
Art.5, I. ~ ~~~ cXmwoner van NederlDcf ~
zestielI jaar en ouder, die redelijkerwijs pcbl kan

__ .,.;;:~.!D Ie _~IDII_" JfODdFdacbleD van
0'66, kan (adspirant)lid worden
en zijn van 0'66.

~, ': ~''':·2: -18dien'beirOkkene incnS lid is van em;;'Udef.e mr;
.~ . "' cIc1ijkepolitielr.epertij is hijlzij aiel vcRiesbaal' in be-

~ verenililll dJ'UIl de aaam: PoIiticlr.ePlInij [)emo.: _ .-': SIamI van D'66 en tan aiel door 0'66 bndidaal ,eo
craten '66. bij afkoninc .~n '66" or . - -. IIeId wordn WOOl'eeD veneaenWOOf"dicendlicbaam.
,.0'66". en is ICvestigd ~ '..Grave_e. 3. £Cn lid van 0'66, dat dee) uitmaaltt van een bestuur
~ verenigina is opsericbl Ill' VecnicDoklober neaen- - van 0'66 at van ecD O'fJ6.fioactiein an vme,en-
lienhonderd zesenzestia eD iI met inpnc 1WI heden woordiaend Iichaam verplicbl zich aeen lid ~ worden
aan,epan voar onbepaaJde tijd. - . _;:_ yan eDilc andere lAndeJijkepoIitieke pertij.

I. 0'66 stell zicb left doe! de ~e democraIiserinI . - 4, lDdien D'66 dee)r...anl un de vert.icz:in&envoor ecn
van de samenlevin. en bel politieSe bestel door all ¥er1eJenwoord.ileDd Iichaam verplicbl ecn O'fJ6.1id
poIitieke panij met &De ~ude middden ervoor te zicb om Deh Riel kandidaal te stellen voor eniae an-
ijveren da1: dere politieke putij die un de VerkicDDJCnvoar bet
•. de mill WIlDdeceneD die etrc:etief deel bebben un _. Iletteft'cnde veneae~nde lichaam deelneeml.
de poIitieke en maatseblppelijU beslDirvonniDczover .. 5, lDdiea left O·fJ6.hc:tie dee) uitmaakl van ecn vene-
IIIOFlijk wordr uitacmid; - _:' FJlwoonIiaend Iicbaant va)lficbl een D'fJ6.Jidz:icbom
b. de besluitvOl'Jllilaapllats vindt • ODbcvOOlOClr- ... ~•... ,;,5.. '. IICD decI ait Ie taU.CIl van.D fractie van eniF ~
decide afwqj •• ftIl aile 1enak.c dDeftdc fcitn en .' ,':';':" ~ poIilieJr.e~. die IICDfractie beeft iDhel bead'·
Yoonaiu:ichteD; '. . • . . -...;.:~.:.::'. . lade vcne,mWoordilende lichum.
c. bii de besluitYanniIlI MIlle JeVolaell ClIP~ • -... ~ £en lid \WI D'66, _ deel uiunakt van ern bestuur
tennijn eDun de iJItmIalieaaIc ~n .D JRlOl .• ~~'" _ .' ._.0"'.01 van aD D'~ iDeniI vene,en-
FwichlwordlLOcFk~ -' -' .Y~· ':~ •••••• lIebIulafbijllP"olli."oorecnO·fJ6.
d. de poIitjeu verliuudilFa ~ wordat op . ·,.,r;:;.'·" !.: •••••• dillichaaat •• ......crti1ll kamt. verplicltl
conc:re~ partijp.. 'i.. :.:' oj,., IiU • befiDdiIj•• YIII lief Iidmaat.Jdlap van 0'66

2. ~ in dca doell'eIIiaI vWna.e ll'uadaedadlkn _.'::".' ;"'. ~-.:.:":. ..4aIbar fIIIICcic ••. b&lr ••••re -.Ia 01 lliet ~
den MdcnitF-n:t ia •• potitiek JII'OII'UIl.cIIIln' -'!.;.', l.'.; ._~ .. , , . : -
aronds1al •• Mluluctiviteltea van 0'fl6 elllij~ 1..:,.-' ,._~ '- •.J.'.~' ••••••.-; ..-:~;.'. _.
hcticlia~~"".~~ ... _. ,. :.' ',.:"~:-""_7itr '. ,,:,.~~:-..:.,~-.,..:.,.,:=- ... _ :.'

1. 0166 kent (adspirant)leden en ) '~~'.' -,. .~,..-~~bij"
donateurs, "~~:5'~'::::-';".: -=--: ~_;' .o'

2. Het hoofdbestuur besHst over _.~".:_::-"~~"'~zicIlllllilsU'ekk-X
toelating. als (ad~pi rant) H~. .-.~~~~:- ••.••••• ,•. --:.1IIt •.••••••••
Een beslult tot "1et-toelatlng ..:::;'.t..:~"~~'~.-~~~~t:....'."',.:...-;.
~~n~~~~h~~t~~;~~na~~n~~~ ~~a- .~~,~~;.~~.·;~r. ...•.. - rfj
~~;~~ti~~ns~:~tb~:~~~~~~nn~~t- "'>~·~~:~~~f~4:t};5./.;":"-
de ges chi 11enc01Tllli ss ie • ;:. ,~.•.•...::.

Statuten -
•••• de nnaigIDa NItieb Partij
~a '66, ,eYesticd ill 'I-GraYeabqe.

Zoals g~gd op ii,3b,~ALV WIll D'66 op /3~.
/4 IlDv,mber /9& / •



d. schriflelijle opuujn~ door hel Hooftfbnluur.
_'anneer hel lid niel m«r vokloel aan de ei.en
Jesteld In an. 5;

e ro)emenl.
:. !kcindit!111j; van hel lidmaalschap op Jrond van lad I

ell b. c. d en e van dil anil.;ellaal de c:onlribulie van
~I lopende jaar onverlel.

3. Het adspirant-lidmaatschap ein-
digt:
a. door overlijdeni
b. door ontvangst van een schrif-

telijke opzegging op het lan-
delijk secretariaat;

c. door royementi
d. na een jaari
e. door omzetting in een gewoon

lidmaatschap. ..,
HC'! Hoofdbes!uur un ~n lid royeren. IndlC'n het In
striJd mC'1de Stalulen of hel HUish~udehjl RC'Jlemenl
bandell. dan ••.el ind ien hel de panlJ of een harer or-
pnen in C'mslii!e male in disbediet breni!1.

Art. I. I. BC'richl van oPZC'Uil1j; of rO}'emenl als lad. zoal~ be·
doeld in an. 6 ad d en e. moet onder venneldilli van
de Jl'ondC'n binnen ~n maand per aalllC'lekende bnef
un de belrollene ,",orden verzonden. .

2. Bericht van opz.euin~ als lid. 10ai> bedoeld In an. 6
lid c ••.ordt schriflelijl aan het belrolken lid benchl.

3. Bij opuu.inG of rO}'emenl als lid bestaal beroep op de
Fschillencommissie. uil Ie oefenen bmnen een maand
na onlvanpt van hel benchl van opuU'"(!.·
De conlribulieverplichlini!en Yo'orden vastl!esleJd door
de AIBemene Ledenverpderin£ op voorstel van het
Hoofdbestuur.

Art. 10. 1. O'b6 ken I drie alBemene orpnen. Ie ""elen:
a. de AlJemC'ne Ledenverpdenng: ..
b. het Hoofdbesluur. waarbinnen bel Dq.ellJks
Bestuur:
c. de Adviesraad

2. Voom kent 0'66 reJio·s. subre,io's en afdelinlen.
e1srnede de vollende bijzondere cwpnen:
a. vasle commissies
b. commissies ad boc
c. werkgroepen.
Hel Huisboudelijl Rqletntnt Atll JelC'len omtrent de
amensleUill£ van de panijorpnen vasl CIPde 1fOnd-
s1ae van beperkte herlie~~ in dez.elfde functle
CD beperkte IIlOIC'lijkbeid aelijlttijdll IIIeCI'dati ecn
fwctic Ie betledcn.

An. U. I. He! lidmaatschap van dC'T.-ecdc Kamer der Stale~
GeneraaJ is onverenilbur mel bet bekJeden Yall eDl,le
kstuunfunctie binlK'll de ,.nij.

Het lidmaatschap van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. Pro-
Yinciale Staten, Gemeenteraden.
Stadsdeelraden en openbare licha-
.en. is onderling nlet verenig-
bur.1.: Overige inc~atibi1iteiten llet
betrekking tot het lidmaltschap
vln andere vertegenwoordi gende
lichamen en bestuursfuncties
binn~n de partij worden bij
Huishoudelijk Regleaent gere-
geld.

Art. 13. Hel 5lcmmen bij volmach, or ten vere;.der :nl: I~ ni.",
1De,e.ua.on.

Arl. 14. I. ~ Alec-mene Ledenverpdenn, i~hel h("~'I. 0' '''''0
van 0'66: zij komI lenmlR~le ee nm ••••I r'e' J••••' bIJ~' .
Aan wr komen aile bevocgdheden Iu<: d •• n•• , d"yf
de "'el of de Stalillen un andere orp!len z.iJn OPfc.
dfllCen.

2. ~ Al,emellC' Ledenverpderin& Yoordl ,eleid d(~'f e~r,
DnC'ven unal voorziUer. C'nde nOlulen ••orden Be.
IIouden door ten nOlulenl:omm,,,j,

3. jen "emeommissie beshsl ler "er{:itderin~ bindend of
de AI,emene Ledenverpdenn. cen be ,lull hedr go.
IlOmen. Ecn rappora,ecomm, •••• be~I,,:. mdll:"
lIIOJ'dlaeslCmd over een niel schrifteJijl vllsll!e.leld
voorsleJ. over de tnhoud crvan

4. Her Huishoudelijl Rel!lemen. slel: IIiIIder. regekn
omtrenl biJeenroeping .•.•• nlond,~ln~. lIIend ••. le'dm~
der YelJaderin, en de Yo'ijU Yo·••••'or t>e,'uilen ••order,
•• nomen mer dien verstande dill blJc:enn>eplR~ In ,e.
der •• val Jrschiedl door schrifleJijle lC'nni,i!e'mr ••••'
de leden. welLC' kan worden IC'pubhceerd In hel d,""
0'66 Uill!egeven orpan.

5. leder ter vel'Jllderill£ un ••.ez.j£ lid heef! ecn stem

Art. 15. I. De leden van 0'66 kiezen recillstreel~~J'l ~C'~'~oilder
bij HuishoudeliJl Rei!lement Ie bep,den ••iJu hel
~oofdbestuur. dar beStaal Uil de leden van he: 0.., •.
11J1; Bestuur en een lid uil e1le reg.'o.

2. Elle regio kiC'sl een boofdbestuurslid en een pl ••••I\-
nrvangend hoofdbestuurslid.

3. De leden van hel Da,elijks Bestuur ••orden rechl-
Itreeks door de Aigemene Ledenver(:<&dennj; i!elozen

4. Onlslll£ van de ledC'n van hC'1Hoofdt>t-,Iuur I!es;:h,ed:
door de Al,emene Lcdenverpden/li 01' nader in hel
Huishoudelijl ReJlemenl Ie bepalen ,,·iju.

Art. I'. He! Hoofdbesluur bestaat uit lenmmSle ncl.!en en len
Iloorste zevencndertii! leden. De l&menstelJJn~ en het
IIftreden van ber Hoofdbesluur IC'sch.edl op bi) HUI~'

JwudeJijl Re&Jemenl vasr Ie Sle/len YoiJze
Art. 17. I. Her HoofdDeSIUUr is belast mer de a4emene leidJnj;

van 0'66 en mel de uilvoering. van de besluiten \'an
de AJ,emellC' Lcdenverpderi/li.

2. Hel Hoofdbestuur is bevoel!d unvu/lende rei!lemen.
len Vasl Ie stellen voor buishoudelij!.e en pohllde
YcrpdC'riftlen. mils deu Riel in slrijd zijn mer de
StalUten en hel Huishoude/ijl Reglement.

3. Her Dacelijls Bestuur is bcJ&s1 mel de dale/ijbe lei-
din, Yall D'66.

Art. II. D'66 wordt in en builen ~bte YcnelC'nYo'oord~d door
twee Ioden van ber Dacelijks Bestuur. mer dien ver.
sranck dal bet Hoofdbestuur de pennil1lm~s!er un
machtiren belalinpopdrachten namens 0'66 Ie
Glldencunen.

Art. 19. 1. Leden, die voor enige bestuurs-
functie binnen 0166 of namens
0'66 voor een lidmaatschap van
enig vertegenwoordigend lichaam
in aanmerking wensen te komen,
.ceten een door het hoofdbestuur
opgestelde verklaring onderteke-
nen. waaruit blijkt dat zij niet
betrokken zijn geweest bij han-
delingen, uitingen of voorvallen
waaruit een fascistische- of
racistische ~zindheid blijkt •

2. kandidaten voor enige partij-
functie .innen D'66 6f namens
0'66 voor een lidmaatschap van
enig vertegenwoordigend lichaam
dienen bij het b~9in van de kan-
didaatstel1ingstermijn lid van
0'66 te zijn. Ian hun contribu-
tieverplichtingen te hebben vol-
daan en gedurende ten jaar voor-
.fgaande aan de deg van verkie-
zing (adspirant)lid van 0'66 te
zUn geweest.



3. Bij Huishoudelijk Reglement kan
van de tenni jn in het voor-
gaande lid, dispensatie worden
verleend.(Zie art. 127 van het
Huishoudelijk Reglement.)

An. 20. De AI,emene Ledenverpdering verleent, de finan·
c:itle commissie un wie hel financitle toezicht or hel
beSluur is opgedrqen gehoord. un de penninlmees.
ler at of niel voorwurdelijk decllarle over hel Ie'
voerde beheet. zoaIs een en ander nader is gereaeld in
hel Huishoudelijk Rellemenl.

An. 21. De Adviesraad is een Eerste en Tv.oeedeKamerfractie
en Hoofdbesluur lIdviserend orpan. De samenslelling
en het functioneren is gereleld bij Huishoudelijk
Rqlemenl.

An. 22. I. Werqroepen functioneren onder auspicien van de
Stic;hling Wetenschappelijk Bureau 0'66 die haar ta·
ken in haar Statutl:n regell. Deze Statuten komen 101

stand na advies van hel Hoofdbesluur en na goedkeu·
ring door de AJlemene Ledenvergadering van 0'66.

2. Hel Hoofdbesluur kan hel besluur van de Slichling
Wetenschappelijk Bureau 0'66 verzoeken voor een
bepaald onderwerp een werkgroep in Ie slellen.

An. 23. I. Mel de sc:holingen vonning van O'66-leden i~ belast
de Stichting Politiek Scholings· en Vonnings Instituut
0'66. die haar taken in haar Stalulen regell. Deze
Staluten komen tOI stand na advies van hel Hoofdbe·
sluur en na goedkeuring van de A1llemenl."Ledenver·
pdering van 0'66.

2. Hel Hoofdbesluur un hel besluur van de Stichting
PoIitiek Scholings· en Vonnings lnstiluul verzoeken
voor een bepaald onderwerp of bepaalde groepen een
cursus Ie orpniseren.

An. 24. I. Een reiio verenigt aile leden. wonende in een door
het Hoofdbesluur vastlesteld gebied.

2. Een subregio verenigt aile leden. wonende in een door
het rqiobestuur vastgesleld llebied.

3. Een afdeling verenigt aile leden ~:onende in een door
hel regiobestuur vaslllesteid llebied. dat in beginsel
etn of meer llemeenlen omval.

••. Het Huishoudelijk Reglemenl slelt de grondregelen
voor regio's, subregio's en afdelinlen.

S. Regio's, subregio's en afdelingen zijn bevoegd eigen
rq!ementen vast Ie stellen, milS deze geen bepalingen
brvatlen. die in strijd zijn met Statu ten en Huishou-
4elijk Reglement van 0'66.

6. Regio·s. subregio's en afde1inllenzijn lleen rechtsper-
IOIIen.

An. 25. I. Samenstelling. bevoegdheden en verplichtingen van de
bijzondere orpnen worden geregeld in het Huishou·
delijk Rqlement.

2. Commissies ad hoc:kunnen door de Aigemene Leden-
verpdenng. de Adviesraad en de ledenvergaderinllen
van regio's. subregio's en afdelinlll:n worden iOlll:steld
Icr uitvoerine van door cIeze verpderina nader om-
schreven opdrachten,

An. 26. Hel verenqinesjaar is aelijk un hel kalendetjaar.
Art. 27. I. De Jeldmiddelen van 0'66 bestaan uit:

L coatributies,
~II. dIIaalies •

. "Co erfstellinaen eD.ten,
_.d. aQenkineen,

....-:Co .aile overiF belen.
%. .Bet Hoofdbestuur wciFt eeD fiaanciele bijdrace
~......,. •••. iDzic:hlvan tclllllinste etnderde van de

.... ;::'1lDGIdbe~. ~ de poIiticke OIIIfbanke·

. .·Iitheid van de ,.nij in aevaar kan worden aebrachl.
An.a 1. ~ van dc:ze SIaIuten is aqelijk door een be·

Mvan de ~ Lcdeaverpdering. aenomen
'1Mt tweederde aurdCitacid van de uitaebrachle--...2. Ben wUzi1i1111reedt .1eenIer in wertina duI udal

« .•• .ariIIe U:Ic isONMN"'kt. .

An. 29. I. De A1aemene Ledenverpderin~ Meh he! Hui'houdc·
lijk Reslement va~1.da. aewijzilld loan ••orden door
een besJuil van de Aigemene Ledenverl"dcring. ge·
nomen mel ab.olule meerderheid van de uillebrdchl~
Itemmen.

2. Hel Huishoudelijk Reglemenl tI1ai niet in slrijd zijn
met de Staluten.

3. In aevallen waarin de Statulen en he! Hui,houdelijk
ReBlemenl niel voorzien. besli~1hel Hoofdbe~lUur.
onvenninderd het bepaalde in an. 14. lid I.

An. 30. J. Een besluil 101ontbindina van 0'66 wordt door de AI·
Bemene Ledenvergaderina aenomen mel Iweederde
meerderheid van stemmen.

2. Hel onlbindinll5besluit geefl un een e'entueel Iiqui-
datiesaldo een met hel doer van O'lIt>strnkende be·
stemming.

3. Bij ontbindina van 0'66 gesc:hiedl de liquidalie door
hel Hoofdbestuur.

An. 31. I. Een besluil al~ bedoeld in an. 28 of an 30 kan alleen
worden genomen. indien de Aillemene Ledenvergadc·
ring is bijeengekomen met de mededeling dal ald••••r
cen defJelijk besluil zal worden voorlle~leld.

2. De tennijn voor bijeenroeping 101 een zodani~e verg;.·
dering bedraagt lenminste zeven dlll!en.

3. De lenerlijke teksl van ern voor~lel 101~'ijzi!!in!=van
Statuten of Huishoudelijk Reglemenl of lot ontblOdlOg
4er panij wordt lenminste vijf dBlen voor de verl/ade·
nng bij het landelijk secretariaal en ter verlladering ter
inzage lleJeld en wordl lenminsle veenien dil!!enlevo-
ren un de regiobesturen toegezonden.



LEOEN, AOSPIRANTLEOEN EN DONATEURS
Leden
1. Aanmelding voor het (adspirant)

lidmaatschap en het donateurschap
geschiedt bij het landelijk secre-
tariaat.

2. Het lidmaalschap wOrdlgeacht in Ie pan op de dalum
van aanmelding.

3. Na afvoering a1s lid wegens conlributieschuld wordt
het lidmaalschap geacht wederom in Ie pan op de
datum waarop de conlributieschuld is voldaan.
Het Hoofdbestuur beslist over de toelating als lid.
Een besluit tot niet toelating kan slechts genomen
worden op gronden onlleend aan anikeJ 5 van de
Statulen. Van een besluit tot niet loelating staal be-
roep open op de geschillencommissie.
De rechten aan het lidmaatschap verbonden kunnen
worden uilgeoefend zodra aan de conlribulieverplich-
ling is voldaan.

1. De contributie van enig jaar dient
te zijn voldaan op 1 februari van
dat jaar, dan wel binnen drie maan-
den na aanmelding als lid, dan wel'(
bij contributiebetaling in termijnen,
telkenmale binnen een maand na aan-
vang van die termijn.

2. De betaling van de contributie kan in
termijnen plaatsvinden op voorwaarde,
dat door het lid een ondertekende
verklaring wordt afgegeven dat de
contributie zal worden voldaan door
een machtiging tot periodieke over-
boeking van een rekening bij de
PCGO of bij een bank.
Een nieuw lid is de eerste maal ten-
minste de minimumcontributie in een-
maal verschuldigd.

3 .lndien op data, bedoekl in lid I. niet Ban de conuibu-
lieverplichting is valdaan. is hel Hoofdbesluur ge-
rechligd de loezendin& van de Democrul op te
lehonen.

4.De conuibuties worden geind door de penninameesler
van bel Hoofdbestuur, die ervoor ZDrIdraagt dat de
leden tijdic een vcrzoek tOI belalina ontvanaen en bij
lliel-belaling eenmaal aan hun verplichting worden
berinnerd.

5 •De termijn, bedoekl in anikel 6 8d c van de Statuten.
word! &elICh!Ie zijn verstreken, indien op J februari
van em,jaar Diel aan de conuibutieverplichtina over
bet voorpande jaar is voldun. De betreft'ende Jeden
OIIrvanaenbiervan uitcrlijk een maand levoren Khrif'-
Ielijk bencht.

6 oNa afvoerilll • tielwqens contnDutieschukl kan men
eersl weer tot bet lidmaatschap worden toqelaten.
WllJlneerde contn'butieschuld is voldaan.

Z .Hel contn"butiejaar i.Flijk aan bel boeljaar.
8.De Al&emeMLedenvcrpdering stelt op voorslel van

hel Hoofdbestuur een ,edifferentieerde conuibutiere·
aelina VASI.

Met inachlneming van hel in de Slatuten en her Hui,.
houdeJijk Rellemenl bepallide. hee!! ieder hd ""n
0'66 het rechl:
J. aile ledenverpderingen bij Ie "onen .••••n dc d,,-
cussie deel Ie nemen en Ie Slemmen in d't verllddenn.
gen waarvan hel aI~zodanig deel uilmaakt:
2. deel uil Ie maken van werkgroepen en hur, '"r:ak-
kingen en daarin zijn stem uil te brenj:C' hiJ de va,t.
stelling van rappDnen en adviezen ~
3. zijn slem uil le brenaen bij de aanwiJzing van kan-
didalen die door O'66,esleld worden blJ dl· \erk,c·
zing van een veneaenwoordigend lichaam;
4. kandidaal ti: staan voor besluursfunclie,:
5. kandidaat te staan voor te kiezen biJzondere orl;"-
nen van 0'66:
6. kandidaat te Slaan namens 0'66 voor een vene-
,enwoordigend Iichaam;
7. bestuursvergaderingen. uilgezonderd die \'an hel
Dagelijb Besluur. na voorafgaande meldln!=bij her
bestuur a1s toehoorder bij Ie wonen. met dlen ver·
stande. dal de fungerend voorziller in bijzondere gc-
vallen de vergadering ,cheei of gedeelteli,ik beslolen
Un verklaren.

Adspirantleden en don?teurs

1. Oonateurs ZlJn allen die geen
(adspirant)lid zijn van 0'66 en
jaarl ijks vrijwi 11i9 bijdragen
aan de geldmiddelen van D'66.

2. Adspirantleden zijn die leden di£
een door de ALV vast te stellen
jaarlijkse bijdrage betalen, er

op grond daarvan de rechten vc
leden hebben, met uitzondering
van het stemrecht en het actief
en passief kiesrecht.

3. Het adspirant-lidmaatschap kan
ten hoogste een jaar duren; deze
periode telt mee voor de vervul-
ling van de termijn, genoemd in
artikel 19 lid 2 van de Statuten.

IIeoIdshIk D

Aigemene Ledenvergadering.....-.
I. De AlgemeM Ledenverpdering (ALVI ••arlit ge-

vonnd door de Ieden van 0'66.
2. De ALVis het hoopte orpan van 0'66 inzake aile

unae1ql'nheden op landelijk politiek en organisalo-
risch lerrein. voor zover die niel door Slatuten of
Huisho:'delijk Rq!ement aan andere orpnen zijn op-
aem.n.

I. De ALV wordt ZIO JDClICIijktweemaal. maar lenminsle
eenmaaI per jIIar door bet Hoofdbestuur bijeengeroe-
pen.

2, De VOIIIjgrs.ALV wardt binnen zes munden na af-
loop van bet boe~ Fhouden. Tijdens deze ALV
word! de ~ van bet afgelopen jaar behan-
dad, IeIIZijdeze ALV ¥66r 1 rnaan wordl gehouden.
Tevens wordt de coatributierqeling en de regiobijdra·
F'CIdinl voor bet komende jaar vastgesleld.

3. De ~AL V wordt -inde maanden september.
oktober of aovembcr tehouden. Tijdens due ALV
wonk de beIrocillI voor bet kamende jaar vastgesteld

4. Beide ALV's bebben ••Iereerst lOI taak het Beleids-
JIIOIf"UIl. bet Verkiezinppropmma en bet Europees
Protvamma vasl te stellen en voons overige polilieke.
orpnisatoriscbe en financ:iieJebesluilen te nemen.



Art. !II. I. Voons wordl de ALV ler behandeling \Ian een of
meer aangcl.!e\len onderwerpcn blnnen drie munden
bijeengerocpen op \lerzock \Ian:
a. toen \Ian de kamerfraclies \Ian 0'66
b. de Ad\liesraad
c. lenminsle Iwee alBemene rel.!io\lerpderingen
d. lenmin,le 10 procenl \Ian de leden.

2. Jndien niet binnen lwet weken aan her nrzod. F\loll.!
word. gege\len. kunnen de \lenockers zelf 101 die biJ'
eenroeping o\le'1laan op de wijze waarop hel Hoafd·
besluur de AL V bijeenroepl of per aD\lenenlie in dric
\leelgeJezen dagbladen.

V tIOrWreicling
Art. 10. I. Het Hoofdbesluur heefl de plichl de besluil\lorming

op de AL V's %0 grondig mogelijk \loor Ie bereiden en
aile geledingen \Ian de panij hierbij Ie belrekken.

2. Ter \loorbereiding \Ian de AL V's is hel Hoofdbesluur
belasl mer:
•. lIel (doen) opslelJen van een meerjarenplanning van

de herziening van hel Beleidsprognun. die voor
ad\lies aan de Programmacommissie. de SWB en
de Adviesraad wordl o\lergelegd:

b. hel (doen) vervaardigen van aile conceplvoorslel-
len die aan de AL V worden lioorgelegd:

c. het lijdig beschikbaar siellen van deze concepl-
voorslellen aan de panij-orpnen en leden:

d. de orpnisalorische maalregelen die noodzakelijk
zijn om een veranlwoorde besluil\lonning op de
ALV Ie bevorderen.

AankDlldiging eD ~nd8
Art. JJ. I. Jaarlijks slell hel Hoofdbesluur de data van de Ie

houden AL V's vaSI en maakl deze planning aan de
leden bekend.

2. Uilerlijk elf munden voor een ALV legt hel Hoofd-
besluur de COncepl-agenda voor ad\lies \loor aan:

•. de Kamerfraclies.
b. de Europese fraclie.
c. de Adviesraad.

3. TOl uilerlijk lien maanden \loor de ALV kunnen deze
instanlies \loorslellen 101 wijziging en aan\lulling van
de concepl-agenda indienen.

4. De ALV-agenda wordt iifterlijk--i'maanden voar de ALV. ofwel direct na
het aan de ALV voorafgaande congres.
door het Hoofdbestuur vastgesteld en
met een korte toelichting in de Demo-
craat gepubliceerd.

Ceqresv __ Uen
Art. U. I. Zo spoc:dig mogelijk nadal de agenda is gepubliceerd

worden de conares\loorstellen ler kennis van aile Ie-
den gebracht.

2. Bij de loezending dieoen zodanige letmijoen in achl Ie
worden genomen. dal lip ARV·s. SRV's en MV's
cen inhoudelijke discussie over de congresvoorslellen
Un plaalsvinden. Bij de tennijnbepaJing dienl de
maand juli builen bescltouwing Ie worden jelaten.

3. De onderstaande soorten congres-
voorstel1en dienen uiterlijk de
onderstaande termijnen. vooraf-
gaande aan de ALV te worden toe-
gezonden:a. m.b.t. het Beleidsprogram en

het Europees Program:
vijf maanden vOOr de ALV;

b. m.b.t. het Verkiezingsprogram-
mat politieke en organisato-
richte resoluties. Statutenen Huishoudelijk Reglement.
de contributieregeling en de
regiobijdrageregeling:
drie maanden vOOr de ALV;c. m.b.t. de jaarbegroting en de
jaarrekening:
twee weken vOOr de ALV.

4. Bij aile congres\loorslellen vocgT hel Hoofdoe\IUUr
een loclichling waarin de essenlii:le besli~pu",en "or-
den \lermeld.

5. MOlies en amendemenlen m.b.1. de ad a en bill"
noemde coneres\loorslellen en de eel.!e'·en, m.b.1. de
undidalen \loor besluren en comm",ie'. die d.Il>r de
AL V worden eekozen. worden uilerliJ~ I"ee "eken
voor de ALV toegezonden aan die leden dIe Ie ken·
oen hebben FJC\len dal ze deze sluHen - lellen
kostprij§ - wensen te onl\langen.

6. In een congresre&lement. dallellelijk mer de AlV-
agenda in de Democraal wordl JCpubhceerd. le!!1hel
Hoofdbesluur de data. die op lIrond \Ian her l.!e\leldc
in dil artikel en artikel 13 voor deze AL \" llelden.
vast.

MotIeseD~D
Art. 13. I. M.b.t. aile geagendeerde congres\loorslellen kunnen

mOlies en/of amendemenlen ,,'orden inl.!cdlend .
2. MOlies en amendemenlen Kunnen ,,"orden ingediend

door:
a. ARV
b. SRV
c. MV
d. 25 indi\liduele leden

3. M"'ies en amendementen inllediend door een AR \'.
SRV of AA V moeten met absolule meerderheid \Ian
slemmen zijn goedgekeurd. Bij indiening moelen mi-
nimaa!":! Jeden \Ian hel belreffende besluur schri~leli.i~
verklaren en ondenekenen dal de molie of hel amen-
dement aan deze \loorwaarde \loldoel.

4. De in lid 2 ad d bedoelde mOlies en amendementen
moeten door minimaaJ 25 leden worden ondenekend.

S. De malies en amendemenlen dienen Ie "'orden opge-
sleld volgens een in hel congres-reglemenl \'aslgelegd
model.
Bij de publicalie \l8n mOlies en amendemenlen \ler-
meldt hel Hoofdbesluur een aanbeveling.

6. MOlies en amendemenlen dienen uilerlijk lwee maan-
den voor de ALV bij hellandelijk secretariaal Ie wor·
den ingediend.

7. MOlies. die belrekking hebben op aCluele polilieke
situalies. moelen uilerlijk 48 uur voor de AL V bij bet
landelijk sec:retariaal worden inJCdiend.

1. De ALV behancielt in de eerste plaat~
de geagendeerde congresvoorstellen
en de daarop ingediende moties enamendementen. die door de RapportagEcommissie en/of de Programmacommis-
sie zijn goedgekeurd.Bij ontrading van een voorstel.amendement of motie door het Hoofd-
bestuur en/of Programmacommissiekrijgt de ;ndiener "een tweede
ronde".

2. Indien cen IIkIItie fllIDClIIdemenl door de R.appon.age-
commissie Diel wordt pdJCkeurd. onlvanJCn de In-
dieners hierv8ll biDtle1l twee _ken na de in an. 13 lid
6 vermelde sluiriapdelym scIIriftelijk benchl.

3. De RapportageCOtllllissieen de1P1ro-grammacommissie hebben het a een-
recht op grondslag van de inge-diende moties en amendementen
en naar aanleiding van de discus-
s;e. oak tijdens de ALV amendemen-
ten in te dienen.



4. Over het in behanddinl' nemen van de aCluele politic- 6
ke mOlie~. zoal~ bedoeld in an. 13 lid 7 en de in an.
14 lid 3 bc:doelde amendemenlen. bc:slisl de AL V
zander loelichling of discussie.

5. Over niel in de aienda opgenomen onderwerpen kun-
nen ieen bc:sluilen worden ienomen.

An. 15. J. De AL V word! geleid dtlOr een oneven aanlal voor·
zillers. die door hel Hoofdl>esluur zijn aaniewezen Uil
de leden die ieen rillin!: hebben in hel Hoofdbc:sluur
en de programmacommissie.
Bij de bc:handelinl: van een onderwerp waarbij een der
voorzillers Uil hoofde van enigerlei panijfunclie per·
soonlijk is bc:lrokken. lreedl deze nie! op ah funie.
rend voorziller zolang deze bc:handeling duun. In de
.evallen belreffende de pnl: van zaken op de AL V
waarin he! Huishoudelijk Reglemenl niel voorziel. bc:-
s1issen de iezamenlijke voorzillers. De funierend
voorziller van de AL \' heef! hel rech! spreeklijd Ie
verdeJen en Ie bc:perken. De bc:slissinien van de



voorzinm zijn bindend behouden~ onmiddellijk be.
roep op de ALV. die daarover Sleml zonder di~cussie.

2. Op voorslel van de voorziners kan de AL V zieh ler
voorbereiding van de p1enaire discussie in seelie~
splilsen onder leiding van de door de voorzillen aan.
gewezen seclievoorziners. Voorslellen die in een see-
lieverpdering minder dan 2~ procenl van de Slemmen
hebben ,ekregen worden in de p1enaire zilling niel
aan de orde gesleld. Voorslellen die in een seeliever-
•• dering 25 procenl van de Slemmen of mecr hebben
gebegen. worden in de p1enaire zilling aan de orde
JCSleld; amenderen van deze voorslellen is mel mage-
'ijk behoudens hel bepaalde in lid 3 van anikel 14.

Art. 16. I. Een AL V beginl mel de aanwijzing van een Slem-
commissie en een nOlulencommissie op voordraehl
van de voorziners.

2. De slemcommissie regislreen de uilgebraehle slem-
men. beslisl zonder beroep over de geldigheid daarvan
cn constaleen de uitslag van de slemming.

3. De notulencommissie maakl een zakeJijk vers/ag van
de verpdering en draagt mrg. dal hel verloop van de
vel'Jaderinl! op geluidsband wordl vaslgele[!d.

4. Hel verslag van de AL V Iigl vanaf I"'ee maanden na
de AL VIer inzage op hel landelijl. seeretariaet. waar
ook de geluidsbanden worden opgeslagen.

5. Hel Hoofdbesluur publiceen binnen I"'ee maanden na
de ALVin de Democraal kone samenvallingen van
de behandelde agendapunlen en een overzieht van de
aangenomen en verwor,en congresvoorslellen. mOlies
en amendemenlen.

Art. 17. I. Behoudens hel in S•••luten en Huishoudelijl.; Regie.
menl bepaa.de neeml de AL V besluilen met l!ewone

meerderheid van slemmen. Indien geen der aanwezige
leden slemminl! wenst. un de AL V bij aeelamatie een
besluil nemen.

2. leder bij een slemming op de AL V aanwezig lid kan
ec:n stem uitbrengen.

3. Stemminl! over personen geschiedt schrifteJijl.;. Wan-
neer zich voor een funelie sJeeh\; een kandidaal heeft
aangemeld. kan verkiezing bij aeelamalie l!esehieden.
Voor hel overige is lid I niet van loepassing.

4. Over zaken wordl geslemd op een door de voorziners
Ie bepalen wijze.

·Art. 18 J. Indien de AL V de behandeling van enig agendapunl
naar een laler tijdstip verschuift. worden de hierop
belrekking hebbende mOlies/amendemenlen aUloma·
tisch aangehouden 101 de feilelijke behandeling.

2. Indien hel onderhavige qendapunl inmiddels gewij-
zigd word!. bepaalt de indienensler) van de mOlie/hel
amendement bij de behandeling ervan of deze/dit nog
onderwerp van de beraadslaging dienl uil Ie maken.

Interne kandidaatstelling algemeen
Art. 19. 1 •• 103 1M IuAdldaatnel11q YOOr

.atuant_eu •• , 1I103aaDden
orsaa.D waD D'II, 1M Ad.l ••-
nde ••n _rt.e-WOON1p ••de
Udl_D _. D'II pldeD,
_t Saacll1:De1Ull1waD Il.t 0_-
rip ••• Sa •• 'tatut •••••• Mt
hiaJaoucla1103ll"Il_ ••t •••-
••• 1•• ,.. _le-de Ilul.-
_ ••••• 1'deII :

•••• IuAdldut lI1_t 11103lI.t
_Sa ft,Ilde _ldSaI.-
••nu"•••••• Ilaall1l1&at-
•1e11181 (•••••1raat) lid •••
•••• Ie a1".;

•••• Ilaadl••••t aut pel_de
~t jaar _ratpaade au de
••• ••• •••nl.siAI 11d•••
•••• Ie a~;

C ••• kull1daat a ••t _ "'1"-
lI.1arialo_r ce 1...... ala
IIOdoeld Sa an. U ••• de
It.tllt_;

II••• IuAdl ••••t ant t. "'1"-
~_ "t ~Ualo3 ••• 11d
i ••••••• adon uadeU.1Il •
•• 11tl ••• Jartl.1 •

•• •• IlaalI1daataut __ tal
,..-.-11.111e •• p_ •• (•••••
edre., _plut., tel.t_-
__ r, "'roe1l, plloort.dat_ •
•• l•••• t. aaatacllappall"ll.
,-cu •• ) •••• p ••••• _tH.t
~dll8 ea yor118 partl"-
IDcU •• t. _ratHIlaeD.

f. Bij gemeenteraadsverkiezingen
en stadsdeelraadverkiezingen
dient de kandidaat te verklaren
dat hij/zij geen lid is of zal
worden van een plaatselijke
politieke groepering die mee-
dingt voor zetels in de raad .

a; a.t ••••t1l1lr.orl.u op 1.der .1-
••••u 18 •••raatwoordel103ll YOOr
de llaDdlda.t.t.ll1DI.· ••• "r-
1l1.alDe.proc.dure. op Ilet
"'trotiOD orcan1.atl.Dl ••au
•••• 1 yoor tUllctl•• 1l1••0D
de partlJ al••••• D. d. partlJ.

3. 8.t Il••tuuraorlau op 1.der
at••au 1••• rutwoord.llJk
YOOr:

a. ..at.t.lll., .u Il.t &Udl-
lI&at.t.111ol.· •••• ral.al·la·
Hll •••• t door d. l.de ••• r-
pd.rl"l;

II.Mt ••••••• aa _. proUd-
.ca.t •• oor 1.d.r. fuactl ••
eaarlD taa&/auvull •••del
fuactle ••relat.D/auvull •••de
o••• reDl,baarb.d •••/alttl ••,a.
duur •.d. word •• Yeraeld;

c. de cOlltr6lo .D ••rlflcatle
•••• d. 10foraat1e .u de
Il&DdldateD. H.t beatuur aelf
Ilu alcb 1l1.rase bela.te ••
•• ar d. 1.d•• Yar,aderl ••,
Il&D ".lult.D dlt op te dra.
••• aaD _.. V.rsl.al.,.-
eo-l.U.;

d. Safol'1laU."er.tretil., o_r
de Iludld.t •• &aD d. l.de•.
Daa. 1.foraatle "'aelat:
- ••rlflcatie .aD de 1Dfor-

..tle ••• r.tr.at door d.
Il&Dd1daat

- oeD O••Dtu •• l at••ad.l ••.
dat 1l1_.D b.t ".tuur tot
.tud 18I.k_ ••

e. vaststelling van de kiesproce-
dure door de ledenvergaderi~~,
waarbij wordt geregel d of de'
kandidatenlijst wordt vastge-
steld via een poststemming
of stenuning ter vergaderingj

t. _t door IlAIIdldat.D YOldoe ••
•••• do ••tt.1103ao ••rel.t.D
_r _rlll.al.l;

I, de DDI811"IlA.ld tot pro ••••-
tatl •• &8 de Il&Ddldat•••;e. ....t.ll1.1 .&8 de _.&81 .u
lie IuAdldat_l1"at door de
l•••••••rl84.rl.l;

1. _ "'roeP.proc.dur. 111.
.roep op de l&8d.11J& •
••• eb111eacoaa1a.l. DD181103ll
•••• t, 1IOCIaII11II&t 1M un-
Qraak _r de Sat.ra ••• r-
k1.U.e- •••• lie1..... MIl_d
Ilaa al"••



4. let Ioofdbe.tullJ' Melt de M-
_1O.1d k•.••dld.t ••• __ •• .
-"dld.t.al1J.t 900r ••rt•••• -
-aordl,eDd. 11~. t.
eehr.ppea. -oar •• t "trett
•• alet-laadel1Jke 11e •••••
.st.lulte.d op yoordracat ••.••
Mt ",10- (900r Mt pro.U-
elale al.eau) .t afdelU,.-
lIo.tuur (-oar lIet ee-ellt-
ItJke .t.eau). m. •••p .•• -
.ture. koeea tot •• '•••• lult
C.q. doe. so'. waordraeat
.st.1U1te.d .&DA ••r .r ,elte.
&aD lI.t 11ellt koeell, 41e op
lI.t •••• lIt ••• kle ••11 al.t
IIokelld.ar'lI ea dle •• ar lIet
eord •• l .aD IIot ••••tuur tot
••• aadlre alt.la, ••• 1.ld1ll,
.-udea 1I.lllle.kllDAn ".'11 ot
41. do kaIIdlda.t n de parUJ
• ra.tl, 1. dl.ePedl.t bre.,e •.
De ••• 11•• 111, .aD bat ".tuur
t. _r "'roep .atllaar.

S. Elk I1d 1I•• ,t lIet "Cat .lell
a1t te .pretell oYer ••••• -
.t.ll1I1, ••.••....tYreIl.11
I1J.tell .aD k&Ddldatell YQOr
9Ort.,.awoordl"lIde tURetle •.
Dl t "ellt 1. alet o_rer •• ,.
llaar.

e. EaRdldatell yoor 9Ort"'l1-
waordl"lId. tURetl ••••• tell
.1ell •• ldell op bet laDdalljk
•• e"tarlaat, alle aDd.re
lIaDdldatell •• ld.1I .1ell eer.t
1I1j lI.t •• tretf_d ••••• tuur,
.aarlla c1at ".tuur de k•.••-
d1dat.1I t.r latoraatle door-
,..ft aan lIet laadll1jk
_"tarlaat.

T. Op 1eder 81Yeau _t 111 lI.t
lI&Ddldaat.t.llla,.- ell Yer-
1I1.81Il,.re,l•••• t _r ledere
tuDetle te•• ll1.t. lIet yolll.-
de •• rellld 81jll:

a. do .1ttll1,.ter.sjll '11 de b.r-
IIt•• llaarlleld

II. do 0Il90re81Ib&arlle1d .AIl
tl8leUe.

c ••••••• tYele &allYUll.lIde
fuaetle •• rel.tell, soal. 111
do proflel.ellot. Opeall"'.

d •••• 1j ••• aD k•.••dld •• t-
.teU18,

•• de .1j.e _arop Mt reellt
waD pre.ellt.tle •••• lator-
_u.yontnlUtl_ ,.re •• ld
U;

t. _n ore'" ClIonuur, •••.••
1I1•• 111•• e••• 1•• 1.) op _lk.
WiJ •• de latoraatl ••• rlfl-
caU ••• rrlc11ti

•• de .1J", oaarop do at_ll1,
",r de loc1.11aal ••• clllH.II;

II. _ UJdapl ••• 1a, _r 1"'"
•••••l••• Ut.lltae III •• n.t.-

.••••• sa •• laU. tot aaele"
.....-•••••• 1•••• 1Jado
•• twiIIII.l1a11I1,aoal. 1I1J••
• nterao ••nl••tapll ••
'••••• ut.Utae •.•• Mt ••r-
a::a.s1lIp, •.••••••.

;
. Nt. 211.

Hoofdbeatuur
J. Het Hooldbestwr bcsIul uil ckleden \ou hel o.,e-.sBcSDIur CD6CD lid uic elkc f'CIio.
2. Bet o.etiiks Bc ••••.•r wonIt tijdens de AL V ~kozen

"... de JDdIaode VM ~ C VIIIl bet HUlshoudc-
Ilk Rqlemcnl.

3. Eke rqio kiea een boafdbestuunlid en tc~~Sle ~n
plutsvervanaend hoofdbest\lurslid. De verltleZllll.e·
ICbiedI schrif\clijk vo&aens de methode van bijl. C
wan hel Huishoudelijk Rcalemenl.

An. II. J. Hel Dqelijb Besluur beSliilIl uil een ~oorliller. een
vice-voorziuer polilie~ (eerMe vice-voorZlller). een
vice·voorziller organisatie IIII. cede ~ice·~oorzillerJ.
ecn eer"e en lweede penningmeeMer. een eer'lc en
lwccde publicileilW:oOrdinalor. een ~ecrelan'·p"IIl1d ..
een !iecretari~rpnisalie en een loCcretari,-hullcnl ••nd

2. Hel Dagelijk~ Besluur re,eh de onderllngc l••••hcrdl··
ling van zijn leden.

3. Binnen hel Hoofdbesluur vervull hel Oagelijb Be-
Iluur de uil~ocrende liilIk.

Art. 22. I. leder lid van D'66 un zichzelf of een ander lid. mil'
die zich daanoe bereid vcrklaart. kan<hdaat slellen
voor hel Dqelijks ~SIUUr.

2. Jcder lid van ecn rqio un zichzelf of een ander lid
van die rqitl. milS die zich daanoc bereid verllaan.
k.andidaal stellen als felli<>-h'lOfdbe<,luur,IId.

Art. 23. I. Zo mogelijk bij publikalie van de AL V-agendA. doch
uilerlijk vier maanden voor de AL V puh!lceen het
Hoofdbcsluur in de Democraal in welke \'illalUre, in
besluren en commissie~ de ALV dlenl Ie ~oorlJen .

2. De aanmcJdingslermijn voor de kandidaal'H:llln~ he·
linl onmiddellijk nadal door hel Hoofdbesluur aan de
Icden mededeling hiervan is gedaan en ,lUll I"ee
maanden voor de AL V.

3. leder lid van 0'66 kan zich aanmelden ai, kandida;;,
door middel van een aanl!elekend \'erzonden aanmel-
dingsformulier. Ie richlen aan hel lande!ljl ~ecreta-
riaal.

4. Bij aanmelding dient aan de voor-
waarden, vermeld in art. 19 lid
te worden voldaan.

• S. Gelijklijdig met de aanmelding kan de kandidaat een
persoonlijke loelichling van maxlmaaJ 300 .••.oorden
verslrekken. Deze loelichling m~ geen verklanngen
bevallen die slrijdig zijn mel de in lid 4 genoemde
verklaringen en hierin mogen geen namen van andere
Icden a1s referentie worden vermeld

Art. 24. J. De geldigheid van de aanmeldingen word. bcoordeeld
door hel Hoofdbestuur. da! verphchl is na Ie gaan of
aan de voor de kandidaalslelhng geldende voor"aar-
den wordl voldaan.

f!2. Het Hoofdbcstuur vcrklaan cen aanmeldingsformulier
ollF1dig indien:

a ••• t.U.l1Jk. pp_II •••••-
•• ld U art. 11, lid 1. OD-
Jalat ot _9011loe1lde .1jll;

II, •• ""ldYlrltlarlall ••••• -
"ld la art. II, I1d 1. alet
of •• t ••,.nUIIII &ljll af-
pl.p;

c. bet HoofdbeSluur beschikl over schriflcJijle aan·
wijzingen die emslige 'wijfels oproepen over de
juistheid van de afgelqde vertlaringen:

d. de aanmc/ding n8 bel ,epubliccerde sJuilingslijdslip
door bel Wndelijk secrelariaat worth onl\'angen.

3. lIinncn twee weken na s1uiling van de kandidaalslel-
ling onlVMI! de kandidaat berichl van he! Hoofd~·
ltUur indien de aanmelding Ncl ae/dig wordl geoor-
dcc/d.

4. De undidaat un binnen vijf d.,en na de dalum van
bcsIissi", in beroep pan bij de Geschillencommissie .
die bianen tiea •••• _ da!um van bel"l~P ~sli.s' .

Art. 25. 1. Bet Boofabestuur wordt gekozen voo
de per10cSe van twee jear.

2. Ben hoof4bestuurslid is slechts tw
_al hexk1aabaar.

3. Indien en hoof<!bestuurslid aftree
voordet de tendjn van twee jaar i
verstreken en gekozen wordt in een
andere hoof~stuursfunctie, geldt
voor deze verkiezing de termijn di
resteert tot een maximum zitting~-
tendjn van zes jear is bereikt.



•. Hel lidmaatschap van bet Hoofdbesluur is, niel ver·
eni,baar met enile andere pan i,lfunclie . ~tialve het
lidmaalscbap van de prosrammacomminie en de
commissics ad hoc.

5. Funclies in aiet in dil reelemcnl ,erqelde commissic-
Jdden Diel als panijfunclies.

6. Het Iidmaaucbap van hCI Hoofdbesluur is niel ver-
eniabaar IIICf bel lidmaalscbap van cnil venclcn·
woonlilelld licMam.

An. 26. Voarwver door Slatuten. Huishl'udclijl. Reglemenl en
de AL V nier beperl.t. beef! bet Hoofdbcsluur aile be·
yocJdheden bc\reffende;
a. orpnisalie up landelijk niveau e•. coOrdinatic van
aclivileilen van afdelinlcn. subrqio's en rqio's
b. hel nemen van beleidsnesJissinlcn en hcl kenbaar
tnaken van e;,cn meninlcn en conclusies als de op-
valtinl van hel Hoofdbestuur.

Art. %7. I. Het Hoofdbestuur is ,emotiveerdc verantwoordinil
"enc:huldigd aan de ALV.

2. Hct Hoofdbestuur brenJl rqelmalig versllijl uil over
zijn werkzaamheden op dc daanoe J«igcnde ",'ijze.

An. %8. J. Neeml de ALV een mOlic \'an ""anlrou"'cn aan legen
hCI Hoofdbesluur dan dienr dit onveN,ijld af IC tre·
den.

2. Dc dlllclijlse pnil van uken wordl afgchandeld door
hel Dagelijks Bestuur. dal binnen drie maanden de
Aigemene Ledenverpdering bijeen roei'll om een
nieu'" Dagelijh Bcstuur Ic kiczen. Dc regi<"s kiczen
binnen drie mundcn hun nicuwc regio-hoofdbe-
sluurslcden. dic tegelijk met bel nieuwe D-4!c1ijh
Besluur in funclie !reden.

Art. %9. Ais dc plaals van een lid van hct Dagelijks Bcsluur
tusscnlijd, vacanl wordl. wijsl hcr Hoofdbesluur uil
zijn middcn een opvolger Ban 10ldal tijdcns de eersl-
volgende AL V door vcrir.iezing in de vacalure wordt
voonicn. Als de plaals van een regio-hoofdbeSluurslid
tussentijds vacant komI. kicSI de rcgio lijdcns de
cerslVOJeendc AJaemcne Rcgioverpdering een opvol.
Jer.

Art. 30. J. J~lijks na afloop van hel vcrenigingsjaar. laal dc'
penningmeesler de backcn van dc verenigiRi! conlrolc-
rcn door een door bel Hoofdbcsluur aanJellooezen rc;-
~stcraccoualanl. HCI rappon van deze accountant
wordl terslond OVCflClcid un hct Hoofdbestuur cn
de rmanc:iele c:ommissie.

2. Op de ecrstvolacndc AL V slell bel Hoofdbestuur hCI
exploilalieovcrzicht over hel afgclopen jaar. dc balans
en bet accounlanlsrappon un dc ordc en vcrzoekl dc
AL V dc penningmeeslcr lc dtcharleren.

J. Dc toeIidltillB op dc jaaJTekenill& beval ondcnnecr
tICII lijst van aile schewlIICn un 0'66 van meer dan
vij{entwintilflondcrd JUlden ZOIIder vermeldin,g van de
.-men del IdlenILers. '

-AIL 31. I. ~ tliedlllict HooCdbestuarde ALV eea becro-
,U. - bet ~e jaar ICr .,edkeuriDc Ban.

2: Jurliju dimt bel Hcddbestuur eeII voorsul in "oor
een FdilJerearieerde ~Iilla voor bel ko-

"--jur., .
.3. JMrtib JIlt llit BoaldbcItuur oeD rqelinl voar de

.-. ~e IIUdnF un de .rqio·5 un de AL V voor.
,- '4. 8ij ••••••••••• lie ~1lI teat het Hoofdbe·

'... .. ~-__ ~.oiatm'''' rI...,.,. besIediDI Y8II bet
,',._ .' ~0ad5 CD vendIIfl iazicht ill de vooqeno-
"';'- •••••••••• dilr-ds. . . , .

•.. ..~;;:eicn eca ~ CD ccft...,.,A1.V wordenF-
f f >~' ~I Ida Fdal deII•••••• in Irt. t. lid 2CII J WIllt-. -::_ r I WDC;', '. .

*L JZ.' J,:IIi 'DR •••• iIIre!Icft ••••••• .-eller zijnde
: . ..;..•.~.•':IIq'" ' tId,t"dr de~ __ 0¥INCft-
l. '.... ~ ••• ' • "OCII' tiel .,.ale ¥Ill••• bien-
~ ••.... ~ •••••••• 8CI ••• "....... '

,:t:DttF" ·.' __ ~"'FB-apde
. . •~ AV6" ••••••• ....-r •••••••• Ilet tie-" 4~j.'-"::'''J.~·_·.:.· ,

An. 33. I. Hel Hoofdbestuur dr~! ror, "oor c~n re,clmal'!.'t
uilpvc van hel panijbllld d~ Dcml"'r ••.••\. dal 1:'••1"

un aJI~leden wordt loe.czondcn
2. De financielc veranlwoord~fiJ!.heid hll" hel p••rtIJt'iJt·

beNsl bij hel Dqclijb BeSlUur
3. HCI HoofdbcSluW' dele.ecn dc ovcn,t veranr ••.' ••.•"k

lijlthcdcn "oor de Democraal aan ecn rcdacllcr ••.••J "n
rqell dc la8k en bevoeplheden V<olndczc redaCllcr ••••"
in cen redactieuatuul.

•. De redactieraad word! I18men~~leld un
•. de public:ileili-COOrdlNllOr van hCI Dat:eliJI.. Ik
stuur;
b. cen lid van het Da,elijk~ BeSluur, IC benllCmen
door hel HoofdbeiWur;
c. tenminsle een vcne,enwoordll:c, v'an de (ra,'Ut"
van Eef5le en Twcede Kamcr en van hCI Eu"'""e'
Parlcment. Ie benoemen door dezc (r"cll •., I!cumenh)
d. tenminste "ier Ieden. IC bcnoemen d""r hel
Hoofdbcsluur op voordrachl van de red ••'ller ••.••d

" HCI Dagelijl.~ Besluur voorziel In hel ~enct ••n ••••~ 'd'
de redaclieraad door een van dc mede ••.erker. van ii,
landclijk secrelariaal aan dc reda.lla •••.•.! I"," Ie \ ",.
,en, De redaclieraad heef! ziJn zelcl lcn !.antt,re "an
hel lande/ijk sec:rctanaa\.

6. Geschillcn tussen hel HoofdbeSlUur en de reda:lIer ••••,
wordcn beschouwd ah ecn leschil in de Ztn v"n an

'46. ad a.:!. van dil reglcmen!.
7. Hcr lidmaalschap van de rcdaClicrr13J ••.ordl ileacht

ccn panijfunclic IC zijn in de zin van an, IlJ van de
SIaIUlcn.

IIoafdsIuk 1\'

Bijzondere organen
Art. 34. I. 0'66 kent drie soonen bijzonderc orpnen, IC ",elen

vaSle commissies. commissies ad hoc en ",erKj;!roe-
pen.

2. Vaslc commissies zijn:

a. dc rapponagecommi~sie
b. de programmacomml~sic
c. de ,eschillencommissie
d. de flDallcie/e commissie
e.dc landclijl..c verlr..iczillBScommissie,

~. 35. J. Ecn lid van 0'66 Un slechlS van cen vaste commi"ie
. lied wr IUken.

2. Leden van oen YUlf' commissie zijn sleehh ecnmaal
JIb zocIaniI onmiddelJijk bcrir.iesbaar.

3. De AL V ItieSl op Diel-binclendc voordrachl van hCI
, .Hoordbestuur voor zover niel anders bepaald. de Ie·
-den van de YUlc c:ommissics.

•. ~et DIcelUks 8cstuur "oorziel in hCI sccrelariaal V'an
ccn "UIe c:ommissie door een van de medc""crker;
•••• bel ludclijk IC':retariaal un de commissie loe Ie

'waqen.
':. . ;' _S.Het Ditlelijb 8csIuur wijsl een van zijn Icdcn aan ai,
.,' . •. COIIIKIperSDOIIIBeI de vUk c:ommissic.

-. ' '~6.De YlISte CClIIIIIIissie5hebben bun %Ctef len wlore
: ..•• bet t.ndcIijk ICCnbriut.
'1. ~ tu:.1eft ••• de coaDiJsies tomen voar rekeninil;'0:.- .

to. , , ~ •••• bet Hoafdbellullr. docil dieDe1l vooral' door de
.~ Ie wor*n Fedlekeurd.

~.~,"'::,•.••. )'. de 't7'!I' 1liilFn •• de vasre commissies ","or-
, . .4en 40ar de --,,,QCId -=rcwis verslaacn ~maakl.
:- ...•.•••••••••• de ceemissies en hel o.,e1ijks
\'0 : _':} ~ ••••• ,1«' n.
~"~."- - .' ....

',iI '1" 7 I
••••••••nace-uu. Nneat
.at • 1••••• Ci. YOOr M. UJd
•.••ea. ~ur Mer •• Al,V-...... ..0.... &1J aJ,. •••..
_1 ~"'lUJII •• rlll••baar.



ArfiLtl J7.
Dc IUppona,eo;Dmmlssie ~fl 101
lU1 (\'oorzCl\'erllIel,ere,eld Inani·
lei J4)
•. Achuerine van hel hoo(d~sluur
omrrent or Ie nemen •• endapunlen.
"oon"omend uil ,,~~nde
AL"·~slullen.
b. 1k ••.·aJ,.Jnj;van de procedures in·
DLe de ~sluil\'ormin •. zoaJstiJdl~e
pubhbtie COflJresslu••••en. pd·
"eunn, proerammalekslcn door bel
Hoofd~sluur
C. Adviscrine ARV's CIIII~nl br·
lluilvormilllsproceduns. ID&Is
&OfIdraaen.dal arMndcmenlen zich
ric:hlenop cucnlle-Ie be,hspunlen.
d. Tijdens de ALV IIcwWIlI y.
mcnhans. Swulcn ell Huishoudc1u"
&q!emenl.
c. Vas15lelJen van ALV«lJuilen
tell behoe\'e VIII Hoofdbestuur. Pr~
~ssie e.a ell lieu vcr·
_"e" in ac&icpunlenlijllftl
f. 1k ••.·aJ,.envan ck unvocrilll van
ALV«sluilen door Hoofdbe'luur
••• Pr~mmatommi55ie.
ArriU/38
Dr RapPD"AlecOIllmissiehem bel
~h, (VOOrzDVCraiel lCl"CIeldInaT'
liket 141:
•. om amcndemenlcn ell -.oUcs Ie
-a,eren omeIalU
J. aiel un de teehnische \'OOr-
lChrifIen voIdoen. IIiD&IsVIIf1IlIe·

"in" sluilin~\1ermiJn. of wlnneer
amcndementen len onrechle ai, m,.··
lIe' ••..orden In,ed lend
2 in de ~"or,dheden van de Pro-
trammacomm'~~le Ireden
b om amendemenlen met bellel·
llni 101HUI~hDUdeI&JlReelemenl.
Statuten en Flftlntlen (e.1 nlet be·
~",ni hebbende or BP;'V)o;/EPl.
die zlch in deulfde richun. ullillen.
_en Ie voe,en
C. om amendemenlen IIICIbellel·
lini 101 HUI~h"udeIIJlRellemenl.
Slaluten. Flftantlen e.•• niet or BP.
VP. EP belleU,n" hebbend. a" re·
dachoneel "oor Ie Jcaien un de
ALV.
d om bijde publicaue nn de amen·
dcmenten un Ie ,e\'en. •••.u' hel
z••.·aanepunl w'ande dl~cus~,ehll
c. om de ALV Ie ad.,!>eren

De Prol~•••aco••1••1. ~.~aa~
1I1t12 ladaa, a••rv•••a~ ,
tIoo~de ALV woNea pkoaaD
woor ••••t1jd ••• dr1a jaaT.
Z1j 81jD "a •••1 aea1dde111jk
"rk1aabaar. De ~1 ••1e
k1a.~ u1~ "ar .tddea •••
_ra1tt.r.

2. Her HoofdbeSluur en ck fre'l.e'
wande £ersle en Tweede Kamer en
tiel £uropee~ Parlemenl. alimede
tiel SWB·besluur ••·jJzcn lIir hun
Mden lCulMnliji. vijfIcden ,'an de
Pr.ammacomminir un.
AniJ.r/<IO.
'.De ProcramlrlKOIllminiehceft 101
IU" (voor %lwerniel acre.e1d in ar·
Iilr.el 14 ftl HoofdilU" )( van dn
b.lrmcnll.
Dr be"'akin~ van ft YlMnhanr IU~·
len Ikleidto·. Vert.iezilll~· en Eure>-
pce~ Parlcmenl.

2 Dc PtOirammacommls~ie heef!
llel rechl (voorz("'er nlet ,erere1d II,

an 14 en Hoofd"u" X van dn
Rc"emcnll:
• om amendementen/molies met
brlreHlni tOI Beleid~·. Verl.,~·
Dn,s·. Europees Procramma Ie "'el·
lenn omdat zr;
I. lliel un de lec:hni.che "DOr·
aehriften voldorn zoal~vorrnrew'lnj:
lluitin,'IenniJn. III wannerr amen·
dcmenlen len OIITCchleals InOlle'
aijn illlediend.
2. in de be\'oe.dheden van de br'
pon •• ecOlllm'\S,elreden.
b. om amendemenlen IIICIbelre"·
kin, 101Bele.d\.• Vcrkiczin"" Eu.
ropees I"roer.tmmadie Z1chin de-
aelfde richline uillalen iftcen Ie "or·
ICn;
c. om amcndemcnlen IIICIbelre"·
kine lot hel Belcld~., Veriliez,n,,·.
Europee\ PrOlfamma als red.CII(~
.cl voor Ie \cuen un de AL\'.
d. om bijde pubhcalie VIII de amen-
*menlen un Ie JCven. waar de
"""'cpunlen wande cI'scl/isie ba-.n
e, om de ALV Ie adviwren.

GeschilleDc:omtttiR
Dc geschillencommissiebeSlaat uil een voorziner. Ie·
vens lid. en negen gewone leden. Aile leden worden
Iclkens voor de lijd van drie jaar gekozen.
Z1j kuaAeD •••••••1 aDa1dd.ll1jk
_rdeD "arko_.
Dc voordrachl van het Hoofdbestuur conform an. 35.
lid 3. vermeldt lelkens lenminsle Iwee maal zoveel
namen al~ er vac:alureszijn Ie vervullen. Een groep
van lenminsle vijfenlwinligIcden van D'b6 is bevoegd
deze voordrachl un Ie vullen.
Dc voorziuer van de commissie wordl door de com-
missie gd:oun uil hun midden:
Jndien de voorziuer is afgetreden en niet herkozen
roept de toegevoegde secretaris in overleg mel de le-
den van de commissiebinnen Iwer maanden na de
ALV de commissie bijern voor ern vergadering.
waarin ern voorziuer wordl gekoun volgens bijlage C
van dil rcg)ement.
Icdere panij in ern gcschil dienl steeds zijn eigen
koslen Ie draaen.
Dc gcschillencommissiehccft lot laalc
a. bet beslcchlen van gcschillen tussen:
I. de Icdcn van de panij enerzijds en panij-organen
ingcsleld bij of krachlens de Stalulen. dan wel bij of
krachlens hel Huishoudelijk Regiemenl anderzijds.
2. Panij-orpnen als bedoeld onder I onderling.
3. panijfuDClionarisscnonderling:
b. bet desgevraagd uitlqgen van de StatUlen en het
Huishoudelijk Rqlemenl:
c. hel beslissen in beroep bij royement;
d. bel beslisscn in beroep bij nicl loclating &Islid van
de panij;
e. hel beslisscn inberoep bij nict-aanvaardillf:van ern
undid •• 1bij de kandidutsaellitt&"oor vcnqcnwoor,
dilcnde lichamcn.

J. Dr behandeline van de Dak vindt plaals door ern uil
de commissie UJDenFSIeldc kamer. un Ie wijzen
door de voorziller.
AI, "oorziller van de biller DJ bcllid optteden. dal
bet lanasl dccl uilmaakl van de commissie.

2. Ecn kamer doct aeen uiI'" clanDadal zij panijen
ill de Flqenhcid hccft .steld om in pcrsoon geh.,ord
Ie worden. en de panij aeacn ~ hct Fschilaanhan-
iii is Fmaakl in de Flqenhcid is Fsaek! in ern door
de tamer vasl Ie SleDenlermijn ccn schriflelijl. ver-
wecncbrifl ill Ie dieDcn.



3. Een I.:amer bestaal uit:
a. vijf leden VDOr,eschillen als bedoeld in anikel 46.
suI> b
b. drie leden VDOronri,e ,eschillen ab bedoeld in
anikel46 .

••. Indien een Lamer van de commissie lijdens de behan-
deling van een ge!>Chilanders wordt samengeSleld.
vindl een nieuwe behandeling plaah.

Art. 48. /. De voorziller ziel erop toe. dal in een kamer geen le-
den zitting nemen die bij hel aonhangige geschil per-
sDOnlijk belroHen zijn. Bij twijfel hierm'er beslisl de
voorzitter. waarbij de betrokken leden gehoord wor-
den.

2. 00k door ieder der bij het Beschil betrokken panijen
kan tot uiterlijl.: drie dlll!en voor de mondelinge be-
handeling schriftelijk of mondding bezwaar worden
aemaokl legen een lid van de kamer dal bij hel geschil
of een van de panijen zodanig persoonlijk is belrok-
ken. dal de onpanijdigheid gevaar loopt. Een zodani-
ge persoonlijke betrokkenheid zaI steeds worden aan·
genomen bij:
a. bloed- en aanverwanrschap in de rechte lijn en in
de zijlijn tOI en met de vierde gr.wJ:
b. hel bestaan van een dienslverband:
c. een beslissing in beroep als bedoeld in an. 46. sub
c. waarbij een lid van de kamer reeds belrokken is
geweest.

3. De beslissinl1 omlre", wraking wordt door de belref-
fende I.:amer genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. binnen achl dagen nadal hel bezwaar is in-
gediend.

Art. 49. De voorzitter van de commissie is. a1vorens cen gee
schil formeel bij een kamer aanhangig te maken.
steeds bevoegd Ie pogen de panijen Ie verzoenen.

Art. 58. I. Een geschil als bedoeld in anikel 46 dienl schriflelijk
bij de geschillencommissie.. aanhangig Ie worden ge-

maal.:l en loegezonden Ie worden aan hel landelijk se-
cretariaat.

2. Zodra een geschil aanhangig wordl gemaakl. infor-
mcen de commissie onverwijld de andere panij. Het
dlll!elijh besluur wordt schriflelijk op de hoogte ge-
steld van hel geschil.

3. De leden en de secretaris van de geschilJencommissie
verstrekken geen informatie over aanhangige geschi!-
len aan derden die niel bij het aeschil betrokken zijn.
dan na overJeg met hel lid van hel DlIl!elijks Besluur.
dal als contactpersoon met de geschilJencommissie is
aangewezen .

••. De voorzitter van de kamer stelt de wijz.e van behan-
deling vast, mel inachlneming van hel bepaaJde in an.
55 en ziel erop loe dat panijen in een geschil gelijke
kansen hebben om hun standpunten toe Ie lichten.

5. De voorzitter van de kamer aeeft beide panijen inzage
van aile aan de commissie ter baud geS1elde stullen
m.b.l. bet aal1hanlige aescbil.

An. 51. De kamer doet uitspraak uiterlijk binnen drie maanden
Da de dlta. waarop bet aeschil aanhaJIIig is gemaakt.
met dien verstande. dat zij in zaken a1s bedoeld in ar-
likel 46 sub c en d binnen een maand en in zaken als
bedoeJd in artikel 46 sub e binnen tien dalen beslis!.

An. 52. De kamer bcslist als JOCClemannen en vrouwen our
biIIijkheid en bij tneerderheid van stemmen. Bij de be·
Ilissilll wonk venneld of deze met cenparilbeid dan
wel bij meerderbeid van stemmen is aenomen. Een
beslissilll kan s1echl5 dan aenomen WilI'dcn. indien de
bmer voitaIIiJ is. De bcsJissilll der kamer wordt
ICbriflelijk en FJDOliveerd aeaeven. Zij word! OlIver·
wijId un belaD1hebbenden meqedeeId.
De Ieden der bmer die cen van de meerderheid ar·
wijkend srandpunl innemen kunnen daarvan scbrifle-
Jik doen blijken. Ecn desbctteft"end scIIrijVell wordt
• bijlaF aev• bij de beslissilll·

An. 53. I; Jedcre bcsIissina wonk biMen Iwee welten Mdat de
tamer Iaecft bcsIisl un de bctrotken pIII'tijen per un-
ICtekend scbrijven medqedeeld. Hel Hoofdbestuur
word1 tqelijkenijd van de uitspqak op de booIte F-
aadd.



2. Bij brsJissingen a1s bedoeJd in an. 46. sub b. draagl
hel Hoofdbrstuur er zorg voor dal de besJissing lIBn
de leden ~an 0'66 ler kennis wordl gebrachl.

3. Het hd Wiens royemenl wordl vemietigd. kan verlan.
gen dal \Ian deze beslissing door de zorg van het
Hoofdbrsluur mededeling wordl ledaan aan de leden
van 0'66.
Aile .br.slissingen hebben onmiddellijke rechlskrachl.
~esJi~slngen in zaken a1s bedoeld in an. 46. sub a.
zlJn brndend voor de panijen in een geschil. Bes/issin-
len In zaken ah bcdoekl in an. 46. sub b zijn bindend
voo~ ieder die hel aangaal. zolang de AL V niel anders
be~ISt. mel dien verstande dal beslissingen inzake de
al1lkelen mel betrekking tOI de leschillencommissie
op de e.v .. A:LV dienen Ie worden bekrachligd.
De commlSSle ltan mel inachrneming van dit regle-
ment een regJement vaststellen lot nadere rqeling van
haar wer~heden. daaronder begrepen de door en
voor haar.1n acht te nemen orde bij de behandeJing
van geschdlen. un daanoe strekkend bes/uir wordl
genomen met meerderheid van Slemmen.
Dil regJement wordl meegedeeld aan het Hoofdbr-
stuur en door zijn tussenkomst ler kennis ,ebrachl
van de le~en en de organen van de panij.
De geschillencommissie heefl hel rechl de brslissing
en omschrijving v.an de aan haar voorgelegde geschil-
len Ie pubJiceren an hel landelijl.: panij-orgaan. De
pubbcaue dlenl zo mogelijk. kon en zakelijk Ie zijn.

FIIIIlDCii~ CWDllliasir

An.57. I. De finan~iele commissie bestaa t ui t vijf
~eden, die telkens voor de tijd van drie
Jaar worden gekozen. Zij kunnen eenmaal
O~mid~ellijk worden herkozen. De commis-
s~e k~est zelf haar voorzitter.

2. De voordraeht van het Hoofdbrsluur conform an. 35.
lid 3 vermeldt teJkens lenminste twee maar zoveel
namen als er vacatures zijn te vervullen. Een groep
van tenmmste vijf en twintig leden van 0'66 is be-
voegd deze voordracht aan te vullen.

An. 58. I. De financiele commissie heeft tot taal.: toezichl uit te
oefenen op hel financieeJ beheer van het Hoofdbe.
stuur en de penningmeesler gevraagd of ongevraagd Ie
.cIviseren inzake financie/e aalllelegenheden.

2. De financiele commissie beef! ook tOI taak advies uit
Ie brengen aan de AL V inzake de goedkeuring en
vaststelling van de begroting. de jaarrekening en de
overige financiele aangele,enheden.

3. De financiele commissie vergadert lenminsle ecnmaal
per kwanaal en voons zo dikwijls als Iwee of meer
Ieden of de penningmeesler zulks verlangen.

<t. Bes/uilen en adviezen van de financiele commissie
vereisen een meerderheid van slemmen. In spoedza-
ken un ook lelefonisch verpderd worden.

5. De leden van de financiele commissie kunnen Ie allen
tijde kennis nemen van de financiile bescheiden van
de panij en zich /aten inlicblen door de penning-
JDeeSler over de stand van men.

An. B. J. De imanciele commissie heeft bel reebl wanneer
durtoe un/eiding bestaal bepaalde poslen uil de be-
FOIinI of deelbqrotiJIICn acheel of Fdeelrelijk Ie
Wokkeren.

2. De penningmeester en de andere Ieden van bel DIIIe-
lib Bestuur beboeven VOOT bet aanpan van enige
verbimenis of bet doen van ui1pven, die niel expliciet
in de bqrotina zijn vermekl of bet in de bqroting
vermelde bedrac ovenchrijden, IChriftelijite aoedkeu-
riDa van de financiele commissie.

3. Ui1pven len Iasle van bepotinasposten, die door de
flnlltlQele commissie zijn aebIokkeerd. behoeven '
evmeens yooraf de ICbriftelijke pdkeuria& van de
fmanciele coauniuie.

<t. Indien de ICYruFe aoedkeurina wordt aeweiaerd, is
IleIHoofdbestwr. de financif/e commiuie ICboord
llebbende, beYoesd om bel besJuil van de i~e
eommissie tenijde Ie SIeIlen en de aoedkeurina a1snoa
Ie verleften. Van een derFlijk besluii word! door bel
Hoofdbestuur IChriftelijk en FmotiYecrd lerslond aan
de imane:iele commissie en vervolaens aan de eersl-
Volaende AL V kenniSFFven.

De landelijke verkiezinasco~~~s~
bestaat uit tenminste vijf leder
die telkens voor de tijd van dr:
jaar worden gekozen. Zij kunnen
eenmaal onnUddellijk worden her-
kozen.

2. un lid van de landelijke verkiezing~commjs~ie kan
niel al~ undidaal worden aan(!~meld,
Zodra een lid zich ltandidaal ~lelt treed1 betro~kenc
omniddellijk af a1~ lid van de ver~iezing,~ommi,~ic er,
stell het Hoofdbrstuur hiervan in kenn",

3. Hel Hoofdbesluur benoemt in een aldu> omSlane va·
eature een Ander lid en slelt de eer~tvoJgende AL V
voor due benoeming te bekrachllgen

4. Ingeval van tussenlijd~e of naderende "erkiezingen
un het Hoofdbrstuur de ziningsduur mel maximaal
een jaar verlengen.
Taak en brvoegdheden van de landelijke verkiezing'·
commissie worden geregeld in hoofd"IUk IX van dl1
n:glement.

COIIIIIIissIes ad hoc
De /edenvergadering. die cen commissie ad hoc in·

slell. omscllnJTI in haar besluil de taa~ en bevoegdhe-
den van deze c:ommissie.
un commissiead hoc bestaat uit een one"en 34mal
Ieden en blijrt werkzaam 101 verslag aan de Jedenver-
&adering is uilgebracht.

Laadelijli.e werkgroepen
Onder landelijke werkgroepen worden verstaan door
het Hoofdbrstuur erkende werkgroepen die zich bezif
houden met onderwerpen van landelijk politiek ka-
mter. Zij kunnen zich in subgroepen en ad hoc
commissies opsplitsen. len aanzien van bepaalde on-
derwerpen. en zich per prcwincie. (sublregio. afdeling
of gemeente venakken onder uitsluitende veram"oor-
ddijkheid van de betrokken landelij~e ",erkgroep.

I. De werkgroepen treden nimmer zelfslandig naar bui-
ten op. Meningen. opvaningen en publi;;alle, \lallen
onder verantwoordelijkheid van hel besluur van de
Stichling Wetenschappelijk Bureau 0'66,

2. Hel bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Bu-
reau 0'66 treedt niet naar buiten op dan na overleg
met bel Hoofdbestuur.
P.M.

BoofdItuk V

Advlesraad
I. De Adviesraad. in dit hoofdslUk verder te noemen de

raad, 'is een door middel van rqionaJe verkiezingen
_naestekl orpan. dat ICvraagd en onge\"T1IlI(!dad·
vies uilbrellll un bet Hoofdbestuur en de fracties in
de Eersle en Tweede Kamer en hel Europee, Parle-
IDenl inzake de vonninl van de landelijk~ en Europe-
• politick en inzake de orpnisatiesll1Jctuur en proce-
dans van de panij.

2. 'De raad ),;an ICYIUId 0( onarvraacd advies uitbren-
.n aan hel Hoofdbestuur over de rapponen van de
werkpoepea Ills bedoeId in anile! 22 van de Statuten
ftII D'66.

I. De raad tan ~ bel Hoofdbesluur te verzoeken
een AJaemene LedeIlverpderina bijeen te roepen over
6!n 0( _ bQ dat besluil un te geven onderwerpen.

2. En besluit Ills ill lid I bedoeld Un slecbls worden
FftOIIIen -.et absolute meerderfleid van slemmen.
Bet orpan __ door de rue! een advies is uille-
IInchI deelt de r-.d FJROliveerd male of. in hoeverre
.• op welke -va FVoic is aeFven un bet advies.

1. 'De nil! Icaft bctIuileft tOl de insteUing van lijdelijke
CClIIIIIliIlies ¥all bcpaaIdc in bet inslellingsbesluit aan
Ie .ven wertzaamheden 0( onclerwerpen.

2. Uitsluilend Ieden en plaalSVeTVaJllCnde Ieden kunnen
lid zijn van een commissie a1s bedoeld in lid I van dil
anikel.



Art. 70. ~ raad en commissies kunnen. indien dal voor de
vervulling \'an de wI. noodZJlkelijk h. werkgroepen
van de Slichling Welenschappelijk Bureau van D'66,
bel Poliliek Scholings- en Vormingsinslituul en andere
deskundigen raadplqen.

Art. 71. J. ~ raad beslaat wt vijftig leden.
2. Elke regio als bedoeld in an. 24, lid I van de Staluten

beefl tenminste een ute' in de raad.
3. De overige utels worden toegedeeld aan de regio's

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

4. In de maand januari. direkt voorafgaand aan de ver-
kiezing van de raad stelt het Hoofdbesluur de ver-
deelsleutel vast voor de verdeling van utels in de
raad zoah bedoeld in lid 3,

Het Hoofdbestuur gebruikt daarvoor alsbasis de regio-afdracht zoals die in
december van het voorgaande jaar isgehanteerd.

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

Art. 72. I. De leden van de raad worden gelwun door de,Jeden

van D'66 binnen iedere regio door middel van een
poststemming volgen~ de melhode van bijlage A van
dit re,Jement.

2. De post stemming wordt landelijl. georganiseerd door
de landdijke verkiezingscommissie die 001. de kandi-
daatslelling binnen de regio's c06rdineen. Bij de toe-
zending van de slembiljetten worden de personaJia en
overige gegevens van de kandidaten verstrekt.

3. De presentatie van de kandidaten vindl bij voorkeur
plaals op een Algemene Regiovergaderin{!. die uilerlijk
lwee weken voor de sJuitingsdatum van de post stem-
ming wordt gehouden.

4. De kandidaatstelling voor de raad dienl schriflelijk Ie
geschieden bij de landelijke verkiezingscommi~sie. Af-
sc:hrift van deze aanmelding dient Ie worden gezonden
aan het regiobestuur.

S. De aanmeldingslermijn opent onmiddellijk nadat door
de landelijke verkiezingscommissie hien'an aan de le-
den mededeling is gedaan en de verdceJsleutel door
bet Hoofdbestuur is bekendgemaakt.

6. De kandidaatsteJling sluil omstreeks I maan van het
jaaT waarin de verkiezing plaals vindl, terwijl de post-
stemming binnen us weken na deu datum geschiedl.

Art. 73. J. leder regio kiest op overeenkomstige wijze als bepaald
in anike! 72 cen aantal plaalsvervangende leden van
de raad gelijk aan het aantal door die regio te kieun
lecien.

2. Bij verhindering van een lid van de raad treedt in zijn
plaats bet plaatsvervanaende lid dat bij de in lid I be-
cIoelde slemming bet hoopte aantal Slemmen behaal-
de. Indien 0011. dit plv. lid is verhinderd treedt in diens
plaats bet plv. lid dat bij de in lid I bedoelde Slem-
mine bet lip Un DBhoopte aantal slemmen behaaJde
en zo vervoJaens.

3. Bij tussentijds aftreden van een lid van de raad wordt
dit voor de restermde periode van zijn zittinpduur
CJPIevoJcd door bet eersle plaatsvervangende lid over-
eenkomsUg lid 2. De a1dus OII1Slane vacalUre voor bet
pIaalsvervanaend lid van de raad wordt de~wenst
lip cen door bet rqiobcstuur (o.a.) daanoe unae-
tdlreven verpderine vervuJd door verkiezill& van een
wieuw Dl8tlVervaDKIKt lid.

Art. 74. 1. Leden en plaatsvervangende
leden worden gekozen voareen periode van twee jaar
en zijn tweemaal onmiddel-
lijk herkiesbaar.

2. Voor de toepuaiDc van lid I wordt de termijn Jedu-
rende welke ianand .JP.,-ODd vu "cl 73. lid 3. lid
is Fweea van de ~ builen beschouwill& aeJalen.

I. Het Jidmaalschap van de raad i~ on\'erenigh""r met
a. hel ambl van minisler of Slaiol~~ecrelan'
b. hel lidmaalschap van een der kamer, der Slaten·
Generaal en hel Europese J>o••rlemcnt
c. hel lidmaalschar van hel Hoofdh~~luur.

2. ~ in lid J bedoelde functionari~,en zijn (!cr~chll!,d
deelle nemen aan de beraad,lagingt:n \'an de r""d. Zlj
hebben alsdan een adviserende Slem
De leden van de raad zijn ,ehouden d~ alA!cm~n" n:·
giovergaderill& van hun regio. alsmed~ Zllveel mug'"
lijk ook de sub~gio's en afdeJingen bJnn~n hun reg"'.
te informcren over de werkzaamheden van d( ra.ad.

J. De raad kiest uit zijn midden een voorzltlcr en I'" ""
vice-voorzillers volgen, de melhode van bijlagt: C van
dit reJlement.

2. Zij worden JCkoun voor een periode van een ja.ar en
zijn na aftreden terslond herkiesbaar.
In hel secretariaal van de raad \<oordl vuorzien door
bet Hoofdbestuur.

J. De raad vergaden tenminste 4 x per ja.ar en voon .•. Z('
dikwijb ab de voorziller noodzakelijk achl

2. De voorzitler roepl een vergadering biJ"en Jndl~n
daanae: een verzoek word. ,edaan do"r:

a. het Hoofdbesluur
b. een der kamerfracties
c. 10 leden van de raad
d. een algemene regiovergadenng

3. In een verzoek aJ~ bedoeld in lid 2 dienr Ie zijn aan{!:':·
JCven over welk(e) onderwerp(enl hel oordeel van dt:
raad wordl ,evraagd.
De vergaderingen van de raad zijn openbaar.

J. De raad steh zijn eigen lIl!enda vast.
2. De voorziuer stelt de ontwerp-lIl!enda op. Deze beval

in gevaJ van een vergadering bijeen{!croepen op gwn<J
van anikel 79. lid 2. in elk ,eva! de punten bedoeld in
amkel 79. lid 3.

3. De lIl!enda en de 'daarop betrekking hebbende stul.ken
worden. bijzondere omstandigheden voorbehouden.
lenminste acht dlll!en voor de vergaderinj: IOtgczon-
~en aan de lecien van de raad. Deze slUkken worden
op verzoek van de voorziller ook aan met name gc-
noemde plaatsvervangende leden toegezonden.

1. Advieun en besluiten van de raad komen. voor zover
in dil reJlement niet anders is bepaald. tOI stand mct
Jewone meerderheid van stemmen.

2. Een advies of besJuit van de raad komI niet tOI stand
indien Diet lenminste de belft plu, een van het aantal
leden van de raad Ban de stemming heefl deelgcno-
men.

3. In JCval van adviezen wordt het Slandpunr van even-
bide minderbeden in bet advies vermeld. indicn die
minderheden dat wensen.
De raad rqelt voor het overige zijn eigen orde en kan
daanoe reaJementen vastslellen. mits deze niet in
suijd zijn met de Statuten of het Huishoudelijk
Rea.!em,.ll.
P.M.

Art.80.
Art. '1.

Reglo's en subregio's
I. £en reaio verenill aile Ieden woonaehlig binnen cen

door bet Hoafdbeltualr.oor de rqio Va5IICsleld ge-
·bied, .. ..

2. De ALVis bevoeId in de JI"CIlZCnvan de regto 5 Yo1j-

_rwen un Ie 1IreIIFD·
I. De AIaemene Itqiovcrpderiac (ARVl wordt gevormd

door de Ieden van D'66 binnen de l'ClPo. .
2. De ARV is bet hoople arpan van D'66 in ten rqlll

iaake aile UIlIdeFnbeden op rqionaal pollllek en
arpnisatorisch terrdn. voorzovcr die niet door Sta-
lIIIen of Huisbouddijk 1teIIement Ban andere orpnen

..• OMCihlen.



3. De ARV komt tenminsle eenmaal per jaar en. over-
eenJ..omstig an. /2. lid 2. in cU. leva! tussen dtie en
twee maanden voor iedere AL V bijeen. Een ARV
wordl minstens twee weken tevoren schrifle/ijL aan.
.eLondigd.

4. Voom wordt de ARV ter behande/ing van een of
meer aanaegeven onderwerpen binnen zes weken bij·
eengeroepen op verzoek van:
a. de provinciale stalen fraetie
b. tenminste drie AA V's of cen ASV.

5. Ieder lid kan tot de aanvang van de
ARV. of zoveel eerder als het Regio-bestuur vaststelt. moties indienen
betneffende de agenda en de agenda-punten.
Deze moties moeten zijn ondertekenddoor tenminste vijf leden van deregio.

"An. 87. I. De ARV bepaalt de orpnisaliestructuur van de regill
door Ie kiezen voor cen ongedeelde of cen federalieve
regiostructuur.

2. In een ongedcelde regiostructuur "'orden geen subre-
gio's gevonnd en is de ARV op dil middenniveau de
enige besluitvonnende ledenvergadering.

3. In cen federatieve regiostructuur worden een of meer
subregio's gevonnd en bestaan naast de ARV ook AI·
lemene Subregioverpderingen <ASV). die binnen de
subregio het hoogste orgaan van D'66 vonnen.

,Art.. 18. In beide structuren is de ARV verantwoorde/ijk voor:
a. de ondersteuning van de fractie in de Provinciale
Staten (ine/. verkiezingscampagne)
b. het verkiezen van een regiohoofdbestuurslid en
diens plaatsvervanger volgens de methode \'an bijlage
C van dil reglement.
c. de verkiezing van tenminste de voorzitter. secreta·
ris en pennifliU\leester van het regiobestuur (RB)
d. de verdeling van de finaneiele bijdrage van het
Hoofdbestuur over de subregio's en de afdelingen.

art. 19. De leden van de regio verkiezen hel aan de regio toe·
JCwezen aantaJ leden en plv. led en van de Adviesraad
volgens de bepaJingen 0Pllenomen in an. 72 en 73 van
dit rqiement.

Art. to. I. Het RB bestaat uit lenminste vijf leden en hel regio-
boofdbeSluurslid. dat s1echts cen adviserende stem
beef!.

2. De voorzitter. secretaris en penningmeester worden in
functie JCkozen voiJens de methode van bijlage C van
dit reglement. De overige leden worden gekozen vol·
gens de methode van bijlage A van dit reglement.

3. Bij cen ongedcelde regiostructuur worden aile leden
van hel RB rechtstreeks door de ARV gekozen.

4. Bij een federatieve rq;ostrueluur wijst iedere ASV
cen lid van het subregiobeSlUUr (58) aan als lid van

. betRB. _ .. _ _ __
,. De kandidaatsleUing voor rqiobesluurslid. regio-

IIoofdbeSlUurslid en plv. rqiohoofdbestuurslid kan ge·
.cbieden tot 2 II 24 ullr voor de unvlllll van de ARV.

~. waariD de verkiczina plaalsvindt.

6. Het lidmaatschap van het regiobestuuris niet verenigbaar met:a. het gekozen lidmaatschap van een
vertegenwoordigend lichaam op het
overeenkomstig niveau. i.e. Pro-
vinciale Staten.

. b. bet ~ va cen afdelinpbeSluur.
Bet Hooldbesaaur kan. de ARV ,eboonl. dispensatie

- verteaen va bet bepMide onder sub. b.
~. Wanneer de AJtV eetl motie van wantrouwen un-
. --=mt \CIIlft zija RIioboofdbestuuniid. clan treedl de-

ze onmiddeDijlt af. Op voorchcht van hel rqiobe·
••••ur benoeml de ARV staande de verpdering cen
vervan,et'. die in func:tie b1ijft. lotdallijdens de cerst·
volaende ARV cen opvolFr word! geltozen.

.• , leder lid van een regiu kan zich kandIdiWtI ~lcllcn ,,,, ,_
her RB. aJ~ rer:iohoofdbesruu"hd or pi, re:g,,,h,,,,IL
bestuurslid indien hijlzij ailn de: in de Sliltuten en d"
re&!emenl gestelde eiloCn voldoet

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

-10. Het R8 heef"llot taak;
a. het (gereleld en lijdigl bijeenroepen viln de AR\'.
en we! vanwele:
(I) organisaloriiChe ungelegenheden zu"h
- het instellen van cen programmltcummi"ie:. '-erh
zingseommissie, campagnecommi "ic. kascomm i"Ie
etc.
- het verkiezen van de leden van het regiobe,tuur.
hel regio-HB-lid en het ph. regio HB-IId_
- het insteJlen van nuodzakelijke merleE'onne:n en
een steunfractie
- hel beoordelen van bestuursacli"i!eiten in hel bi]-
zander het financieel beheer
(1) politieke aanlleJegenheden zoal,
- het (doen) samenstellen. ter di,cu"ie ~Iellen en
doen vaststellen van het verkiezing,prugrammil voor
de statenverkiezingen

- het bevorderen van de algemene politide di-eu,sic
- het voorbereiden van de discuss.e en be~luJl'onnm~
over onderwerpen die op de AL \ ..~ aan de orde "or·
den gesteld.
b. hel organiseren van politieke evenementen van ai-
JCmener strekking zoaJ~ spreekbeunen en ver"ie·
zingsbijcenkomsten.
c. het verzorgen van de communicatie met de leden
enerzijds en andere panijorpnen anderzijd,.
d. het venegenwoordigen van de regio zo ••el bmnen
de panij als naar buiten.
e. hel bevorderen van de ondersteuning van de fractie
in de Provinciale Staten.
f. het verrichten van andere noodzakelijke bestuurlij-
Ite activileiten zoals;
- werving en beheer van geldmiddelen
- 'beheer van geldmiddelen
- bevorderen van het oprichten van afdelingen in zg.
••wille gebieden"
- bebeer van de ledenadministratie
- coOrdineren van verkiezingscampagne~
- verzorgen van publiciteit
- bel beheer van cen regioarchief.

Art. '1. /. De geldmiddelen van de regi" bestaan uit:
a. bijdrage uit de contributieJClden door het Hoofdbe-
SlUur
b. subsidies VlUI het Hoofdbesluur
c. iChenkingen
d. overige baten .

2. Jaarlijks bie<lt het rqiobestuur de ARV cen begroting
voor het komende jaar ler pdkeuring aan. De inde-
line van deze bqrobna s1uit un bij de indeling van de
landelijke beeroting.

3, Tevens diem bet TeIiobeSlUur hierbij cen voorstel in
vo« een fiIaDc:iCIe ~ un de subregi(l's en af·
dcIiIlIen.

4. Na aoedkeurilw door de ARV undt de rqiopenning-
meetter de bqnlti •• ter keMisname un de penning-
eeester Vl\llilct HoaCdbeUuur,

.5. JaarIijb cmrIeIt de ~nni~ster het ellploi-
talieovcrzidlt over IIct .qelopen jaar aan de ARV.

6. De AltV beIaoemt ter controle van het financieel be·
•••. een kalCGlBllUssie van minimaa/ drie leden. die
Fen deel tlitmKen van het rqiobestuur. De ka~-
commissie adviseen de ARV over bet levoerde finan-
cieel beheet' IlII de ~ van de penningmeester.

'"7. Over de bestedift& van een evenlucel verkiezi~onds
1eIt bel RaiobeslUur van de ARV verantwoording af
en verschaft inzicht in de vOOfJCnomen besteding van
dil fonds.

B. T.a. v. scbenkingen un de regio is an. 30 lid 3 van dit
realement van overeenkoms\iae toepassing.



An. 92. De AI<V ltan Z1Jneilen reaJement vaststellen. vOOr·
zover dit met in slrijd i~ mel bel bepaaJde in de Sill'
IUlen en dit reglement. •

An. 93. I. £en subregio vereni,. aile leden ••..oonacbtig binnen
een door bet RB van de subregiu vastgesteld gebied.

2. Indien binnen een regio ge"'eslen of openbare licha.
men met een gekozen venegen" ourdigd lichaam zijn
ingesteld dienen de Jrenzen van de sub~gio samen Ie
vallen mel de grenzen van hel ~wesl Of openbaar li-
chaam.

3. De ARV is bevoeld in de grenzen van de sub~li,,'s
wijziJingen aan te b~ngen. mits het gestelde in lid 2
niel word! aangetast.

An. M. I. De Aigemene Sub~Jiovergadering (ASV) wordt ge-
vormd door de leden van 0'66 binnen de sub~gio.

2. De ASV is het hoogste orgaan van 0'66 in een subre-
gio inzake aile aangelegenheden op sub~gionaaJ poli.
tiel. en organisatorisch terrein. voor zover die niet
door Statuten of Huishoudelijk Reglemenl aan de

ARV of ande~ organen zijn opgedragen.
3. De ASV komt lenminste eenmaal per jaar bijeen en

wordt lenminste 14 dagen tevoren schriftelijk aange·
kondigd.

4. Voons wordt de ASV ler behandeling van een of
meer aangegeven onderwerpen binnen zes weken bij·
eengeroepen op verzoek van:
a. de fraclie in de ge",estraad of hel openbaar li-

chaam:
b. lenminste Iwee AAV·s.

S. leder lid kan 101de aanvang van de ASV mOlies in-
dienen belreffende de agenda en agendapunlen.Deze
moties zijn ondenekend door lenminste vijf leden van
de sub~gio.

An. 95. I. Hel sub~giobesluur (SB) bestaal Uil tenminsle drie
leden.

2. De voorzitter en penningmeesler worden in functie
gekozen volgens de melhode van bijlage C van dit
reglemenl. De overige led en ••..orden gekozen volgens
de methode van bijlage A van dit reglement.

3. un van de leden van hel SB wordl door de ASV
aangewezen als lid van het RB.

4. De kandidaalstelling voor bel SB geschiedl op over-
eenkomstige wijze als bepaaJd in an. 90 lid 5.

S. Hel lidmaatschap van hel SB is niel veremgbaar met:
a. bel gekozen lidmaalschap van emg venegenwoor·

diaend lichaam;
b. bet lidmaatschap van cen afdelingsbestuUT.

6. leder lid van de sub~o kan zich kandidaat stellen
van bet SB; indien hij/zij aan de in de Statuten en dit
rqlemenl gestekle eisen voldoel.

7. £en lid van het SB wordl gekozen voar de tijd van
Iwee jaM en is s1echts cenmaaJ als zodanig onmiddel-
lik herkiesbaar.

B. Het SB heeft overeeDkomstige taken als bet RB zoaJs
venneld in an. 90 lid 10.

An. 96. I. Indien cen lubrqio pen afdelinaen heeft of gebieden
tent die aiet tot cen afdeling beh~n vervult de sub-
recio de functie van de udeling.

2. Voor hel fllllUlcieel bebeer van de subrqio is hel be·
PMIde in an. 91 van ovel1ienkomstige toepassil!&.

3. De ASV Un zijn eiaen rqlement vaststellen voar-
&oYer elil Diet in strijd is met het bepaa1de in de Sta·-.en ell dit "'emeDl.

Afdelingen
I. £en binnenlandse udelina v~m.t aile leden WOOl!-

KIati& binnen cen door bet RB voar de afdelq vasl·
FlleIcIlCbied.

2. De p-eazcn van oea dtelina dienen samen ac vaI.Ien
aet de IfCI\ZCn van cea 01meer FJDeenacn.

3. De ARV is ~ in. pozen VUI de Udelill&en
wUziliftlCn.aan ac bl'eDlea. mill bel Fstelde in lid 2
IIiet word!. 1I&IIIFtul.

An... I. De Aigemene Afdelingsvergaderinn (AA v, d
d d die- "ur I i!t.:-

vorm oor r eden van 0'66 binnen d~ ••fdelin~
2. De .AAY is het hoogste orp,an van D'ht, blnncn dl "t.

delln.g lOuke aJl~ aan~eJegenheden op gemcentclii~
pollliek of orpnlSatonsch terrein \il'"r Zovcr die 'nlel
aan de ARV c:.q. ASV of andere organen zi)n opg"
drlllen. l

3. Dc AA V komt tenminste driemaal prr jaar bi,ieen en
wordl tennunste 14 ~en tevoren ~chriflelil~ ., ,.
kondigd. . ••••nge·

4. Voons wordt de AA V ter behandcllO&: v'an een of
meer aangegeven onderwerpen binnt'n dTie ••e~en bi).
eengeroepen op verzoek van:
a. de fractie in de gemeentcraad:
b. tenminste 10% van de leden;
c. regit). of sub~giobestuur.

S. leder lid kan lot de aanvanl1 van de A..••\. mOli", in·
dienen betreffende de allend •• en agcnd"punten Dell'
moties moeten zijn ondenekend dOllT l"nmlnsle ci)f
Ieden van de afdeling.

An. 99. I. Het afdelingsbestuur (AB) beslaal Uil tenmimle dn"
leden.

2. De voorziller en penningmeesler \l<ordcn in funcl,e
gekozen volgens de melhode can bi,il••~e C " ••n dil
~g1ement. De overige leden "orden ge~ozen volgem
de melhode van bijlage A van dn reglemenl.

3. De kandidaatslel1inl1 voor hel AB geschiedl op over·
eenk0/l1slige wijze als bepaald in an. IJU lid 5.

4. Het lidmaatschap van het AB ;s
niet verenigbaar met het geko-
zen lidmaatschap van een verte-
genwoordigend liehaam op het
overeenkomstig n;veau. i.e.

_~ gemeenteraad.
s. leder lid van de afdeJing kan zich kandidaa! stellen

van het AB. indien hij/zij aan de in de Slawlen en dn
reglement ~slelde eiscn voJdoet.

6. un lid van het AB wordt ~kozen Voor de tijd Van
Iwee jaar en is tweemaal als zodanig onmiddellii~ her·
~~. .

7. Het AB beeft overcenkomstige taken a1s hel RB zoal-
vermeld in an. 90 lid 10.

B. Voor bet financieel beheer van de afdelinl1 is hel be·
paalde van an. 91 van cwereenkomstige toepa"inl1.

9. Dc AA V Un zijn eigen reglement vaststellen vour
zover dit mel in strijd is met hel bepaaJde in de Sta·
tuten en dit Tell/emen\.

Art. 1.. I. Concentraties van in het builenland "'onende leden
tunnen in over/eg met bet Hoofdbestuur een buiten-
WxIse udeli", varmen.

2. £en buitenlandse udeling ve~ni,. aile leden "oon-
ac:Iltig binnen een door hel Hoofdbestuur vaslgesteld
aebied.

3. De ALVis bevoegd in de JTenzen van de builenlandsc
.delinaen wijzigingen aan te b~ngen.

4. Buitenlandse udelingen maken llcen deel uit van een
l"CIio of sub~gio. doch kunnen wel aansluiling zoeken
bij cea reaio of ceo subrqio.

5. Buitenlandse udelilllCD worden v.w.b. de financiele
bijdrqr van bet HooCdbestuur en de schriftelijke
c:ommunic:alie ldiklestekl met een regio.



Hoordstuk VOl

Steunfracties en overlegorganen
Art. ]I)). J. Wanneer op overeenkomstig niveau. I.W. een regio.

subregio of afde/ing een 0'66 fractie in een venegen-
woordigend lic:haam fungeen. kan op verzaek van de-
ze frac:ties door de AR \', AS\' of AA V een steun-
fractie worden ineesteld.

2. De taak, wijze van samenstelling en de werkwijze van
cen dergelijke steunfractie wordl door de ARV. ASV
of AA \i schriftelijk vastgelegd. nadal de fractie is ge-
hoord.

3. De fraclie heeft het recht een voordrac:hl voor de sa-
mensteUing van de steunfractie in te dienen.

Art. IlIa. J. Binnen regio's, subregio's of afdelingen kunnen door
de ARV. ASV of AA V overlegorganen worden ioge-
steld.

2. Deze overlegorganen kunnen geen taken of bevocgd-
lIeden van de ARV. ASV of AAV ovememen. indien
deze taken regJementair aan deze ledenvergaderingen
of de betrefTende besturen zijn tocgekend.

3. Taak. 1Io'ijzevan samenstelling en werkwijze van deze
overlegorganen worden schrifle/ijk door de ARV.
ASV of AA V vastgelegd.

Hoofdstuk IX

Kandidaatstelling voor verte-
genwoordigende lichamen
Allea-D

I. De landelijke verkiezingscommissie heeft tot taak op
onpanijdige wijze de goede voongang van de kandi-
daatstellingsprocedure voor de verkiezingen voor hel
Europees Parlement en de Tweede en Eersle Kamer
cler Staten-Generaal vDlgens de bepalingen van dit
reglement te bewerKstelligen.

2. Zij draagt tevens %Orgvoor de indiening van de over-
eenkomstig dit regJement samengestelde kandidaten-
lijsten voor de bovengenocmde verkieziogen op de
wijze a1s door de Kieswet voorgeschreven.

3. De commissie is tevens belast
met het geven van aanwijzingen
voor het houden van toezicht
op de kandidaatstellings- en
verkiezingsprocedures voor de
verkiezingen voor Provinciale
Staten, Stadsdeelraden, Ge-
meenteraden, Openbare Licha-
men, alsmede de ondersteuning
van de lokale en regionale
verkiezingscommissies.

I. leder lid van 0'66 Un zich unmelden a1s kandidaat
door middel van cen unaetekend verzonden formu-
lier. te richten un cen door de vertiezilllscommissie
bekend Ie maken adres. Mschrift van deu aanme~-
din& en van alIe claarbij Ie verstrekken JCgeve~s daenl
te worden aezonden un het landeltik secreuanaal.

a. .13 In.•.•_ld1ac
ant ••• lie".lp••••_r-
waant_ t. _lI'lln ".lda •• ;

•• lie ._rYurdea seo- :LaU't.
1. llC1 1 •• • ••• IIet .uU-
••••• 113k ••'l •••• t;

II. :La Mpa •• l "'NlCI •••nlarlac
_ 1113 •• nl.U.c ot .p901C1.C
lie flact1. t••••••• rd_ .a
lie ".11. alttl.,.t.raI3a te
ftrYll11.;

e •••••••IC1••••.kl ••.1a' o. o••.••.k1••-
alii. CIa •••.t.reO ••OO •.~l'••a~ ••
taak ••• r babo".a t••• rv~ll.a
"., •••r••• ~ ••••.••t.oor~la' .: '
ta l.c ••a t.pao"a •.d. l.a.a
.t.t&Dd t. Clo.a .AD .11. dOO~
or op ,road .&0 lieSt.t~t.o
•••• t BU1.boUd ••11Jk •• ,1••-
••• t &1. OD•••.•a1~ •••.•&0,••-
_r'kt. tUD~tl •• , .a d••••. _
,11c.tl •• op &l~b t•••••• 0
•••• t.l t.r ".eh1Ak1a, t••
.t.ll.a .&AA •••. b.t 11a. •• t_
.e •• p .11IID"6 .laUl,t;

d •• pC ••••• 11II•• 0 or •• r b.-
1.1C1.oaCl.rd.l.a ••••.••••d.
kaDClld•• t al~b •••••. kl.z1a'
18 lI.t 1I1J&OOd••.• 11 b.l •• t.a;

••• p CI•• 1ultlll••d.twa ••• CIa
kaDdld •• t.t.111llC d1eat de
kaadld •• t t••• lao.a aaD CIa
•• tt.llJk •••.•I.t •• 00 •.••••.-
IleD _ 111b.t •••.t.' ••a.oor-
Il1p.Cle l1c!1••• te .ord.a
..kozea, _t dl.a •• r.tlllld.
C1at aaD CI••• ttwllJke .oor-
R!lrlrteD _t batreAk1ll, tOt
d. a1Dlaual •• ttlJd op CI. d••
.- "'a_la. _.t &lja .01-
cIa&Il.

3. a. Een kandidaat ltan bij de aanmelding al~ kandidaa'
cen voorkeur uitspreken voor een onverkiesbare
plaats op de kandidatenJijsl. Een zodaOlge ~oor·
keur wordt aan de stemgcrechrigde leden van D'61
bekend gemaak!. maar laat de onder :!.e. bedoelu.
verklating onver/er.

b. Gelijklijdig met de aanmelding kan de kandidaat
cen persoonlijke loclichting van maximaal 300
woorden verstrekken. Deze loelichting mag geen
verklatingen bevaHen. die strijdig zijn met de In lid
2'1enocmde verklatingen en bierin mogen ~_~n
namen van andere leden als referenrie 1"0'

vermeld.

4. De aanmeldingstermijn opent onmiddellijk nadal door
bet Hoofdbestuur aan de leden mededeling hiervan is
paan en de verkiezingscommissie bel aanme/ding,-
adres beeft bekend gemaakl.

5. De verkiezinpcommissie doel van aile aanmeJdingen
met bijbehorende JCj!evens mededeling aan aile leden
van 0'66. die voor betreffende verkiezing stemge-
reclltild zijn. £en U'schrift van het door de verkie-
zinpcommissie bij te houden register van door de
vcrtiezilllSCommissie aoedgekeurde aanmeldingen Jigt
"oondurend ter illZlF op bet Iandelijk secretariaal.

6. De JCldighcid van de aanmeldingen wordl beoordeeld
door de verkiezi~ommissie, die verplic:hl is na te
pan of MIl de .voar de kandidaatsleUing geldende
voorwurden wordt voldaan.
De feitelijke FFVCDS, bedocld in lid 2 van dit anikel
••••• d ea II worden veraeleken met de beschil.:.bare
•• vens van hel lIIndeJijk secretariaat. Voons wordt
-.ePan of de vereiSlC oppven zijn verstrekt. de
VOOI'JellC:bRvea (beTeid)verklaringen zijn afgelegd en
MIl de ovcriF voorwaanlen. vermekl in dit hoofd-
auk. wonIt VCIIdan.
De COIIImiIlie wcrtJan cen unmeIding ongeklig in-
dien:
•• de feilelijkc FICVCIIS bedoeld in lid 2 ad a. d en h

ClIIVuistof oavollcdil zijn. .
II. de ClJIPVCIl bedodd in lid 2 ad I en lid 3 ad a met

wnueItt zijn,
c. IIiet wordt VCIIdan un de bepalill&Cn van anikel

lOll,
d. Diel wordt voIdan un de unvullende bepalingen.

die inaevolle dit hoofdstuk bij de kandidaatstelling
van bet betreffende veneaenwoordigende lichaam
~en.



e. Ge (bereKl)ve •.•.,aringen bcdoeld in lid 2 ad b. c. e
en f. niel of met beperkinaen zijn afgelegd.

f. de commissie besc:hikt over sc:hnflelij"'e unwijzin-
aen. die emstiae twijfels oproepen over de juisl-
heid van de afaeleade verklarin,en.

I· de persoonlijke loelichting ve •.•.larinlen beval die
strijdia zijn met de in lid:! genoemdc ve •.•.Jaringen.

b. de aanmekling na het gepubliceenle sJUitingstijdslip
door de commissie wordl onlvangen.

7. Z.s.m .• doch uilerlijk binnen zes weken na ontvangsl
van de unmeldin, onlvangt de kandidaat benchl van
de verkiezingscommissie. Indien de aanmelding wordl
aanvaard, wordt de belrefTende kandidaat een onl·
\langslbevestiBing gezonden. Indien de aanmelding
Diel geldig wordt .eoordceld, zerldt de verkiezin,s-
c:ommissie hiervan bencht un de kandidaat met op-
pve van redenen. De kandidaal kan binnen vijf dagen
na de dalum van de beslissing in beroep ,un bij de
Geschillencommissie. die binnen 10 dagen na datum
\Ian het beroep beslisl.

8. Een undidul die Dch terugtrekl. nadat de aanmel-
ding is aanvaard. dient dil onverwijld schnflelijk un
de \lerkiezingscommissie te melden. Irldien de kandi-
dalenopgave en slembiljellen reeds ,edrukl zijn. b1ijfl
betrolkene als kandidut gehandhaafd. maar wordt bij
de uitslagbepaling builen be schou wing gelaten.

9. Het lidmutsc:hap van venegenwoordigende Iichamen
is niel verenigbaar mel het ambt van Commissaris van
de Koningin. Voorziller van een openbaar liehaam of
gewestraad en Burgemeester.

Art. 104. De informalie die een lid van D'66. dat Dch Undidaal
slelt voor cen Undidalenlijsl voor cen venegenwoor-
diaend lichum. mael \lerschaft'en. dient mede te be-
vatlen:
a. of belrokkene kandidaat is gesleld voor de kandi-

datenlijslen van andere venegenwoordigende li-
cbamen. en zoja, \loor welke:

b. of betrolkene lid is dan wel op de kandidatenlijsl
staal van venegenwoordigende liehamen. en zo ja.
\Ian welke en op welke plaatS(en).

Art. IllS, I. Nadal de kandidaalslellingslennijn en de beroepsler-
mijn voorbij zijn worden aile stem~er~chligde lede.n .
\Ian D'66 door de betreffende verklezmgscommlssle In
staat gesteld op cen of meer presenlalievergaderin,en
tennis te maken mel4e Undidalen en hun stem UII te
brengen op de kandidaten van hun voorkeur. .

2. In de presenlatievergaderingen worden de kandidaten
in staat gesteld hun kandidaluur persoonlijk t.e verde-
digen of te Iaten verdedigen. De stemgerechugde le-
den worden sc:hriftelijk op de hoogte gesteld ••an
pQatsen en data van de presenlalievergad~n,!,en.

,3. Regie-. subregie- en afdelingsbesturen en mdlviduele
leden van D'66 hebben het recht tijdens cen presenla-
tie\lerpdering mondeling stemad\liezen te geven. Per
Yerpdering wordt hiervoor ten boogste cen half uur
uitaetrokken. na de presenlatiefase.
W"te cen slemadvies wil uitbrengen. dient Deh \loor de
unvang van de \lerpderina bij de voorziner van de
werpderina un te melden. De \loorzine~ distribueen
• spreelttijd. Zijn er mcer clan 10 aepclisden. clan
Jleperttt de \loorziner helaanraJ sprelters als voilt tOI
10. H"U teeft \l00ITUII aan een lid van iede~ betroltken
ftIio-. subrqio- en afdelinl5bestuur. Ovenae sprekers
wmden door Iolilll ••• wezen.

,,: Bet uitbreDFn van scluiftelijke Slemadvie.zen ~r
,.nijorpneD of fnJcties in veneaenwoordllende IJ-

. d.men is Diet tOCFSlaan. Individuele Icden Iamnen
illeen sc:IIritldijke llemadviezen uitbrenaen door het
tIiIdeIen vu deze Idviezen tijdens presenlatieverpde-
n..en of door bet plaatsen \Ian een advenentie. in de
Democrut. die echler muimuJ cen halve •••• na IDII
.1leII.n.

5. Ledenlijsten mo,en door pani.l"r~n~n niel ""rden
aebruikt of ler be~chik"Jng ""rden 1!e\lt"ld \,oor hel
verzenden van schriflelijke ~lem"d\lczen"

6. Slemgcrechlild vour de ~lemmlOj:en v"or de ""mh.
datenlijslen zijn aile leden. die In de laals( ver' ••••rd,c"
de ledenlijsl als lid zijn opgenomcn. -

7. De stembiljeuen. die bij de sc:hriflelij"e ~Iemminj:cn
worden aebruikl. dienen Ie ,,",orden i!enummerd en
voorzien Ie worden van cen "one luclichllO~ 01' de
5temprocedure en cen duidelijl..e aanll ijzlOj: ovcr hel
minimum en maximum aanlal "'andidalen. dal muet
worden ingevuld.

8. Ten behoeve van de lijstlioiLfllen'lellrn~ mor landelij>.e
verkiezingen voor venegen"ourdtgende Iichamen
wordl aan de led en een profiel \'an de Ie v'onnen fr" •.
lie ungeboden. samen Ie slellen door de panij- en de
desbetreffende fraelie\loorziller"

Tweede Kamer der SbIlen-GeMraal
Art. 116. I. Voor de kandidaatstelling voor de l"eede Kamer der

Slalen-Generaal gelden naasl de anil..elen IO~ ('m JO'
een aamal speciale bepafingen. die in de ani"ekr. lOt.
11m III zijn opgenomen.

,. De samenslelfin~ van de kandidalenlij'l ge,ch,edl 10

lwee ronden. De eersle ronde beslaal UII schnflelijl..e
voorverkiezingen per kieskringgroel' en de t"eede
ronde uil een landelijke schriflelijl..c poslslemmin~
voor aile leden en verkiezing \'an de lij,nreHer op d,
AJgemene Leden\lergadering.

3. Kandidalen dienen bij hun aanmelding leven, aan de
volgende voorwurden Ie voldoen:
a. bereidverklaring \Ian een e\lenlueel kamerlidmaal-

schap als cen volledige daglaak Ie zullen be,chou-
wen. dal wil zeggen. in ieder ge\'al de uiloefening
van zijn beroep Ie mllen staken en biJ verl..iczlOf
afSland Ie zulfen doen van aile open bare am bien en

panijfunclies
b. opga\le van hel gebied. ",'aannee de kandidaal bij

evenluele ve •.•.iezing in hel bijzonder comaCI "il
onderhouden en in verband daannee opga\'e van
de kiesknniJroep ••.urin de kandidaal aan de v'er-
ltiezing ••.il dcelnemen .

. ••. De unmeldingslermijn voor de ltandidaalslelling be-
pnt minstens een jur voor de dalum V'an indiening
van de Undida1enlijslen ingevolge de Kieswel en sluit
zes munden voor diezelfde dalum.

S. Wanneer vervroegde verkiezingen worden uilgeschre-
\len clan wordt zonodig de aanmeldingslennijn op da-
tum van dil besluil pchl Ie zijn begonnen. Deze
termijn sluil dan cen maand na de opening. "'aarvan
un de leden mededeling wordl gedaan. Jndien de
aanmeldingslermijn reeds Ioopl bij de afkondiging van
bedoeld besJuil ltan het Hoofdbesluur deze tennijn
eerst vier wa1ulaaen na aftondigini! sluiten.

6. InaevaJ van vervroegde verkiezingen "'orden geen
voorvCl'kiezingen per kiesltrinuroep ,ehouden en kan
door de landelijke verliezingscommissie in overleg
met bet Hoofdbestuur van de aestelde lennijn worden
.r,eweken.

Art. 117 I. Ten behoeve van de voorverliezingen worden de vol-
~e vijf kieskriJtaroepen aevonnd:
I. Noon!. DIIIV8llende de provincies Groningen.
Friesland. DradIe. Ovcrijssel en de rqio Zuidelijke
Uue1meerpoIders;
II. Niddn. 0IIMIUcndc de provincies Utrechl en
Gelderiad;
m. HoIIad-Noan:l. •• vanende de provincie Noord-
Holland;

. IV. HoIIud-Zuicl. Cllllvaltende de provincie Zuid-
"flaIIlInd ;
V. Zuid. 0IIIY8UeDde de provincies Zeeland. Noord-
•••••• t CIIl..i1n1xq .

··Iedere kandilI8at _ 2ich sledats VOOI' een JI'OCP
8U111e1den.
1ft bet buitenland woonaclatiae Icden worden geachl
IDI de tiestringroep V Ie behoren en worden in de
.Iesenheid aesteld un de voorvCl'kiezingen in deze

.6f'Cp dcel Ie aemen.



:!. De landelijke verkiczingscommissie benaemt in over-
le~ met de belroHen regiobesturen voor iedere kics·
krin"rl>C:1' cen gr~psverkiezin1!scommissle. die mel
bClrekkinl! tOI de voorverkiezingen een overeenkom·
sti1!C taak en positie heefl ah de landelijke verkie·
zingscllmmissie.

3. Per kieskrin"nlCp worden voorverkiezingen ,.chou·
den onder verantll.oordelijkheid van de groc:psverkie·
zingscommissies. Bin~n vier weken na sJuiting van
de aanmeldinl!stermijn zenden de groc:psverkiczings-
c:omm;ssies in overJcl! met de landelijke verkiezings.
c:ommissie aan aile in hel gebied \·an hun kieskring'
,rocp lI.onende stem1!creChlipde leden een OPJ!.3vein
alfabetische volgorde beginnende mel een door loting
verkregen leiter. \'an aile undidaten voor de betref·
fende groe1'. Aile door de kandidalen verstrekte [!Cge·
Yens lI.-orden in deze oPJ!.3ve opgenomen. alsmede in-
dien de kandidaal zulks wenst. een persoonlijke ver·
Idaring van ten hoogste 300 woorden.

4. Bij de opgave van de kandidaten wordt tevens cen
stembiljel toegezonden waarop tevens de sJuitingsda·
turn van de schriftelijke stemming en hel inzendings-
adres worden vermeld. Op dil biljel kunnen ten heog-
sle :!~kandidaten in volgorde van voorkeur worden
vermeld.

5. Door de groepsverkiezingscommissies worden zoveel
mogelijk in overleg met de kandidaten 101 uiterlijk vier
maanden voor de dalum van de indiening van de kan-
didatenlijsten ingevolge de Kieswel. enkele presenta·

tievergaderingen gehouden. bij voorkeur een per re-
gio. doch in ieder geval een per kieskringgroep. Zil-
tende fractieleden zijn behoudens overmachl gehou.
den in de- kieskringgroe1' lI.·aar zij kandideren hun
kandidatuur persoonlijk Ie verdedigen.

Art, 108. I. De uilslagbepaJing van de voorverkiezingen geschiedt
door de groepsverkiezingscommissies en dient alvo-
rens gepubliceerd te worden door de /andelijke ver-
kiezingscommissie Ie worden goedgekeurd.

:!. Bij hel bepaJen van de uilslag van de voorverkiezin·
gen worden sJechls die stembiljetten in aanmerking
genomen die voor de sluilingsdatum zijn ontvangen.
Deze datum mag niet eerder zijn dan cen week na de
laatste presentatievergaderingen in de betrokken
graep.

3. Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten war·
den per kieskrinuroep cen ranglijsl van de kandidaten
opgemaakl overeenkomstig de bepalingen bij bijJage A
van dit reglement. Een verslag van deze UilsJagbepa-
ling word I binnen 14 dagen toegezonden aan de lan-
delijke verkiezingsc:ommissie.

.Art. 189. I. Na goedkeuring c:ombineen de landelijke verkiezings·
commissie de vijf ranglijsten tot een landelijke rang-
Jijst volgcns onderstaande methode;
a. aan de kandidaten met rananummer I van elk der

ranglijsten wordt rangwaarde I toellekend, aan de
kandidaten mel ranJllummer :! van de rangwaarde
'12. un de kandidalen met ~ummer 3 rang.
wurde IIJ enz.

b. de undidaten worden ,ep!aatst in de volgorde van
de aJdus verkl'CJCn ranp·aarde, Bij F'ijke rang.
_rde worden kandidaten aeP!aatst in cen door
IoIine te bepalen vCJlaorde.

c. de a1dus verkrqen ranalijst van Undidaten is de
voortopiF landelijke ranalijst.

2. Zo spoedii lIIOF'ijk na het vaststeUen van de voorlc>-
piae ranalijst delen de eerste 40 aep/aatsten voor cen
door de Jandelijke verkieziJIISCommissie vast Ie stel-
!en datum un dez.e commissie d %ij \rvens kandidaat
willen zijn voor de verkiezina van de Jijstaanvoerder.

3. De AL V die het verkiezitllSpt'IJIraI1'Ima behandelt.
- kiest de lijstaanvoerder uit de kandidalen die zic:h

darvoor hebben aanaemeJd. Dez.e verkiezinc ,e-
schiedt volFns bij. C van dit rqlement.

Art. no. I. Zo spoedig mOJelijk na de vasl'lelJin~ van de v(lOrl, ,.
pille ran1!lijsl. zendl de landellJh 'erlIUlnl""omm,,·
sie aan aile stemllerechlillde leden de Iii" mel namen
van de eerste 40 kandidalen van de "I~,rl()l'lgc ',,"lie·
lijke ranll'ij'l. onder vermeldlnl' "In aIle do,'r d,· kan·
didaten ventrekle aelle-ven,. van hel biJ de Vllorver·
ltie1ingen bereikle resultaat. al'medt dl· I'er,oonlijl c

verkJaring als bedoeJd in a"ike/ 10, lid 3 au b. 1even,
wordt een stembiJje-l toc[!Cznnden. waarol' Incn' dl·
s1uitingsdatum en het inzending\i1dre, "orden Vel"
meld. Op dit biljel "unnen de kandlu"len in volgordl·
van voorkeur worden vermeld.

2, Bij het bepaJen van de uilsJ~ van de "'erliezingen.
worden slechts die stembiljelten '" lI<Jnmerlin!' gen(l·
men. die voor de sluitin1!'idalum duor de landelijle
verkiezinllscommissie zijn ontvan!(en.

3. Op basi, \'an de lijdill onl\·angen slemhi/.lelten "·,,rd'
een ranglijsl van kandidaten opgem ••••ll overeenkom·
still de bepalin1!en van bij/~e A \an dl1 regie-men!.
Vervol1!ens wordl een definilieve landelijlc rangliJ'!
op(!emaakt door aan de aldu, verkregcn Ii."'. de O\C-

ri1!e kandidalen van de voorlopigc landelijle rangli.1'!
onder handhavinll van hun onderlin!(c ,nlgorde loe Ie
voe1!en. Tenslolle "ordt de door de AL \. gekozen
lijstaanvoerder. ool mdien hij of zij biJ de /andelijle
stemming niel de eerste plaal' beh ••••l1. ai, nummer
een op de definitieve Jandelijke /ijst 1!eplaal\t.

4. De kandidaten met de ran!!llummers J t/m :!~van dc
definitieve landelijke lijs\. worden 01' aile in Ie diener.
kandidatenlijsten 01' de overeenkomslig 1!enummerdc
p1aatsen geplaats\.

5. 01' de lijslen in iedere kieskrin"roc1' "orden de
plaatsen 26 t/m 30 bezel door de nog niet geplaalste
kandidaten van de ei1!Cn kieskringgroep in de ••.olg,)rdc
v,aarin zij 01' de definitieve Jandelijke rangli.!'l zijn g,.
plaalst.

6. Indien 01' de definitieve landelijke rangli.!,' niel \01-
doende kandidaten voorkomen die aan de voorverkie·
zingen in de betretrende kieskring hebben dee/gent'·
men. worden de resterende plaalsen "'an de lij'l \'er-
vuld door nr. 26 en voillenden van de definitie\t: Ian·
delijke ranglijst.

7. De kandidaten die op grond van lid ~ van dit a"ikel In
aanmerking komen voor de plaatsen 2(>t/m 3001' een
van de in Ie dienen kandidatenlijsten. dienen zich be-
reid te verkJaren cen kamerzetel slechts te aanvaar-
den. wanneer aile kandidaten. die 01' de definitieve
landelijke ranglijsl holler zijn 1!eplaatsl. reed, een kil-
merzetel bezetlen of sc:hriftelijk hier .•.an afstand heb-
ben aedaan.

8. b1liien cen kandidaal de in lid 7 {!Cnocmde verklaring
aiet beefl Ftekend is de landeJijke verkiezingscom-
missie verplicht de betrokken kandidaal niet 01' cen
van die p/aatsen van de betretrende kandidatenlijst te
plI/ltsen.

fAropefll'vtl!De'Dt
). Voor de kandidaatslelling voor hel Europees Parle-

ment Flden nust de anikelen 10~ t/m 105 de bepa·
linlen die in dit artikel zijn DPlenomen. . .

2. Dc samensteBinJ van de kandidatenlijst {!Cschledt \·.a
een Jandelijile ldIrifteJijke poststemming voor aile I.e.
den op ovcreenkOlft5lile wijze als voorgeschreven In
an. 110.

3. Kandidaten dieneD zich bij hun aanmelding tevens be·
reid te vertdueft een eVCl\tueel lidmaatschap van hel
Europees ParlcmeDt &Is cen volledige d~taak te zul-
ten besc:houwen en biervoor de uiloefenmg van hel
beroep te zuBen staten en levens afstand te doe~ van
aile openbare amblen en partijfuncties. v~n, ~.lenen
J!ij un Ie ,even of %ij levens kandidaat 1Il'lllenZIJn
woor de vmiezina van de Jijstaanvoerder.



4. Dc lijstaanvoerder /(an Jekozen worden confcnn an.
IO'J.lid 3 ofweI d.m.v. de .chriftelijke slemminil. Dc
ALV die besli~l over deelname. bepaalt welke metho-
de word I l!e\·olgd.

!-. Dc aanmelding~tennijn vangt un acht maanden voor
de dag van indiening van de kandidatenlijsten inl!cvoJ-
l!e de Kieswet en sluil uiterlijl. drie munden voar de-
zed~.

Eenae Kamer tier SLlten-Geaeraal
Art. 112. I. Voor de kandidaatslelling voar de Eerste Kamer der

Staten-Generaalgelden naast de anikelen IO:!t/m 105
de bepaJingcn die in dit anil.el zijn opgenomen.

2. Dc samenslellinJ; van de kandidalenlijst geschiedt via
een landelijl.e schriftelijke poslstemming voor alle Ie-
den op overeenkomstige wijze als voorgeschreven in
an.IIO.

J. De lijstaanvoerder ••.·ordt niet afzonderlijl. op een
AL \' maar via de schriflelijke stemminJ; l!ekozen.

4. Dc aanmeldingMennijn vangl aan acht maanden voar
de d~ van indieninil van de kandidatenlijsten ingevol-
ge de Kieswet en sluit uiterlijl. drie maanden voor de-
ze d~.

5. De in te dienen kandidate'nlijsten voor de Eerste.Ka-
merverkiezingen worden door de verkiezinl!scommb-
sic opgeslelrl• en wel zodaniil dat de verkiezinj,!suitsl~
voor 0'66 zo gunstiS mogelijk zal zijn en zoveel me-
gelijk in overeenstemming met de volgorde van de
definitieve landelijke lijs!.

6. De 0'66 leden van Provinciale Staten brensen bij de
verkiezinsen van de Eerste Kamer hun stem zodanig
uit dat zoveel mogelijk door 0'66 geslelde kandidaten
in volgorde van de definitieve landelijke lijst worden
Jekozen.

7. De landelijke veric.iezinsscommissie vcrstrekt de stem-
gerechtigde 0'66 leden schriftelijke richtlijnen VDor
bet uitbrengen van hun stem.

ProYiDdaleSLlteD
Art. 113. I. Voor de kandidaatstelIing voor de Provinciale Staten

ae1den DUst de algemene anikelen 10:!t/m 105een
aantal speciale bepalingen. die in de anikelen 113t/m
I 18 zijn opgenomen.

2. De samenstelIing van de kandidatenJijsten Jeschiedt
via een provinciaJe schriftelijke poststemming voor
aile in de provincie woonachtige leden.

3. De lijstaanvoerder bn ofwel worden Jekozen door de
ARV. die bet provinciaal vcric..iezingsprogrammavast-
slell. volgens bijlage C van dil reglemenl. ofweI wor-
den gekozen d.m.v. de schriflelijke poslslemming. De
ARV dient voordat de kandidaatsteUing wordt ges/a-
ten te beslissen welke methode voor de verkiezing
van de lijstaanvoerdcr wordl gevolgd.

Art. 114. I. In ovcrtq mel de 1andelijke vcric..iczingscommissiebe-
noemt bel Hoofdbestuur uiterlijk elf maanden voor de
"vcric..iczingcnvan de Provinciale Swen voor icdere
provincic cen provinciaJe vcric..iczinpcommissie. Hel
betrokken I'eIiobestuur dient uiterlijk cen maand teva-
ren cen voonlral:ht voor de samenstel1in&van de
coaunissie in bij bet Hoofdbestuur.

2.. De proviDCialevcric..iczinpcommissie beeft lot taIlk up
Cllqlartijdigcwijze de IOCdcvoonpna van de kandi-
datstellinpprocedure voor de vmiezinaen van de
Provinciale SWen voIFns de bcpUnaen van dit
ftIIement te bewertsteUilen.

3. De provinciale vertiezinpcommissie dl'Ull tevens
2IlrJ VOOl'de indienilll van de overeenkomq dil
ftIIement IUllCDFIteJde kandidalenJijsteD up de wijze
_ door de Kieswet vOOl'JCscbreven.De commissie
tan zich VOOl'lieu taak Iaten assisteren door cen
untaI door ••••. .., te wijzen D·66-Ieden.

4. De provinc:iale verticzinpcunmissies volaen bij de
lIirvocrinc van bun taak de ..,wijzillFn van de WI-
deIijke vertieziapc:ommillie.

,. Een provinc:iale vertr.iezinpcommissie bestut oit ten-
lllinste vijf' in de betrd'feade provinc:ie WOOIUlChtilc
leden. die VOOl'de tijd van cen jur worden benoemd.

6. Leden van het Hoofdbestuur. het regiobesluur en de
Iandelijke veric.iezingscommissiekunnen ~een deel
uitmaken van een provinciale verkiezing~commi~~ie.

7. Ern lid van de provinciaJe verk,ezml:'Wmml\\.e kan
niet als kandidaat worden aangcmeld Zodr" een lid
zich kandidaat sleh. treedt betroHene onmiddellijo.af
als lid van de provinciale verkiezing\Commi~sie en
Itelt flct Hoofdbestuur hicrvan schriflelijl. in kennis.

8. Bij tussentijc!se vacatures benoeml hel Hoofdbestuur
confonn lid I cen ander lid.

Art. liS. I. Aanmeldin, van kandidaten dient Ie ~e~chieden con-
(onn an. 103 van dit rqlement.

2. Kandidalen dienen zich bij hun aanmelding levens be-
reid te veric.Jarenom bij verkiezingen van de Eersle
Kamer der Staten-Generaal de schrifleliJl.e nchtliJncn
van de landelijke verkjezingscomm,,~ic biJ het UII-

bren,en van hun Slem in acht Ie nemen.
3. De aanmeldin,stennijn voor de kandid••••tstellin~ be-

lint minstens achl maanden voor de datum van mdie-
ning van de kandidalenJijslen IDgevolJ;f:de K.e~"'el en

sluit vijf maanden voor diezelfde datum.
4. De provinciale verkiezingseommissie maakl het aan-

meldingsadres ,elijklijdig bekend.
S. Indien de provinciale verkiezingscommissie conform

an. 103. lid 6. ern aanmelding ah kandldaat nie! ~el-
dig heef! veric.laard.zendl de commissle onver ••.iild
cen afschrift van dit berichl aan de landelijke ve~k.e-
zingscommissie. die bij l••..ijfel omtrent de juistheid
van de genomen beslissing overleg pleegt met de pro-
vinciaJe verkiezingscommissie.

6. Binnen lwee weken na de sluiting van de kandidaat-
steDing zendt de provinciale verkiezingscommissie een
ovcrzichl van aile goedgekeurde kandidaten aan de
landelijke verkiezingscommissie en het Hoofdbesluur.

Art. 116. I. Binnen vier weken na s/uitinJ; van de kandidaatslellint:
zendl de provinciale veric.iezingscommissiein overle~
met de landelijke verkiezingscommissie aan aile in de
provincie woonachtige stemgerechtisde leden een op-
pve in a1fabetische voIgorde beginnende met een
door Ioting vcrkregen letter. van aile kandidalen voor
de betreffende provincie. AIle door de kandidaten
verstrekte aeJevens worden in deze opgave op[!eno-
men. alsmede indien de kandidaat zulks ••..ens\. een
persoonJijke toelichting van ten hoogsle 300 woorden.

2. Bij de CJPIllvevan de kandidaten ••..ordt tevens een
atembiljet loeaezonden .••.-aarop de sluitingsdalum \'an
de sc:hriftelijke stemming en hel inzendingsadres ••.or-
den vcrmeld.

3. Tevens vcrstrekt de provinciale verkiezinsscommissie
ern ovcrzichl van de Ie hooden presentatieverpderin-
aen.

4. Nadal de Clppve van kandidaten en de stembiljelten
zijn verzonden. worden tOIuiterlijk drie maanden
VOOl'de datum van indiening van de kandidatenJijsl
iQaevoige de Kieswel cen of meer presentatieverpde-
rinaen aehouden. Zittende fractieleden z!jn behoudens
overtItac:hl Fhouden bun kandidatuur persoonJijk Ie
verdedigen.

Art. 117. I. De oitslaabePalinc van de schriftelijke stemminl.e-
IChiedI door de provinciaJe vcric..iezingscommissieen
dient alvorens JlCPUblicecrdte worden door de Jande-
like vertiezinpc:ommissie Ie worden JOCdIckcurd.

2. Bij bet bepaIcn van de uitllac van de stemming wor-
den sIeclIls die saembiljenen in aanmerking genomen
_ Voorde ••••• anun zijn ontvaJllCn. Dcze da-
11Im IDII IIiet eerder zijn dan cen week na de IUlste
JIft~VtiQliiideailtl in de ~troItken provincie.

3. De lmldeJijke vertiezinpcommissie bcpaaIt cen slui·
Iiapdanun. die ¥OOr • provincies Flijk is.

4. Op buis v-. de tijdic iDFleverde stembilJetten wordt
de vOOl'lopiael'UIIijst van kandidaten oPllemaakl
overcenkoIIIstia de bepaliRcen van bijl. A van dil
•••• ClllCDI.EcD venIIa van deze uitsIacbcpalin&"loordt
llianen !wee lIIden •• de s1uitinpdatum loqezOllden
MIl de lIndeIijke vertieziDpcommissie.



Art. Ill. I. Na ,oedkeurin. van de uilsillibepalin. siell de lande-
lij~e verkiezingscommissie de voorlopige kandidalen-
JijSI voor iedere provincie vast .

., Wanncer hel de landclij~e verkiezinlscommissie b1ijkt
clal de uitsl~ van de slemmin. niel juisl is bepaald.
comleen zij IIii overleg met de provinciaJe verkie-
zingscommissie de uilsilli en stell hel Hoofdbesluur
hiervan in kennis. '

3. Vervolgens maaKl de landelijke verkiezingscommissie
de uilsl~ bekend aan de kllndidalen. de provinciale
verkiezingscommissie en hel regiobestuur.

•. Indien de lijstaanvoerder door de ARV wordl geko-
zen. verzoekl de provinciale verkiezingscommissie
un de kandidalen uilerlij~ ::!x 24 uur voor de betref·
fende ARV aan de commissie Ie berichten of zij le-
yens kandidaal willen zijn voor de verkiezing van de

lijstaanvoerder. Hel regiobesluur maaKl uilerJiik bij de
•• nvang \'an de ARV de uilsl~ van de schriflelijke
stemming bekend en meldl levens welke kandidalen
zich verkiesbaar slellen als lijslaanvoerder.

5. De evenlueeJ door de ARV gekozen lijstaan\loerder
wordt door de pro\linciaJe verkiezingseommissie. ook
indien hij of zij bij de schriftelijke slemming niel de
cersle plaals heef! behaald. als nummer een op de
kandidatenlijst geplaatst.

6. Nada! de kandidalenJijst is vaslgesleld legt de provin-
ciale verkiezingscommissie deze lijst ler goedkeuring
voor aan hel Hoofdbesluur dal advies ontvangl van de
landelijke verkiezingscommissie.

7. Elke kandidatenJijst behoeft de goedkeuring van het
Hoofdbestuur om onder de naam Democraten '60 of
D'66 Ie kunnen worden ingediend.

8. De goedkeuring kan alleen worden geweigerd indien
niet aan de van loepassing zijnde bepalingen van dit
reglemenl is voldaan of indien door indiening van de
kandidalcnlijst de panij in emstige male in diskrediet
zou worden gebrachl.

9. Na goedkeuring door het Hoofdbesluur maakt de lan-
delijke verkiezingscommissie de kandidatenlijst be-
kend aan de provinciale verkiezingscommissie en het
regiobesluur en publiceen vervolgens zo spoedig mo-
lelijk de definilieve lijslen.

10. De provinciaJe verkiezingscommissie draagt zoq; voor
de invulling van de benodigde formulieren en de lijdi-
ge indiening van de loedgekeurde kandidalenJijsten op
de wijzc als door de Kicswet is voorgeschreven.

GemeeDIendeu
Art. 119. I. Voor de kandidaalslelling voor de Gemcenleraden

gelden naasl de algemene anikelen IO::!11m 105 een
aantaJ speciale bepalillJCn die in de anikelen 119 l/m
127 zijn 0Plenomen.

2. De samenstelling van de kandidatenlijsten aescbiedl
via cen Khriflelijke stemming. die ofwel per post of-
wel tijdens cen hiervoor beJelde AA V aehouden
word!.

3. De lijstaanvoerder kan ofwel aekozen worden door de
AA V. die bel &CmeeDlelij~ verkiezioasprogramma
vUlstelt, VolaeDs bijJaae C van dit reglemenl ofwel
d.m.v. de ICbriflelijke poststemming.

;&rL" I. Uilertijk vcenien lDIIanden voor de vertiezillJCn van
de Gemeemcnden belli" de AA V of dcelname aan
dcze vertiezince"#wensl is en up welke wUze de
-=llriftclijke IIenIIIIiIII eo de vertiezilll van de Iijst-
•••• voerder uJ JelCbieden.

2. lDdien de AA V deelaame aewenst en moaelijk lICht
-.eJdt bet .cdelinpbeltUur dil voomemen &an hel
(lUblftliobesbmr en bet Hoofdbestuur. Hierbij ver-
-.eJdt .1 .cdclinpbclluur of bet de bedoeli,. is ze]f-
•••••• of iD CCIIIIbiDaliemet udere pu1ijer, deel le
IIICIDCII, de cav •••• v•• de .rdeliDI en de reeds !open-
de lINeIiniucaivileiten up aemeeateJij.k taTein.

J. J.dien van bet (sub )reIiobelluur eeD auostia "vies is
~n ell bet Hoofdbestuur acen duidelijke be-
zwuen bekend zijn verleenl het Hoofdbestuur toe-
stemmilll tot lJcelname. Deu beslissilll wordl wter-
'ijk IwaaIf manden voor de vertUezingen van de (ie-
mcentel1lden &Coomen en aan bel afdelioasbestuur be-
kend JCmaakl.

4. 'ndien de ARV beeft besloten 101 een federatie\ e r~·
Jloslructuur vervullen de sUbre(Uobeloturen de in d~ll'
anikelen vermelde taken van hel r,,~ioh~'luur.

An. 121. I. In overlee met de landelijkc verklezID~'eommi"ic h~·
noeml bel (sublregiobesluur uilerlijk elf maanden \'00'

de verkiezineen vlln de Gemeenleraden voor ieder~
.emeenle. waarvoor loeslemming 101 deelname i' ge·
,even. cen afdelingsverkiezing'iComm",ie _ Hel be·

trokken afdelingsbestuur dient uilerlijk een maand Ie·
voren cen voordracht voor de s.amen'lelling vlIn de:
commissie in bij bel (sub,regiobesluur. Indien een af·
deling uit meerdere aemcenten besta.at. ••aarin aan de
verkiezineen wordl dcelgenomen. kan mel cen afde·
lingsverkiezingscommissie worden volslilan.

2. De afdelingsverkiezingscommissie heeft lot taak op
onpanijdige wijze de lloede voongang van de kandi·
daaulellingsprocedure voor de verkiezIDgen van de
Gemeenleraden volgen, de bepalingen van dll rCl.!le·
mcnt te bewerkstelligen.

3. De afdelingsverkiezingscommissie draa~1 leven, zorg
voor de indiening van de overeenkomstig dn regie·
men! s.amengeslelde kandidalenlijsl op de wijze ai,
door de Kieswet voorgeschre\len.

•. De afdelingsverkiezingscommissies volgen bij de uil·
voering van hun taa~ de aanwijzingen van de landelij·
ke ver~iezingscommissie. die zieh bij de ui!voenng
van deze taak kan laten assisleren door enkele door
de commissie schriflelijk Ie benoemen gedelegeerden.

5. £en afdelingsverkiezingscommissie bestaat Uil tenmin·
lte drie in de belreffende afdeling woonachtige leden.
die voor de tijd van een jaar worden benoemd.

6. Leden van het Hoofdbes!uuT. het afdelingsbestuur en
de landelijke verkiezingscommissie kunnen geen deel
uitmak.en van een afdclingsverkiezingseommissie.

. 7. £en lid van de afdelings\lerkiezingseommissie un niet
. als kandidaat worden aangemeld. Zodr" een lid zieh

kandidaal stelt. treed! betrokkene onmiddellijk af ai,
lid van de afdelingsverkiezingscommissie en stelt het
(sub)rcgiobesluur biervan schriflelijk in kennis.

i. Bij lUssentijdse vacatures in afdelingsverkiezingscom·
missies benoeml bel (sublregiobesluur conform lid J
cen ander lid.

~. AfdelillJCn die als aevolg van de omvang van hun le-
denbeStand Diet kunnen voldoen aan de eisen gesleld
in de leden 5 en 6 kunnen hiervan onlheffing verkrij·
Fn op door hel betrdfende (sub-lregiobes!uur Ie ad·
viseren en door bet Hoofdbesluur Ie stellen voor·
waarden.

Art. W. J. Aanmelding van kandidaten dienl te gesebieden con-
form an. 103 van dit reglement.

2. Kandidaten dienen bij hun aanmelding ook Ie verIJa-
RII of zij lid zijn of zijn gewcest van enige andere po-
litieke panij of aroepering die un dc verkiezingen van
de Gemeenteraad dcelneeml of hcefl deelgenomen.
Tevens dienen Ai zich bereid te verkJaren de in an. 5.

, lid 3, van de Statuten 0Plenomen verplichling Ie aan-
vurden.

3. Bij de aanmeldiD& JClden de bepalingen opgenomen in
an. 115. lid 3 t/m 6 up OVCR:CMOmstige wijze mel
dien ventande, dat de umneldingstermijn voor de
bndidaatstellinc zes manden voor de dalum van in-
dienilll van de kaMidaJcnlijsten sluil.

An. 123 I. Binnen vier 1Weken aa lluitina van de kandidaalslelling
2!C11d1 de .,....vertiezinasconunissie aan aile in de
.-neenle _ •••••.• Ieden cen oppve in a1fabeti-
sc:be voIpn:Ie. llllinaead met cen door Ioting \lerkre-
Fn letter. ". •• kandidalen voor de belreffende
ICJllCCllte. AIle door de bndidalen verslrekte gege-
'¥Cftli wordell ill deze CJIIPve CJIlFnornen alsmede in-
dien de kanditlMt zulks wensl cen persoonlijke toe-
1ichaiDa vanlt:D boopte 300 woorden.

2. IIij de OIIPve van h""iduen wordt levens ver-
-.eId up welte wijze de scbriftelijke stemming en
de vertieziftl van de lijstaanvoerder zaI Jescbie-
den. IDdien een u:hrif\eJijke post stemming wordt
aehouden ODtvanaen de Ieden tevens een slembil-
jet. wurop de s1uitingsdalum en cen inzendings-
adres wonlen vermeld.

3. Indien de schriftelijke 5lemmi"llijdens cen AA V



""ordt gehouden ""ordt bij de Dpgave van kandidaten
vermeld wanneer en •••·aar deze vergadering wordl ge·
houden. Hel lijdens dezc AA V Ie gebruiken slembiljel
un worden meegezonden of""eJ ler vergadering aan
de slemgerechlil!de leden worden uilgereikl,

4. Tevens verslrekl de afdeling\verkiezingscommissie
een overzic:hl van de Ie !louden presenlalievergaderin-
len.

S. Nadal de opgave van kandidalen zijn verzonden wor·
den 101 uilerlijk vier maanden voor de dalum van in·
diening van de kandidalenlijst inl!evoille de Kieswel
een of meer prel>l:nlalievergaderingen geh<luden. In
iedere l!emeenle •••.ordt minslen~ een presenralieverga·
dering gehouden. Zillende frdclieleden zijn behoudens
overmachl gehouden hun undidaluur persoonlijk Ie
verdedigen.

6. Jndien de schriflelijke slemming lijden\ een AA V
wordl gehouden mag deze AA V niet eerder dan een
week na de laalsle presentalievergadering worden ,e.
houden.

7. Jndien een afdeling meerdere ,emeenlen omval zijn
voor de samenslelling van de kandidalenlijsl slechts in
de belreffende gemeenle woonachlige leden slemge-
rechligd,

An. 124. J. De uilslagbepaling van de schriflelijke slemmingge-
schiedl door de afdelingsverkiezingscommissie en
dient alvorens gepubliceerd Ie worden door de lande·
lijke verkiezingscommissie Ie worden goedgekeurd.

2. Bij hel bepalen van de uilslag van de slemming wor·
den slechls de slembiljellen in aanmerking genomen
die voor de sluilingsdalum zijn onlvangen. Deze da·
turn mag niel eerder zijn dan een week na de laalsle
presenlalievergadering in de betrokken gemeenle.

3. De landeJijke verkiezingscommissie bepaalt de uilersle
datum .•••.aarop in aile afdelingen de schriflelijke
slemmingen moelen worden gesloten of de AAV·s.
waarop de slemming plaalsvindl. moden worden ge·
houden.

4. Op basis van de tijdig ingeleverde slembiljellen ""orc!t
de voorlopige ranglijst van kandidalen opgemaakt
overeenkomslig de bepalingen van bijlage A van dit
n:g!emenl. Een verslag van deze uilslagbepaling •••.ordl
binnen lwee weken na de sluiting!>datum loegezonden
aan de landelijke verkiezingscommissie. Indien de
stemming lijdens de AA V wordt gehouden un een
door de landeJijke verkiezingscommissie aange •••.ezen
aedelegeerde een voorlopige goedkeuring verstrekken
en zijn bevindingen aan hel verslag van de uitslagbe-
paling toevoegen.

An. US. I. Na goedkeuring van de uitslagbepaling stelt de lande·
lijke verkiezingscommissie de voorlopige kandidalen-
lijsl voor iedere gemeente vast.

2. Wanneer bet de landelijke verkiezingscommissie b1ijkt
clal de uitslag van de slemming niel juisl is bepaald.
c:oni,een zij na overlq mel de afdelinasverkiezings-
commissie de uilslag en stelt bel Hoofdbestuur hier-
van in !tennis.

3. Vervolgens maakt de landelij!te verkiezinascommissie
de uitslq bekend aan de afdelinasverkiezinascommis·
lie en bet afdelinpbestuur en verzoekl ben de kandi·
daten Ie inf'ormeren .

.c. ladien de )ijstaanvoerder door de AA V wordl ,eko-
zen. verzoe!tt de afdeliJllSverkiezinascommissie aan
de kandiclalen uiterlijk 2 J. 24 uur voor de betreffende
AA V aan de commissie te berichlen of zij tevens Itan-
diclaal willen zijn voor de verkiezinaen van de liisl.
•••• voerder. Hel afdelm,sbeslUur maakl uiterlijk bij de
•••• VIftI van de AA V de uilslq van de sc:hriftelijke
llelllmina beltend en meldl levens welke kandidaten
:deb verkiesbur IIeIlen a1s Jijstaanvoerder.

5. De eveacueel door de AA V ,ekozen lijstaanvoerder

wordt door de afdelingwerk'czing'C<lmm",ie _"'" in-
dien hij of zij"bij de schnflelijkc ~te:mmlOI: niet dl' l'Cr

sle pJaal~ heef! behaald. ab nummer ee:n or dl' k~nJ,
dalenJijsl ,eplaa. ~l.

6, Nadal de undidalenlij'l i, \'aqge'tdd leg! de afdc-
Iingsverkiezing~commi~~ie deze h.o'l ler goedkeunn;:
voor aan hel HoofdbeslUUl. dal advie, llnJvang' v·;Jn
de landelijke verkiezing',omm,,,,,'

7. Elke kandidalenJijst behoeft de i!<ledkeuring v"n hel
Hoofdbesluur om onder de naam Dcm •••.r"le:n '&t, of
D'66 Ie kunnen worden ingedle:nd

8. De Joedkeuring Lan alleen •••urden gc"'ei!!crd ind','n
niet aan de van loerassin!! zi,IOde her"hn!!l'n '~n d"
rqlemenl is voldaan of indlen door ind,enlO!! V;Jndl'
undidalenlijsl de panij in em~li!!e mate in di,l.r •..d'CI
zoo worden gebrachl.

9. Na ,oedkeuring door hel Hoofd~e'luur ma:ol" de I"r,
deJijke verkiezingscommis\ic de kandid"lenlij_1 he-
kend aan de afdeling~verkiezing,comm",ie en hel ;Jr.
deling,besluur en verzoekl dil hc,luur ZO 'I'0ed,;: m"
.elijk de definilieve lijsten Ie pubhceren,

10. De afdelingwerkiezing~comm",i., dra:ogt zorI: Vllllf u_
invuUing van de benodigde furmuheren en de li.odl.'
indiefting van de goedgekeurdc kandid'.IIcnh.o'te:n op d,
wijze a1s door de Kies""el is voorgc,chrt"ven.

An. 126 I. Indien in een afdeling met lreslemmin!! van het
Hoofdbesluur in combinatic met andere pani,icn "'ord
deelgenomen dienen de bovengen()emde: berahnge:n
inzake de kandidaalslelling zo veel mogeh.o' Ie '" <'rdl
gevolgd,

2. De bepalingen inzake de afdelingsverkiezing,commi,.
sie vaslgelegd in an. 121 en inzake de aanmeldlDf va'
undidalen vaslgelegd in an. 122 dienen onverkon Il
worden gehandhaafd,

3. De procedure voor de samenslelling van de kandid,-
lenlijst. •••.aann opgenomen de: verdeling van de pla<!;'
sen over de deelnemende panijen. diem z,s.m, nad.1!
hierover in principe overeenslemming met de andere
panijen is bereikl. ter goedkeuring Ie: worden voorgl"
legd aan hel Hoofdbesluur. dal hiero' er "an de lan-
delijke verkiezingscommissie ad"ies ontvangr.

4. De definilieve kandidalenlijsl die"! conform an. 12~
Jid 6 11m 7 aan he. Hoofdbesluur ter goedl..euring It"

• worden voorgelegd. 001. iodien deze lijst niet medt"
onder de naam Democralen '66 of D'66 •••ordt inge-
diend.

An. 1.27 I, Voor de verkiezingen van de Gemeemeraden kan het
Hoofdbestuur op verzoek van hel afdeling~besluur en
bel (sub)regiobestuur dispensalie verlene-n van de
termiin-beNlinRen OIIRenomen in mikel 120. 12~

122A alsmede van die in artikel19.£ der Statuten.
"'oori's ka~disPe-;'salie van de anikelen 123, 124

en 12~ worden verleend. milS de slemming en de uit-
s1qbepalingen in de aeest van deze bepalingen met
waarboraen worden omkleed.

2. Verzoeken om dispensatie dienen met vermelding van
redenen schriflelijk Ie worden ingediend bij het
Hoofdbesluur. dal hierover van de landelijke verkie:-
ziDpcommissie advies onlvangl.

Opz."" IdIBIMII
An. l2I. I. De kandidaatstdlinpproceduTe voor gekozen vene-

acnwoordiJende rwlen van openbare lichamen diem Ie
IeSCbieden overeenltomstig de bepalingen van an. 113
11m II B van dil ftIIement.

2. Hel HooCdbestuur kan bij due verkiezingen conform
.an. J27 dispeautie vertenen.
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Jel·.!dg!.Osr~a.:.
An. 131.

1. "t "1e1Up1"Orn- ••• ft
••• Ooor10pe~ ••ldlch.ld.

a. I.t •• lelUp1"Orn-. WONt
..-e ••• t.lel door •• ALV YU
D·••. op 9OOr.eelle. Y&D
Me loofd-'UWJ' of ••
Jlrocr_acoaa1 •• 1. (ale U't.

123).

a. ,.t •• leld.pl'OJ!'- 1._P-
&1" Y&D ••• lade. e. _ U'ef-
_ ••••••.•,l.t.r.

4. 'et •• l.luproV •••• _Nt
••••• koatpr1J. op ••••"'.ac
••• •• 1.... e.r -..chlkkl.,
•• ate1el.

I. let •• leld.prOlr_ •.•••Y.t •••
.,.t ••• tl.eJae ••• reav. Y&D d.
,.rtlJatudpuat- op all. p-
Illeda•• &Ofte1 •••• 11jk •• rlebt
op CODer.e. -.1.1davoora •••••.
'lecbt. bet ••r.t. 1D1.1dead.
Mofdatult _ de •• r.te 1.1.1-
••• de par.cr.f.a per boofel.tult
"v.tt ••• t&DdP1lDt•• 1. al••-_a C.~.

1. De Procr •••• eo•• 1•• 1. dr•• rt
&01'1 _I' •• ODt_rp-t.lr..te.
_I' b.t •• l.ld.prolr ••••• n
.t.lt d••• tlJel11 t.r b•• cb11r.-
kl., ••• b.t &OOfdb •• tu1lr.

2. 81J d. eooc.pt-t.kat.n ceeft
de Procr •••• CO•• 1•• 1. el. be-
.11.puat •• au t•• babo.ve van
.e -'llaadellaC op d. AL\·.

3. K••• -..lultvoralAI 0, de ALV
dr.act de PrOlr •••• e~1 ••1e
&DrC voor ••• lAdreel.Ct1. van
d. t.kat •••• t lAacbt ••• l.r
••••••• -..lult •• Van eleALL

4. De PJ'OIraaa&C••• 1•• l. lIr •• rt
&01'1 _I' tlJdl •• au"ur ••an
de procedure tot b.r.1 •• 1.r
••.• (_ of ".1' dal •••• an)
Mt •• le1U'roV •••• 1A oYer-1., ••t b.t Boolelb•• tuur .n
Ht ba.tuur vU cleSQ ••• ar-
~lj 11d 1 t,. 3 vu dlt .rt1-
b.l overee.outlc. t•• ,••• l.1
Y1Jld •••

I. "boud ••• b.t ••v.1 YU .1'-
tlk.1 133 11d 1 oael.r b &&k••
be.lult •••_t batrwlt.lr.1Artot
da iaAoud van b.t •• l.le1.pro-
craaaa •• t oaaldel.lllja. 1••-"" ".1 ult ¥aD h.t •• l.ld.-
prorr_ ••

•• "t betr.kltl., tot •• o••t•• rp-
,ekat •• e" .1jzlrl •••••oor.tel-
le•• WOOl' bet •• l.lupJ'Olr ••••
SljD de t.ralj.en ¥aD .rt. 12
Y&D toepa •• 1AI.

~.
1. '.t ••le1UProln.a •• ordt rww1j-

Slle1:
•• _ •• 1'bat JIoofd-'.tuur "n cIa.r-

toe .trelt.lr.•• d YOOr.t.l d.t bet "aD
d. Prorr •••• co•• 1•• 1. b•• 't o.t-
vaDr." ••• d. ALV YOOrl.lt;

II ••••••• 1' "e ALV ••• y_r.tel ••• _
•••• t .earl. a1t ••rult.lr.ellj•••• a••
•ljZ1Il.la ••oor.t.l •• rdt ••••r••Cd
(al. art. 132 11d 4).

2. Ia bet •• val ¥aD Ud 1 _dar •. U
"t JIoofdbe.tuur ver •• twoorelelljk
9001' •• 1aJIoud •••• bet .1jl:lr1.c.-
_rat.l. eD 1. artlb.l 132 "an
.verHO_Up toe,a •• 1.1.

~.
1. let "erll:l•• 1Draprorr"'. bevat bet

bele1d at D'H lA •••• per10d. "an
4 J••r •••• t t. y.rwez •• lljke ••• 1•
••ld1, YOGI' d1. perlOd. a. ku
at.t t••••••t1jd. _rd ••••• 1jz1rel.

Z. "t verbleal.pprorr_ •• rdt
••• t••• te1d ,••••••• _ •••••d.
..rbl.au ••• 9001' de 'lWeed. Ka.er"r Itate. o..er •• 1.

a .••••• ldat •• _I' "at U••••uch.p
••• de ,...... ~r "I' lut ••
•••••.•• 1 alj11 •••••••••• t V.r-
1Il1a.lacall~ aaar ••••u ver-
••••• a1 t te _,....

4. 'at Vel'll1e&lapp~ _t
••• 1••• 1 toeeaatalljk •• han-
"'~ •• r c. .~. WOOl' k~.s.r. e•
led_. wau1I1J da ._ ••bUI 1_ •••
•• -r.cJr1Ue.de bel.1davoora_ ••



•• ulteUe.pWlt•• _rop .taat.
5. I.dl •• b.' blj tua••• tljd •••• 1"-

.1.al.l8. _1" d. Twe.d.1••• 1"
del"State Ge•• r••1 .1.' ~l8l1jk
1••• n o.~.rp V.r.l ••l.e.pro-
.,._ .u de .u.V '1'001" t. 1.ee••.
•t.1t b.t lootdb•• tuuz op .oor.t.l
••• d. Proer•••• co•• l•• l. •••
V.rkl•• l.e.proer •••• "., op baal.
••• N' 181dud••• 1.1Uproer••• a.

•• De1.d•• 3 •• 4 •••• rt. 131•• 1.-
•• d. de 1ede. 1, 2, 3. 4 ••••••
art. 132alj •••• o,"renk_.UI8
toepaa.Ue·

an.US.
1•• , Ntrekkl8e tot ~.t luropee.

V.rkl.&1.pprop-_a 18 .rt. 134
••• o•• r••Dko•• tlC. toep••• lac·

2. ClD •• ra1.d.rd b.' bep.ald. 18 ar-
t1ka1 130l1d 2, "e bet IUJ"Ope••
V.rk1••1ac.proeraaa. al.' 18 atrljd
alj. ", be, V.rkl.al.C.proCr•••••
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OWl"l8a_ •• ".lult ••• U .u.V.
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ee. ~tl,"r1aC ••• dlt ultdrukke-
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1. DeVerlU.aUpprosr-.·. tn

"boe.. ••• de ••1".1•• 1.... _1"
de Pro.l.cl.1. St. 'e. worden
.aat ••• teld door de AXV·.op ee.
door de AIlV·.teyore•••• t ••• te1-
de .1ja •.

2. DeSt.u.prop- •••• •• ~18•• 1et
ia atr1jd a1j. ", b.t •• 1.10.-
proCr_.. Ja ••• &1••• ~1 j tel
1. d. "e10.oonl n.r ftrpl1cbt
.1.ro •• r b.t oord•• 1 ••• d.
ProCr•••• co••1••1. te .race•.

3. Deootwerpt.k.t•• _1" St.t •• -
pro.,.•••• ·• di•••• ult.rlljk 5
••k•• 9661"de ".lultyo~d.
AIIV 18 ~.t be &1t ••• de reclo-
ledeJl te alja.

C. KaDdld.t•• _1" bet l1daa.t.cb.p
••• ProYiacl.1. St.tu alj ••• -
boud•• ~et St.t ••pro.,._ ••• ar
".t. ft~ ••• 111t te ••••~.

At!.:.m.
1•• V.n1.aiapProC~.·a t•• be-

••••• ••• de •• nleaia ••a -..001"de
•••••• t.raad wordeD••• t••• t.ld
"'1" •• &AV'.op _ door de AAV
.- ••• YlUteen.1d. wl''',

I .••• _t.prop-_.'. ~ •••• 1.'
III .trUd atja •• t Nt •• leld.pro-
.,-- •••••••• 1 ••• twlj1el 18
•• Atde1iap_nltt.r ftrpl1cll'
1d.l'Oftr Nt ool'llee1••• de Pro-
cr_c-.1 ••U t. ",•••a.

J•• ootwerpt.k.t•• 9001"•••••• te-
JrO~'. dl••• a atter11'k 5
_keD 9661"•• Nalul tYOr.-ade
MVla Ilet .aU ••••• Atde1iap-1.... te at,•.

c. CuGIUl ••••• , •• , u •••••u<u:•.•.••• c;...._ t_ra.e &1 'I: ""Ch'O.~
Mot ...- •• t.'"lr ••••••.•.1' •••• t •

•• two... lIS' te ••••.••.

Art. 138
1. De Verkiezingsprogramma's ten behoeve van de ver-

kiezingen door de stadsdeelraac worde~ vast~esteld
door de subafde1ingsvergaderingen op eer, cioor dE
subafdelinQsvergaderin£ tevoren vast"estEldE wijze .

2. De stadsdeelraadsorogramma's mogen niet in strijd
Zijn met het Beleidsprogramma. in geval van twijfel
is de deelafdelingsvoorzitter verplicht hierover het
oordeel van de Programmaconmissie te vragen .

3. De ontwerpteksten voor stadsdeelraadsp~o9ra~a's
dienen uiterlijk vijf weken v66r de besluitvormend€
ADV in het bezit van de deelafdelingsleden te zijn.

4. Kandidaten voor het lidmaatschap van de stadsdeel-
raad zijn gehouden het stadsdee 1raac;,rogralllllcnaa r
beste vennogen uit te voeren.

~.!. ~r_Op!".!r! !:J~.!8!'_

Art. 139.
1••••••• Je.sa,.,"'e..-.'. t•••• -

Me•••••••• ,"*l.&1ap~ 9'001" ••

•••••••• l1U •••• _ro •••••• ,p-
.u1l!_r •• "V'•• , __ ._.
•• "V'. \89••••••• 1••••• 1••
W1j••.. , ....- _r .,. .
Il~ ••••• &DI •• al.' 1•• ,r:JG
alj ••• , •• , •• l.l•• p •.• er..... ••
•••• 1 ••• _I JIll 1••• "110--.ortl,'.r •• .,,11.11''1."".' •• ,
••••• 1 ••••• ' .••••1"_.0_ .....
,. Yr ••••.

a••• __ ."".1<"" _r ,•.•,..••••.•
••• , .,. •••• ra l1U ••••• 1••••
~1.r11'1< I ••1<•• .-0, •• ".1~11-
_rae ••• AS\' sa ••• "&1, •••••
_re,l.1 •••• te .1j•.

Co ~1G" •• .-or ••, 11•••• '•••••;
•••• ,.•••••r. 11••••••• 1;••••• ov-••••• , ,I'D". •••• _r .u .pe:-
•.,.. l1u_. &au ••• ,. "I'WOr':
atl ta _re".

£t.I•D.
•• artlae1 •• U' ta' _ .' 1341~1I-
••••• 11'1< •• '1 •••• ' ••• 1. l,,'.'••lJII
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Billagen

~~A
Methode voor het verklezen van
personen ter vervulling van
plaatsen op kandldatenlijsten
voor vertegenwoordigende Ii-
ehamen en voor de vervulling
van meerdere gelijke vacalures
In een bestuur of commissie

__ •• ine: .,
•. Allc slcmicrcehli~cn onlvanicn ecn Iljsl:.WUrop

aile kandidalen in willekeurige volgorde Z1Jnver-
meld. alsmede een slembiljet.

b. De slem~ereehliiden slemmen door op hel stem-
biljel tenminsle cen minimum en t~n hOOisle een
ma"imum door hel veranlwoordehJke besluur te
bepalen unlal namen van verschillende ka/ldldaten
te noteren in voliOrde van hun voon.eur. .
Indien hel betreft een verkiezing ter vervulhng van
vacalures in een besluur of eommissie. is het un-

tal namen dal len boogsle OIlhel stembiljet rtl8{!
worden iCnotcerd ,elijk un bel unlal Ie vervulJen
vaeatures.

c. De slembiljetten worden bij de verkiezingscommis-
sic in,eleverd en aeleld.

..niedD&:
De verkiezingscommissie bepaa/I de uitsJ~ als vol(!t:
•. Aan op de stembiljerten a1scerste voorkeur unie-

,even undidaten wordl cen stemwurdc toeiekend
die overeenkomt mel hel unlal namen dat len
hoogsle OIlhel slembiljel mag.••.orden ingevuld.
un de als cerslvolgende voorkeur aangeiCven
kandidaa! een slem"-aarde die een minder bedraagl
en zo vervolgens. De aan elke kandidaal aidus toe·
,ekende slem••.aarden worden bijcengeleld.

b. De kandidaat die hel hoogsle slem"'aardenlotaal
verwerft. wordl als cersle gekozen c.q. vervull de
eerste plaa!s op de lijst.
De undidaal die hel OIleen na hooIsle stemll•.aar-
denlotaal ~rwerft. word! als twcede iCkozen c.q.
vervull de twcede plaats op de lijsl en zo vervol-
Fns. loldal zoveel kandidalen zijn aekozen als er
vacalures c.q. p1aalsen op de lijsl Ie vervulJen zijn.

c. Hebben IWceof meer kandidalen heuelfde slem·
waardentotaaJ. dan is van hen ,ekozen de Undi-
dUI die hel aroolsle untal malen a1s cerste voor-
keur Of) cen stembiljel is venneld; indien dil untal
,elijk is. is van hen aekozen de kandidaal die bel
pootSle umaI _en all rweede YoarUur is yer·
IIICId en zo vervoIIms .

••••• ill:
£en stembiljet is ICIdWals llet is ilwevuld conform
8Itikel J onder b. IMien CII'III:t IIembitiet een niel·
Undidaar is UlflCFYCll. word! ller pdli deze in-
farIDabe niet te bevanen. A1seen kancfidaal op ecn
• bi\i t IheenIere -'ell is MnJtICVell.word! dar·

',. IIedIts de'-1* YClIGI'tar in MIIIneI'kinI ~
. ~' Wien op en IteWlllitieI eeII wort.eur IIlId..uc is
~."fiaI J Iten" .wife' ••••• II:Il aMIZieII wan de be-
••••••••••••••••••• t' • '~e. wordt cIcze

WIIfteur van Oft •••• .-au. kt aile aBltcre ICvaI-
•• die lIfwijken vall IIet IIepMIdc in anitel J CIDderb ••
1IeIIisI lie YCIticzi.., liillie ••••••• ". lie
-'iIheid·

"'1._
Definiering van "geld;g ultge-
brachte stemmen" en de stem-
ultslagen

I. Onder ,eJd., uillebrachlt stemmcn ,",orden \·e"l ••••n
de VOOf·. en lelen· en b111n~l',temmen

n. £en besluil wordl ••bij (Je ••..onel meerderhcid \an
<FJdi~ uilJCbrachlelltemmcn" Fnomen ilIl,er mecr
woor· dan leaenstemmen ziJn uil,ebrd.hr

m. AbtoOlulemeerdertJeid van (JeJdiCuII~ebrIlChle)'tern·
men wil %ellen:
meer dan vijflia pr~1 der ,eld;, ulli!ebrdchlt Slem·
men.

IV. Twee-derde meerdertleid van (Jeldl{:ulll!ebfllChle)
stemmen wil zeDen:
.wee-derde of meer der ,eld~ uilcebrilchie slemmen

•.•• c
Methode Yo()r het verkiezen van
personen in functie

a. Geslemd wordl door op hel slembi/jet een of meer
kandidalen Ie noleren. in vol,orde van \·(lOrl-eur.

b. Ern stembiljel ICldt in de eerSle inslanllc ab een 'tern
voor de kandidaal van eersle voor"eur.

c. £en kandidaal mel meer dan de helfr der i!eldl~c bil·
jellen is I!ekozen.

d. Jr lien geen kandiQdal un dez.e voorwaarde \·oldocl.
WoTdlde undidaal met hel ,eri" Sle llilnlal bi/jellen
ar,ewezen.
Hebben lenmin'le rwee kandidaten eenzelfde ,e·
ringsle unla' biljellen, dan ••..ordl door IOlinJ;bepaald
welke kandidaal wordl afie",·ezen. Elk van de bit,el.
ten voor de af~ewezen kandidaal ••..ordl ll>eJ;dend aan
de erop I!enoemde kandidaat van cerSl\ Illl:ende voor·
leur. die nog niel is afie,,·ezen .
Biljelten ""aarop ,een verdere voorkeur '" ordr ~e·
aoemd zijn uiliCpllt. Een kandidaal met meer dan de
helfl der niel uil~pulte bilJellen i' ,dozen.

e. Indien ~n kandidaal aan due voorwaarde \'oldoct
vinden de bepaJinien voliCn, lid d achlereenm/i!en,
zoIang loepassillj; 101cen kandidaal gel-ozen is.


