te trekken uit het vertegenwoordi-
gend lichaam bij beeindigingvan het lidmaatschap
van D'66

g; opgave van een of meer beIeidsonderdelen waarc,
mee de kandidaat zich na ev. verkiezing in het bi}
zonder wiI belasten -

h. op de sluitingsdatum van de karididaatstelling'dient
de kandidaat tevoldoen aande wetteIijk vereiste
voorwaarden om in het vertegenwoordigendli-
chaam te worden gekozen;

3. a. Een kandidaat kanbij de aanmeldingaIs kandidaat
een voorkeur uitspreken voor een onverkiesbare
pIaats op de kandidatenIijsL Een zodanige voor-
keur wordt aan destelIJgerechtigde Ieden van D'66
bekend gemaakt, maar laatde onder 2.e. bedoeIde
verklaring onverIet.·

b. Gelijktijdig met de aanmelding kande kandidaat
een persoonIijketoeIichting van maximaal 300
wo()rden verstrekken. Dezetoelichting mag geen
VerkIaringen bevatten, die strijdig zijn met de in lid
2 genoemdeverklaringen en hierin mogen geen
namen van andere leden als referentieworden
vermeld.

4. De aanmeldingstermijn opent. onmiddellijk nadat door
het Hoofdbestuur aande leden mededeling hiervan is
gedaanen,de verkiezingscommissie het aanrneldings-
ildres heeft bekend gemaakL

5. De verkiezingscommissie doet vanalIe aanmeldingen
met bijbehorende gegevens lilededeIingaan aIle leden
van D'.66, die voor betreffende verkiezing stemge-
rechtigd zijn. Een afschrift vanhetdoor de verkie-
zingscommlssie bij te houden register van door de
verkiezingscommissie goedgekeurde .aanmeldingen Iigt.
voortdurend terinzageop hetlandelijksecretariaaL

, 6. De geldigheid van de aanmeldingen wordt beoordeeld
door de verkiezingscommissie, die verplichtisnate
gaan of aan de voor de kandidaatstelling geldende
vooiwaarden wordt voldaan.. , . , '
De feitelijke gegevens, bedoeld in lid 2 van d~t artikel
ad a, d en h worden vergeleken met de beschikbare
gegeveris van het landelijk secretariaaL Voorts wordt
nagegaan of de vereiste opgavenzijn verstrekt,de
voorgeschteven (bereid)verklaringen zijn afgelegd en
aan de overige voorwaarden, vermeld in dit hoofd-
stuk, wordt voldaan.
De commissie verklaart een aanmelding ongeldig in-
dien:
a; de feitelijke gegevens bedoeld in lid 2 ada,d en h

onjuist of onvolledigzijn,
,b. de opgavenbedoeld in lid 2 ad g en lid 3 ad a niet

verstrekt zijn,
c. niet wordt.voldaanaan de bepalingen vanartikel

1M, ' .
cr. niet wordt voldaan aan de aanvullende pepalingen,

die ingevolge dit hoofdstuk bijde kandidaatstelling
van het betreffende vertegenwoordigende lichaam
gelden, .

e. de (bereid)verklaringenbedoeldin lid2adb,
en.f, met of met beperkingen zijn afgelegd;

f. decommissie beschikt overschriftelijk~aanwijzin-
gen, die emstige twijfels oproepen over de juist·
heid Vari de afgelegde verklaringen, .

g. de persoonIijke toelichtingverklaringen bevat die
strijdig zijn met de in lid 2genoemde verklaringen,

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

7. Z.s.m., doch uiterlijk binnenzes wekenna ontvangst
van de aanmelding ontvangt de kandidaat bericht'van
de verkiezingscommissie.Indiende aanmelding wordt
aallVaard, wordt de betreffende kandidaateen ont:
vangstbevestiging gezonden. Iridien de aanmelding
niet geldig wordt geoordeeld", zendt de verkiezings-
commissie hiervan bericht aan de kandidaat met op-
gave van redenen. De, kandidaat kan binnen vijf dagen
na de datum van de'beslissing in beroep gaan bij de
Geschillencommissie, die binnen 10 dagen na datum
van het beroep beslisL

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

9. Het lidmaatschap van vertegenwoordigende lichamen
is niet verenigbaar,met het'ambt van'Commissaris van
de Korungin, Voorzitter van eenopenbaar lichaam of
gewestraad en Burgemeester.

Art. 104. De infonnatiedie eenlid van D'66,dat zich kandidaat
stelt voor een kandidatenlijst voor een vertegt!Trwoor-
digend lichaam,moet verschaffen,dientmede te be-
vatten:
a. of betrokkene kandidaat ,is gesteld voorde kandi-

datenIijsten van andere vertegenwoordigende li-
chamen, enzo ja, voor welke;

1IiEI,.' f'

~



, ._". -

_b.~9f beri-okkene lid is dal>wel op de k:mdidatenlijst
- staat'vanvertegenwoordigende Jicharneri,' en zoja,

:yim welke ellop' welke plaats(enl, '., _':' . '
Nadatde K'lindidaatstellingstermijnen- de, beraepster-

, , mljn voorbij zijn worden aile stemgerechtigde leden_
'_,van D:66 door de betrefferrde-verkiezingscoInmissie in'
- staat gesteld opeen of rneer presentatie-vergaderingen

kenni~ te makerr.metciekandidatenenhun stem uit)e
brengeJ1.9P de' kandidaterr vairhUn voorkeui. '_ ",' -

2. 'iii depr~~ent::i:tievergaderingen\Vordeiu:ie kandid:liten
''? in staat gestetdhunkandidatmirpersoonlijkte verde- ,

•.,'digen,of te laten"erdeaigeri.De:stemgere~htigdele" '
den wordenschriftelijk op de lioogte gesti:id van '
pl1latsen en data vairde piesentatievergaderingen.
Regia-, subregio- en afdelingsbestureri en individuele
leden van' [)'66 hebben hetrecht tijdens een presenta-
tievergadering m~mdeling ~temadviezen te geven. Per
vergadering wordt hiervoor ten hoogste een half uur"
uitgetrokken, na deprese'ntatiefase., ,', c"' .'

- Wie eenstemadvies wil uitbrerigen, dient zich v00r de
aanvang van de vergadering bij de voorzittervan,de
veigadering aan te melden. De voorzitter distribueert

, de spreektijd. Zijn er meer dan 10 gegadigden, dan '
beperkt de,Yoorzitter het aantal sprekers als voigt tot
10. Hij geeft voorrang aan een lid van'ieder betrokken
regio-, subregia- en afdelingsbestuuf. Overige sprekers
worden door loting aarigewezen.

4. Het uitbrengen van schriftelijke stemadviezendoor
partijorganen of fracties in vertegenwoordigende li-
chamenisniet tciegestaan. Individuele leden kunhen
alleen schriftelijke, stemadviezenuitbrengen door het
uitdelen van dez;e adviezeri tijdens presentatievergade-
ringen of door het plaatsen van een advertentie in de
Democraat, die echter maximaal een halve pagina mag
besfaan .. ,:. - lC_~" '

·Ledenlijsten."mogeu'door pa.rtijorganen riiet worden'
gebruikt' of tel' 'bescliikking wo~den gesteld voor het
verzeI)den van' schriftelijkestemadviezen.
Stenigerechtigd vool'de stemmirrgcm voor de kandic
datenlijsten zijn aile [eden, die in de Iailtst vervaitrdig-
de ledenlijst als lid zijn opgenomen:

7. De stembiljetten, die bij deschriftelijke steInmingen
worden gebruikt, dienen te worden genummerd en
voorzien te worden van een Korte toelichting op de
stemprocedure en een duidelijke aanwijzing over het

, minimum en maximum aantal kandidaten, dat moet
worden ingevuld.

8. ten behoeve van de lij'stsamenstelling voor landelijke
verkiezingeri voar vertegenwoordigende lichamen
wordt aan de leden een profiel van de te vormen frae-
tie aangeboden,samen te stellendoorde partij-en de
desbetreffende fraetievoorzitter. '

partijfuneties'
opgave vah het gebled, waarmee' de kandid~t bij
',eventuele'verkiezing in het bijzonder contact wil
onderhouden en in verband daamiee opgave van
de kieskringgroep' waarin de kandidaat aan de ver-
kiezirig wil deemernen. , '_ , " '.

De' aanmeldingstemiijn vooe de kandidaatstellingbe-
gint ffiiiistenseenjaar v<Jorde datum vanindiening

~, van de kandidatenlijsteri mgevolge de Kieswet en. sluit'
zes niaanden voor diezelfde datum. ' " ,', '
Wanneer.vervroegdeve,kiezingen worde~ uitgesch~e- .

, yen dan wordt zonodig de aanmeldingstermijri op da~ ,
tum'vandit besluit geachtte,zijn begonnen. Deze, ,
't-eimijn sNit dan een niaand: na de opening, waarvari
aan de ledenmededeliilg wordt gedaan;' Iridien de
aanmeldingstermijn reeds loopt bij de afkondjging van
bedoeld besluit kan het Hoo.fdbestuur deze termijn
eerst vier werkdagen na afkondiging sluiten.
Ing~val van vervrbegde verkiezingeI) worden-geen ,
,voorv'erkiezingen'per 'kies'{(ringgroep ge!,louden en kan
,dOQrde landelijke verkiezingscomrhissie in oVerleg
methet Hoofdbestuur van de gestdde teri:nijn worden
afgeweken. _ " ,
Ten behbeve van de voorverkiezingen worden de vol-
gende vijf kieskringgroepen,gevormd:, ,
I. Noord, omvattende de provineies Groningen,
Friesland, Drenthe, Ove,rijssel en de regioZuideIijke
IJssetmeerpolders; -
II. Midden, omvattende de provincies Utrecht en
Gelderland; _
ilL Holland-Noord, omvattende de ,provincie, Noord-
Holland; ,
IV. Hollarid-Zuid, omvattende de provincie Zuid-
Holland; ,

, ,V.Zuid, omvattende de pl'ovincies Zeeland, Noord-
Brabant en Limburg.' " ",
Iedere kandidaat' karl' zieh slechts voor een groep
aanmelden.
In het buiterriand woonachtige leden worden geacht

, tot de kieskringgroepV te behoren en 'worden in de
gelegenheid gestela aan,de voorverkiezingen in deze

'groep deel te nernen. ' "
2. De landelijke verkiezingscommissie benoemt in ovel'-

leg met de betrokken regiobesturen voor iederekies-
kringgroep eengroepsverkiezingscommissie, die met
betrekking tot de voorverkiezingeri een overeenkorn-
stige taak en positie heeft als de landelijke verkie-
zingseommissie. ,

3. Per, k1eskringgroep worden voorverkiezingen gehou-
den onder verantwoordelijkheid van de groepsverkie-
zingscoriunissies, Binnen vier weken na sluiting van
de aanmeldingstermijn zenden degroepsverkiezings-

, commissies in overleg met de laridelijke ve'rkiezings-
commissie aan aile in het gebied van hun kieskring-
,gtoep wonende stemgerechtigde leden een opgave in
alfabetisehe volgorde beginnende met een door loting
verkregen letter, van aile kandidateri yoor de betref-
fende groep. Aile door de kandidaten verstrekte gege-
v'ens worden in deze opgave bpgenomen,alsmede in-
dien de kandidaar zulks wenst, een persoonlijke ver-
klaring van ten-hoogste 300 woorden.
Bij deopgave "an,de kandidaten: wordt tevens een
stembiljet toegezoriden waarop tevens de sluitingsda-
turn vande schriftelij-ke stemming en het inzendings-
adres worden vermeld; Op dit biljet kunnen ten hoog-
ste 25 kimdidaten in volgorde van voorketir worden
vermeld. ' '" ' ' '

5. Door de groepsverkiezingseommissies worden zoveel
mogelijkin overleg met de kandidaten tot uiterlijk vier
maanden voor-de datum, van de illdiening van de kan- -
didatenlijsten ingevolge de Kieswet, enkele presenta-

Tweede Kamer der Staten·Generaal
Art. 106; l. Voor de kandidaatstellingvoor de Tweede Kamerder

Staten-Gene-raa! gelden naastde artikelen 102t/m 105
eertaantal specialebepalingen, die indeartikelen 106
rIm lllzijnopgenomen.

2. De samenstellingvan de kandidatenlijst geschiedt in
twee, ronden.Deeers.te rbMe bestaat uit schrifteUjke
voorverkiezingen perkieskringgroependetweede,
ronde uiteen landelijke sehriftelijkepoststemming
voor alle)eden enverkiezing van de lijsttrekker 01' de
Algemene Ledenvel'gadering. ,.

3. Kandidatendienen bij hun aanrnelding teverisaalide
.-: volgende voorwaarden te voldoen: ' ,

a, bereidveroklaringvan'eeneventueel kltmerlidmaat-
schap als eell'volledigedagtaak tezullenbeschou"
wen,dat wilzeggen, in ieder geval de Ilitoefening
varizijn beroep tezullenstaken en bijverkiezing
afstartdteiullendoen van aile openbare ambten en



, tieveigaderingen gehouden, bij.voorkeur' een per re-
gio'; doch in iedergeval eerrper kieskringgroep. Zit-
tende fractieleden zijn behoudens 6verrilacht gehou-
den in de kieskringgroep waar zij kandideren hun .

.,.' kandidatuurpersoonlijk te verdedigen. " '
Art. 108. 1. De uitslagbepaIing van'de voorVerkiezingen. geschiedt

door de groepsverkiezingscommissies en dient alvo-
rens gepubliceerd teworden door de iaildelijkever-
kjezlngscQlmnissie te worden goedgekeurd. ' "

2. BII het bepalen'vande uits}agvan de voor.verkiezin-
''gen ~ordeiJ, slechts die steII!biljetten. in aanmerking
. genomen dievoor desluitingsdatUm zijn ontvangen ..

Deze datum mag niet eerder zijil dan een week na de
laat'Ste presentatievergaderingen in de beti-okken
groep. .

3. Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten wor-
den per kieskringgroep een ranglijst van de kandidaten
opgemaakt overeenkomstig de bepalingen bij bijlage A
van dit regleinenf. Een verslagvan dezeuitslagbepa-
ling wordt binnen 14 dagen toegezonden aan de lan-
delijke verkiezingscommissie.· .

Art. 109. I. Na goedkeuring combineert de landelijke verkiezings-
commissie de vijf ranglijsten tot een landelijke rang-
lijst volgens onderstaande methode:
a. aan de kandidaten met rangnummer-l van elk der

ranglijsten wordt rangwaarde 1 toegekend, aan de
kandidaten met rangnummer 2 van de rangwaarde
1/2,- aan de kandidaten met rangnurnmer 3 rang-
'Waarde 1/3 em;.
de kandidaten~ ~orden geplaatst in de volg;orde van
de aIdus verkregen rangwaarde. Bij gelijke rang-
waarde worden kandidaten geplaatst in een door
loting te bepaIen volgorde. '. . .
de aldus verkregen ranglijst van kandidaten is de
voorlopige landelijke ranglijst. ", """

Zo spoedig niogelijk na het vaststenen van de voorlo-
-pige ranglijst delen deeerste 40 geplaatsten v66r een
door de landelijke' verkiezingscommissie vast te stel-
len datum aan deze cOrrimissieof zijtevenskandidaat
willen zijn voor de verkiezing van de Iijstaanvoerder.-

3. De AL V die het verkiezingsprogramma behandelt,'
kiest de lijstaanvoerder ufLde kandidaten die zich
daarvoor hebben ilangerneld. Deze verkiezing ge-
schiedt volgeils bijlage C van dit reglement.

Art. 110. I.Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de voorlo-
pige ranglijst, zendt de landelijkeverkiezingsc6mmis-
sie aan allestemgerechtigde leden de lijst met namen
vande 'eerste 40 kandidate~ ~an de yoorlopige lande~
lijke ranglijst, onder verrnelding van aile door de Ran--
didaten verstrekte gegevens, van het bij de voorver-
kieZingen: bereikte resultaat,' alsmede de persoonlijke, '
verklaring aIs"bedoeld in artikel 103 lidl ad b. Tevens
wordt een stembiljet toegezonden, waaroptevens-de
sluitingsdatum en hetinzendingsadres worden vet-'
meld. Op' dit biljet kunnende kandidaten in volgorde
van voorkeut worden vermeld. "

2. Bij het bepalenvan deuitslag Van de verkiezingen,
~orden slechtsdiestembiljettenln aanmerking geno-
men, die voor de sluitingsdatum door de landeiijke
verkiezingscommissie zijn ontvangen.

3. Op basis van de tijdig ontvangen stemb1Jjetten wordt
een rangIijst van kandidate-n opgemaakt overee~kom-
stig de bepaIfngen van bijlage A vail dlt reglement:

.Vervolgenswordt een definitieve landelijke ranglijst
opgemaakt door aande -aldusverkI'egen lust, deove-
rige kalldidaten van de voorlopige la~delijke ranglijst
onder handhaving van hun onderIinge yolgorde toe te
voegen.Tenslotte wordt d'e di:i6r de ALV gekozen
lij~taanvoerder, ook fndien hijofzij bij de landelijke
stemming niet de eerste plaats behailt, aIs nummer
een op de definitievelandelijke lijst geplaatst.

De kandidafen met de rangnummers.lt/m 25 van de
definitieve landelijke lijst, worden op alle in te dienen
kandidatenlijsten op de overeenkomstig genuminerde

. plaatse:n geplaatsL' . . .
Op de lijstenin iedere kieskringgroep worden de
plaatsen 26 t/m 3U bezet door de nogniet geplaatste
kandidaten ,van de eigen IGeskringgroep in de vofgorde
waarinzij op de definitieyellindelijke rlu1glijst zijnge-
plaatst. . . ...' .... ,.... ". '.,:,',.,'
Indien op de definitieve landeiijkerang1ijsf piet vol~
doende kandidaten voorkomen die aan devoorver:kie~ , '
zingen.fn de betreffende kieskring hebben deelgeno-
men; worden de resterende plaatsen van de lijst v'er-
vuld door nr. 26 en volgendenv'an de definitieve lan-
delijke ranglijst. , '.',
De kandidaten die op grond van lid 5 van dit artikel in
aanmerking komen voor de plaatsen 26 t/m ~Oop een
van de in te dienen kandidatenlijsten, dien~n zich be-
reid te verklarell een kamerzetel slechts te aanvaar-
den, wanneer aIle kandidaten" die opde definitieve
landelijke ranglijst hoger zijn geplaatst, reeds een ka-
merzetel bezetten of schriftelijk hiervan afstand heb-
ben ~edaan. " .

.8. Indien een kandidaat de in lid 7 genoemde verklaring
niet heeft getekend is de landelijke verkiezingscom-
missie verplicht de· betrokken kandidaat niet opeen
van die plaatsen van de betreffende kandidatenlijst te
plaatsen ..

Europees Parlement ,
Voordekandidaatstelling voorhet Europees Parle-
ment geIden naast de artikelen 102 t/m'l 05 de bepa-
lingen die in dit artikel zijn opgenomen.

2. De samenstelling van de kandidatenlijst geschiedt via
.eenJandelijke. schriftelijkepoststeiIlmipg vooraIle- Ie~"
'denop overeenkomstige wijze als vOoQ~esi:hrevenin.'
art. I Hl. ....'.' ,', .' ," .' '_.'

'Kandidaten dienen zich bij hun aanmelding tevens be-.
reid te verklare:n een eventueeIlidmaatschap van het
Europees Parlement alse'en voUedige dagtaakte zjll~
len beschouwen en hiervoor de' uitoefening va~het
beroep:tezullen staken en tevens afstand te doenvan
alleopenbare ambten en partijfuncties. Voorts dienen
zij aan te geven of zij tevens kandidaat willen zijn
voor de verkiezing van de lijstaanvoerder.
De Iijstaanvoerder kan gekozen worden conform art.
109, lid 3 ofweI d.ill.V. de schriftelijke stemming: De
ALV die beslist over deelname, bepaalt weike metho-

, .de ~orilt gevolgd. . . ' .' . .
De aanmeldingsterrnijn vangt aan acht maanden voor
de dagvan indiening van de Randidatenlijsten i.ngevol-

,ge c1e Kieswet en sIuit uitetlijk orie maanden voor de-
ze dag.

EersteKamer der Staten-Generaal
Voor de kandidaatstelling vOQrde Eerste Kamer der
Staten~GehenialgeJde~ naist:de artikelenl02 t/m 105 .
de bepaIingen die in dit artikel iijn opgenomen. '
Desamenstellingvan de kandidatenlijst geschiedt via
eenlandelijkeschriftelijke postStemming voor arie Je-
den- op overeenkomstige wijze als voorgescnrevenjn,
art.rIO. .' . ",/ ., .., .• ' .
De lijstaanvoerdet wordt nietafiohderlijk op een
AL V maar via de schrifteIijke;stemming ge~ozen.
De' aanmeldingsterrnijn vangt aail'acht maahderl ~tior'
de dagvan indiening van de kandfdatenlijsten ingevol-
ge de:Kfeswet en sluit uiterIijk drie maandenvoor de-
ze-dag.' ' . '. . ." ,..... " ., .
De in te dienen kandidatenlijsten voor de Eerste-Ka-
mefverkiezingen Worden doOr de verkiezf!1gscommis-
sie bpgesteld, en wel zodanig dat de verkiezingsuitslag



voor D'66 zo gunstig mogelijk zal zijn en z6veelmQ-
gelijk in overeenstemming met de volgordevan de
definitieve landelijke lijst.

6. De ))'66 leden van Provinciale Staten brengen bij de
verkiezingen van de Eerste Kamer hun stemzodanig
uit dat zoveel mogelijk door D'66ge~teldekandidaten
involgorde van de definitieve landelijke lijst worden
gekozen.
De landelijke verkiezingscomnrissie, verstrekt de stem-

<gerechtigde D'661eden schriftelijke richtlijnen voor
~ het uitbrengen van hun stern. '

Provinciale Staten
Art. 113. I, ¥c;yorde kandidaatsteIling· voor de Provinciale Staten

gelden naast de algemene'artikelen 102 t/m 105 een
aantal speciale bepalingen, die in de artikelen Int/m
118 zijn opgenomen.

2. De samenstelling van de kandidatenlijsten geschiedt
viaeen provinciale schriftelijke poststemming voor
alle in de provinciewoonachtige leden.

3. De lijstaanvoerder kan ofweI worden gekozendoor de
ARV, die hetpfovinciaai verkiezingsprogrammavast-
stelt, volgens bijlage C van dit reglemimt, ofweI wor-
den gekozen d.m.v .de schriftelijkepoststemming., De
ARV dient voordat de kandidaatstelling wordt geslo-,
ten te beslissen welke methode voor de verkiezing
van de lijstaanYoerder wordt geyolgd.

Art. 114. I.' In overleg met de landelijke Yerkiezingscommissie be-
noemt het Hoofdbestuur uiterlijk elf maanden voor. de
verkieringen van de Provinciale Staten voor iedere
provincie een provincialeverkiezingscommissie.Het
betrokken regi6bestuur dient uiterlijk een maand tevo-
ren een voordracht yoor de samenstelling vande
commissie inbijhetHoofdbestuur. '
De proyin~iale verkiez~ngscommi~~ie, he,eftt?t taak op

"onpartijdige wijzede goede voortgang van de kandi-
daatstellingsprocedure voor deverkiezingen van de
Provinciale Staten volgens debepalingen van dit
reglernent te bewerkstelligen.

3. De ,provinCiale verk,iezingscommissiedraagttevens
zorg voor de indiening van de oyereenkomstig dit
reglement samengesteldekandidatenlijsten op de wuze
als door de Kieswetvoorgeschreven. De commissie
kan zich voor deze taak laten assisteren.door eeil
aantaldoor haar aan te wijzen D'66-leden.

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

5. Eenprovinciale verkiezingscomrilissie be staat uitten-
minste vijf in de betreffende provincie woonachtige
leden, die Voor de tijd, van een jaar worden benoemd.

6. LedenvanhetHoofdbest!.iur, het regiobestuur en de
landelijke verkiezingscommissie kunnen geen deel
uitmaken van een provinciale verkiezingscommissie.

7. Een lid van de provinciale verkiezingscommissie kan
niet alskandidaat worden aangemeld. Zodra een lid
zich kandidaat stelt, treedt betrokkene onmiddeIlijk af
als,lid van'de provinciale Verkiezingscomrnissie en
steIt het Hoofdbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

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

Art. 115.1, Aanmelding van kandidaten dient te geschieden con-
form art. 103 van dit reglement.

2. Kandidaten dienen zich bij hunaanmelding tevens be-
reidte verklaren om bij verkiezingen van de Eerste
Kamer d~r Staten-Generaal de schriftelijkerichtIijnen
van de landelijke verkiezingscommissie' bij het uit-
brengenvan hun stem in acht te m:men.

3. De aanmeldingstermijnvoor de kandidaatstelling be-
gintminstens acht maanden voor de datum van indie-
ning vande kandidatenlijsten ingevolgede Kiesweten

sluit vijfmaandenvoor diezelfde datum.
4. De provinciale verkiezingscommissie maakt het aan~

meldingsadres gelijktijdig bekend.
5. Indien de provinciale verkiezingscommissie conform

art. 103, lid 6, eenaanmelding als kandidaat niet gel-
dig heeft verklaard, zendt de commissie onver\\lijld
eenafschrift van ditbericht aan de landelijke verkie-
zingscommissie, die bij twijfel omtrent dejuistheid "
van degenomen beslissing overleg pleegt, met de pro-
vincialeverkiezingscommissie. '

6. Binnen tweeweken nade sluitingvan de kandiQaat-
stelling. zendt, deprovinciale verkiezingscommissieeen
overzichtvan aIle goedgekeurde kandidatenaan de
landelijke verkiezingscommissieen het HoofdbeStuur.

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

2. Bij de opgave van de kandidaten wordt tevens een
stembiljet toegezonden, waarop de sluitingsdatum van
de schriftelijke stemming enhet inzendingsadres wor-
den vermeId.

3. Tevens verstrekt de provinciale verkiezingscorrimissie
een overzicht vande te houden presentatievergaderin-
gen.

4. Nadat de opgave van ka~didatenen de stembiljetten
zijn verzonden, worden tot uiterlijkdrie maanden
voor de datum van indiening van de kandidatenlijst
ingevolge .de. Kieswet een of meer presentatievergade-
ringen gehouden. Zittende fractieledenzijn behoudens'
overma<;ht gehoudenhun kandidatuur persoonlijk te
verdedigen.

Art. 117.1. De uitsl~bepaling van de schriftelijke stemrningge-
schiedt door de provinciale verkiezingscommissieen
dient alvorens gepubliceerdte worden door de lande-
lijke verkiezingscommissie te wordengoedgekeurd"

2. Bij het bepalen van de Uitslag van de stemming wor-
den slechts die stembiljetten in aanmerkinggenomen
die VQorde sluitingsdatum zijn ontvangen. Deze da-
tum magniet eerder :lijn dan een week na de laatste
presentatievergadering in de betrokken provillcie.

3. De landelijke verkiezingscommissie bepaalteen slui-
tingsdaturn, die voor alle prbvincies gelijk is.

4. Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten wQrdt
de voorl6pige ranglijst van kandidaten opgemaakt
overeenkomstigde bepalingen vanbijlilgeA, va.n dit "
reglement. Een verslagvan deze uitslagbepaling wordt
binnen twee weken na de sluitingsdatum toegezonden·
aan de landelijke verkiezingscommissie. "

Art. 118. 1. Na goedkeuring van de uitslagbepalingstelt de lande-
lijke verkiezingscommissie de voorlopige,kandidaten-
lijst vo6r iedere prQvincie vast.

2. Wanneer het de landelijke verkiezingscommissie' blijkt
, dat de Uitslag van de stemmingniet juist is bepaald,
cotrigeert zij na overleg met de provinciale verkie-
zingscommissie de uitslag en steIt het Hoofdbestuur
hiervan in kennis.

3. Vervolgens, maakt de landelijke verkiezingscommissie
deuitslagbekend' aan dekandidaten,de provinciale
verkiezirigscommissie en het regiobestuur.'

4. Indien de lijstaanvoerder door de ARV won:lt geko-
zen, verzoekt de provinciale verkiezingscommissie
aande kandidaten uiterlijk 2 x 24 uur voor de betref-
fende ARV aan decomrtJissie te berichttm of zij tei-
yens kandidaat willen zUn voor de verkiezing van de



lijstaanvoerder.Het regiobestuur maakt uiterlijk hij de
aanvang van de ARV de uitslag vande schriftelijke .
stemming bekend enmeldt tevens welke kandidaten
tieh verkiesbaar stell en als lijstaanvoerder.

5. De eventueel door deARY gekozenlijstaanvoerder
wordt door de provinciale verkiezingscommissi(:" ook
indien hijaf zij bi} de schriftelijkestemming nlet de

'. eerste plaats heeft behaald, als nummer eenop de
kandidatenlijst geplaatsL

6: .Nadat.de kandidatenlijst isvastgesteld.legt de provin-·
"'eialeverkiezingscommissie dezelijst tergoedkeoring
voor aan het Hoofdbestuurdat adviesontvangt vande
land~lijke verkiezingscommissie. . 0

7. Elke kandidatenlijst behoeft de goedkeuring van het
Hoofdhestuur om onder de naam Democraten'66 of
D'66 te kunneriworden ingediend.

8. Degoedkeuring kan alleen worden geweigerd indien
niet aan de van toepassing zijnde bepalingen van dit
reglement isvoldaanof indiendoor indiening vande
.kandidatenlijstde partij in ernstige mate indiskrediet
zou worden .gebrachL

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

10. De provinciale verkiezingscommissie draagt zorg v()or
de invulling van de benodigde formulieren en de tijdi-
ge indiening van de goedgekeurde kandidatenlijsten op
de wijze als doorde Kieswet is voorgeschreven.

Gemeenteraden
Art. 119. I. Voar de kandidaatstelling voor de Gemeenteraden

gelden naast de algemeneartikelen 102 t/m 105een
aantalspeciale bepalingen die in de artikelen 119.t/m
127zijn opgenomen.

2. De samenstelling vande kandidatenlijsten geschiedt
via een schriftelijke stemming, die ofweI per pbstof-
we! tijdens een hiervoor belegde AAV gehouden
wordL

. J. De lijstaanvoerder kan ofweI gekozenworden door de
AAV, die hetgemeentelijkverkiezingsprogramma
vaststelt, volgensbijlage C van dit reglelllent ofweI
d.m.v. deschriftelijke poststemming.

Art. 120. I. Uiterlijk veertien maanden voor de verkiezingen van
de Gemeenteraden beslist de AAV of deelname aan
deze verkiezingen gewenstis enop welke wijze de
sthriftelijke stemming en de verkiezing vande lijst-
aanvoerder zal geschieden. 0

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

3. Indien van het (sub)regiobestuur een.gunstig advies is
ontvangenen het Hoofdbestuur geen duidelijke be-'
zwaren bekendzijnverleent het Hoofdbestuur toe-
stemming tot deelname. Deze beslissing 'Yordt uiter-
lijk twaalfmaanden voor de verkiezingen vande Ge-
meenteraden genom en enaan net afdelingsbestuur be-
kend ogemaakL

4. Indiende ARV heeft besloten tQteenfederatieve re-
giostructuur vervullen de subregiobesturen de in deze
artikelen venrtelde taken van het h:giobestuur.

Art. 121. L In overieg met de landeIijke verkiezingscommissie be-
noemt het (sub)regiobestuur uiterlijk elfmaanden voor
de verkiezingen van de Gemeenteraden voor iedere 0

gemeente, waarvoor toestemming totdeelname is ge-
geven, een afdelingsverkiezingscommissie. Het be-

trokken afdelingsbestuur dient uiteriijk een maand te"
voren een voordracht voor de samenstelling van de
commissie in bij het (sub)regiobestuur. Indien een af-
deling uit meerdere gemeenten bestaat, 'waarin aan de
verkiezingen wordt deelgenomen, kan met een afde·
Iingsverkiezingscommissie worden. volstaan.

2. Deafdelingsverkiezingscommissie beef! tottaak op
onpartijdige wijzede goedevoortgang van de kandi-
daatstellingsprocedure voor de verkiezingen. van de
Gemeenteraden volgensde bepalingen vanditregle-
ment te bewerkstelligen. ".'. 0 00 • •

3. De' afdelingsverkiezingscommissieilraagt tevens. zorg
voor de indiening vande overeenkomstigctit regle-
ment samengestelde karididafenlijst op de wijze als
door de Kieswet voorgeschreven. •

4. De afdelingsverkiezingscommissies volgen bij deuit-
voering van hun taak de aanwijzingen van de landelij-
ke verkiezingscommissie, die zich bij deuitvoering
van deze taak kan laten~ssisteren door enkele door
de COll1ll1issieschriftelijkte benoemen gedelegeerden .

5. Een afdelingsverkiezingscommissie bestaat uit tenmin-
ste drie in de betreffendeafdeling'Yoonachtige leden,
die voor de tijd van eenjaar worderi benoemd.

6. Leden van het Hoofdbestuur, het afdelingsbestuur en
de landelijke verkiezingscommissiekunnen geendeel
uitmaken van een afdelingsverkiezingscommissie.

7. Een lid van de afdelingsverkiezingscommissie kan niet
als kandidaat wordenaangemeld.Zodra een lid zich
kandidaat stelt, treedt betrokkene onmiddellijk af aIs
lid van deafdelingsverkiezingscommissie. enstelt .het
(sub)regiobestuur hiervanschriftelijk in kennis.

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

9. ¥delingendie als gevolgvande omvang vanhunle-
denbestand niet kunnen voldoen aande eisen gesteld
in de leden5 en 6kunnen hiervan ontheffing verkrij-
genop door het betreffende (sub·)regiobestuur te ad-
viseren en door het Hoofdbestuur testellen voor-
waarden.

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

2. Kandidaten dienen bij hun aarunelding ook te verkla-
ten of zij lid zijri of zijn geweest van eriige andere po-
litieke partij of groepering die aan de verkiezingen .van
de Gemeenteraad deelneemt of heeft deelgenomen.
Tevens dienen zij zich beteidteverklaren de in art. 5,
lid 3, vande Statuten opgenomen verplichting teaan-
vaarden.

3. Bij de aanmelding geldende bepalingen opgenomen in
art .. 115, lid 3 t/m 6 op ove,reenkomstige wijze met
dien verstande, datde aanmeldingstermijn voar de

okandidaatstelling zes maanden voorde datum van in-
diening van dekandidatenlijsten sluit.

Art. 123 I. Bi~nen vier weken na sluiting van de kandidaatstelling
zendt de afdelingsverkiezingscommissie aan aIle in de
gemeente woonachtige leden eenopgave in alfabetiC

sche volgorde, beginnendmet een door loting verkre-
gen letter, van aIIekandidaten voor debetreffende
gemeente.Alle door de kandidaten verstrekte gege-
vens worden in deze opgave op~enomen alsm~de in"
dien de kandidaat zulks wenst een persoonlijke toe-
lichtingvan ten hoogste 300 woorden. '0

2. Bij de opgaye van kandidaten. wordt tevensver-
meld op. welke wijze de schriftelijke stemming en
de verkiezing van de lijstaanvoerder zal geschie-
den. Indien een schriftelijke poststemming wordt
gehouden ontvangendeleden, tevens eeii stembil~
jet, waarop de sluitingsdatum en een intendings-
adres worden vermeld.

3. Indien de schriftelijke stemming tijdenseen AAV



wordt-gehouden wordtbij de opgave van kandidaten
vermeld wanneer en waar de:ievergadering wordt ge-

. houden. Hel: tijdensdeze AAV·te gebruiken stembiljet
kan worden meegezonden ofweI ter verga:dering aan
de stemgerechtigde Jeden worden uitgereikt.

_,~~ Tevens :verstrekt de afdeiingsverkiezingsc()mmissie
etm overzicht vart de te houden presentatievergaderin-

...gen ... ' "', _,: :':".. . ,. ' '._.
5. Nadat de opgave van kandidaten zijnverzonden wor-
'.ad~i1 tot'"liiterlijk viermaanilen v:oor de datum vim inc

diening vande karididatenlijst ingevQIge de Kieswet
een ofmeer presentatievergaderingen geholiden ..In -,
iedere gemeeilte wordl: minsterts een presentatie"veI:ga:~.

, dering gehoudeh, Zittende fractieledenzijn IJehoudens
overmacht gehouden hun kandidatuur persoonlijk te
verdedigen: -, , .'
Indien de schrifteIijke stemming tijdens een AAV
wordt gehouden mag deze AAV niet eerder dan een
week na de laatste presentatievergadering worden ge-
'houden.· ',' ,." .. ' ", , : ,

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

Art. 124. I. De uitslagbepaling van de schriftelijke stemming ge~
schiedt door de afdelingsverkiezingscommissie en
dient alvorens gepubliceerd te worden door de lande-
lijkeverkiezingscommissie te worden goedgekeurd.

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

3. De Iandelijke verkiezingscommissie bepaalt ~e uiterste
,datlJ.IJ1,waawp in al!e afdelingen de schrlfteIijke '"'.'
~temminien fuoeteri,wordeit gesloteri of deAAV's,

..waaropde stemmingplaatsvindt, moeten worden ge- :
houden. .. " '... ' .' .' ,:' , ..• ',. '
Op basis van de tijdig ingeleverde stel1,1biljette~wordt

"devoorlopige ranglijst van kandidaten opgemaakt
overeenkomstig de bepalingenvan :bijlageA van dit
reglement.· Een verslag ,van deze uitslagbepaling wordt.
binnen twee weken na de sluitingsdatum toegezonden
aan de landelijke verkieiingscomrriissie. Indien de

. stemming tijdens de AAV wordt gehouden kan een
door de IandeIijke verkieziiigscommi~sie aangewezen
gedelegeerd~ e'en voorlopige goedkeunng verstrekken
en zijpbevindingenaan het versiag vande uitslagbe-

". 'paling toevoegen. ". .,..' .,' .
Art. 125. 1. Na goedkeuring van de uitsiagbepaling stelt.de hinde-

lijke verkiezingscommissie de voodopige kandidaten-
Iijs( voor iedere gemeente vast. '. .,' ...., ".,

2. Wanneer het de IandeIijkeverkiezingscommissie bIijkt
dat de uitsiag van de stemming niet Juist is bepaaId,
corrigeert zij' n<j.overleg met de afdelingsverkiezings-
,commissie, de uitsiag en stelt het Hoofdbestuur hier-
van in kennis. " . " . , .

3. Vervolgens maakt de landelijke verkiezingscommissie
de uitsiag bekend aan de afdelingsverkiezingsconimis-
sie en het afdelingsbestuur en. verzoekt hen de kandi-

'daten te infonneien. ". " " .
Indiei1de-lijstltanvoerder door:de AAV wordt gel<o~
zen; verzoekt de afdelingsverkiei:ingscommissie aan

; de kandidaten uiterlijk 2 x 24-uur voor de betreffende
•AA V aan de coriunissie te berichten of zij tevens kan- c

didaat willen zijn voor de verkiezingen van de lijst-
aanvoerder;' Het afdelingsbestuur maakt uiterlijk bij de
aanvang varr de-AA V de uitstag van de schriftelijke
stemming bekend en meldt tevens welke kahdidaten
zichverkiesbaar stellen als lijstaanvoerder .

. De eventueeI door de AAV gekozen lijstaanvoerder,

wordt door de afdelingsverkiezingscommissie, ook In-
dien hij of zij.bij de schriftelijke stemming niet de eel:-
ste plaatsheeft behaaId,als nummer een op de kandi-

.'datenlijst geplaatst. . . , .
6. Nadat de kandidatenlijst is vastgesteld legt de afde-

Iingsverkiezingscommissie deze Iijst rer goedkeuring .'
vooi: aan het Hoofdbestuur, dat advies ontvangtvan
delandelijke verkiezingscommissie:~: -.' ,
Elke kandidatenIijst behoeft degoedkeunng van het
Hoofdbestuur ()m' onder de naam DemQcraten '66 of
j)'66te kuimen worden ingediend. ,'. ' ',,' " .. "
De'g()edkeuring kan alleen worden gewelgerdindien
i:lietaan de vantoepassing zijride bepalingenvandit
reglement iinoldaan of indien door indiening van de
kandidatenlijst de partij in emstige'mate in diskrediet
zou worden gebracht.

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

JO. Deafdelingsverkiezingscommissie draagt zorg vbor de
invulling van de benodigde formulieren en de tijdige
indiening van degoedgekeurde kandidatenIijsten op de
wijze ais door de Kieswet is voorgeschreven-.
Indien in een afdeIing met toe stemming van het
Hoofdbestuur in combinatie met andere partijen wordt
deelgenomen dienen de bovengenoemde bepalingen
inzake de kandidaatstelling zo veel mogelijkte worden
gevolgd. '. '
De bepalingen inzake de afdelingsverkiezingscommis-

. sie vastgehigd in art. 121 en inzake de aanmelding van
kandidaten vastgetegd in art. 122 dienen onverkort te
worden gehandhaafd.
De procedureyoqrde. sarnenstelling vande kandida~,•.
tenlijsi;. waaiiIi opgeri6men ile verdeIing ·val1deplaat-
sen oyer de deelnemende partijen, dient z. s.m. nadat
hierover'in principe overeenstemming met de andere
partijen is bereikt, ter goedkeuringte wCJrdenvoorge-
legd aan her Hciofdbestuur, dat hierover van de,llm-

,delijke verklezingscommissie advies ontvangt. " .' "
4. De definitieve kandidatenlijst dient conform art. 125

lid 6t/m 7 aan het Hoofdbesiuur ter goedkeuring te
worden voorgeiegd, ook indien deze Iijst niet mede
onder de naam Democraten '66 of D'66 wordt inge-
diend.' ..., ". '
Voorde verkiezingen van de Gemeenteraden karihet
}{oofdoestuur op verzoek vanhet afdeIingsbestuureri
het (sub)regiobestuur, dispensatie' verlenen van de .
termijn-bepalingen opgenomen in artikel 120, 121 en
122. Voorts kan'dispensatie van de artiketen 123, 124
en 12S worden verleend, mits de stemming en, de 'uit-
siagbepalingeu" i~ de geest van deze bepalingen met
waarborgen worden omkle,ed.
VerZ()ekel1 oIll dispensatiedienen met vermelding van
redenen ~chriftelijk te worden ingedie,nd bij het

.Hoofdbestuur, dat hierover van de laridelijke verkie-
zing~commissie advies ontvimgt.·· .

. Openblu-e licharnen, '.' . ' ' .'. "
De kandidaatsteIIingsprbcedure voor: gek~zen verte--'
'genwoordigende raden vanopel1bare.1ichamen dient te
geschieden oyereenkomstig de bepalirigen v~mart. 113,

'.t/mns van. dit reg!ement: '. " '.'. '. . ,:.'
-HetHoof{!bestllur kan bij deze verkiezirigen conform:
.art. 127 dlspensatie verlenen; .



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

Art. 133. l. Concept-teksten voor landelijkeprogramma'sworden
uiterlijk~even weken voorde ALV ter.beschikking
gesteld, opdatberaad hieroverin ARV's,AAV's en
ASV's mogelijkis .

2. Concept-teksten voor deStatenprogramma'sworden
uiterlijk vijf wekenvoofde ARV terbeschil<.kiilg gee
ste!d, opdat beraild hierover irtAAV's en ASV'smo-
gelijkis. '. .... ..... .'. .....

3. Cbncept-teksten voorde ovenge programma;s worden
uiterlijk drie wekenvoorde ASV c;q ..AAV ter be-
schikking gesteld, opdat onderlingoverleg tussen de .
leden mogeIijkis.

Art. 134, l. Het Beleidsprogram wordt nieuwe leden' op hun ver-
zoek kosteloos ter beschikking gesteld en is overigens
steeds tegen betaling verkrijgbaar.

2. Van deprograrnma'swordtzo spoedig mogelijknade
vasts telling door de betreffende ledenvergadering
kosteloos een exemplaar aan die leden,die daartoe
een verzoek indienen, ter beschikking gestelden zijn
oVt'rigens tegen betaling (zolang de voorraadstrekt)
verkrijgbaaL

a, hetBeleidsprogram;
b. het Verkiezingsprogramma t.b.v.de verkiezingen
voor de Tweede Kamer (te noemen Verkiezingspro-
gramma);
1;. het. verkiezingsprogramma t.b.v. de verkiezingen
voor het Europees Parlement (te noemen Europees
.Programma); .
d.de verkiezingsptogramma'st.b.v. deyerkiezingen
voor de Provinciale Staten (te noemenStatenpro-
-gramma);.. . . ".. '... . "
e. de verkiezingsprogramma' s .t.b .¥.·.•de··verkiezingen
voor de Gemeen.teraden (te noeinen Gemeentepro- '
gramma's);
f. de vetkiezingsprogramma's t.b.v. de verkiezingen
van vertegenwoordigende raden .van openbare licha~
men.

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

Art. 130. I. HetBeleidsprogram, het Verkiezingsprogrammaen
het Europees Programma worden vastgesteld door de
ALV, met dien verstande dat de eindredaktie in han~ ,
den ligt van de programmacommissie, die hierbij de
besluiten vande ALV in acht dient te nemen.

2. De programmacommissie stelt de teksten voor het
Beleids-, Verkiezings- en Europeesprogramma op en
stelt deze tijdig ter beschikking varthet HoofdbestuuL

3. Programmateksten worden aan de ALV voorgelegd
door en onder verantwoordelijkheid vall het Hoofdbe-
stUUL

4. Deprogrammacommissie kan aan de AL V haar
. standpunt over (delen van) de tekstvoorstellen mede-
delen voor zover <fitverband h6udt met de samerthang
vanhet politieke programma,zowel naar inhoud als
naarvorm, aIsmede wahneerzijniet her standpunt
van hel Hoofdbestuurdeelt tenaanzien van doorhet
Hoofdbestuur in de tekstenaangebrachte, wijzigingen.

5; De programm'acommissie onderneemtal die activitei-
ten die zijterzake van het politiekeprogramma, voor
de nakoming van het Huishoudelijk Reglement op dit
terrein, of vQoreen goede besluitvorming van de ALV
nodig acht.

6. Indien het bij tussentijdse kamerverkiezingenniet mo-
gelijkis eeiJ verkiezingsprogramma aan deALV voor
te leggen, stelt de programmacommissie in overleg
met het Hoofdbestuur een verkiezingsprogrammasa-
men opbasis van het daiJ geldende Beleidsprogram.,

,7. DeStatenprogramma's,Gemeenteprogramma's en de
programma's voor openbare lichamenworden vastge-
steld door respectievelijk de ARV's, AAV'sen
ASV's.

Art. 131. Het Beleidsprogram heefteendoorloperide geldings-
termijrt en wordt regelmatig en in delen bijgesteld.

Overgangs~ en Sfotbepalingen
Overgangsbepalingen. ' ,
Het bepaaldein attikel25, lid 6, attikel90,lid 6, arti-
kel95, lid 5 enai:tikel 99, lid4, is niet Van toepassing
op het lidrriaatschap van vertegenwoordigende licha-
men en van pattijorganengedurende de zittingsperio-
de, welke yoorde inwerkingtreding van die bepalin-
gen een aanvanghadgenomen (ALVapril 1980).
Gedurende de periode vanaf denajaars~ALV 1981tot
en met de najaars-ALV 1982heeft het Hoofdbestuut
de bevoegdheid de taken van de Rapportage- en Pro"
grammacommissie, zoalsvastgelegd in art. 37,38 en
40 van dftreglement, nader aantevullen ente wijzi-
gen, met dien verstande datderechten van de ALV
niet mogen Worden aangetast.
In afwijking van het gestelde in art. 103 lid 2adh
geldt voor de' kandidaatstelling voor de gemeenteraden
voorshands een leeftijdsgrens. van 21 jaar, die op de
dag van degemeenteraadsverkiezingen moel zijn be-
reikt.
Siotbepaling
Wijzigingen in dit reglement treden in werking veer-
tien dagen nadat de ALV deze wijzigingenheeft vast-
gelegd. ;

Bijlage A

Methodevoor het verkiezen van
p.ersonen tei' vervuUing van
plaatsen op kandidatenlijsten
voor vertegenwoordigende Ii-
chamenen voor de vervuUing
van meerderegelijkevacatures
in een bestuur of commissie

stemming:
a. Aile stemgerechtigden ontvangeneen lijst, waarop

aile kandidatenin wiIIel<.eurigevolgorde' zijnverc
meld; aIsmede eenstembiIjet.

b. Destemgerechtigdenstemmendoor op hetstem-
biljettenminste een minimum.en terthoogsteeen
maximum.door het veraniwoorddijke bestuur te
bepalen aantal namen van verschillende kandidaten
te noteren in volgordevim hun voorkeur.
Indien het betreft een verkiezing ter vervuIlingvan
vacatures ineen bestuur of commissie, ishet aan-



tal namendatten hoogste op hetstembiljet mag
wordengenoteerd gelijk aan het aantalte vervullen
vaeatures. '

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

verkiezing:
De verkiezingscommissiebepaalt de uitslag als voigt:
a. Aan op.de stembiljetten alseerste voorkeuraange-

gevenkandidaten wordt een stemwaarde toegekend
die overeenkomt m:~thet aantal namen dat ten
hoogste op hetstembiljet magworden ingevuld,
aan de als eerstvolgendevo()rkeur aangegeven

~ kandidaat een stemwaarde die eenminder bedraagt
en zo vervolgens. Deaan elke kandidaat,aldus toe-
gekende stemwaarden worden bijeengeteld.

b. De kandidaat die het hoogste. stemwaardentotaal
verwerft, wordt als eerste gekozen c;q. vervult de
eerste plaats 9P de lijst.
De kandidaafdie het op een na hoogste stemwaar-
dentotaal verwerft, wordt als tweede gekozen c.q.
Vervult de tweede plaatsop .k lijst en zo vervol-
gens, totdat zoveel kandidaten zijn gekozen als er
vacatures e.q. plaatsenop delijst te. vervullen zijn.

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

geldigheid: ,
Een stembiljet is geldig als het is ingevuld conform
artikel I onderb. Indien op het stembiljet een niet-
kandidaat isaangegeven, w()rdt het geachtdezeinc
forinatie niet te bevatten.· AIs een kandidaaf op een
stembiljet meerdere malen is aangegeven, wordt daar-
.van sleehts de hoogste voorkeur in aanmerking geno-
men. Indienopeen stembiljet een voorkeur zodanig is
aangegeven d;lt twijfel ontstaatten aanzienvan de bee
doeling van de betrokken kiesgerechtigde, wordt deze
voorkeur van onwaarde geacht. In aile anderegeval-
len die afwijkeri van het bepaalde in artikel I onder b.,
beslist de verkiezingseommissie ten aanzienvan de
geldigheid.

Bijlage B

Definiering van "geldig uitge-
brachte stemmen"en de stem-
uitslagen

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

II. Een besluit wordt "bij (gewone) meerderheid van
(geldig uitgebrll.chte) stemmen" genomen als er meer
.v66r- dan tegenstemmen zijn uitgebratht.

ill. Absolute meerderheid van (gelrliguitgebraehte) stem-
men wil zeggen:
meer dan vijftig procentder geldiguitgebrachte stem-
men.

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

BijlageC

Methodevoor het verkiezen van
person en infunctie

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

b. Eenstembiljet geldt in de eerste instantie als een stem
voor de kandidaat'van eerste voorkeur.

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

d. Indien geen kandidaat aan deze voorwaarde voldoet,
wordt de kandidaat met het geringste aantal biljetten
afgewezen.
Hebben tenminste twee kandidateneenzelfde gee
ringste aantal biljetten,dan wordt door lotingbepaald
welke kandidaat wordt af~wezen. Elk van de biljet-
ten voor deafgewezen kandidaat wordt toegekend aan
de erop genoemde kandidaat van eerstvolgende voor-
keur, dienog nietis afgewezen. ..'
Biljetten waarop geen verdere voorkeur wordt ge-
noemdzijn uitgeput. Eenkandidaat met meer dan de
helft der niet uitgeputte biljetten is gekozen.

e. Indien geen kandidaat aan deze voorwaarde voldoet
vinden de bepalingen voigens'lid d aehtereenvolgens
zolang toepassing tot een kandidaat gekozen is.
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