
WIJZIGINGSVOORSTELLEN STATUTEN EN HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT 

De volgorde van presentatie is die van van de toekomstige tekst van de statuten en Huishoudelijk reglement. Om referentie te 
vergemakkelijken zijn de voorstellen in principe genummerd per artikel. Echter waar bij voorstellen op onderdelen van artikel 
aparte toelichtingen worden gegeven zijn deze apart genummerd. De clusters voorste/en die betrekking hebben op een artikel 

zullen in een keer in stemming worden gebracht. 

WIJZIGINGSVOORSTELLEN STATUTEN 

ARTIKELSGEWIJZE VOORSTELLEN MET TOELICHTING 

Voorstel 00.01 
Artn Vervangen: overal waar "geschillencommissie" staat door 
"geschillencol lege'. 

Voorstel 00.02 
Art02 Vervangen: met ingang van heden" door opnieuw" 

Voorstel 00.03 
Art.05 Toevoegen als lid 3: de tekst van het huidige artikel 12 

Voorstel 00.04 
Art.06 Toevoegen aan lid 2: "; bevoegdheden, die de statuten 
verlenen, worden nader uitgewerkt in het huishoudelijk regle-
ment. Slechts die reglementen, die bij of krachtens deze 
statuten, dan wel bij of krachtens het huishoudelijk 
reglement kunnen worden vastgesteld door enig partijorgaan 
behoren tot de reglementen van fl66 en hebben als zodanig 
rechtskracht binnen D66". 
Toelichting 
Het begrip "overige" kan verwarring wekken, indien slechts be-
doeld wordt dat slechts in het  HR  genoemde partijorganen regle-
menten kunnen vaststellen, die geldig zijn binnen D66, bijvoor-
beeld in geschillen. 

Voorstel 00.05 
Vervangen in lid 3: "an'.lBlid 1" door 'art.14 lid 2". 

Voorstel 00.06 
Art.07 Vervangen lid 1: ' D66 kent (adspirant)Ieden en donateurs" 
door "066 kent leden, adspirantleden en donateurs; de inhoud 
van deze begrippen wordt nader uitgewerkt in het huishoude-
lijk reglement". 
Toelichting 
In de statuten worden wel voortdurend de verschillende categorien 
genoemd, doch nergens gedefinieerd; door verwijzing naar het  HR  
is dat ondervangen. 

Voorstel 00.07 
Toevoegen als nieuw lid 3: 'De ledenadministratie doet geen 
mededelingen omtrent het lidmaatschap van 066 aan 
andere, dan de bevoegde partijorganen". 
Toelichting artikel 7 
Bij de wijziging van artikel 7 dient te worden opgemerkt dat het 
goed zou zijn, indien de partij zich zou houden aan eenmaal 
gekozen termen. Enkele jaren geleden is heel bewust voor 
adspirantlidmaatschap als term gekozen; later wordt in 
wervingskampagnes de term proellidmaatschap gebruikt. Dat 
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schept onduidelijkheid. Statutair en reglementair bestaat een 
proeflidmaatschap niet. 

Voorstel 00.08 
Art.08 Vervangen in lid 1 "zestien" door "veertien". 
Toelichting artikel 8 
De verandering in artikel 8 is noodzakelijk door verandering van 
het passieve 
kiesrecht, gekombineerd met de eisen die worden gesteld aan de 
lidmaatschapstermijn 
van D66, de leeftijdseis voor dat lidmaatschap verlaagd dient te 
worden. 

Voorstel 00.09 
Art.09.01 regel 1: vervangen "Het lidmaatschap eindigt door." door 
"Het lidmaatschap danwel adspirantlidmaatschap eindigt 
door:" 

Voorstel 00.10 
Art. 09.01 b: vervangen "bij' door "op" 

Voorstel 00. 11 
Art. 09.1 vervangen: 
"c. schriftelijke opzegging door het hoofdbestuur wegens 
contributieschuld, zich uitstrekkende over een termijn die nader in 
het huishoudelijk reglement wordt geregeld; 
d. schriftelijke opzegging door het hoofdbestuur wanneer het lid 
niet meer voldoet aan de eisen gesteld in a#.8;" 
door: 
"c. schriftelijke opzegging door het hoofdbestuur wegens 
contributieschuld, zich uitstrekkende over een termijn die 
nader in het huishoudelijke reglement wordt geregeld, dan-
wel wanneer niet meer wordt voldaan aan de eisen gesteld in 
art.  lien  12;" 
Toelichting 
Uit het oogpunt van systematiek is het raadzaam de opzeggingen 
door het HB in een sub te vermelden. De verwijzingen in andere 
artikelen moeten worden aangepast. 

Voorstel 00. 12 
Art. 09.2 Vervangen het gehele lid 2: "Beëindiging van het lid-
maatschap op grond van lid 1 ad b, c, den e van dit artikel laat de 
contributie van het lopende jaar onverlet" 
door lid 3: 
a. Beëindiging van het lidmaatschap op grond van lid 1 sub b 
van dit artikel gaat in met ingang van het verenigingsjaar 
volgend op het jaar van opzegging en ontslaat niet van de 
verplichting tot betaling van de contributie over het lopende 



verenigingsjaar; 
b. Beëindiging van het lidmaatschap op grond van lid 1 sub c, 
den e van dit artikel gaat in met ingang van de datum van het 
verstrijken van de beroepstermijn tegen de hoofdbestuurs-
beslissing en ontslaat van de verplichting tot betaling van de 
contributie over het lopende jaar. 
Herredigeren lid 3 als lid 2: Het adspirant-lidmaatschap eindigt 
bovendien na één jaar of door omzetting in een lidmaat-
schap". 
Toelichting artikel 9 
Behalve enige tekstmatige verbeteringen dient een konkrete ter-
mijn in artikel 9 te worden gesteld, waarop het lidmaatschap 
eindigt. 

Voorstel 00.13 
Art.10 Tussenvoegen tussen "het" en "in strijd met de statuten': 
"naar het inzicht van het hoofdbestuur". 
Toelichting artikel 10 
Mede in verband met de mogelijke beroepsprocedure ex artikel 9 
lid 3 moet het in artikel 10 duidelijk zijn welk orgaan tot beoordelen 
bevoegd is. 

Voorstel 00.14 
Toelichting overbrengen artikel 11 naar huishoudelijk 
reglement 
Het oude artikel 11 dient naar het huishoudelijk reglement te 
worden verplaatst omdat het de procedurele uitwerking weergeeft 
van lidmaatschapsbeëindiging; een typische reglements-
aangelegenheid en geen statutaire. 

Voorstel 00. 15 
Het bestaande artikel 13 wordt artikel 11 

Voorstel 00.16 
Art.11 Nieuw lid 1: 'Het lidmaatschap van D66 is vereist om 
kandidaat te staan voor en D66 te vertegenwoordigen in enig 
vertegenwoordigend orgaan, en tevens vereist om kandidaat 
te staan voor en lid te zijn van enige bestuursorgaan binnen 
D66'. 

Voorstel 00.17 
Oud lid 1 wordt lid 2 

Voorstel 00.18 
Oud lid 2 wordt lid 3; daarin vervangen: 

bij het begin van de kandidaatstellingstermijn lid van D66 te zijn, 
aan hun contnbutieverplichtingen te hebben voldaan en gedurende 
één jaar voorafgaande aan de dag van verkiezing (adspirant)lid 
van 066 te zijn geweest" door "..gedurende één jaar vooraf-
gaande aan de dag van verkiezing (adspirant)lid van 066 te 
zijn en aan hun contributieverplichtingen te hebben voldaan"; 
daaraan toegevoegd de vervanging van het oude lid 3 "Bij huis-
houdelijk reglement kan dispensatie worden verleend van de in lid 
2 genoemde lidmaatschapstermijn" door 
"Het hoofdbestuur kan dispensatie verlenen van de in dit 
lid genoemde lidmaatschapstermijn van één jaar. Zij doet 
dit niet dan op basis van een deugdelijke gemotiveerd voor-
stel van het bestuur op welk niveau de kandidaat zich aanmeld 
Indien overige kandidaten menen hierdoor in hun belangen te 
worden geschaad, staat voor hen beroep tegen deze 
hoofdbestuursbeslissing open bij het geschillencollege. 
Toelichting 
Uit het oogpunt van systematiek zijn de lidmaatschapsvereisten 
en de dispensatie daarvan "even zware" beslissingen, die der-
halve beide in de statuten geregeld moeten worden. Artikel 16  HR  
dient dus in de statuten te staan. 

Voorstel 00. 19 
Schrappen het bestaande artikel 8 lid 6 
Een lid van D66 dat deel uitmaakt van een bestuur van D66, of van 
een 066-fractie in enig vertegenwoordigend lichaam of bij opvol-
ging voor een D66-plaats in dit lichaam in aanmerking komt, 
verplicht zich na beëindiging van het lidmaatschap van D66 zijnl 
haar functie ter beschikking te stellen of niet te aanvaarden. 

Voorstel 00.20 
Het bestaande artikel 8 lid 2 t/m 5 wordt geherredigeerd in artikel 
12. 
Vervangen: 
Art. 08.2 Indien betrokkene tevens lid is van enige andere lande-
lijke politieke partij, is hij/zij niet verkiesbaar in besturen van 066 
en kan niet door D66 kandidaat gesteld worden voor een vertegen-
woordigend lichaam. 
3 Een lid van 066 dat deel uitmaakt van een bestuur van 066 of 
van een 066- fractie in een vertegenwoordigend lichaam verplicht 
zich geen lid te worden van enige andere landelijke politieke partij 
4 Indien D66 deelneemt aan de verkiezingen voor een verte-
genwoordigend lichaam verplicht een 066-lid zich om zich niet 
kandidaat te stellen voor enige andere politieke partij, die aan de 
verkiezingen voor het betreffende vertegenwoordigende lichaam 
deelneemt. 
5 Indien een 066-fractie deel uitmaakt van een vertegenwoordigend 
lichaam, verplicht een 066-lid zich om geen deel uit te maken van 
een fractie van enig andere politieke partij, die een fractie heeft in 
het betreffende vertegenwoordigende lichaam. 
door: 
Art.12.1 Het lidmaatschap van D66 is onverenigbaar met 
kandidaatstelling voor enige andere politieke partij of groe-
pering voor een vertegenwoordigend orgaan, indien D66 
deelneemt aan de verkiezingen voor dat vertegenwoordigend 
orgaan, en tevens onverenigbaar met vertegenwoordiging 
van enige andere politieke partij of groepering in een verte-
genwoordigend orgaan, indien D66 vertegenwoordigd is in 
dat vertegenwoordigend orgaan. 
2 Het kandidaat zijn voor en vertegenwoordigen van D66 
in enig vertegenwoordigend orgaan is onverenigbaar met 
het lidmaatschap van enige andere landelijke politieke partij, 
dan wel van enige politieke partij of groepering specifiek voor 
dat vertegenwoordigend orgaan. 
3 Het kandidaat zijn voor en het lidmaatschap van enig 
bestuursorgaan binnen D66 is onverenigbaar met het lid-
maatschap van enige andere landelijke politieke partij, dan 
wel van enige politieke partij of groepering specifiek voor het 
vertegenwoordigend orgaan op overeenkomstig niveau. 
en toevoegen het bestaande artikel 14 als lid 4 en 5. 
Voorvoegen in nieuw lid 4: "Het lidmaatschap van vertegen-
woordigende en bestuurlijke organen op het overeenkom-
stige niveau zijn onverenigbaar". 
Tussenvoegen in tweede zin van nieuw lid 4 tussen "lidmaatschap 
van" en "de tweede kamer": "het europees parlement of" en 
schrappen het woorddeel «bestuurd' van "bestuursfunctie". 
Tussenvoegen in derde zin van nieuw lid 4 tussen "lidmaatschap 
van" en "de tweede kamer": "het europees parlement,". 
Tussenvoegen in derde zin van nieuw lid 4 tussen "staisdeelraden," 
en "is onderling": "dan wel elke andere direct gekozen verte-
genwoordigende functie namens D66". 
Toelichting artikelen 11 en 12 
De leden 2 tkn 6 van het bestaande artikel 8, die thans uitgaan van 
een 'morele' verplichting, dienen te worden geherredigeerd in 
termen van vereisten en onverenigbaarheden, hetgeen dan ook 
beter spoort met artikel 9 lid 1 sub d (opzegging, indien niet 
langer aan de eisen gesteld in artikel 8 wordt voldaan). Bovendien 
dient uit oogpunt van samenhang in dit artikel de rubriek "Besturen 
en Vertegenwoordigingen" (artikelen 13 en 14) te worden opgeno- 
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men. De lidmaatschapsvereisten, die verband houden met het 
functioneren in besturen en vertegenwoordigingen dienen bij 
elkaar te worden vermeld. In de statuten artikelen 9 en 10 dienen 
slechts de algemene vereisten te worden vermeld, die nader bij 
huishoudelijk reglement dienen te worden geregeld. Bij de 
onverenigbaarheden dienen statutair die tussen "beroepspoliticus" 
en "partijbestuurder", alsmede die tussen politieke vertegenwoor-
digers onderling volledig te worden aangegeven. 

Voorstel 00.21 
Bestaand artikel 15 wordt artikel 13. 
Vervangen: "samenstelling van de partijorganen vast op de grond- 
slag var!' door:"organisatie van de partij vast met als uitgangs- 
punten: 
a open kandidaatstelling, directe verkiezing van personen 
in partijfuncties ," 
daaraan toevoegen als sublid 
b. openbaarheid van vergaderingen en vergaderstukken; in 
het landelijk huishoudelijk reglement kan worden geregeld 
onder welke omstandigheden vergaderingen besloten kunnen 
zijn en wanneer bestuursstukken niet of beperkt openbaar 
zijn; alle overige vergaderingen kunnen niet besloten worden 
verklaard; 
daaraan toevoegen de vervanging van bestaand artikel 17 "Het 
stemmen bij volmacht op een vergadering is niet toegestaan en 
artikel 18 lid 5 "Ieder ter vergadering aanwezig lid heeft één stem", 
door het sublid 
c. dat alle ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden 
slechts één stem mogen uitbrengen en dat geen stem mag 
worden uitgebracht bij volmacht; 
daaraan toevoegen als sublid 
d. vaststelling van kandidatenlijsten voor vertegenwoordi-
gende organen via directe en geheime verkiezingen door alle 
terzake stemgerechtigde leden. 
Toelichting artikel 13 
In artikel 13 en volgende van de statuten worden de algemene 
beginselen van organisatie vermeld, die de grondslag vormen 
voor nadere uitwerking in het huishoudelijk reglement. Dat geldt 
ook voor het landelijke partijniveau. Openbaarheid dient het prin-
cipe te zijn en beslotenheid slechts uitzondering; beslotenheid kan 
slechts worden toegestaan, indien dat in het huishoudelijk regle-
ment wordt aangegeven. Dit artikel vervangt de huidige artikelen 
15 en 17. 

Voorstel 00.22 
Bestaande artikelen 16 (ged), 18 lid 1 (ged), 25 en 26 lid 1 worden 
vervangen door artikel 14. 
Vervangen: 
Art. 16.1 066 kent drie algemene organen, te weten: 
a. de algemene ledenvergadering 
b, hef hoofdbestuur, waarbinnen het dagelijks bestuur; 
2 Voorts kent D66 regio's, subregio's, afdelingen en deel2 
afdelingen, alsmede de volgende bijzondere organen: 
c. werkgroepen. 
Art. 18. 1 De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan 
van 066. 
Art.25. I Een regio verenigt alle leden, wonende in een door het 
hoofdbestuur vastgesteld gebied 
2 Een subregio verenigt alle leden, wonende in een door het 
regiobestuur vastgesteld gebied 
3 Een afdeling verenigt alle leden, wonende in een door het 
regiobestuur vastgesteld gebied, dat in beginsel een of meer 
gemeenten omvat. 
4 Een deelafdeling verenigt alle leden, wonende in een door 
het afdelingsbestuur vastgesteld gebied. 
5 Het huishoudelijk reglement stelt de grondregelen voor regio's, 
subregio's, afdelingen en deelafdelingen. 

6 Rego's, subregio's, afdelingen en deelafdellngen zijn bevoegd 
eigen reglementen vast te stellen, mits deze geen bepalingen 
bevatten, die in strijd zijn met statuten en huishoudelijk reglement 
van 066. 
7 Regio's, subregio's, afdelingen en deelafdelingen zijn geen 
rechtspersonen. 
Art.26. 1 Samenstelling, bevoegdheden en verplichtingen van de 
bijzondere organen worden geregeld in het huishoudelijk reglement 
door 
Art.14.1 De D66-organisatie kent  drie niveaus: 
a. het landelijk niveau, 
b: het regionaal niveau, en 
c. het afdelingsniveau. 
Op ieder organisatie-niveau bestaan tenminste twee alge- 
mene organen te weten: 
2 De landelijke algemene ledenvergadering is het hoogste 
orgaan voor de partij als geheel. Het landelijk hoofdbestuur is 
het hoogste bestuursorgaan voor de partij als geheel. 
3 066 kent onderstaande voor alle organisatie-niveaus 
werkzame bijzondere organen, te weten: 
a. de bestuurdersvereniging; 
b. het geschillencollege; 
c. de stichting wetenschappelijk bureau; 
d. de stichting politiek scholings- en vormingsinstituut. 
4 Het huishoudelijk reglement regelt de nadere inrichting 
van elk organisatie-niveau, waarbij 
a. het hoofdbestuur een het gehele land dekkende indeling in 
regio's vaststelt ten behoeve van het bestuurlijke midden-
niveau; 
b. ieder regiobestuur een het gehele gebied dekkénde 
indeling in afdelingen vaststelt ten behoeve van het be-
stuurlijke basisniveau en eventuele subregio's voor delen 
van de regio; 
c. ieder afdelingsbestuur de bevoegdheid heeft deelafdelingen 
in te stellen. 
5 Partijfuncties zijn alle functies binnen de in dit artikel 
genoemde algemene en bijzonderè organen, alsmede binnen 
alle overige bij of krachtens deze statuten, dan wel het huis-
houdelijk regelement ingestelde organen, met uitzondering 
van de ledenvergaderingen. 
Toelichting artikel 14 
Artikel 14 van de statuten geeft de algemene regels voor elk 
niveau van de organisatie. In het huishoudelijk reglement wordt 
voor ieder niveau de eigen invulling daarvan bepaald. Het in de 
statuten zo gespecificeerd weergeven van uitsluitend het landelijk 
niveau, zoals nu vastgesteld is weinig flexibel. De term "partij-
orgaan" kan verwarrend werken. Helderder is het indien zou 
worden gesproken van twee algemene organen op elk niveau. De 
term "bijzonder orgaan" wordt gereserveerd voor de drie landelijk 
werkzame organen (die geen decentrale variant mogen hebben), 
en voorts wordt gesproken van vaste commissies, raden en 
commissies-ad-hoc (die w& decentrale varianten hebben). De 
term "partijfunctie" dient gedefinieerd te worden. 
Toelichting artikel 14.1 
Uit oogpunt van systematiek dient eerst te worden gedefineerd 
wat een oraganisatie-niveau is voor dat over de inrichting van dat 
niveau wordt gesproken. 

Voorstel 00.23 
Art. 15 Bestaand artikel 23 wordt artikel 15.1 
"066 wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden 
van het dagelijks bestuur, mqLcn-v stande dat het hoofdbestuur 
de penningmeester kan machtigen betalingsopdrachten namens 
D66 te ondertekenen." 
te wijzigen in 
Art. 15.1 De vereniging wordt vertegenwoordigd met uitzon- 
dering van alle bestuurders door 2 bestuurders waarvan 1 
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voorzitter of vice-voorzitter en de andere door een der secre-
tarissen of de penningmeester met dien verstande dat het HB 
de penningmeester kan machtigen betalingsopdrachten na-
mens D66 te ondertekenen. Waar het betreft het tekenen van 
de kandidatenlijsten wordt bij uitsluitingbevoegd de voorzit-
ter danwel bij diens ontstentenis een vice-voorzitter. Een 
weigering om onder naam van D66 aan verkiezingen deel te 
nemen kan slechts door het hoofdbestuur genomen worden. 
Toelichting 
Het nieuwe BW boek 2 geeft in artikel 45 lid 1 aan dat "Het bestuur 
is, voor zover de wet niet anders bepaalt bevoegd tot 
vertegenwoordigimg van de vereniging in en buiten rechte." Lid 
2 geeft onder meer aan dat "De statuten kunnen bepalen dat 
vertegenwoordigensbevoegdheid mede toekomt aan een of meer 
bestuurders, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamelijk hetzij gezamelijk 
met een of meer anderen. lid 3 vereist een precieze bepaling van 
bevoegdheid. 

Voorstel 00.24 
Toevoegen aan art. 15 een nieuw lid 
2 Geen enkel bij of krachtens deze statuten of het huishou-
delijk reglement in te stellen orgaan heeft zelfstandigen 
rechtspersoonlijkheid, tenzij dit nadrukkelijk in deze statu-
ten is vermeld. 
Toelichting artikel 15 
De vertegenwoordiging naar buiten en de aansprakelijkheid van 
de partij is in artikel 15 beter vastgelegd. Dit artikel vervangt de 
huidige artikelen 23 en 25 lid 7. 

Voorstel 00.25 
Bestaand artikel 18 lid 2 en 3 gaan naar het huishoudelijk regle- 
ment. 

Voorstel 00.26 
Art. 16 Bestaand artikel 18 wordt artikel 16. 
Art. 16.1 Vervangen in lid 1 "De algemene ledenvergadering is het 
hoogste orgaan van D66; zij komt tenminste eenmaal per jaar 
bijeen. Aan haar komen alle bevoeogdheden toe, die niet door de 
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen." 
door 
"De ledenvergadering kan slechts besluiten nemen over voor-
stellen die aan alle terzake stemgerechtigde leden ter amen-
dering zijn voorgelegd." 

Voorstel 00.27 
Art. 16.2 Toevoegen aan het begin van lid 2 (oud lid 4): 
"Het bestuur roept de ledenvergadering regelmatig bijeen, 
doch in elk geval minstens telen percent van de stem-
gerechtigde leden daarom verzoeken." 
Toelichting 
Voor alle duidelijkheid kan in lid 1 worden toegevoegd dat niet 
slechts ter amendering (vaststellen) doch ook voorstellen (de 
jaarrekening en de statuten van de zelfstandige rechtspersonen) 
ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. In lid 2 moet de 
oproepende instantie worden vermeld, alsmede het thans in  HR  
artikel 74 geregelde initiatiefrecht. 

Voorstel 00.28 
Artikel 16.2 Schrappen in lid 2 (oud lid 4)", welke kan worden 
gepubliceerd in het door D66 uitgegeven orgaan". 

Voorste! 00.29 
Bestaande artikelen 16 (ged), 24 en 26 lid 2 worden artikel 17  

Art. 16.1 c. de adviesraad. 
Art. 16.2 a vaste commissies; 

b. commissies-ad-hoc; 
Art.24 De adviesraad is een de eerste en tweede kamerfractie en 
het hoofdbestuur adviserend orgaan. De samenstelling en het 
functioneren is geregeld bij huishoudelijk reglement. 
Art.26.2 Commissies-ad-hoc kunnen door de algemene leden-
vergadering, de adviesraad en de ledenvergaderingen van 
(sub)regio's en (deel)afdelingen worden ingesteld ter uitvoering 
vandoor deze vergadering nader omschreven opdrachten. 
Art.17.1 Voor zover niet tredend in de bevoegdheden van de 
algemene en bijzondere organen genoemd in artikel 14, kan 
de ledenvergadering op elk niveau vaste en gewone com-
missies, commissies-ad-hoc, dan wel advies- en/of 
overlegraden instellen ter uitvoering van door deze leden-
vergadering nader omschreven opdrachten. Samenstelling, 
bevoegdheden en verplichtingen van deze commissies en 
raden worden geregeld in het huishoudelijk reglement, dan 
wel in het instellingsbesluit. 
2 Vaste commissies, indien als zodanig ingesteld, hebben 
een permanent karakter en kunnen er zijn ten behoeve van 
a. de besluitvorming met als aanduiding "rapportage-
commissie", 
b. de interne verkiezingen met als aanduiding "verkiezings-
commissie", 
c. de partijfinanciën met als aanduiding "financiële commis-
sie". 
3 Gewone commissies worden ingesteld ten behoeve van 
een in het betreffende besluit aangegeven taakstelling en 
voor periode van telkens drie jaar, waarna het mandaat op-
nieuw moet worden verlengd. 
4 Commissies-ad-hoc kunnen door de ledenvergadering 
worden ingesteld ter uitvoering van een door deze vergade-
ring nader omschreven opdracht voor een bepaalde tijd, 
waarna de commissie reglementair is opgeheven. 
5 Een adviesraad is een de overeenkomstige fractie(s) en 
het overeenkomstige bestuur adviserend orgaan. 
6 Een overlegraad bestaat uit besturen van onderscheiden 
niveaus met als doel het onderling afstemmen van taken en 
activiteiten. 

Voorstel 00.30 
Ait 18.1 Een rapportagecommissie bereidt de besluitvor-
ming voor de ledenvergadering voor, bewaakt daarbij over-
eenstemming met de statuten en het huishoudelijk regle-
ment, beslist ter vergadering, indien wordt gestemd over een 
niet- schriftelijk vastgesteld voorstel, over de formulering 
daarvan, en stelt de notulen vast. 
2 De landelijke rapportagecommissie is belast met de 
bewaking van de statuten en het huishoudelijk reglement 
voor de gehele partij. 

Voorstel 00.31 
Art.19.1 Een verkiezingscommissie is belast met de Organi-
satie van de verkiezing van bestuurders en vertegenwoordi-
gers. 
2 De verkiezingscommissie beslist bindend omtrent de 
uitslag van verkiezingen voor bestuurders en vertegenwoor-
digers, die tijdens ledenvergaderingen worden gehouden. 
3 De landelijke verkiezingscommissie is belast met de 
bewaking van de verkiezingsprocedures voor de gehele 
partij. 

Voorstel 00.32 
Bestaand artikel 19 wordt artikel 20. 
Eerst nieuw lid: 
Art.20.1 Een financiële commissie is belast met het financiële 
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toezicht op het bestuur. 
Oud artikel 19 als lid 2. 
Daarin vervangen "algemene vergadering' door "leden-
vergadering" en schrappen:", de financiële commissie aan wie 
het financiële toezicht op het hoofdbestuur is opgedragen ge-
hoord," en toevoegen"; de ledenvergadering gaat hiertoe niet 
eerder over dan nadat de financiële commissie aan wie het 
financiële toezicht op het bestuur is opgedragen daarover 
heeft gerapporteerd". 
Voorts toevoegen een nieuw lid 
3 De landelijke financiële commissie kan richtlijnen uit-
vaardigen ten behoeve van de financieel toezichthoudende 
taak voor de gehele partij. 
Toelichting artikelen 16 tIm 20 
In de artikelen 16 tkn 20 van de statuten is de algemene structuur 
van iedere ledenvergadering op elk niveau weergegeven, en niet 
slechts het landelijk niveau. Het huishoudelijk reglement werkt dat 
nader uit. Op grond van de besluitvorming tijdens het voorjaars-
congres hebben regio's en afdelingen de vrijheid vaste commis-
sies voor de vaste functies in te stellen; de taakstelling van die 
commissies is op elk niveau overeenkomstig. 
Deze artikelen vervangen de huidige artikelen 16 (gedeeltelijk) 18, 
19 en 26. 

Voorste! 00.33 
Art.21 Bestaande artikelen 20 en 21 worden nieuw artikel 21. Ud 
2 en 3 van  artikel 20 gaan naar het huishoudelijk reglement. 
Tussenvoegen in oud artikel 20 lid 1 tussen "D66" en "kiezen" "op 
elk niveau" en tussen "rechtstreeks" en "op" "het bestuur op dat 
niveau"; schrappen in datzelfde lid "het hoofdbestuur, dat bestaat 
uit de leden van het dagelijks bestuur en één lid uit elke regio". 
Oud artikel 20 lid 4 wordt lid 2. 
Daarin schrappen het woorddeel "hoofd' van "hoofdbestuur", 
alsmede tussen "de" en "ledenvergadering" "algemene". 
Oud artikel 21 wordt lid 3. 
Daarin tweemaal schrappen het woorddeel "hoofd' van "hoofd-
bestuur" en vervangen "tenminste negen en ten hoogste zeven-
endertig' door "een oneven aantal". 

Voorstel 00.34 
Art.22.1 Het bestuur op elk niveau heeft, naast het in 
algemene zin leiding geven aan 066, in elk geval tot taak het 
voorleggen aan de ledenvergadering van: 
a. voorstellen met betrekking tot de begroting; 
b. de jaarrekening; 
c. voorstellen met betrekking tot reglementen; 
d. voorstellen met betrekking tot het politiek programma. 
2 Het bestuur kan ten behoeve van de ondersteuning van de 
in lid 1 onder c en d genoemde taken bestuurscommissies 
instellen, die echter niet kunnen treden in de verantwoorde-
lijkheden en bevoegdheden van het bestuur in deze. 
3 Het huishoudelijk reglement stelt nadere regelen omtrent 
taak en omvang van elk bestuur, alsmede de wijze waarop de 
taak wordt uitgeoefend en hoe en wanneer omtrent de taak-
uitoefening verantwoording aan de leden wordt afgelegd; in 
ieder geval gaat de jaarlijks in te dienen begroting vergezeld 
van uitvoerig toegelichte beleidsvoornemens en de jaarlijks 
voor te leggen jaarrekening vergezeld van een beleidsmatig 
jaarverslag. 

Voorste! 00.35 
Bestaand artikel 22 wordt artikel 23. 
Toelichting artikelen 21 tIm 23 
In de artikelen 21 t/m 23 van de statuten wordt een algemene 
omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van bestu- 
ren gegeven overeenkomstig de besluitvorming tijdens het  

voorjaarscongres. Besturen moeten zich regelmatig verantwoor-
den, bij voorkeur gekoppeld aan (begrotings)voornemens en 
(rekenings)verslag. De behoefte aan diskussie over de middelen 
(begroting) mag niet dienen ter vervanging van een diskussie 
over het te voeren wenselijke beleid, dat ook weer verantwoord 
moet worden. Nadere uitwerking daarvan dient in het huishoude-
lijk reglement te geschieden. 

Voorstel 00.36 
Art.24 De Bestuurdersvereniging. 
De bestuurdersvereniging heeft als doel het ten behoeve van 
de bij haar aangesloten leden bevorderen van: 
a. de kennis van het openbaar bestuur in Nederland en 
Europa en het functioneren daarin als politiek vertegenwoor-
diger of bestuurder, 
b. een beleidsmatig samenhangend optreden van de verschil-
lende politieke vertegenwoordigers op de onderscheiden 
niveaus, 
c. de contacten tussen politieke vertegenwoordigers en 
bestuurders onderling, 
d. de externe belangenbehartiging bij o.a. het ministerie van 
Binnenlandse Zaken; 
nadere uitwerking hiervan geschiedt in het huishoudelijk 
reglement. 
Toelichting artikel 24 
Verwezen kan worden naar de besluitvorming rond het oprichten 
van de landelijke bestuurdersvereniging. 

Voorstel 00.37 
Art.25 Het geschillencollege heeft tot taak: 
1 het beslechten van geschillen tussen 
a. de leden van de partij enerzijds en besturen, commissies 
of raden ingesteld bij of krachtens de statuten, dan wel bij of 
krachtens het huishoudelijk reglement, op elk niveau an-
derzijds, 
b. besturen, commissies of raden als bedoeld onder a onder-
ling, 
c. partijfunctionarissen onderling, waarbij niet wordt getre-
den in de bevoegdheden van de ledenvergadering als het 
hoogste orgaan voor het betreffende organisatie-niveau; 
2 het desgevraagd uitleggen van de statuten en het huishou-
delijk reglement, alsmede het toetsen van de overige partij-
reglementen als bedoeld in artikel 6 aan de statuten en het 
huishoudelijk reglement, bij gebleken verschil van mening 
tussen belanghebbende partijen; 
3 het beslissen in beroep voor zover bij of krachtens het 
huishoudelijk reglement is geregeld. 

Toelichting artikel 25 
De huidige artikelen 24 en 25 zijn uitwerkingsartikelen op landelijk 
niveau en kunnen beter in het huishoudelijk reglement worden 
geregeld. Daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel over het 
landelijke geschillencollege als bijzonder orgaan. 

Voorstel 00.38 
Bestaand artikel 27 wordt integraal vervangen door artikel 26. 
Art.27. I Werkgroepen functioneren onder auspiciën van de 
stichting Wetenschappelijk bureau 066, die haar taken in haar 
statuten regelt. Deze statuten komen tot stand na advies van het 
hoofdbestuur en na goedkeuring door de algemene leden-
vergadering van D66. 
2 Het hoofdbestuur kan het bestuur van de stichting wetenschap-
pelijk bureau D66 verzoeken voor een bepaald onderwerp een 
werkgroep in te stellen. 
Art.26.1 De stichting wetenschappelijk bureau 066 regelt, als 
zelfstandig rechtspersoon, haar taken in haar statuten. Deze 
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statuten komen tot stand na advies van het hoofdbestuur en 
na goedkeuring door de landelijke algemene leden-
vergadering van D66, waarbij rekening dient te worden ge-
houden met het bepaalde in dit artikel. 
2 Het hoofdbestuur kan het bestuur van de stichting weten-
schappelijk bureau D66 verzoeken bepaalde onderwerpen in 
studie te nemen en daaromtrent rapport uit te brengen. 
3 De stichting wetenschappelijk bureau D66 organiseert 
landelijke werkgroepen, die zich bezighouden met onderwer-
pen van landelijk politiek karakter. Zij kunnen zich in sub-
groepen opsplitsen ten aanzien van bepaalde onderwerpen 
en zich per regio vertakken onder uitsluitende verantwoorde-
lijkheid van de betrokken landelijke werkgroep. 
4 De werkgroepen treden nimmer zelfstandig naar buiten 
op. Meningen, opvattingen en publikaties vallen onder ver-
antwoordelijkheid van het bestuur van de stichting weten-
schappelijk bureau D66. 
5 Het bestuur van de stichting wetenschappelijk bureau 066 
treedt niet naar buiten op, dan na overleg met het hoofdbe-
stuur. 
6 Het bestuur van het wetenschappelijk bureau bestaat uit 
een oneven aantal leden, waarvan tenminste vijf rechtstreeks 
door de ALV worden gekozen met de voorzitter en penning-
meester in functie volgens het model van bijlage C van het 
huishoudelijk reglement. Het bestuur benoemt uit deze leden 
de secretaris. Niet-leden van D66 kunnen benoemd worden 
in het stichtingsbestuur, met dien verstande dat van het 
bestuur tenminste de helft plus één, waaronder begrepen de 
voorzitter, de secretaris en de penningmeester, leden van 
D66 dienen te zijn. 
7 Wanneer het bestuur, bedoeld in lid 6, niet uit het vereiste 
minimum aantal leden bestaat, of wanneer er sprake is van 
tussentijds aftreden, waardoor het aantal bestuursleden be-
neden het statutaire minimum daalt, vormen de benoemden 
dan wel de overgebleven bestuursleden rechtsgeldig het 
bestuur, dat alsdan zelf het bestuur tot het statutaire mini-
mum aantal leden dient aan te vullen. Deze aanvullende 
benoemingen zijn van kracht tot de eerstvolgende ALV van 
D66. 
8 Zo mogelijk worden in het stichtingsbestuur benoemd: 
= twee leden door het hoofdbestuur van 066 uit zijn midden; 
= twee leden door de eerste-kamerfractie, de tweede-kamer-
fractie en de europese fractie van 066 uit hun gezamenlijke 
midden; 
bedoelde leden kunnen zich bij afwezigheid ter vergadering 
doen vertegenwoordigen door een plaatsvervanger uit de-
zelfde geleding waaruit zij afkomstig zijn. 
Toelichting artikel 26 
De stichting is een zelfstandig rechtspersoon en daarom kunnen 
slechts in de statuten bepalingen ter zake worden opgenomen. 
Een zelfstandig rechtspersoon is niet gebonden aan bepalingen in 
het huishoudelijk reglement. 
Het expliciet noemen .van werkgroepen" in de statuten bij het 
wetenschappelijk bureau is weinig zinvol, indien de taak toch 
geheel onder het wetenschappelijk bureau valt; eenduidig moet 
worden vastgelegd dat de stichting het verantwoordelijke orgaan 
is voor de werkgroepen en dat daarmee het stichtingsbestuur in 
plaats van het hoofdbestuur de erkennende instantie is; daarom 
dient ook de benaming ad-hoc- commissies uit dit artikel te 
worden verwijderd, omdat deze aanduiding voor een benoeming 
door de ledenvergadering bestemd is, waarvoor die leden-
vergadering de taak  etc.  vaststelt. 
De door interne coöptatie verkregen aanvulling van het bestuur 
mag niet automatisch door de ledenvergadering worden goed-
gekeurd; er moet een normale vacature-procedure worden gevolgd. 
Toelichting artikel 26.1 
Gezien de zelfstandige rechtspersoon hebben de leden 2 t/m 8 van  

dit artikel betekenis, indien deze als toetsingscriteria gebruikt 
worden bij advisering en goedkeuring. 
Bij het wetenschappelijk bureau doet zich overigens nog een 
bijzonder probleem voor. Bij de oprichting is namelijk bepaald dat 
de statuten niet kunnen worden gewijzigd. De door het kongres 
goedgekeurde en als bijlage bij het huishoudelijk-reglement ge-
voegde statuten zijn nooit gepasseerd. Teneinde het bureau toch 
in te passen in de partij, zal de huidige stichting dienen te worden 
geliquideerd, onder gelijktijdige oprichting van een nieuwe stich-
ting, die een voortzetting van de activiteiten en verplichtingen 
bevat. 

Voorstel 00.39 
Bestaand artikel 28 wordt integraal vervangen door artikel 27. 
Art.28. 1 Met de scholing en vorming van D66-leden is belast de 
stichting politiek scholings- en vormingsinstituut D66, die haar 
taken in haar statuten regelt. Deze statuten komen tot stand na 
advies van het hoofdbestuur en na goedkeuring door de algemene 
leden vergadering van D66. 
2 Het hoofdbestuur kan het bestuur van de stichting politiek 
scholings- en vormingsinstituut verzoeken voor een bepaald on-
derwerp of bepaalde groepen een cursus te organiseren. 
Art.27.1 De stichting politiek scholings- en vormingsinstituut 
D66 regelt, als zelfstandig rechtspersoon, haar taken in haar 
statuten. Deze statuten komen tot stand na advies van het 
hoofdbestuur en na goedkeuring door de landelijke alge-
mene ledenvergadering van D66, waarbij rekening dient te 
worden gehouden met het bepaalde in dit artikel. 
2 Het hoofdbestuur kan het bestuur van de stichting politiek 
scholings- en vormingsinstituut verzoeken voor een bepaald 
onderwerp of bepaalde groepen specifieke activiteiten te 
organiseren. 
3 De stichting politieke scholing en vorming 066 organiseert 
landelijke en regionale cursussen, alsmede specifieke activi-
teiten gericht op 
- de introductie van nieuwe leden, die actief binnen de partij 
wensen teworden, 
- de training van leden in en ten behoeve van bestuurlijke 
en vertegenwoordigende functies binnen of namens D66. 
Opleidings-, scholings- en vormingsactivteiten kunnen zich 
richten op bepaalde onderwerpen per regio onder uitsluitende 
verantwoordelijkheid van de landelijke stichting. 
4 Al het informatie-, documentatie-en opleidingsmateriaal 
valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de 
stichting politieke scholing en vorming D66. 
5 Het bestuur van de stichting politieke scholing en vorming 
D66 treedt niet naar buiten op, dan na overleg met het hoofd-
bestuur. 
6 Het bestuur van het politiek scholings- en vormings-
instituut, bestaat uit een oneven aantal leden, waarvan ten-
minste vijf rechtstreeks door de ALV worden gekozen met de 
voorzitter en penningmeester in functie volgens het model 
van bijlage C van het huishoudelijk reglement. Het bestuur 
benoemt uit deze leden de secretaris. Niet-leden van D66 
kunnen benoemd worden in het stichtingsbestuur, met dien 
verstande dat van het bestuur tenminste de helft plus één, 
waaronder begrepen de voorzitter, de secretaris en de pen-
ningmeester, leden van D66 dienen te zijn. 
7 Wanneer het bestuur, bedoeld in lid 6, niet uit het vereiste 
minimum aantal leden bestaat, of wanneer er sprake is van 
tussentijds aftreden, waardoor het aantal bestuursleden be-
neden het statutaire minimum daalt, vormen de benoemden 
dan wel de overgebleven bestuursleden rechtsgeldig het 
bestuur, dat alsdan zelf het bestuur tot het statutaire minimum 
aantal leden dient aan te vullen. Deze aanvullende benoe-
mingen zijn van kracht tot de eerstvolgende ALV van 066. 
8 Zo mogelijk worden in het stichtingsbestuur benoemd: 

- 
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= twee leden door het hoofdbestuur van D66 uit zijn midden; 
= twee leden door de eerste-kamerfractie, de tweede-kamer-
fractie en de europese fractie van 066 uit hun gezamenlijke 
midden; 
bedoelde leden kunnen zich bij afwezigheid ter vergadering 
doen vertegenwoordigen door een plaatsvervanger uit de-
zelfde geleding waaruit zij afkomstig zijn; 
en voorts: 
= een lid door het bestuur van de stichting wetenschappelijk 
bureau 066, uit zijn midden; 
= een lid door de medewerkers van het bureau uit hun midden 
aangewezen. 
Toelichting artikel 27 
De stichting is een zelfstandig rechtspersoon en daarom kunnen 
slechts in de statuten bepalingen ter zake worden opgenomen. 
Een zelfstandig rechtspersoon is niet gebonden aan bepalingen in 
het huishoudelijk reglement. 
Een algemene omschrijving van het psvi mag in de statuten niet 
ontbreken, vergeleken met het swb. 
De door interne coöptatie verkregen aanvulling van het bestuur 
mag niet automatisch door de ledenvergadering worden goed-
gekeurd; er moet een normale vacature-procedure worden gevolgd. 
Toelichting artikel 27.1 
Gezien de zelfstandige rechtspersonen hebben de leden 2 t/m 8 
van dit artikel slechts betekenis, indien deze als toetsingscriteria 
gebruikt worden bij advisering en goedkeuring. 

- 

Voorstel 00.40 
Art.28 Bestaand artikel 29 wordt artikel 28. 
Toevoegen tussen "ledenvergadering" en "genomen" 'waarin 
tenminste vijf percent van de stemgerechtigde leden bijeen 
is". 
Toelichting artikel 28 
Een overval, danwel besluiten waarbij een zeer gering aantal 
leden betrokken zijn, moet worden voorkomen, indien het om 
statutenwijziging gaat; 5% is dan niet onredelijk. 

Voorstel 0041 
Art.29 Bestaand artikel 30 wordt artikel 29. 
Toevoegen tussen "ledenvergadering" en "genomen" "waarin 
tenminste vijftig percent van de stemgerechtigde leden 
bijeen is" en toevoegen tussen "van" en "stemmen" "de uitge-
brachte". 
Toelichting artikel 29 
Bij ontbinding gaat het er om dat de partij een zodanige 
organisatiegraad heeft, dat voortzetting der activiteiten als zinloos 
wordt ervaren. Een quorum-vereiste van 50% is niet onredelijk om 
dan tot opheffing te besluiten. 

Voorstel 00.42 
Art.30 Bestaand artikel 31 wordt artikel 30. 

Voorstel 00.43 
Art. 30.1 Vervangen in lid 1 'art 29 of art.301' door "art.28 of art29" 
en toevoegen na "voorgesteld" "Indien aan de quorumvereisten 
bij die algemene ledenvergadering niet wordt voldaan, wordt 
in het geval van art. 28 de besluitvorming verdaagd naar een 
eerstvolgende algemene ledenvergadering en in het geval 
van art.29 op een termijn van dertig dagen een nieuwe ver-
gadering uitgeschreven met dezelfde agenda, waarbij aan de 
stemgerechtigde leden wordt gemeld dat het vereiste quorum 
dan niet aanwezig behoeft te zijn voor het nemen van rechts-
geldige beslissingen." 
Toelichting artikel 30.1 
Door toevoeging van een ontsnappingsclausule kan een pat-
stelling worden voorkomen. 

Voorstel 00.44 
Art. 30.2 In lid 2 vervangen "zeven dagen" door "dertig dagen 
onder bijvoeging van het betreffende voorstel". 

Voorstel 00.45 
Art. 30.3 In lid 3 vervangen "tenminste wjf dagen voor de verga-
dering bij het landelijk secretariaat en ter vergadering ter inzage 
gelegd en wordt tenminste veertien dagen tevoren aan de 
regiobesturen toegezonden" 
door 
"a. tenminste veertien dagen voor de vergadering bij het 
landelijk secretariaat ter inzage gelegd, 
b. tenminste veertien dagen voor de vergadering aan de 
regiobesturen toegezonden, en 
c. ter vergadering beschikbaar gesteld". 
Toelichting artikel 30 
Er bestaan grote ongerijmdheden in de huidige termijnaanduidingen 
in artikel 30; dit is een harmonisatievoorstel. 



VAN HET LIDMAATSCHAP 

Hoofdstuk 1: LEDEN, ADSPIRANTLEDEN EN DONATEURS 

Voorstel 01.01 
Vervangen: overal waar in dit hoofdstuk sprake is van verwijzing 
naar artikelen uit statuten en/of huishoudelijk reglement worden 
de verwijzingen aangepast aan de nieuwe nummering. 

Voorstel 01.02 
In artikel 1, lid 2 vervangen "aanmeldind' door ontvangst van 
de betaling van de eerste contributie". 
Toelichting 
Gezien het precieze belang bijvoorbeeld in geschillen, is het 
criterium "aanmelding"niet correct; denkend in termen van een 
verbintenis is de eerste contributiebetaling een duidelijker 
markering (zie ook artikel 3 en 5). 

Voorstel 01.03 
In artikel 2, lid 1 vervangen 'boekjaar" door "kalenderjaar". 
Schrappen lid 2 van artikel 2. 
Toelichting 
Naast de statutaire aanduidingen van verenigingsjaar en kalen-
derjaar is het ongewenst hier nog een derde benaming te 
introduceren (het ongedefinieerde boekjaar); lid 2 van dit artikel 
kan vervallen, omdat het reeds in de statuten staat. 

Voorstel 01.04 
Artikel 3 als lid 2 toevoegen aan artikel 5. 

Voorstel 01.05 
Artikel 4 wordt artikel 3. 

Voorstel 01.06 
Het voormalig artikel 11 van de statuten wordt artikel 4, met de 
tekst: 
Art.004.1 Bericht van opzegging of royement als lid, zoals 
bedoeld in art.9 lid  id  en le van de statuten dient onder 
vermelding van de gronden onverwijld, doch in elk geval 
binnen één maand per aangetekende brief aan de betrok-
kene te worden verzonden. 
2 Bericht van opzegging van het lidmaatschap, zoals 
bedoeld in art.9 lid 1 c van de statuten, wordt schriftelijk aan 
het betrokken lid bericht. 
3 Bij opzegging of royement als lid is beroep mogelijk bij het 
geschillencollege, in te stellen schriftelijk en met redenen 
omkleed binnen één maand na ontvangst van het bericht 
van opzegging. 

Voorstel 01.07 
Artikel 5 wordt lid 1 van artikel 5. 

Voorstel 01.08 
Toevoegen aan lid 1 sub a "een lid is stemhebbend in slechts 
één binnen- of buitenlandse afdeling en in slechts één 
regio". 
Toelichting 
Voorkomen moet worden dat leden zich in meerdere afdelingen 
of regio's inschrijven als lid (meerdere adressen, bijvoorbeeld 
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van uitwonende studenten; verschillende woon- en werkplaat-
sen met meerdere verblijfsadressen,  etc.).  

Voorstel 01.09 
Tussenvoegen in lid 1 sub b tusen "van" en "werkgroepen" "de 
in art.26 lid 3 van de statuten bedoelde". 
Toelichting 
De term "werkgroep" is een onduidelijke aanduiding. In principe 
kunnen overal 
werkgroepen worden opgericht. In het huishoudelijk reglement 
zijn echter speciale werkgroepen bedoeld, vandaar de tussen- 
voeging. 

Voorstel 01.10 
Vervangen in lid 1 sub c "van" (een vertegenwoordigend) door 
"voor". 
Toelichting 
Redactioneel. 

Voorstel 01. 11 
Tussenvoegen in lid 1 sub e tussen "organen" en "van" "com- 
missies en raden". 
Toelichting 
De term "bijzonder orgaan" is gedefinieerd in de statuten, het- 
geen betekent dat ook de andere aanduidingen voor organen 
hier moeten worden vermeld. 

Voorstel 0 1. 12 
Tussenvoegen in het nieuwe lid 2 (oud artikel 3) tussen "de" en 
"contributieverplichting" "jaarlijkse'. 
Toelichting 
De verwarring zou kunnen ontstaan, dat er slechts eenmalig 
sprake zou zijn van een contributieverplichting, te weten bij 
intreden. Vandaar de nadere toevoeging. 

VAN DE KANDIDAATSTELLING EN 
VERKIEZING 

Voorstel 02.01 
Samenvoegen van de hoofdstukken 2, 4 (gedeeltelijk), 5 (ge-
deeltelijk) en 7 tot: 
Hoofdstuk 2: KANDIDAATSTELLING EN INTERNE VERKIE-
ZING VOOR PARTIJFUNCTIES EN VERTEGENWOORDI-
GENDE LICHAMEN 
Toelichting 
Door samenvoeging van alle procedures voor interne kandidaat-
stelling en de interne verkiezingen voor alle partijfuncties en 
vertegenwoordigende lichamen op alle niveaus in één hoofd-
stuk, in plaats van in elk hoofdstuk afzonderlijk, ontstaat een 
helder en handzaam overzicht. 
Begonnen wordt met aan te geven wat de taak, samenstelling en 
bevoegdheden zijn van de verkiezingscommissies en besturen, 
waarin de besluitvorming van het voorjaarscongres is verwerkt. 
Vervolgens is aan de orde wat er geregeld wordt ten aanzien van 
alle kandidaatstellingen, zowel voor partijfuncties als voor verte-
genwoordigende lichamen. 
Dan volgen de specifieke procedures bij verkiezingen voor 



vertegenwoordigende lichamen. 
Tenslotte volgen de specifieke procedures bij verkiezing in 
partijfuncties. 

Voorstel 02.02 
Vervangen: overal waar in dit hoofdstuk sprake is van verwijzing 
naar artikelen uit statuten en/of huishoudelijk reglement worden 
de verwijzingen aangepast aan de nieuwe nummering. 

Verkiezingscommissies 

Voorstel 02.03 
Artikel 84 lid 1 wordt artikel 10. 
1 Verkiezingscommissies bestaan uit een oneven aantal 
leden; indien dit niet (meer) het geval is, dient het overeen-
komstige bestuur zo spoedig mogelijk de vacatures bij de 
LV open te stellen; de commissie kan tot die LV door-
functioneren 
a. de landelijke verkiezingscommissie bestaat uit tenmin-
ste vijf leden; 
b. de algemene regio-, respectievelijk afdelingsvergadering 
bepaalt het minimum aantal leden voor de overeenkomstige 
verkiezingscommissie. 
2 De landelijke verkiezingscommissie is in elk geval een 
vaste commissie. Regio- en afdelingsvergaderingen kun-
nen de verkiezingscommissie op overeenkomstige niveau 
als vaste commissie, dan wel als commissie-ad-hoc instellen. 
Voor iedere verkiezingscommissie gelden de bepalingen 
van dit huishoudelijk reglement. Indien geen vaste commis-
sie is ingesteld, wordt in elk geval ten behoeve van de 
verkiezingen voor een vertegenwoordigend lichaam tijdig 
een commissie-ad-hoc samengesteld. 
3 Regio's en afdelingen die een verkiezingscommissie als 
vaste commissie instellen, stellen op voorstel van deze 
verkiezingscommssie een kandidaatstellings- en 
verkiezingsreglement vast, zoals bedoeld in art.14 van de 
statuten; zij kunnen daarbij Bijlage D van het huishoudelijk 
reglement als model gebruiken. 
4 Regio's en afdelingen die een verkiezingscommissie als 
een commissie-ad-hoc instellen hebben een 
kandidaatstellings- en verkiezingsreglement overeenkom-
stig Bijlage D van het huishoudelijk reglement. 
Toelichting 
Verkiezingscommissies als vaste commissie hebben 
(ervarings)deskundigheid met betrekking tot verkiezings-
procedures. Zij kunnen aan de ledenvergadering voorstellen 
doen, die specifiek toegesneden zijn op de situatie van het 
betreffende niveau (bijvoorbeeld de wens een intern districten-
stelsel te hanteren). Commissies-ad-hoc worden gelijktijdig in-
gesteld met de start van de procedure en dan kan er niets meer 
veranderd worden; vandaar dat in die gevallen een standaard-
reglement van toepassing is. 

Voorstel 02.04 
Nieuw artikel 11. 
1 Het lidmaatschap van de landelijke verkiezingscommissie 
is onverenigbaar met het lidmaatschap van de overige 
landelijke vaste commissies, alsmede met het lidmaatschap 
van het europees parlement, de beide kamers der staten-
generaal, het hoofdbestuur, de bijzondere organen, de lan-
delijke adviesraad en overeenkomstige commissies op re-
gionaal en afdelingsniveau. 
2 Het lidmaatschap van de regionale verkiezingscommissies 
is onverenigbaar met het lidmaatschap van provinciale 
staten, het regiobestuur, de regionale adviesraad en over-
eenkomstige commissies op landelijk en afdelingsniveau. 
3 Het lidmaatschap van de afdelingsverkiezingscommissies  

is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeente-
raad, het afdelingsbestuur, de afdelingsadviesraad en over-
eenkomstige commissies op landelijk en regionaal niveau. 
Toelichting 
Duidelijk moet worden aangegeven dat waar een commissie is 
belast met de bewaking van procedures, leden van die commis-
sie zelf geen lid of kandidaat voordat orgaan mogen zijn. Dan 
zou er partijdig belang kunnen bestaan. 

Voorste! 02.05 
Nieuw artikel 12 
1 Leden van een verkiezingscommissie als vaste commissie 
worden voor de tijd van drie jaar gekozen, en zijn slechts 
eenmaal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar. Leden van 
een verkiezingscommissie als commissie-ad-hoc worden 
gekozen voor een met name genoemde periode, waarin de 
kandidaatstellings- en verkiezingsprocedure voor het ver-
vullen van partijfuncties, dan wel voor een vertegenwoordi-
gend lichaam loopt. 
2 Met in achtneming van het gestelde in artikel 15 lid 4 kiest 
de LV de voorzitter en de leden van de commissie in functie 
volgens de methode van bijlage C van het huishoudelijk 
reglement. 
3 De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor 
het functioneren van de commissie en voert namens de 
commissie het overleg met het overeenkomstige bestuur. 
Toelichting 
Uitwerking van de besluitvorming tijdens het voorjaarscongres. 

Voorste! 02.06 
Artikel 84 lid 2 wordt artikel 13 lid 1. 
Schrappen in lid 1 'Een lid van de landelijke verkiezings- 
commissie kan niet als 
kandidaat worden aangemeld'; 
Toelichting 
Deze zin is niet slechts overbodig, doch ook verwarrend; de 
indruk zou immers gewekt kunnen worden dat leden door 
"derden" kandidaat worden gesteld en dat is onmogelijk. 

Voorste! 02.07 
Vervangen in lid 1 Zodra een lid zich kandidaat stelt treedt 
betrokkene onmiddellijk af als lid van de verkiezingscommissie 
en stelt het hoofdbestuur hiervan in kennis door "Zodra een lid 
van een verkiezingscommissie zich kandidaat stelt voor 
één van de organen, waarmee het lidmaatschap als onver-
enigbaar wordt beschouwd treedt betrokkene onmiddellijk 
af als lid van de commissie en stelt het overeenkomstige 
bestuur hiervan in kennis". 
Toelichting 
De oorspronkelijke formulering is uitsluitend landelijk; de her-
formulering heeft een algemeen karakter. 

Voorstel 02.08 
Vervangen artikel 84 lid 3 "Het hoofdbestuur benoemt in een 
aldus ontstane vacature een ander lid en stelt de eerstvolgende 
ALV voor deze benoeming te bekrachtigen" door als artikel 13 lid 
2 «Het overeenkomstige bestuur benoemt in een aldus ont-
stane vacature een ander lid en stek de ontstane vacature in 
de eerstvolgende LV open". 
Toelichting 
Tussentijdse benoemingen in door de ledenvergadering te kie-
zen functies, kunnen slechts een tijdelijk karakter hebben. De 
ledenvergadering behoudt het volledige recht via open kandi-
daatstelling de vacature in te vullen. 
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Voorstel 02.09 
Vervangen artikel 84 lid 4 "lngeval van tussentijdse of naderende 
verkiezingen kan het hoofdbestuur de zittingsduur met maxi-
maal een jaar verlengen' door als artikel 13 lid 3 "Ingeval van 
tussentijdse verkiezingen wordt voor die leden waarvan het 
lidmaatschap van de vaste commissie reglementair eindigt, 
de zittingsduur met maximaal een jaar verlengd" 
Toelichting 
Een voor zich sprekende redactionele aanpassing. 

Voorstel 02.10 
Artikel 85 wordt artikel 14. 
Vervangen 
1 De landelijke verkiezingscommissie heeft tot taak op onpar-
tijdige wijze de goede voortgang van de kandidaatstellings-
procedure voor de verkiezingen voor het europees parlement en 
de tweede en eerste kamer der staten-generaal volgens de 
bepalingen van dit reglement te bewerkstelligen. 
2 Zij draagt tevens zorg voor de indiening van de overeenkom-
stig dit reglement samengestelde kandidatenlijsten voor de 
bovengenoemde verkiezingen op de wijze als door de kieswet 
voorgeschreven. 
3 Taak en bevoegdheden van de landelijke verkiezings-
commissie bij kandidaatstellingsprocedures op landelijk niveau 
worden geregeld in hoofdstuk 7 van dit reglement 
4 De commissie is tevens belast met het geven van aanwijzin-
gen voor en het houden van toezicht op de kandidaatstellings- en 
verkiezingsprocedures voor de verkiezingen voor provinciale 
staten, openbare lichamen, gemeenteraden, stadsdeelraden, 
alsmede de ondersteuning van de lokale en regionale 
verkiezingscommissies. 
door 
1 De verkiezingscommissie heeft tot taak op onpartijdige 
wijze de goede voortgang van de kandidaatstellings-
procedure voor de verkiezingen op overeenkomstig niveau 
voor de vertegenwoordigende lichamen, besturen, bijzon-
dere organen, commissies en raden volgens de bepalingen 
van dit reglement te bewerkstelligen. 
2 De verkiezingscommissie heeft als vaste commissie 
eveneens tot taak het doen van voorstellen aan de leden-
vergadering met betrekking tot kandidaatstellings- en 
verkiezingsprocedures. 
3 Taak en bevoegdheden van de verkiezingscommissie bij 
kandidaatstellings- en verkiezingsprocedures op overeen-
komstig niveau worden geregeld in het huishoudelijk re-
glement, dan wel in het kandidaatstellings- en verkiezings-
reglement als bedoeld in artikel 19. 
4 Zij draagt tevens zorg voor de indiening van de overeen-
komstig het huishoudelijk reglement, dan wel het 
kandidaatstellings- en verkiezingsreglement als bedoeld in 
artikel 19, samengestelde kandidatenlijsten voor de boven-
genoemde verkiezingen op de wijze als door de kieswet 
voorgeschreven. 
5 De landelijke verkiezingscommissie is tevens belast met 
het geven van aanwijzingen voor en het houden van toezicht 
op de kandidaatstellings- en verkiezingsprocedures voor 
de verkiezingen voor de overige vertegenwoordigende li-
chamen, alsmede de ondersteuning van de afdelings- en 
regionale verkiezingscommissies Het bepaalde in art.17 lid 
3 is bij deze toezichthoudende functie van toepassing. 

Kandidaatstelling 

Voorstel 02.11 
Artikel 10 wordt artikel 15 lid 1. 
Tussenvoegen tussen "recht" en zich" "in één afdeling, één 
regio en landelijk". 

27 Bijlage DEMOCRAAT  

Toelichting 
Het actieve kiesrecht is gebonden aan het lidmaatschap; dus 
overeenkomstige bepaling opnemen. 

Voorstel 02.12 
Artikel 12 lid 2 c end wordt artikel 15 lid 2 
De verkiezingscommissie op elk niveau is belast met de 
kontrole en verificatie van de informatie van de kandidaten 
en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de 
leden. 
Toelichting 
Bij de procedures is steeds voorondersteld dat volledig en 
betrouwbaar geinformeerde leden geheel zelfstandig, zonder 
inmenging van derden, in staat zijn hun keuze voor de samen-
stelling van vertegenwoordigende lijsten te maken. Het recht 
zich uit te spreken houdt niet een plicht of dwang in dat ook te 
doen. In ieder geval dient eenieder correct geïnformeerd te zijn. 
Eenduidig moet daarom worden gekozen voor de verkiezings-
commissie als orgaan dat de verstrekte informatie kontroleert; 
het gestelde in artikel 12 lid c en (gedeeltelijk) d kan dan ook het 
beste aan art. 15 worden toegevoegd als afzonderlijk lid; dan is 
ook bijeen gebracht het recht van leden zich uit te spreken, 
gekoppeld aan het recht op betrouwbare informatie. 

Voorstel 02.13 
Toevoegen als nieuw lid 3 
Onverminderd de beroepsmogelijkheden bij of krachtens 
dit huishoudelijk reglement toegekend, kunnen geschillen 
inzake de kandidaatstelling niet worden beschouwd als 
geschillen vallend onder art.25 lid 1 van de statuten. 
Toelichting 
Het geschillencollege heeft bij kandidaatstelling nadrukkelijk de 
functie van beroepsinstantie ten aanzien van door andere partij-
organen genomen beslissingen; in dat kader zou het onjuist zijn 
het geschillencollege ook in eerste aanleg te laten oordelen, 
mede vanwege het grote aantal betrokken partijen bij een 
kandidaatstelling. 

Voorstel 02.14 
Toevoegen als nieuw lid 4 
Ongeacht of er voor interne partijfuncties één of meerdere 
kandidaten beschikbaar zijn, wordt er gekozen volgens het 
voor die functie bepaalde in het huishoudelijk reglement. 
Over alle kandidaten dient altijd te worden gestemd, waarbij 
elk der kandidaten een meerderheid van de geldig uitge-
brachte stemmen diént te behalen. 
Toelichting 
Thans wordt veelal, als er bij een verkiezing slechts één 
kandidaat is (dan wel het aantal gelijk of minder is dan het aantal 
vacatures), deze kandidaat automatisch verkozen verklaard; het 
huishoudelijk reglement biedt tot nu toe niet expliciet de moge-
lijkheid tot afwijzing; zelfs bij enkelvoudige kandidatuur dient een 
kandidaat altijd het vertrouwen van de vergadering te hebben 
verkregen via een stemming; dat is de basis van de legitimatie 
voor het uitoefenen van de functie. 

Voorwaarden 

Voorstel 02.15 
Artikel 11 wordt artikel 16 
Vervangen in lid 1 "functies" door "en partijfunkties" en "op het 
landelijk secretariaat; alle andere kandidaten melden zich eerst 
bij het betreffende bestuur, waarna dat bestuut door "bij de 
betreffende verkiezingscommissie, waarna deze commis-
sie". 
Toevoegen het gedeelte van artikel 16 lid 3 



Gelijktijdig met de aanmelding kan de kandidaat een per-
soonlijke toelichting van maximaal driehonderd woorden 
verstrekken. Deze toelichting mag geen verklaringen bevat-
ten, die strijdig zijn met de overige bij de kandidaat-stelling 
gevraagde verklaringen en hierin mogen geen namen van 
andere leden of van partijorganen als referentie worden 
vermeld. 
Toelichting 
In de bestaande procedure zijn er inconsistenties voor wat 
betreft de aanmelding. Daardoor zijn er misverstanden ontstaan 
en verkeerd geadresseerde formulieren verstuurd. De huidige 
formulering wordt niet aangehouden, zelfs niet in het vervolg van 
het huishoudelijk reglement. Eenduidig moet worden vastgelegd 
dat alle aanmeldingen geschieden bij de verkiezingscommissie 
op het overeenkomstige niveau voor alle te verkiezen functies. 
Deze commissie heeft dan de taak de benodigde andere partij-
organen te informeren. 
Op meerdere plaatsen in het reglement wordt de mogelijkheid 
van de persoonlijke toelichting vermeld. Door die hier toe te 
voegen, worden onnodige herhalingen overal elders tussendoor 
voorkomen. 

Voorstel 02.16 
Vervangen in lid 2 bestuursfunkties, bijzondere organen en de 
adviesraad' door "partijfuncties". 
Toelichting 
In de statuten is een definitie opgenomen van partijfuncties, die 
alle gekozen functies omvat. Het geven van specificaties moet 
telkens worden aangepast. Vandaar deze eenduidige verwij-
zing. 

Voorstel 02.17 
Schrappen lid 2 sub a 
de kandidaat dient bij het begin van de aanmeldingstermijn van 
de kandidaatstelling (adspirant)lid van D66 te zijn 
en sub b 
de kandidaat dient gedurende het~ voorafgaande aan de dag 
van verkiezing (adspirant)lid van D66 te zijn. 
Toelichting 
Een bijzonder probleem is het lidmaatschapvereiste bij kandi-
daatstelling voor vertegenwoordigende lichamen. Het enige dat 
thans statutair hard vastligt is de eis dat een toekomstige D66-
vertegenwoordiger tenminste één jaar voor de externe 
verkiezingsdatum lid van D66 moet zijn; alle andere termijn-
vereisten zijn afhankelijk van interne procedures. De dubbele 
termijnvereiste moet hier worden geschrapt. Een gedifferentiëerde 
termijn naar niveau is door de ALV in een opiniërende stemming 
afgewezen. 

Voorstel 02.18 
Toevoegen aan lid 2 sub d het gestelde onder sub 
Toelichting 
Het gaat hier om gelijksoortige bepalingen, die elkaar aanvullen. 

Voorstel 02.19 
Vervangen lid 3 
Voor de verkiezingen van gemeenteraden en stadsdeelraden 
kan het hoofdbestuur op verzoek van het afdelingsbestuur, het 
regiobestuur gehoord, dispensatie verlenen van de 
lidmaatschapstermijnvereisten. Verzoeken om dispensatie die-
nen met vermelding van redenen schnfte!ijk via het regiobestuur 
te worden ingediend bij het hoofdbestuur. 
door 
Indien het hoofdbestuur van de statutaire bevoegdheid tot 
het verlenen van dispensatie van de lidmaatschapstermijn-
vereiste van één jaar overgaat, doet het dit niet dan op basis  

van een deugdelijk gemotiveerd voorstel van het verant-
woordelijke bestuur. Indien overige kandidaten menen hier-
door in hun belangen te worden geschaad, staat voor hen 
beroep tegen deze hoof dbestuursbeslissing open bij het 
geschillencollege. 
Toelichting 
De statuten geven in artikel 11 lid 3 aan het hoofdbestuur een 
algemene bevoegdheid inzake dispensatie van de 
lidmaatschapsvereiste. Daarom dient in het huishoudelijk rege-
lement deze algemene dispensatie als uitgangspunt te worden 
genomen. Omdat echter mede-kandidaten door de dispensatie 
in hun belangen kunnen worden geschaad is de beroeps-
mogelijkheid bij het geschillencollege opgenomen. Gedacht kan 
worden aan zittende wethouders van een andere partij, die bij de 
kandidaatstelling "overstappen" naar D66. 

Voorstel 02.20 
Toevoegen artikel 46 lid 4 als artikel 16 lid 4 
Schrappen artikel 46 lid 5 
Toelichting 
Herhaalde vermelding persoonlijke toelichting. 

Voorstel 02.21 
Artikel 47 lid 1 wordt artikel 16 lid 5. 
Vervangen "het hoofdbestuur, dat" door "de overeenkomstige 
verkiezingscommissie, die" 
Toelichting 
Voor alle functies dient de overeenkomstige verkiezings- 
commissie de procedure te bewaken. 

Voorstel 02.22 
Artikel 47 lid 2 wordt artikel 16 lid 6. 
Vervangen "hoofdbestuur" en "landelijk secretariaat' door 
"verkiezingscommissie", alsmede "art. 11" door"in dit artikel'. 
Toelichting 
Redactionele aanpassingen aan de gewjzigde situatie. 

Voorstel 02.23 
Artikel 47 lid 3 wordt artikel 16 lid 7. 
Vervangen "Binnen twee weken" door "Direct", alsmede 
"hoofdbestuur" door 
"verkiezingscommissie". 
Toelichting 
Er is geen reden om langer te wachten dan direct na sluiting, 
omdat de verkiezingscommissie onmiddellijk na binnenkomst de 
formele controles kan gaan verrichten en procedures zo kort 
mogelijk dienen te lopen. Verder een redactionele aanpassing. 

Voorstel 02.24 
Artikel 47 lid 4 wordt artikel 16 lid 8. 
Vervangen 
"De kandidaat kan binnen vijf dagen na de datum van beslissing 
in beroep gaan bij de geschillencommissie, die binnen tien 
dagen na datum van beroep beslist' 
door 
"Voor landelijke functies kan de kandidaat binnen vijf dagen 
na de datum van beslissing in beroep gaan bij het 
geschillencollege, dat binnen tien dagen na datum van 
beroep beslist.Voor regionale en afdelingsfuncties kan de 
kandidaat binnen vierentwintig uur na de ontvangst van de 
in lid 3 bedoelde beslissing in beroep gaan bij het 
geschillencollege, dat binnen twee dagen na datum van 
beroep beslist; indien het geschillencollege niet in staat is 
uiterlijk vierentwintig uur voor de aanvang van de LV te 
beslissen, wordt de verkiezing opgeschort tot een eerst-
volgende LV" 
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Toelichting 
Aanpassing aan de gewijzigde situatie. 

Bestuursverantwoordelijkheid 

Voorstel 02.25 
Artikel 12 wordt artikel 17. 
Vervangen waar gesproken wordt over "bestuursorgaarf door 
"bestuur op elk niveau'. 
Toelichting - 

In de statuten en reglementen spreken we van bestuur als één 
van de twee algemene organen en niet van bestuursorgaan. 

Voorstel 02.26 
Vervangen lid 2 
Het bestuursorgaan op ieder niveau is verantwoordelijk voor: 
a. vaststelling van het kandidaatstellings- en verkiezings-
reglement door de ledenvergadering; 
b. het maken van een profielschets voor iedere funktie, waarin 
taak/aanvullende funktievereisten/ aan vullende onverenigbaar-
heden/zittingsduur/e. d. worden vermeld; 
c. de kontrole en verificatie van de informatie van de kandidaten; 
het bestuur zelf kan zich hiermee belasten, maar de leden-
vergadering kan besluiten dit op te dragen aan een verkiezing-
skommissie; 
d. informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden; 
deze informatie behelst: 
= verificatie van de informatie, verstrekt door de kandidaat 
= een eventueel stemadvies, dat binnen het bestuur tot stand is 
gekomen; 
e. vaststelling van de kiesprocedure door de ledenvergadering, 
waarbij wordt geregeld of de kandidatenlijst wordt vastgesteld 
via een poststemming, dan wel stemming ter vergadering; 
f. het door kandidaten voldoen aan de wettelijke vereisten voor 
verkiezing; 
g. de mogelijkheid tot presentatie van de kandidaten; 
h. vaststelling van de omvang van de kandidatenlijst door de 
ledenvergadering; 
i. een herstemmingsprocedure ten aanzien van de kandidaat-
stellir de lijstvolgorde en de verkiezing van de lijsttrekker; 
j. een beroepsprocedure die beroep op de landelijke geschillen- 
commissie mogelijk maakt, zodanig dat de uitspraak voor de 
interne verkiezingen aan de leden bekend kan zijn 
door nieuw lid 2 
Het bestuur op elk niveau is er verantwoordelijk voor dat: 
a. de ledenvergadering het kandidaatstellings- en 
verkiezingsreglement kan vaststellen; 
b. een profielschets voor iedere funktie wordt gemaakt, 
waarin taak/ aanvullende funktievereisten/ aanvullende 
onverenigbaarheden/ zittingsduur/ e.d. worden vermeld; 
c. slechts die kandidaten op vertegenwoordigende lijsten 
worden geplaatst die voldoen aan de wettelijke vereisten 
voor verkiezing; 
d. alle kandidaten zich kunnen presenteren; 
e. de omvang van de kandidatenlijst door de leden-
vergadering wordt vastgesteld; 
t. een beroepsprocedure wordt aangehouden die beroep 
op het geschillencollege over de acceptatie van de kandida-
tuur mogelijk maakt, zodanig dat een uitspraak voor de 
interne verkiezingen aan de leden bekend kan zijn. 
Toelichting 
Van het huidige lid 2 zijn sub c en d reeds verplaatst naar artikel 
15. Sub e is hier overbodig, omdat dit reeds een onderdeel is van 
het kandidaatstellings- en verkiezingsreglement. Sub i wordt 
een zelfstandig lid van dit artikel. Voor het overige is de tekst 
voornamelijk redactioneel aangepast, met name om de verwar- 

ring te vermijden dat "verantwoordelijk voor" wordt gelezen als 
"het uitsluitende recht zelf te doen". 

Voorstel 02.27 
Artikel 13 lid 2 wordt artikel 17 lid 3 
Vervangen "Het hoofdbestuur dient een besluit tot herstemming 
als bedoeld in art. 12 lid 2i goed te keuren. De beslissing van het 
hoofdbestuur is voor beroep vatbaar. De beroepsprocedure bij 
de geschillencommissie zal zo mogelijk voor de formele kandi-
daatstelling zijn voltooid (art. 12 lid 2f)." door "Het verantwoor-
delijke bestuur kan aan de ledenvergadering voorstellen tot 
herstemming te besluiten over delujstvolgorde en/of de 
verkiezing van de lijsttrekker. Naast de ledenvergadering 
kan de landelijke verkiezingscommissie een besluit tot 
herstemming ten aanzien van de lijstvolgorde en de verkie-
zing van de lijsttrekker nemen. Ledenvergadering of com-
missie nemen een dergelijk besluit uitsluitend in die gevallen, 
waarin procedurele fouten zijn gemaakt of achteraf onjuist 
gebleken informatie over, dan wel late terugtreding van, 
kandidaten, naar het oordeel van de ledenvergadering of 
commissie tot schade van belangen van de overige kandi-
daten kan hebben geleid. De beslissing van de commissie is 
voor beroep vatbaar. De beroepsprocedure bij het 
geschillencollege dient voor de formele kandidaatstelling te 
zijn voltooid. 
Toelichting 
Het bestaande artikel 12 lid i spreekt slechts over een herstem-
mingsprocedure; het huidige art. 13 lid 2 geeft aan dat een besluit 
(van het verantwoordelijk bestuur) tot herstemming goedge-
keurd moet worden (door het hoofdbestuur met beroeps-
mogelijkheid bij het geschillencollege); nergens is aangegeven 
wanneer tot herstemming moet worden overgegaan; een hers-
temming ten aanzien van de kandidaatstelling is niet goed 
mogelijk, omdat daar niet over gestemd wordt; een herstemming 
ten aanzien van de lijstvolgorde is denkbaar, indien ontijdig 
bekend wordt dat er toch onjuiste informatie is verschaft, dan wel 
dat kandidaten zich terugtrekken en het bepaalde in art.22 lid 5 
tot 'schade' voor de overige kandidaten zou leiden; herstemming 
moet ook mogelijk zijn, indien naar het oordeel van de landelijke 
verkiezingscommissie "procedurele" fouten zijn gemaakt; door 
precies aan te geven wanneer herstemd zou kunnen worden kan 
tot vereenvoudiging van de procedure worden overgegaan 
doordat slechts tot herstemming kan worden besloten door of de 
bevoegde ledenvergadering, of de landelijke verkiezings-
commissie, in het laatste geval met behoud van de beroeps-
mogelijkheid op het geschillencollege. 

Voorstel 02.28 
Artikel 13 lid 1 wordt artikel 18. 
Vervangen na op voordracht van "het regio- [voor het provinciale 
niveau] of afdelingsbestuur [voor het gemeentelijke niveau]' door 
"de landelijke verkiezingscommissie, dan wel het verant-
woordelijke bestuur en "De beslissing van het bestuur is voor 
beroep vatbaaP door "De beslissing van het hoofdbestuur is 
behalve in het geval van tussentijdse landelijke verkiezin-
gen, voor beroep vatbaar". 
Toelichting 
Er is om eenduidige terminologie gevraagd. Door het hele 
reglement wordt gesproken over "verantwoordelijke" dan wel 
"overeenkomstige" bestuur, vandaar hier ook. Expliciet moet 
ook zijn dat het de beslising van het hoofdbestuur is waartegen 
kan worden geprocedeerd en niet de beslissing van andere 
besturen, die als advies naar het hoofdbestuur gaan. Bovendien 
kan bij tussentijdse verkiezingen dit beroep onmogelijk gehono-
reerd worden, omdat de wettelijke termijnen die ruimte niet 
bieden. 
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Reglements verplichting 

Voorstel 02.29 
Artikel 14 wordt artikel 19 lid 1. 
Tussenvoegen in aanhef lid 1 tussen "dient" en een 
kandidaatstellings-" "in overeenstemming met de statuten en 
het huishoudelijk reglement. Schrappen lid 1 sub f "welk or-
gaan [bestuur/verkiezingscommissie] op welke wijze de 
informatieverificatie verricht' en toevoegen lid 2 "Het in lid 1 
bedoelde reglement dient na vaststelling aan de landelijke 
verkiezingscommissie te worden gezonden, die naar aanlei-
ding daarvan aanwijzingen aan de betreffende verkiezings-
commissie kan geven". 
Toelichting 
Lid 1 sub f is reeds geregeld in artikel 15 en het nieuwe lid 2 
realiseert nog eens expliciet de bestaande taakstelling van de 
landelijke verkiezingscommissie. 

KANDIDAATSTELLING VOOR VERTEGENWOORDIGENDE 
LICHAMEN 

Onverenigbaarheden 

Voorstel 02.30 
Artikel 15 wordt artikel 20 
Voorvoegen in lid 1 "In aanvulling op het gestelde in de statu- 
ten en" en schrappen in lid 1 vanaf "of voorzitter van een 
stadsdeelraad'. 
Toelichting 
De statuten zijn op dit punt verbeterd en de voorzitter is een uit 
het midden gekozene en dus niet benoemd. 

Voorstel 02.31 
Schrappen lid 2 
Toelichting 
Het lid 2 is een volledige doublure met de statuten en dient dus 
te worden geschrapt. 

Voorstel 02.32 
Vervangen in lid 3 "Het lidmaatschap van vertegenwoordigende 
lichamen is 
onverenigbaar met bestuurlijke functies op het overeenkomstige 
niveau," door "De statutaire onverenigbaarheid van het lid-
maatschap van vertegenwoordigende lichamen met be-
stuurlijke functies op het overeenkomstige niveau, geldt' en 
toevoegen "en gaat in op de datum van benoeming". 
Toelichting 
Bedoeld is een redactionele verbetering aan te brengen en ook 
duidelijk aan te geven wanneer de onverenigbaarheid ingaat. 

Voorstel 02.33 
Nieuw artikel 21 
Dispensatie van de reglementaire onverenigbaarheden is 
mogelijk, indien na verkiezing blijkt dat personen onver-
wacht worden gekozen in een functie terwijl zij een daarmee 
onverenigbare andere functie vervullen. 
Gegeven het feit dat betrokkene bij de kandidaatstelling 
reeds een ontslagbrief heeft ingeleverd, dient tussen de 
datum van verkiezing en benoeming: 
a. bij het hoofdbestuur en landelijke verkiezingscommissie 
een verzoek tot dispensatie voor een met name genoemde 
periode te worden ingediend; 
b. de landelijke verkiezingscommissie onmiddellijk een 
onderzoek in te stellen naar het gerechtvaardigd zijn van het 
verzoek, en daarbij tenminste de direct betrokkenen, inclu- 

sief opvolgers op de lijsten, te horen; 
c de landelijke verkiezingscommissie verslag uit te 
brengen aan het hoofdbestuur en daarbij een voorstel tot al 
dan niet dispensatieverlening met een aangegeven termijn 
te doen; 
d het hoofdbestuur over dit voorstel te beslissen, tegen 
welke beslissing betrokkene, alsmede overige belangheb-
benden in beroep kunnen gaan bij het geschillencollege; 
e het hoofdbestuur deze beslissing onmiddellijk aan de 
landelijke rapportagecommissie te melden en gemotiveerd 
in de eerstvolgende Democraat te publiceren. 
Toelichting 
Beslispunt voorjaarscongres. 

Stemadviescommissies 

Voorstel 02.34 
Nieuw artikel 22 
1 Uiterlijk één jaar vóór de datum waarop de verkiezingen 
worden gehouden kan de betreffende ledenvergadering op 
initiatief van de leden besluiten voor bij de dan komende 
kandidaatstelling een stemadviescommissie in te stellen; 
indien daartoe wordt besloten, wordt tevens het aantal 
leden van die commissie vastgesteld. In regio's en afdelin-
gen volgt dit eventuele besluit op het reglementair vereiste 
besluit al dan niet aan- de verkiezingen deel te nemen en de 
vaststelling van het verkiezingsreglement. Indien dit besluit 
niet uiterlijk één jaar voor de verkiezingen is genomen, kan 
er geen stemadviescommissie worden ingesteld. 
2 Stemadviescommissies bestaan uit een oneven aantal 
leden en treden niet in de taken en bevoegdheden van enige 
verkiezingscommissie en evenmin in de taken en bevoegd-
heden van het overeenkomstige bestuur. Het lidmaatschap 
van een stemadviescommissie is onverenigbaar met het 
lidmaatschap van enig bestuur, commissie of raad van het 
overeenkomstige niveau en tevens onverenigbaar met het 
uitoefenen van enige vertegenwoordigende functie in het 
openbaar bestuur, dan wel het kandidaat zijn daartoe. 
3 Indien tot een stemadviescommissie wordt besloten 
wordt onmiddellijk de kandidaatstelling voor het lidmaat-
schap van deze commissie geopend en aan alle leden van 
het betrokken niveau op de gebruikelijke wijze bekend 
gemaakt. Alle statutaire en reglementaire vereisten met 
betrekking tot de kandidaatstelling zijn op deze commissie 
van toepassing. De kandidaatstelling sluit dertig dagen 
nadat deze aan de betreffende leden bekend is gemaakt. 
Indien op het betreffende niveau geen vaste verkiezings-
commissie is ingesteld, benoemt de ledenvergadering ge-
lijktijdig met het besluit een stemadviescommissie in te 
stellen, een verkiezingscommissie-ad-hoc. 
4 De kandidaten voor de stemadviescommissie worden 
uiterlijk twee weken vóór de ledenvergadering waarin zij 
worden gekozen aan alle betrokken stemgerechtigde leden 
bekend gemaakt. De ledenvergadering benoemt de leden 
van de stemadviescommissie uiterlijk één maand voor de 
opening van de kandidaatstelling voor de vertegenwoordi-
gende functies uit de kandidaten, die zich voor de commis-
sie hebben aangemeld. Met in achtneming van het gestelde 
in artikel 15 lid 4 worden de voorzitter van de commissie en 
de overige leden afzonderlijk in functie gekozen volgens de 
methode van Bijlage C van dit reglement. Indien zich onvol-
doende kandidaten aanmelden, dan wel indien er onvol-
doende kandidaten in een stemadviescommissie worden 
gekozen, vervalt de commissie reglementair. 
5 Een stemadviescommissie heeft tot taak het op onpartij-
dige wijze rechtstreeks aan de betrokken kiesgerechtigde 
leden uitbrengen van een advies omtrent de kwaliteiten van 
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de kandidaten voor de vertegenwoordigende functie in 
relatie tot het door de ledenvergadering vastgestelde poli-
tiek profiel en het groeperen de kandidaten in volgorde van 
geschiktheid voor de met name aangegeven beleidsterr-
einen. 
6 De ledenvergadering, waarin wordt besloten tot het 
eventueel instellen van een stemadviescommissie, stelt 
daartoe tevens een politiek profiel vast, waarin wordt aange-
geven welke beleidsterreinen hoofdaccent voor een ko-
mende periode zullen hebben en over welke deskundig-
heden een fractie in elk geval moet beschikken. Het politiek 
profiel vormt de basis voor het alsdan te vervaardigen 
verkiezingsprogramma. 
7 Indien een stemadviescommissie wordt ingesteld dient 
in het verkiezingsreglement de procedure te worden opge-
nomen, waarin wordt vermeld dat: 
a. er na het sluiten van de kandidaatstelling tenminste 
dertig dagen dienen te worden uitgetrokken om alle kandi-
daten, die zich daartoe hebben opgegeven, door de com-
missie te kunnen horen; 
b. de commissie de kandidaten hoort aan de hand van een 
tevoren door de commissie opgestelde en aan de kandidaten 
toegezonden lijst van criteria en vraagpunten passend in 
het politieke profiel, aan de hand waarvan de kandidaten 
zullen worden beoordeeld; 
c. van het gesprek van de commissie met betrokken kan-
didaten door de commissie een zo volledig mogelijk verslag 
dient te worden gemaakt, waarbij overeenstemming dient te 
worden bereikt omtrent over betrokkene te verschaffen 
informatie; 
d. de commissie het stemadvies unaniem dient vast te 
stellen en eerst aan alle kandidaten dient te doen toekomen, 
waarna alle kandidaten gedurende één week het recht heb-
ben aan dit advies van de commissie een persoonlijke 
reactie toe te voegen van ten hoogste driehonderd woorden, 
het welk onverbrekelijk verbonden met het stemadvies aan 
de leden ter kennis wordt gebracht; 
e. eventuele geschillen over de wijze van handelen van de 
commmissie direct na het uitbrengen van het stemadvies 
aan de kandidaten bij het geschillencollege aanhangig kun-
nen worden gemaakt en binnen één week dienen te worden 
behandeld; het stemadvies kan niet aan de leden ter kennis 
worden gebracht, indien er nog procedures bij het 
geschillencollege lopen. 
Toelichting 
Conform aangenomen beslispunt voorjaarscongres stem-
adviescommissies overeenkomstig vaste commissies te behan-
delen. Punt 7 is de uitwerking van de gevraagde richtlijnen 
overeenkomstig het AR-advies. Gegeven de invloed van stem-
adviescommissies op het stemgedrag der leden zijn zowel een 
zeer zorgvuldige procedure als een deugdelijke bescherming 
van de belangen der kandidaten te waarborgen. 

Aanmelding en Acceptatie 

Voorstel 02.35 
Artikel 16 wordt artikel 23. 
Schrappen in lid 1 "aangetekend verzonden' en toevoegen "De 
verkiezingscommissie bevestigt onverwijld de ontvangst 
van de aanmelding". 
Toelichting 
Het aangetekend verzenden van het kandidaatstellingsformulier 
geschiedt zelden; aangezien het er slechts om gaat dat het 
formulier wordt ontvangen, is een ontvangstbevestiging beter, 
omdat dan betrokkene nog aktie kan ondernemen. 
Vervangen de aanhef van lid 2 en sub e "Bij iedere aanmelding 
dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: e. op de  

sluitingsdatum van de kandidaatstelling dient de kandidaat te 
voldoen aan de wettelijk vereiste voorwaarden om in het verte-
gen woordigen de lichaam te worden gekozen, met dien verstande 
dat aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de 
minimumleeftijd op de dag van benoeming moet zijn voldaan" door 
"Bij de indiening van de kandidatenlijst dient de kandidaat te 
voldoen aan de wettelijk vereiste voorwaarden om in het 
vertegenwoordigende lichaam te worden gekozen, met dien 
verstande dat aan de wettelijke voorschriften met betrek-
king tot de minimumleeftijd op de dag van benoeming moet 
zijn voldaan. Voorts dient door de kandidaat bij iedere 
aanmelding" 
Vervangen sub b. "in beginsel bereidverklaring om bij verkiezing 
of opvolging de functie te aanvaarden en de volle zittingstermijn 
te vervullen" door "een bereidverklaring te worden gegeven 
om bij verkiezing of opvolging de functie te aanvaarden en 
de volle zittingstermijn te vervullen; indien de verkiezing 
gepaard gaat met het indienen van verschillend samenge-
stelde lijsten, dient betrokkene een ongedateerde bedank-
brief bij te voegen, alsmede de benodigde set machtigin-
gen; de verkiezingscommissie gebruikt deze brief en de 
machtigingen teneinde de bij verkiezingen door de kiezers 
vastgestelde lijstvolgorde te handhaven bij tussentijdse 
opvolging". 

Voorstel 02.36 
Een nieuw sub d in te voegen "te worden aangegeven of hij/zij 
in aanmerking wenst te komen voor het lijsttrekkerschap". 

Voorstel 02.37 
Sub d wordt sub e. 

Voorstel 02.38 
Toevoegen nieuw sub t "een ontslagbrief uit de huidige func-
tie per datum van benoeming in de nieuwe (met de huidige 
onverenigbare) functie te worden gevoegd; deze brief wordt 
verzonden door de landelijke verkiezingscommissie op de 
dag dat de benoeming is geschied". 
Toelichting 
Lid 2 betreft, naast de toevoeging van het lijsttrekkerschap 
voornamelijk een redactionele aanpassing van de bestaande 
tekst met als uitzondering dat aan de wettelijke vereisten niet op 
een willekeurige sluitingsdatum van de kandidaatstelling moet 
zijn voldaan, doch bij de indiening van de lijst zelve; voorstelbaar 
is dat iemand tijdig naar een andere gemeente verhuist, doch 
nog niet bij de sluiting van de kandidaatstelling is verhuisd. Bo-
vendien is toegevoegd dat de onverenigbaarheid bewaakt kan 
worden door reeds bij de kandidaatstelling een gedateerde 
ontslgbrief te eisen. 

Voorstel 02.39 
Vervangen artikel 3 "Een kandidaat kan bij de aanmelding als 
kandidaat een voorkeur uitspreken voor een onverkiesbare 
plaats op de kandidatenlijst. Een zodanige voorkeur wordt aan 
de stemgerechtigde leden van 066 bekend gemaakt, maar laat 
de onder 2b bedoelde verklaring onverlet. Gelijktijdig met de 
aanmelding kan de kandidaat een persoonlijke toelichting van 
maximaal driehonderd woorden verstrekken. Deze toelichting 
mag geen verklaringen bevatten, die strijdig zijn met de in lid 2 
genoemde verklaringen en hierin mogen geen namen van an-
dere leden als referentie worden vermeld." 
door 
"Een kandidaat die bij de aanmelding als kandidaat een 
voorkeur uitspreekt voor een onverkiesbare plaats op de 
kandidatenlijst wordt na afloop van de interne verkiezingen 
door de betreffende verkiezingscommissie onderaan de 
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kandidatenlijst geplaatst'. 
Toelichting 
Het is ongewenst een onderscheid te maken naar verkiesbare 
en onverkiesbare plaatsen op de lijst, gezien de onvoorspelbaar-
held van de verkiezingsuitslag. Wel is het gewenst reglementair 
vast te leggen op welke wijze 'steungevers' onderaan lijsten 
toegevoegd mogen worden. De vermelding van de persoonlijke 
toelichting is overbodig. 

Voorstel 02.40 
Artikel 17 wordt artikel 24. 
Vervangen in lid 3 "dein het bij at 14 vastgesteld orgaan, dat' door 
de verkiezingscommissie,  die en Bedoeld orgaan door Me 

verkiezingscommissie". 
Toevoegen aan sub e "dan wel dat in strijd met statuten en 
huishoudelijk reglement in het verleden onverenigbare 
functies bekleed zijn blijven worden, ondanks schriftelijke 
aanmaningen één van betrokken functies te beëindigen". 
Toelichting 
Betreft voornamelijk redactionele aanpassingen aan eerdere 
artikelen. De toevoeging bij sub e maakt nog eens duidelijk dat 
het niet voldaan hebben aan de onverenigbaarheidseis in het 
verleden, toekomstige kandidaturen onmogelijk maakt. 

Presentatie 

Voorstel 02.41 
Artikel 18 wordt artikel 25. 

Voorkeursacties 

Voorstel 02.42 
Nieuw artikel 26. 
Het houden van voorkeursacties ten gunste van één of meer 
kandidaten voor bestuurlijke of vertegenwoordigende func-
ties binnen of namens de partij is toegestaan, onder de 
voorwaarden dat: 
a. er op geen enkele wijze ten nadele van de overige 
kandidaten wordt gesproken of gehandeld in woord noch 
geschrift; 
b. het verantwoordelijke bestuur zich met de inhoudelijke 
bewoording van de actie accoord heeft verklaard; 
c. indien er sprake is van verzending aan leden, het landelijk 
secretariaat op kosten van de actievoerders als "verzend-
huis" optreedt; 
d. aan actievoerders geen ledenlijsten of adres-etiketten 
van leden ter beschikking worden gesteld. 
Toelichting 
Betreft effectuering van een opiniërende congrespeiling terzake. 

Stemmingen 

Voorstel 02.43 
Artikel 19 wordt artikel 27. 
Vervangen in lid 1 'die in de laatst vervaardigde ledenlijst als lid 
zijn opgenomen" door "die in de voor het betreffende organi-
satie-niveau laatst vervaardigde ledenlijst als lid zijn opge-
nomen voorzover zij aan de contributieverphichting hebben 
voldaan". 

Verkiezing voor het Nederlandse en Europees parlement. 

Voorstel 02.44 
Artikel 100 wordt artikel 28. 

Europees parlement. 

Voorstel 02.45 
Artikel 106 wordt artikel 29. 
Aanpassen verwijzingsartikelen aan nieuwe nummering. 
Toevoegen, lid 3 aan lid 1. 
Toelichting 
Deze bepaling hoort bij de kandidaatstelling en dus in dit lid thuis. 

Voorstel 02.46 
Vervangen in lid 2 'tot veertig" door "in aantal" en toevoegen aan 
lid 2 ',doch waarbij kandidaten die op minder dan tien pro-
cent van de stembiljetten zijn vermeld buiten beschouwing 
worden gelaten"; 
Toelichting 
Precieze aantallen worden niet meer genoemd. De drempel-
waarde, die geldt voor kandidaatstelling voor het  EP  is gesteld 
op 10% van de deelnemende biljetten. 

Voorstel 02.47 
Schrappen het restant van lid 3 "Voorts dienen zij aan te geven 
of zij tevens kandidaat willen zijn voor de verkiezing van de 
lijstaan voerde?'. 
Toelichting 
Deze bepaling is reeds bij de algemene aanmeldingsvoorwaarden 
vermeld. 

Voorstel 02.48 
Vervangen lid 4 "De lijstaanvoerder kan gekozen worden con-
form art. 104 lid 3, of wel d.m. v. de schriftelijke stemming. De ALV 
die beslist over deelname, bepaalt welke methode wordt ge-
volgd door "De ALV, die het europees programma behandelt, 
kiest de lijstaanvoerder uit de kandidaten die zich daarvoor 
hebben aangemeld. Deze verkiezing geschiedt volgens. 
bijlage Cvan dit reglement". 
Toelichting 
Er is geen reden meer de lijsttrekker voor het  EP  niet op de ALV 
te kiezen. 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Voorstel 02.49 
Artikel 101 wordt artikel 30. 
Volgorde wijzigen in procedure-volgorde; dus lid 2 na oud lid 5. 

Voorstel 02.50 
Schrappen lid 3 sub b ', en in verband daarmee opgave van de 
kieskringgroep waarin de kandidaat aan de verkiezing wil deel- 
nemen". 
Toelichting 
De kieskringgroepen worden afgeschaft. 

Voorstel 02.51 
Schrappen lid 5. 
Toelichting 
De procedure bij vervroegde verkiezingen wordt in het geheel in 
een afzonderlijk 
artikel opgenomen. 

Voorstel 02.52 
Vervangen in lid 2 "De eerste ronde bestaat uit schriftelijke 
voorverkiezingen per kieskringgroep, en de tweede ronde uit 
een landelijke schriftelijke poststemming voor alle leden en 
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verkiezing van de lijsttrekker op de algemene ledenvergadering" 
door "Beide ronden bestaan uit een landelijke schriftelijke 
poststemming voor alle leden". 
Toelichting 
Conform beslispunt voorjaarscongres. 

Voorstel 02.53 
Schrappen lid 6. 
Toelichting 
Overbodig geworden, omdat vervroegde verkiezingen afzon- 
derlijk worden geregeld en er 
voorts slechts twee landelijke rondes zijn. 

Voorstel 02.54 
Artikel 102 wordt artikel 31 
Vervangen lid 1, 2 en 3 
Ten behoeve van de voorverkiezingen worden de volgende vijf 
kieskringgroepen gevormd: 
/ Noord, omvattende de provincies Groningen, Friesland, 
Drenthe, Overijssel en Flevoland;  
II Midden, omvattende de provincies Utrecht en Gelderland;  
Ill Holland-noord, omvattende de provincie Noord-Holland;  
IV Holland-zuid, omvattende de provincie Zuid-Holland; 
V Zuid, omvattende de provincies Zeeland, Noord-Brabant en 
Limburg. 
Iedere kandidaat kan zich slechts voor één groep aanmelden. In 
het buitenland woonachtige leden worden geacht tot de kies-
kringgroep V te behoren, en worden in de gelegenheid gesteld 
aan de voorverkiezingen in deze groep deel te nemen. 
De landelijke verkiezingskommissie benoemt in overleg met de 
betrokken regiobesturen voor iedere kieskringgroep een groep-
sverkiezingskommissie, die met betrekking tot de voor-
verkiezingen een overeenkomstige taak en positie heeft als de 
landelijke verkiezingskommissie. 
door nieuw lid 1 
"De voorverkiezingsrönde is bestemd voor die kandidaten, 
die geen deel uitmaken van de fracties in de eerste en 
tweede kamer der staten-generaal, dan wel van het europees 
parlement". 
Vervangen in lid 4 "Per kieskringgroep worden voorverkiezingen 
gehouden onder verantwoordelijkheid van de groepsverkiezing-
skommissies. Binnen vier weken na sluiting van de aanmel-
dingstermijn zenden de groepsverkiezingskommissies in over-
leg met de landelijke verkiezingskommissie aan alle in het 
gebied van hun kieskringgroep wonende stemgerechtigde leden 
een opgave in alfabetische volgorde, beginnende met een door 
loting verkregen letter, van alle kandidaten voor de betreffende 
groep' 
door 
"Binnen vier weken na sluiting van de aanmeldingstermijn 
zendt de landelijke verkiezingskommissie aan alle stem-
gerechtigde leden een opgave in alfabetische volgorde, 
beginnende met een door loting verkregen letter, van alle 
kandidaten». 
Vervangen in lid 5" ten hoogste vijfentwintig" door "een door de 
landelijke verkiezingscommissie in overeenstemming met 
de in te dienen kieslijsten te bepalen aantal». 
Vervangen in lid 6 "groepsverkiezingskommissies" door "lan-
delijke verkiezingscommissie" en schrappen "doch in ieder 
geval één per kieskringgroep. Zittende fraktieleden zijn behou-
dens overmacht gehouden in de kieskringgroep, waar zij kandi-
deren, hun kandidatuur persoonlijk te verdedigen». 
Toelichting 
Uitwerking van de twee landelijke rondes, één zonder en de 
tweede met de reeds aanwezige landelijke politici. 

Voorstel 02.55 
Artikel 103 wordt artikel 32. 
Vervangen in lid 1 "groepsverkiezingskommissies" door "de 
landelijke verkiezingscommissie» en schrappen" en dient, 
alvorens gepubliceerd te worden, door de landelijke verkiezing- 
skommissie te worden goedgekeurd". 
Schrappen in lid 3 "per kieskringgroed' en 'Een verslag van deze 
uitslagbepaling wordt binnen veertien dagen toegezonden aan 
de landelijke verkiezingskommissie". 
Toelichting 
De procedure is aangepast aan een landelijke ronde. 

Voorstel 02.56 
Artikel 104 wordt artikel 33. 
Vervangen lid 1 
"Na goedkeuring kombineert de landelijke verkiezingskommissie 
de vijf ranglijsten tot één landelijke ranglijst volgens onder- 
staande methode: 
a aan de kandidaten met rangnummer 1 van elk der ranglijsten 
wordt rangwaarde 1 toegekent, aan de kandidaten met rang-
nummer 2 rangwaarde 1/2, aan de kandidaten met rangnummer 
3 rangwaarde 1/3, enz.; 
b. de kandidaten worden geplaatst in de volgorde van de aldus 
verkregen rangwaarde; bij gelijke rangwaarde worden kandida-
ten geplaatst in een door loting te bepalen volgorde; 
c. de aldus verkregen ranglijst van kandidaten is de voorlopige 
landelijke ranglijst' 
door 
"Ten behoeve van de definitieve lijstvaststelling worden aan 
de voorlopige ranglijst die kandidaten, die deel uitmaken 
van de fracties in de eerste en tweede kamer der staten-
generaal, dan wel van het europees parlement en zich 
kandidaat stellen voor verkiezing in de tweede kamer, toe-
gevoegd". 
Schrappen lid 2. 
Verplaatsen lid 3 naar artikel 37 na lid 3. 
Toelichting 
De procedure is aangepast aan een landelijke ronde en de 
doublure met algemene kandidaatstelling is geschrapt. 

Voorstel 02.57 
Artikel 105 wordt artikel 34. 
"Eerste 40" wijzigen in "het vooral door het LVC bepaalde 
aantal". 
Tussen voegen in lid 1 tussen "ranglijst," en "onder vermelding" 
"aangevuld met de volgens art.33 gestelde kandidaten, 
gezamenlijk in alfabetische volgorde beginnende met een 
door loting verkregen letter," 
Toevoegen na eerste zin in lid 3 "Deze definitieve lijst wordt 
door de landelijke verkiezingscommissie gecorrigeerd op 
basis van de door de kiezers uitgebrachte voorkeurs-
stemmen. Deze laatste lijst is bepalend voor de opvolging". 
Verplaatsen als toevoeging aan het nieuwe lid 4 (oud artikel 104 
lid 3) de tweede zin van lid 3. 
Vervangen lid 4 'De kandidaten met de rangnummers 1  tern  25 
van de definitieve landelijke lijst worden op alle in te dienen 
kandidatenlijsten op de overeenkomstig genummerde plaatsen 
geplaatst' door "De landelijke verkiezingscommissie bepaalt 
in overeenstemming met het vooraf aangekondigde welk 
aantal kandidaten van de definitieve landelijke lijst op alle in 
te dienen kandidatenlijsten op de overeenkomstig genum-
merde plaatsen worden geplaatst". 
Vervangen in lid 5 "plaatsen 26 t/m 30' door "de resterende 
plaatsen" en tussenvoegen tussen "van" en "de eigen" "ten-
minste" 
Vervangen in lid 6 "nr26 en volgenden" door "de opvolgenden". 
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Vervangen in lid 7 "de plaatsen 26 tIm 30' door 'de resterende 
plaatsen". 
Toelichting 
Aanpassing aan het twee-ronden systeem. De eerste veertig 
kandidaten van de 
voorronde worden gekombineerd met de herkiesbare zittende 
politici. De Limburgse suggestie om "regionale" kandidaten per 
kieskring naar voren te schuiven moet vanweg de daaruit ont-
stane problemen, die in de leden 7 en 8 van dit artikel worden 
geregeld, worden afgewezen. 

Tussentijdse verkiezing 

Voorstel 02.58 
Nieuw artikel 35. 
1 Voo de termijnen genoemd in de artikelen met betrekking 
tot de procedure bij tussentijdse verkiezingen voor de 
tweede kamer der staten-generaal wordt het tijdstip waarop 
het koninklijk besluit tot ontbinding der tweede kamer en 
het bepalen van de datum der Vervroegde verkiezingen 
vastgesteld op vrijdag; indien het feitelijk besluit wordt 
genomen op een andere dag, dan geldt voor de termijnen de 
daaraan voorafgaande vrijdag. 
2 Tenzij in de artikelen met betrekking tot de procedure bij 
tussentijdse verkiezingen voor de tweede kamer de staten-
generaal anders is vermeld, zijn de bepalingen met betrekking 
tot de kandidaatstelling en verkiezing van het huishoudelijk 
reglement zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

Voorstel 02.59 
Nieuw artikel 36.(nog afhankelijk van definitief schema LVC). 
1 Op het moment dat een kabinet het vertrouwen van het 
parlement via een motie van wantrouwne verliest, dan wel 
het vertrouwen van de deelnemende coalitiepartners, zal 
ongeacht eventueel op gang te brengen "lijmpogingen" 
onmiddelijk de kandidaatstelling voor tussentijdse kamer-
verkiezingen worden opengesteld. 
2 De kandidaatstelling sluit tien dagen nadat het koninklijk 
besluit tot ontbinding van de tweede kamer en de datum van 
kamerverkiezingen wordt bekendgemaakt. 
3 Het recht van beroep op weigering van enige kandidaat 
staat gedurende maximaal drie dagen open, vanaf het mo-
ment dat de landelijke verkiezingscommissie een afwijzing-
sbeschikking aangetekend aan betrokkene heeft verzon-
den. Het geschillencollege besuiterlijk op de 15de dag ha 
het KB over deze beroepen. Voor het overige staat er geen 
beroep op het geschillencollege open inzake de 
kandidaatstellings- en verkiezingsprocedure, met name niet 
voor een besluit als bedoeld ir! art.018. 
4 Het kandidatenoverzicht dient met het concept-
verkiezingsprogramma uiterlijk op de 18de dag na het KB 
aan de leden te worden verzonden. 
5 Alle kandidaten worden in de gelegenheid gesteld zich 
te presenteren: 
a. op de 24e dag na het KB te 's-Hertogenbosch,  
b. op de 25e dag na het KB te Utrecht, 
c. op de 26e dag na het KB te Zwolle; 
tijdens deze presentatievergaderingen is er recht op uit-
brengen van stemadviezen. "Voorkeursacties" blijven mo-
gelijk in overeenstemming met het bepaalde in het huis-
houdelijk reglement. 
6 De verkiezing wordt gehouden in één landelijke post-
stemming, tussen de 18e en de 28e dag na het kb volgens de 
methode van Bijlage B van het huishoudelijk reglement. De 
lijsttrekker wordt gekozen volgens de methode van Bijlage 
C van het huishoudelijk reglement tijdens de ALV die het 
verkiezingsprogramma vaststelt. 

Eerste kamer der staten-generaal. 

Voorstel 02.60 
Artikel 107 wordt artikel 37. 
Vervangen in lid 2 "tot veertig" door "in aantal" en toevoegen aan 
lid 2 ',doch waarbij kandidaten die op minder dan tien pro-
cent van de stembiljetten zijn vermeld buiten beschouwing 
worden gelaten". 
Toelichting 
Precieze aantallen worden niet meer genoemd. De drempel-
waarde, die geldt voor kandidaatstelling voor het  EP  is gesteld 
op 10% van de deelnemende biljetten. 

Voorstel 02.61 
Vervangen in lid 4 "indiening van de kandidatenlijsten ingevolge 
de kieswet en sluit uiterlijk drie maanden voor deze dag" door "de 
statenverkiezingen, die de samenstelling van de eerste 
kamer bepalen en sluit uiterlijk vijf maanden voor deze dag; 
de kandidatenlijst dient uiterlijk twee maanden voor de 
statenverkiezingen definitief te zijn vastgesteld". 
Toelichting 
De doorwerking van de volledige koppeling van de eerste-kamer 
verkiezing direct aan de statenverkiezingen zou dienen te bete-
kenen dat de kandidatenlijst voor de eerste kamer gereed dient 
te zijn vóór dat de statenlijsten worden ingediend, opdat tijdig 
over eventuele onverenigbaarheden beslissingen kunnen wor-
den genomen. 

Provinciale Staten 

Voorstel 02.62 
Artikel 142 wordt artikel 38. 

Gemeenteraden 

Voorstel 02.63 
Artikel 169 wordt artikel 39. 

VERKIEZING IN FUNCTIES 

Verkiezing voor functies op landelijk niveau 

Voorstel 02.64 
Artikel 46 wordt artikel 40 
Tussenvoegen in lid 1 tussen "besturen" en "en commissies" 
"bijzondere organen" en in lid 3 tussen "aan" en "het landelijk 
secretariaat" "de landelijke verkiezingscommissie p'a". 
Voorts schrappen in lid 3" aangetekend' en daarvoor in de plaats 
toevoegen aan lid 3 "Van deze aanmelding wordt onverwijld 
een ontvangstbevestiging verzonden". 
Toelichting 
Dat ook de bijzondere organen landelijk worden gekozen spreekt 
vanzelf. Voor de duidelijkheid is ook opgenomen dat de aanmel-
ding geschiedt bij de verkiezingscommissie. De bedoeling van 
aangetekend verzenden is een bewijs van aanmelding in han-
den te hebben. Gegeven die bedoeling is een bevestiging beter 
dan "aantekenen" als verplichting, omdat je er dan toch te laat 
achter komt als er iets mis is. 

Verkiezing voor functies op regionaal niveau 

Voorstel 02.65 
Nieuw artikel 41 overeenkomstig artikel 40 
1 Bij publicatie van de  ARV-agenda publiceert het regio- 
bestuur in welke vakatures in besturen en commissies de 
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ARV  dient te voorzien. 
2 De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling begint 
onmiddellijk nadat door het regiobestuur aan de leden 
mededeling hiervan is gedaan en sluit vier maal vieren-
twintig uur voor de  ARV.  
3 Ieder regiolid van D66 kan zich aanmelden als kandidaat 
door middel van een aanmeldingsformulier, te richten aan 
de regionale verkiezingscommissie. Van deze aanmelding 
wordt onverwijld een ontvangstbevestiging verzonden. 

Verkiezing voor functies op afdelings niveau. 

Voorste! 02.66 
Nieuw artikel 42 overeenkomstig artikel 40 
1 Bij publicatie van de AAV-agenda publiceert het afdeling-
sbestuur in welke vakatures in besturen en commissies de 
AAV dient te voorzien. 
2 De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling begint 
onmiddellijk nadat door het afdelingsbestuur aan de leden 
mededeling hiervan is gedaan en sluit vier maal vieren-
twintig uur voor de AAV. 
3 Ieder afdelingslid van D66 kan zich aanmelden als 
kandidaat door middel van een aanmeldingsformulier, te 
richten aan de afdelings-verkiezingscommissie.Van deze 
aanmelding wordt onverwijld een ontvangstbevestiging 
verzonden. 

t/m Artikel 49 PM 

VAN HET POLITIEK PROGRAMMA 

Hoofdstuk 3: POLITIEK PROGRAMMA 

Toelichting 
Het voorjaarscongres heeft besloten dat de programmacommissie 
ten behoeve van de verkiezingsprogramma's gehandhaafd blijft 
en dient te worden geregeld overeenkomstig een vaste commis-
sie; de programmacommissie legt rechtstreeks aan de leden-
vergadering het concept-verkiezingsprogramma voor en adviseert 
de ledenvergadering over de ingediende moties en amende-
menten; de programmacommissie heeft de eindredactie van het 
verkiezingsprogramma; besturen en fracties zijn, tezamen als 
minderheid, in de programmacommissie vertegenwoordigd. 
Daarnaast heeft het congres aanvaard dat er ook een 
hoofdbestuurscommissie voor het politieke programma zal zijn. 
Onderstaand is deze besluitvorming uitgewerkt. 

Voorstel 03.01 
Vervangen: overal waar in dit hoofdstuk sprake is van verwijzing 
naar artikelen uit statuten en/of huishoudelijk reglement worden 
de verwijzingen aangepast aan de nieuwe nummering. 

Algemeen 

Voorstel 03.02 
Artikel 90 wordt artikel 50. 
Vervangen in lid 1 sub 
a. het beleidsprogramma; 
b. het verkiezingsprogramma; 
C. het europees programma; 
d. een aantal statenprogramma's; 
e. een aantal gemeenteprogramma's; 
f. een aantaJ programma's t b. v. de verkiezingen van openbare 
lichamen; 

g. een aantal stadsdeelraadsprogramma's. 
door sub 
a: het beleidsprogramma en de ALV-uitspraken over maj- 
eure politieke thema's; 
b. het verkiezingsprogramma voor het nederlandse parle-
ment; 
c. het verkiezingsprogramma voor het europees parle-
ment; 
d. de verkiezingsprogramma's voor provinciale staten; 
e. de verkiezingsprogramma's voor gemeenteraden. 
Toelichting 
Redactionele herformulering in termen van verkiezings-
programma's. Bovendien detoevoeging aan het beleids-
programma van de gegroeide praktijk om over belangrijke poli-
tieke thema's congresuitspraken te doen (reglementair hebben 
deze uitspraken thans geen enkele status). In verband met de 
decentralisatie van de regelbevoegdheid terzake van subregio's 
en deelafdelingen naar de regio's resp. afdelingen, dient in het 
instellingsbesluit van de overeenkomstige ledenvergaderingen 
te worden bepaald of er sprake is van gekozen vertegenwoordi-
gingen en zo ja, dan behoort het betreffende verkiezings-
programma tot het politiek programma en valt dat krachtens dit 
reglement onder de bepalingen van dit hoofdstuk. 

Voorstel 03.03 
Vervangen in lid 2 "programmacommissie, gehoord het hoofd-
bestuur" door "hoofdbestuurscommissie voor het politieke 
programma". 
Schrappen lid 3 en 4. 
Toelichting 
Nu er een duidelijke taakstelling is voor de programmacommissie 
ten behoeve van het verkiezingsprogramma, is de bewaking van 
de samenhang  etc.  primair een taak voor het bestuur overeen-
komstig de door het congres vastgestelde taakstelling voor 
besturen. Leden 3 en 4 gaan er van uit dat de besturen pro-
gramma-voorstellen aan de leden voorleggen. Nu dat door 
commissies zelf wordt gedaan zijn deze overbodig geworden. 

Programmacommissies 

Voorstel 03.04 
Nieuw artikel 51. 
1 Er is een hoofdbestuurcommissie voor het politiek pro-
gramma en er zijn programmacommissies ten behoeve van 
de verkiezingsprogramma's op elk niveau. 
2 De leden van de hoofdbestuurscommissie worden door 
het hoofdbestuur benoemd en ontslagen; de hoofdbestuur-
scommissie werkt in overeenstemming met het hoofdbestuur 
en kan door het hoofdbestuur worden belast met het advi-
seren aan de ALV omtrent ingediende moties en amende-
menten. 
3 De algemene ledenvergadering stelt de landelijke 
programmacommissie in overeenkomstig de bepalingen 
voor een vaste commissie Regio- en afdelingsvergaderingen 
stellen de programmacommissie op overeenkomstige ni-
veau in als commissie-ad-hoc. 
Toelichting 
Aangegeven wordt waar de instellingsbevoegdheid overeen-
komstig de besluitvorming tijdens het voorjaarscongres moet 
liggen. Gezien de pleidooien zo min mogelijk verplchte organen 
aan regio's en afdelingen op te leggen, is ook hier gekozen voor 
een commissie-ad-hoc. 

Voorstel 03.05 
Artikel 65 wordt artikel 52. 
Nieuw lid 1 
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onmiddellijk af als lid van de commissie en stelt het verant-
woordelijke bestuur hiervan in kennis. 
5 Het verantwoordelijke bestuur stelt een aldus ontstane 
vacature met spoed in de eerstvolgende LV open. 

Programmacommissies bestaan uit een oneven aantal le-
den; indien dit niet (meer) het geval is, dient het overeen-
komstige bestuur zo spoedig mogelijk de vacatures bij de 
LV open te stellen; de commissie kan doorfunctioneren. 
Toelichting 
Conform congresbesluit programmacommissies als vaste com-
missie te beschouwen. 

Voorstel 03.06 
Oud lid 1 en 2 wordt lid 2. 
Vervangen 
1 De programmacommissie bestaat uit twaalf leden, waarvan 
er vijf worden benoemd kon  form  het gestelde in lid 2 
2 Het hoofdbestuur en de fracties van de eerste en tweede 
kamer en het europees parlement, alsmede het SWB-bestuur, 
wijzen uit hun midden gezamenlijk vijf leden van de programma-
commissie aan. 
door 
De landelijke programmacommissie bestaat uit een oneven 
aantal leden, waarvan de meerderheid wordt gevormd door 
de rechtstreeks door de ledenvergadering gekozen leden 
en vijf worden benoemd door het hoofdbestuur, de fracties 
van de eerste en tweede kamer en het europees parlement 
gezamenlijk uit hun midden. 
Toelichting 
In het algemeen geven de reglementen meer flexibiliteit door 
slechts in het uiterste geval precieze aantallen vast te leggen. 
Commissies kunnen in sommige perioden meer in andere perio-
den minder leden bevatten. Slechts de verhouding tussen 
gekozenen en benoemden is aangegeven. 

Voorstel 03.07 
Nieuw lid 3. 
3 De algemene regio., respectievelijk afdelingsvergadering 
bepaalt het minimum aantal leden voor de overeenkomstige 
programmacommissie, met dien verstande dat de direct 
door de ledenvergadering gekozenen altijd een meerder-
heid vormen. 
Toelichting 
Aanpassing lid 2 en 3 naar de algemene regeling voor alle 
niveau's. 

Voorstel 03.08 
Nieuw artikel 53. 
1 Het lidmaatschap van de landelijke programmacommissie 
is voor de door de algemene ledenvergadering verkozen 
leden onverenigbaar met het lidmaatschap van de lande-
lijke vaste commissies, alsmede met het lidmaatschap van 
het europees parlement, de beide kamers der staten-ge-
neraal, het hoofdbestuur, de bijzondere organen, de lande-
lijke adviesraad en overeenkomstige commissies op re-
gionaal en afdelingsniveau. 
2 Het lidmaatschap van de regionale programmacommissies 
is voor de door de algemene regiovergadering verkozen 
leden onverenigbaar met het lidmaatschap van provinciale 
staten, het regiobestuur, de regionale adviesraad en over-
eenkomstige commissies op landelijk en afdelingsniveau. 
3 Het lidmaatschap van de afdelingsprogrammacommissies 
is voor de door de algemene afdelingsvergadering verkozen 
leden onverenigbaar met het lidmaatschap van de ge-
meenteraad, het afdelingsbestuur, de afdelingsadviesraad 
en overeenkomstige commissies op landelijk en regionaal 
niveau. 
4 Zodra een lid van een programmacommissiezich kandidaat 
stelt voor één van de organen, waarmee het lidmaatschap 
als onverenigbaar wordt beschouwd treedt betrokkene  

Voorste! 03.09 
Nieuw artikel 54. 
I Leden van de landelijke programmacommissie worden 
voor de tijd van drie jaar gekozen, en zijn slechts eenmaal 
als zodanig onmiddellijk herkiesbaar. Leden van een regio-
nale of afdelingsverkiezingscommissie worden uiterlijk één 
jaar voor de betreffende verkiezingen gekozen en blijven in 
functie tot dat de eindredactie van het betreffende 
verkiezingsprogramma is vastgesteld. 
2 Met in achtneming van het gestelde in artikel 15 lid 4 kiest 
de LV de voorzitter en de leden van de commissie in functie 
volgens de methode van bijlage C van het huishoudelijk 
reglement. 
3 De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor 
het functioneren van de commissie en voert namens de 
commissie het overleg met het overeenkomstige bestuur. 
4 Ingeval van tussentijdse verkiezingen wordt voor die 
leden waarvan het lidmaatschap van de commissie regle-
mentair eindigt, de zittingsduur met maximaal één jaar 
verlengd. 
Toelichting 
Artikelen 53 en 54 overeenkomstig de vaste commissies. 

Voorstel 03. 10 
Artikel 90 lid 5 en artikel 92 lid 1, 4 en 6 worden artikel 55. 
Vervangen "programmacommissie" door "hoofdbestuurs-
commissie voor het politieke programma". 
Vervangen artikel 92 lid 1 De programmacommissie  draagt zorg 
voor de ontwerpteksten voor het beleidsprogramma en stelt 
deze tijdig ter beschikking van het hoofdbestuur 
door "De hoofdbestuurscommissie voor het politiek pro-
gramma draagt zorg voor de ontwerpteksten voor het 
beleidsprogramma en de wijziging daarvan, alsmede voor 
de voorstellen aan de algemene ledenvergadering over 
majeure politieke thema's en stelt deze tijdig ter beschik-
king van de leden". 
Artikel 92 lid 4 wordt aangepast lid 2. 
Artikel 92 lid 6 wordt lid 3. 
Artikel 90 lid 5 wordt aangepast lid 4. 
Artikel 66 vervangen "De programmacommissie heeft tot taak 
[voorzover niet geregeld in art.27 en hoofdstuk 6 van dit regle-
ment]: de bewaking van de samenhang tussen beleids-, 
verkiezings- en europees programma" 
door nieuw lid 5 
De hoof dbestuurscommissie voor het politiek programma 
heeft bovendien tot taak de bewaking van de samenhang en 
afstemming van de verkiezingsprogramma's op de onder-
scheiden niveau's en het hoofdbestuur te adviseren om-
trent het verbinden van de naam van D66 aan de betreffende 
kandidatenlijsten. Bovendien is deze commissie belast met 
de bewaking van de samenhang van het politieke pro-
gramma en gebruikt dit als toetsingskader voor de beoor-
deling van "actuele politieke moties" tijdens een ALV en de 
vastgestelde verkiezingsprogramma's. 
Toelichting 
Effectuering van de duidelijke scheiding tussen enerzijds het 
politieke programma als geheel en het beleidsprogramma ca in 
het bijzonder met anderzijds de verkiezingsprogramma's op de 
verschillende niveau's. 
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Voorstel 03.11 
Artikel 67 en artikel 92 lid 2 en 3 worden artikel 56. 
Vervangen 
"De programmacommissie heeft het recht (voorzover niet gere- 
geld in art. 27 en hoofdstuk 6 van dit reglement). 
a om amendementen met betrekking tot beleids-, verkiezings- 
europees programma die zich in dezelfde richting uitlaten ineen 

te voegen; 
b om amendementen met betrekking tot het beleids-, verkiezinge-
europees programma als redactioneel voor te leggen aan de 

ALV; 
c. om bij de publicatie van de amendementen aan te geven, waar 
de zwaartepunten van de discussie liggen; 
d om de ALV te adviseren. 
2 Bij de concept-teksten geeft de programmacommissie de 
bes/ispunten aan ten behoeve van de behandeling op de ALV. 
3 Na de besluitvorming op de ALV draagt de programma-
commissie zorg voor de eindredactie van de teksten met inacht-
neming van de besluiten van de ALV" 
door 
1 De programmacommissie heeft tot taak 
a. het ontwerpen van het verkiezingsprogramma ten be-
hoeve van de verkiezingen op het overeenkomstige niveau; 
b. het rechtstreeks ter besluitvorming voorleggen van dit 
ontwerp-verkiezingsprogramma aan de betreffende leden-
vergadering op de wijze, zoals dat voor de indiening van 
ontwerp-verkiezingsprogramma's geregeld is in dit huis-
houdelijk reglement; 
c. het ter vergadering adviseren aan de leden omtrent de 
ingediende moties en amendementen op overeenkomstig 
niveau, volgens de bepalingen van dit reglement. 
2 Bij de concept-teksten geeft de commissie de beslis-
punten aan ten behoeve van de behandeling op de LV. 
3 Na de besluitvorming op de LV draagt de programma-
commissie zorg voor de eindredactie van de teksten met 
inachtneming van de besluiten van de LV; de rapportage-
commissie ziet er op toe dat de eindredactie van het pro-
gramma in overeenstemming is met de besluitvorming." 
Toelichting 
De typische rapportagetaken van de programmacommissie (als 
ontwerpers van de voorstellen) zijn naar de rapportagecommissie 
(als bewakers van de besluitvorming) overgegaan. Programma-
commissies adviseren nu in plaats van de overeenkomstige 
besturen rechtstreeks aan de ledenvergadering, zoals in het 
voorjaarscongres is besloten. 

Beleidsprogramma 

Voorstel 03.12 
Artikel 91 wordt artikel 57. 
Schrappen in lid 2 "of de programmacommissie (zie art. 0931. 
Toevoegen nieuw lid 6 
"6 Slechts het eerste inleidende hoofdstuk en de eerste 
inleidende paragrafen per hoofdstuk bevatten standpunten 
in algemene termen, doch deze mogen niet in strijd zijn met 
of een aanvulling geven op de rest van het programma, dan 
wel een bijzondere interpretatie daarvan; deze inleidingen 
worden onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur 
vervaardigd en zijn door de ledenvergadering niet amen-
deerbaar; de ALV heeft het recht via moties aan te geven 
welke prof ileringspunten in deze inleidingen naar voren 
dienen te worden gebracht." 
Toelichting 
Conform voorjaarscongres, inclusief toezegging ALV-moties. 

Voorstel 03.13 
Artikel 93 lid 1 wordt artikel 57 lid 7. 
Vervangen sub a "wanneer het hoofdbestuur een daartoe strak-
kend voorstel dat het van de programmacommissie heeft 
ontvangen aan de ALV voorlegt" door "wanneer de 
hoofdbestuurscomrnissie voor het politiek programma een 
daartoe strekkend voorstel aan de ALV voorlegt en de ALV 
dit voorstel vaststelt 'en toevoegen een nieuw sub c "wanneer 
de ALV een aktueel politieke motie aanneemt, die een 
bewust gekozen standpuntverandering in relatie tot het 
beleidsprogramma behelst". 
Toelichting 
De ALV moet een voostel eerst vaststellen voordat dit het 
beleidsprogramma wijzigt. Sub c is een noodzakelijk wanneer 
een congresuitspraak terzake is gedaan. 

Voorstel 03.14 
Schrappen artikel 93 lid 2 "In het geval van lid la, is het hoofd-
bestuur verantwoordelijk voor de inhoud van het wijzigings-
voorstel, en is art. 92 van overeenkomstige toepassing". 
Toelichting 
Overbodig geworden omdat dit nu anders geregeld is. 

Voorstel 03.15 
Artikel 92 lid 5 wordt artikel 57 lid 8. 
Tussenvoegen tussen "lid ld" en "maken" "en C" 

Toelichting 
Een actueel politieke motie kan als zodanig het beleidsprograama 
niet wijzigen, doch verplicht wel tot het indienen van een 
wijzigingsvoorstel, dat daarna in normale procedure al dan niet 
wordt aangenomen. Niet-aannemen betekent heroverweging 
APM. 

Verkiezingsprogramma Nederlands Parlement 

Voorstel 03.16 
Artikel 94 wordt artikel 58. 
Toevoegen aan lid 1 "Slechts het eerste inleidende hoofdstuk 
en de eerste inleidende paragrafen per hoofdstuk bevatten 
standpunten in algemene termen, doch deze mogen niet in 
strijd zijn met of een aanvulling geven op de rest van het 
programma, dan wel een bijzondere interpretatie daarvan; 
deze inleidingen worden onder verantwoordelijkheid van de 
programmacommissie vervaardigd en zijn door de leden-
vergadering niet amendeerbaar; de ALV heeft het recht via 
moties aan te geven welke prof ileringspunten in deze inlei-
dingen naar voren dienen te worden gebracht". 
Toevoegen aan lid 2", doch is van overeenkomstige beteke-
nis voor de eerste kamer der staten generaal". 
Tussenvoegen in lid 3 tussen "tweede" en "kamer' "en eerst'. 
Lid 6 wordt aangepast lid 5 
Toelichting 
De toevoeging aan lid 1 is konform de toezegging in het voorjaar-
scongres. Tot nu toe was de eerste kamerfractie feitelijk "on-
gebonden" aan enig verkiezingsprogramma. Dat is thans ge-
koppeld aan de gebondenheid van de tweede kamerfractie. 

Voorstel 03.17 
Artikel 94 lid 5 wordt artikel 59. 
Vervangen "Indien het bij tussentijdse verkiezingen voor de 
tweede kamer der staten generaal niet mogelijk is een ontwerp 
verkiezingsprogramma aan de ALV voor te leggen, stelt het 
hoofdbestuur op voorstel van de programmacommissie een 
verkiezingsprogramma vast op basis van het geldende beleids-
programma' door 
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"De programmacommissie werkt voortdurend aan de 
actualisering van het laatst vastgestelde verkiezings-
programma. In geval van tussentijdse verkiezingen voor de 
tweede kamer der staten-generaal wordt het aldus geactu-
aliseerde programma als concept-verkiezingsprogramma 
gelijktijdig met het kandidatenoverzicht aan de leden toege-
zonden. Indien het bij tussentijdse verkiezingen voor de 
tweede kamer der staten generaal niet mogelijk is een 
ontwerp verkiezingsprogramma aan de ALV voor te leggen, 
blijft het bestaande verkiezingsprogramma van kracht en 
krijgt de nieuw gekozen fractie het recht zelf de benodigde 
actualisering ervan vast te stellen op basis van het geldende 
beleidsprogramma'. 
Toelichting 
De gang van zaken bij tussentijdse verkiezingen is feitelijk niet 
goed geregeld. In de wijzigingsvoorstellen zal zowel een 
kandidaatstellings- /verkiezings- als een programma- en 
besluitvormingsprocedure in onderlinge samenhang worden 
opgenomen. Mocht desondanks geen verkiezingsprogramma 
kunnen worden vastgesteld, dan geeft de tijdens het voorjaars-
congres besloten wijziging van de politieke taakstelling voor 
besturen geen grond het hoofdbestuur een programa te laten 
vaststellen. Ook de landelijke adviesraad kan hier geen rol 
spelen, omdat deze niet mag treden in de bevoegdheden van de 
algemene ledenvergadering en geen eigen beslisbevoegdheid 
heeft (het is geen partijraad), doch slechts adviseert. Gegeven 
het politieke primaat van de fractie, kan de nieuw gekozen fractie 
de benodigde aanpassing realiseren. 

Verkiezingsprogramma Europees Parlement 

Voorstel 03.18 
Artikel 95 wordt artikel 60. 
Tussenvoegen in lid 2 tussen "verkiezingsprogramma" en "be- 
houdens" "voor het Nederlandse parlement". 
Toelichting 
Redactioneel 

Verkiezingsprogramma's voor provinciale staten 

Voorstel 03.19 
Artikel 141 wordt artikel 61. 
Tussenvoegen in lid 1 tussen "staten" en "wordt" ", verder 
statenprogramma geheten," In lid 2 "landelijke programma- 
commissie" cbor "hoofdbestuurscommissie voor het politiek 
programma". 
Toelichting 
Redactioneel en aanpassing gewijzigde benaming. 

Verkiezingsprogramma's voor gemeenteraden 

Voorstel 03.20 
Artikel 168 wordt artikel 62. 
Tussenvoegen in lid 1. tussen "gemeenteraad" en wordt"  

verder gemeenteprogramma geheten," 
In lid 2 "landelijke programmacommissie" door 
"hoofdbestuurscommissie voor het politiek programma". 
Toelichting 
Redactioneel en aanpassing gewijzigde benaming. 

t/m artikel 69 PM 

VAN DE LEDENVERGADERING 

Hoofdstuk 4: DE LEDENVERGADERING 

Voorstel 04.01 
Vervangen: overal waar in dit hoofdstuk sprake is van verwijzing 
naar artikelen uit statuten en/of huishoudelijk reglement worden 
de verwijzingen aangepast aan de nieuwe nummering. 

SAMENSTELLING, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

Algemeen 

Voorstel 04.02 
Artikel 20 wordt artikel 70. 
Vervangen lid I "De algemene ledenvergadering (ALV) wordt 
gevormd door de leden van D66' door 
I Een ledenvergadering (LV) wordt gevormd door de leden 
van D66 behorende bij het betrokken niveau, te weten: 
a. de algemene ledenvergadering (ALV) door alle leden; 
b. de algemene regiovergadering  (ARV)  door alle in betrok-
ken regio woonachtige leden; 
c. de algemene afdelingsvergadering (AAV) door alle in 
betrokken afdeling woonachtige leden, en is het hoogste 
orgaan van D66 inzake alle aangelegenheden op politiek en 
organisatorisch terrein voor het betreffende organisatie-
niveau, voor zover die niet door statuten of huishoudelijk 
reglement aan andere organen zijn opgedragen. 
2 De LV heeft tenminste tot taak: 
a. het kiezen van de leden van het overeenkomstige bestuur 
en commissies op een wijze als nader bij of krachtens dit 
huishoudelijk, dan wel het regio- of afdelingsreglement 
wordt geregeld; 
b. het vaststellen van reglementen voor het betrokken or-
ganisatie-niveau, alsmede het goedkeuren van eventuele 
reglementen van de overige tot dat niveau behorende orga-
nen; slechts door een ledenvergadering ingestelde organen 
zijn partijorganen in dezin van artikel 6 lid 2 van de statuten; 
c. het vaststellen van de verkiezingsprogramma's voor het 
overeenkomstige politieke niveau; 
d. het vaststellen van de begroting, alsmede het goedkeu-
ren van de jaarrekening; en voorts overige politieke, organi-
satorische en financiële besluiten te nemen. 
Toelichting 
In relatie tot de formuleringen  in de statuten worden de nadere 
omschrijvingen gegeven van de onderscheiden leden-
vergaderingen en de minimale taakstelling van die leden-
vergaderingen. Het oorspronkelijke lid 2 van artikel 20 is redac-
tioneel aangepast aan de statuten aan lid 1 toegevoegd. 

Gewone commissies en commissies-ad-hoc 

Voorstel 04.03 
Artikel 86 wordt artikel 71 
Vervangen eerste zin De ledenvergadering, die een commissie-
ad-hoc instelt, omschrijft in haar besluit de taak en bevoegdhe-
den van deze commissie" door "Indien de ledenvergadering 
een gewone commissie of een commissie-ad-hoc instelt, 
omschrijft zij in haar besluit de taak, samenstelling en 
bevoegdheden van deze commissie en kiest zij met in 
achtneming van het gestelde in artikel 15 lid 4 de voorzitter 
en de leden ervan in functie volgens het model van bijlage 
C van dit reglement". 

Wijzigingsvoorstellen HUISHOUDELIJK REGLEMENT1 992 38 



Toelichting 
Toevoeging van gewone commissies, samenstelling en kies- 
wijze is noodzakelijk in aanvulling op de statuten. 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Voorstel 04.04 
Nieuw artikel 72. 
I De ALV heeft naast reeds genoemde algemene taak, 
tevens tot taak: 
a. het kiezen van de leden van de bijzondere organen 
(inclusief de bestuursleden van de stichtingen, doch exclu-
sief de bestuursleden van de bestuurdersvereniging) op 
een wijze als nader bij of krachtens dit huishoudelijk regle-
ment wordt geregeld; 
b. het vaststellen van de statuten en het huishoudelijk 
reglement, alsmede het goedkeuren van de statuten van de 
landelijke stichtingen; 
c. het vaststellen van het beleidsprogramma; 
d. het vaststellen van de jaarlijkse contributieverplichting 
en regio-afdracht; 
e. het zonodig wijzigen van grenzen van regio's en buiten-
landse afdelingen. 
2 Het lidmaatschap van de bijzondere organen is, voor 
zover door de ALV gekozen, onderling onverenigbaar en 
onverenigbaar met het lidmaatschap van het hoofdbestuur 
van D66 en van de D66-frakties in de eerste enfof tweede 
kamer en/of het europees parlement. 
Toelichting 
De nadere taakstelling van de ALV is wat nauwkeuriger aange-
geven. Gegeven de specifieke samenstelling van de bijzondere 
organen is een afzonderlijke regeling van de onverenigbaar-
heden geformuleerd in overeenstemming met de algemene 
onvereenigbaarheden, zoals door het voorjaarscongres vast-
gesteld. 

Voorstel 04.05 
Schrappen artikelen 60, 87 en 88. 
Toelichting 
Artikelen zijn in de statuten opgenomen 

Voorstel 04.06 
Artikel 21 wordt artikel 73. 
Verplaatsen uit lid 2 "Tijdens deze ALV wordt de jaarrekening 
van het afgelopen jaar behandeld, tenzij deze ALV voor I maart 
wordt gehouden. Tevens wordt de contributieregeling en de 
regiobijdrageregeling voor het komende jaar vastgesteld." en uit 
lid 3 'Tijdens deze ALV wordt de begroting voor het komende jaar 
vastgesteld." naar nieuw hoofdstuk over de financiën. 
Schrappen lid 4 "Beide AL V'S hebben allereerst tot taak het 
beleidsprogramma, het verkiezingsprogramma en het europees 
programma vast te stellen en voorts overige politieke, organisa-
torische en financiële besluiten te nemen". 
Nieuw lid 
4 In het geval van tussentijdse of vervroegde verkiezingen 
voor de tweede kamer der staten-generaal wordt de ALV 
bijeen geroepen op de vijfde zaterdag volgend op het in 
artikel 35 lid 1 genoemde tijdstip van het Koninklijk Besluit 
tot het ontbinden der kamer en het houden van vervroegde 
verkiezingen. Deze ALV geldt als verkiezingscongres. 
Toelichting 
Lid 4 is volledig opgenomen in de nieuwe uitgebreidere artikelen 
70 en 72. Daarvoor in de plaats moet een nieuw lid 4 de ALV met 
betrekking tot vervroegde verkiezingen regelen. 

Voorstel 04.07 
Artikel 22 wordt artikel 74. 

Algemene  regiovergadering (ARV)  

Voorstel 04.08 
Schrappen artikel 130 en 132 lid 1 en 2 
Toelichting 
Zijn reeds volledig opgenomen in statuten en artikel 70. 

Voorstel 04.09 
Schrappen artikel 133. 
Toelichting 
De keuzemogelijkheid voor een ongedeelde dan wel federatieve 
regio wordt feitelijk niet meer toegepast en thans formeel afge- 
schaft. 

Voorste! 04.10 
Artikel 134 en 135 lid 2 en 160 lid 2 worden artikel 75 lid 1. 
Aanpassen in overeenstemming met artikel 70 
1 De  ARV  heeft naast reeds genoemde algemene taak, 
tevens tot taak: 
a. het vaststellen van de ondersteuning van de fraktie in 
provinciale staten (inclusief verkiezingskampagne); 
b. het vaststellen van de jaarlijkse verdeling van de finan-
ciële bijdrage van het hoofdbestuur over de afdelingen; 
c. desgewenst subregio's in te stellen en daarvan de taak, 
inrichting en financiering te reglementeren; ingestelde sub-
regio's zijn partijorganen in de zin van dit reglement en 
mogen niet handelen in strijd met de statuten, het huishou-
delijk reglement en het instellingsreglement; 
cl met in achtneming van de voorwaarde dat de grenzen van 
een afdeling dienen samen te vallen met de grenzen van één 
of meer gemeenten: het zonodig wijzigen van grenzen van 
afdelingen; 
e. het desgewenst doen van een meervoudige voordracht 
aan de ALV, die het regiohoofdbestuurslid kiest. 
Artikel 135 lid I wordt artikel 75 lid 2. 
Toelichting 
Met het oog op interne decentralisatie, die door de besluitvor-
ming tijdens het voorjaarscongres minder ver gaat dan oor-
spronkelijk beoogt, is het goed de taakstelling van de regio-
vergadering in aanvulling op de algemene taakstelling nader 
vast te leggen. Met name ook dat in te stellen subregio's 
partijorganen zijn en onder het volledige regiem van statuten en 
huishoudelijk reglement vallen. 

Voorste! 04.11 
Artikel 140 wordt artikel 76 
Toevoegen aan lid 3 "met inachtneming van het gestelde in 
het hoofdstuk ADVIESRADEN van het huishoudelijk regle- 
ment" 
Toelichting 
Het voorjaarscongres heeft het beslispunt over de adviesraden 
vastgesteld. 

Voorstel 04.12 
Artikel 139 wordt artikel 77 

Voorste! 04.13 
Artikel 132 lid 3 t/m 5 wordt artikel 78 lid 1 t/m 3. 
Toevoegen nieuw lid 
2 In het geval van tussentijdse of vervroegde verkiezingen 
voor de tweede kamer der staten-generaal wordt de  ARV  
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bijeen geroepen op de vierde zaterdag volgend op het in 
artikel 35 lid 1 genoemde tijdstip van het Koninklijk Besluit 
tot het ontbinden der kamer en het houden van vervroegde 
verkiezingen. Deze  ARV  geldt als voorbereiding op het 
landelijk verkiezingscongres met betrekking tot het indie-
nen van moties en amendementen op het concept-
verkiezingsprogramma. 
Tussenvoegen in lid 3 tussen "vaststelt," en "moties" "voorstellen 
en" en toevoegen aan lid 3 "De  ARV  beslist op welke wijze de 
voorstellen in behandeling worden genomen met dien 
verstande dat over de inhoud van de voorstellen kan wor-
den besloten in een eerstvolgende ledenvergadering, nadat 
deze voorstellen aan de regioleden zijn voorgelegd'. 
Toelichting 
Voor tussentijdse kamerverkiezingen dient precies te worden 
aangegeven hoe de Organisatie van de voorbereiding moet 
verlopen, wil in de korte spanne tijds toch een correcte procedure 
worden afgewikkeld. Tijdens het voorjaarscongres is een beslis-
punt aangenomen dat het bestaande recht van initiatief nog eens 
extra geregeld wil zien. Door de term "voorstellen" apart in te 
voegen wordt explicieter aangegeven wat ook al in de term 
"moties" was begrepen. Het is niet nodig een bepaalde omvang 
als indieningssteun te vragen, omdat immers de leden-
vergadering, zoals in het beslispunt gesteld, zelf bepaalt wat er 
met de voorstellen wordt gedaan. De zorgvuldigheid vergt echter 
dat alle leden kennis hebben kunnen nemen van het voorstel en 
hun recht van amendement hebben kunnen uitoefenen (voor-
komen van "overvallen" tijdens een  ARV).  

Algemene Afdelingsvergadering (AA V) 

Voorstel 04.14 
Schrappen artikel 160 lid 1 en 3 en 162 lid 1 en 2 
Toelichting 
Zijn reeds volledig opgenomen in statuten en artikel 70 en 75 

Voorstel 04.15 
Artikel 163 lid 2 wordt artikel 79. 
Aanpassen in overeenstemming met artikel 70 
1 De AAV heeft naast reeds genoemde algemene taak, 
tevens tot taak: 
a. het vaststellen van de ondersteuning van de fraktie(s) in 
de tot die afdeling behorende gemeenteraden (inclusief 
verkiezingskampagne); 
b. desgewenst deelafdelingen in te stellen en daarvan de 
taak, inrichtingen financiering te reglementeren; ingestelde 
deelafdelingen zijn partijorganen in dezin van dit reglement 
en mogen niet handelen in strijd met de statuten, het huis-
houdelijk reglement en het instellingsreglement. 
Artikel 163 lid 1 wordt artikel 79 lid 2. 
Toelichting 
In de huidige reglementen ontbreekt voor afdelingen de 
ondersteuningstaak voor de gekozen fracties. Eventueel inge-
stelde deelafdelingen zijn partijorganen en resorteren volledig 
onder het regiem van statuten en huishoudelijk reglement. 

Voorstel 04.16 
Artikel 167 wordt artikel 80 

Voorstel 04.17 
Artikel 166 wordt artikel 81 

Voorstel 04.18 
Artikel 162 lid 3 t/m 5 wordt artikel 82 lid 1 t/m 3. 
Tussenvoegen in lid 3 tussen "vaststelt," en "moties" "voorstellen 
en" en toevoegen aan lid 3 "De AAV beslist op welke wijze de  

voorstellen in behandeling worden genomen met dien 
verstande dat over de inhoud van de voorstellen kan wor-
den besloten in een eerstvolgende ledenvergadering, nadat 
deze voorstellen aan de regioleden zijn voorgelegd'. 
Toelichting 
Tijdens het voorjaarscongres is een beslispunt aangenomen dat 
het bestaande recht van initiatief nog eens extra geregeld wil 
zien. Door de term "voorstellen" apart in te voegen wordt expli-
cieter aangegeven wat ook al in de term "moties" was begrepen. 
Het is niet nodig een bepaalde omvang als indieningssteun te 
vragen, omdat immers de ledenvergadering, zoals in het beslis-
punt gesteld, zelf bepaalt wat er met de voorstellen wordt 
gedaan. De zorgvuldigheid vergt echter dat alle leden kennis 
hebben kunnen nemen van het voorstel en hun recht van 
amendement hebben kunnen uitoefenen (voorkomen van "over-
vallen" tijdens een  ARV).  

DE BESLUITVORMING 

Rapportagecommissies 

Voorstel 04.19 
Vervangen artikel 62 "De rapportagecommissie bestaat uit ten- 
minste zes Ieder?' door artikel 83. 
1 Rapportagecommissies bestaan uit een oneven aantal 
leden; indien dit niet (meer) het geval is, dient het overeen-
komstige bestuur zo spoedig mogelijk de vacatures bij de 
LV open te stellen; de commissie kan doorfunctioneren; 
a. de landelijke rapportagecommissie bestaat uit tenminste 
vijf leden; 
b. de algemene regio-, respectievelijk afdelingsvergadering 
bepaalt het minimum aantal leden voor de overeenkomstige 
rapportagecommissie. 
2 De landelijke rapportagecommissie is in elk geval een 
vaste commissie. Regio- en afdelingsvergaderingen kun-
nen de rapportagecommissie op overeenkomstig niveau 
als vaste commissie dan wel als commissie-ad-hoc instellen. 
Voor iedere rapportagecommissie gelden de bepalingen 
van dit huishoudelijk reglement. Indien geen vaste commis-
sie is ingesteld, wordt in elk geval ten behoeve van de 
voorbereiding van de algemene ledenvergadering, alsmede 
ten behoeve van de vaststelling van enig verkiezings-
programma tijdig een commissie-ad-hoc samengesteld. 
Toelichting 
Uitwerking congresbesluit rapportagecommissie alleen landelijk 
verplicht te stellen. Regio's en afdelingen zijn vrij in de keuze 
tussen vaste dan wel ad-hoc commissie; minimaal is dat voor de 
voorbereiding van de landelijke ledenvergadering er in elk geval 
een ad-hoc commissie is ter verbetering van de kwaliteit van de 
congresvoorbereiding. 

Voorstel 04.20 
Vervangen artikel 61 lid 1 "Een lid van 066 kan slechts van één 
vaste commissie deel uitmaken" door artikel 84. 
1 Het lidmaatschap van de landelijke rapportagecommissie 
is onverenigbaar met het lidmaatschap van de overige 
landelijke vaste commissies alsmede met het lidmaatschap 
van het europees parlement, de beide kamers-der staten-
generaal, het hoofdbestuur, het bestuur van de 
bestuurdersvereniging, het geschillencollege en overeen-
komstige commissies op regionaal en afdelingsniveau. 
2 Het lidmaatschap van de regionale rapportagecommissies 
is onverenigbaar met het lidmaatschap van de regionale 
verkiezings- en programmacommissies, alsmede met het 
lidmaatschap van provinciale staten, het regiobestuur en 
overeenkomstige commissies op landelijk en afdelings- 
niveau. - 
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3 Het lidmaatschap van de afdelingsrapportagecommissies 
is onverenigbaar met het lidmaatschap van de verkiezings-
en programmacommissies in de afdeling, alsmede met het 
lidmaatschap van de gemeenteraad, het afdelingsbestuur 
en overeenkomstige commissies op landelijk en regionaal 
niveau. 
Toelichting 
Naast de algemene statutaire belemmering van accumulatie van 
functies, zijn de onverenigbaarheden voornamelijk ingegeven 
door het criterium van "onafhankelijkheid" ten overstaan van 
"indieners van voorstellen ter besluitvorming". 

Voorstel 04.21 
Vervangen artikel 61 lid 2 "Leden van een vaste commissie noorden 
voor de tijd van drie jaar gekozen, en zijn slechts eenmaal als 
zodanig onmiddellijk herkiesbaar" en lid 3 "De ALVkiest op niet-
bindende voordracht van het hoofdbestuur, voor zover niet 
anders bepaald, de leden van de vaste commissies" door artikel 
85. 
1 Leden van een vaste commissie worden voor de tijd van 
drie jaar gekozen, en zijn slechts eenmaal als zodanig 
onmiddellijk herkiesbaar. Leden van een rapportage-
commissie als commissie-ad-hoc worden gekozen voor 
een met name genoemde periode, tenminste voor die pe-
riode waarin de besluitvorming met betrekking tot de voor-
bereiding van een algemene ledenvergadering, dan wel de 
vaststelling van het verkiezingsprogramma geschiedt. 
2 Met in achtneming van het gestelde in artikel 15 lid 4 kiest 
de LV de voorzitter en de leden van de commissie in functie 
volgens de methode van bijlage C van het huishoudelijk 
reglement 
3 De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor 
het functioneren van de commissie en voert namens de 
commissie het overleg met het overeenkomstige bestuur. 
Toelichting 
Uitwerking van de besluitvorming tijdens het voorjaarscongres. 
Er zijn geen redenen aan te voeren waarom er een vorm van 
voordracht door welk bestuur dan ook zou moeten zijn. Met een 
goede en betrouwbare informatieverschaffing moeten mondige 
leden zelf hun keuze kunnen maken. 

Voorstel 04.22 
Artikel 63 sub a,b,d,f, en g wordt artikel 86 lid 1. 
Vervangen de aanhef "De rapportagecommissie heeft tot taak 
[voorzover niet geregeld in artikel 271' door "Een rapportage-
commissie heeft tot taak", "hoofdbestuur" door "overeen-
komstig bestuur" en "ALV door "LV". 

Toevoegen nieuw lid 2 
Indien de LV een besluit neemt dat naar het oordeel van de 
rapportagecommissie in strijd is met de statuten of het 
huishoudelijk reglement, dan schorst de commissie dit 
besluit. Indieners van het voorstel dat leidde tot het ge-
schorste besluit kunnen binnen een termijn van veertien 
dagen gemotiveerd tegen deze schorsing in beroep gaan bij 
het geschillencollege. Indien deze termijn is verstreken en 
geen beroep is aangetekend, dan is het LV-besluit nietig 
verklaard. In het geval wel beroep is aangetekend is de 
uitspraak van het geschillencollege bepalend. 
Toevoegen nieuw lid 3 
Onverminderd het bepaalde in art.97 lid 3 kunnen leden van 
een rapportagecommissie op het organisatieniveau, waar-
voor zij als commissie fungeren, zelf geen moties enfof 
amendementen op voorstellen indienen. 
Artikel 63 sub c en e wordt artikel 86 lid 4 met als aanhef "De 
landelijke rapportagecommissie heeft bovendien tot taak" en 
vervangen "advisering ARV's" door "instrueren regio's en af- 

delingen" 
Toelichting 
Vooraleerst dient een algemene taakstelling te worden geformu-
leerd voor vaste en ad- hoc rapportecommissies. De bestaande 
tekst behoeft slechts redactioneel te worden aangepast. Het 
voorjaarscongres heeft besloten dat de mogelijkheid tot ver-
nietiging van met statuten en huishoudelijk reglement strijdige 
LV-besluiten wordt geopend; daardoor ontstaat er duidelijkheid 
over de bewakingsfunctie van de rapportagecommissie namens 
de leden; een ieder kan in beroep tegen dit besluit bij het 
geschillencollege met de rapportagecommissie als één van de 
procespartijen; denkbaar is zelfs dat het niet gebruik maken van 
de bevoegdheid tot een geschil kan leiden. Evenzeer als leden 
van een verkiezingscommissie niet gelijktijdig kandidaat kunnen 
zijn, kunnen ook leden van een rapportagecommissie, belast 
met de regeling van een goede besluitvorming, niet gelijktijdig 
indiener zijn van moties en amendementen. 

HET LANDELIJK KONGRES 

Voorbereiding 

Voorstel 04.23 
Artikel 23 wordt artikel 87. 
Vervangen in lid 2a "programmacommissie» door 
"rapportagecommissie" 
Toelichting 
In de bestaande regels is de rapportagecommissie de bewaker 
van procedures en niet de prograamcommissie. 

Aankondiging en Agenda 

Voorstel 04.24 
Artikel 24 wordt artikel 88. 
Vervangen lid 1 "Jaarlijks stelt het hoofdbestuur de data van de" 
door "Aan het begin van elk jaar stelt het hoofdbestuur de 
data van de in het daaropvolgend jaar". 
Toelichting 
Redactionele verbetering en precisering. 

Voorstel 04.25 
Toevoegen aan lid 2 een sub d "de voorzitters van de vaste 
commissies". 
Toelichting 
Gezien de bewakingsfuncties die de vaste commissies regle- 
mentair dienen uit te oefenen, dienen zij ook betrokken de 
worden bij de agenda-vaststelling. 

Voorste! 04.26 
Toevoegen lid 
5 In het geval van tussentijdse of vervroegde verkiezingen 
voor de tweede kamer der staten-generaal wordt de ALV 
bedoeld in artikel 73 lid 4 zonder vooroverleg bijeen geroe-
pen als verkiezingscongres ter uitsluitende behandeling 
van het concept-verkiezingsprogramma en het verkiezen 
van de lijsttrekker. 
Toelichting 
Regeling vervroegde kamerverkiezingen. 

Congresvoorstellen 

Voorste! 04.27 
Artikel 25 wordt artikel 89. 
Schrappen in lid 2 "ASV'n" 
Schrappen in lid 3 sub a "en het europees programma" 
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Vervangen in lid 3 sub b "het verkiezingsprogramma' door "de 
verkiezingsprogramma's" 
Tussenvoegen in lid 3 nieuw sub 
c. m.bt. het verkiezingsprogramma als bedoeld in art.73 lid 
4: uiterlijk tien dagen voor de  ARV  als bedoeld in art.78 lid 
2. 
Vervangen in lid 3 sub c "twee weken" door "één maand" 
Vervangen in lid 4 "beslispunten" door punten ter besluitvor-
ming" 
Toelichting 
Het beleidsprogramma als hoogste en alomvattend programma 
verdient een langere partijdiskussie, dan de verkiezings-
programma's voor het nationale of het europese parlement. Bij 
de regeling voor vervroegde verkiezingen dient ook de termijn 
voor het programma te worden vermeld. Het budgetrecht van de 
ALV kan niet goed uitgeoefend kan worden indien de termijn van 
beoordelen van de begroting niet langer is dan twee weken voor 
het kongres; een bijzonder punt van aandacht is de inhoud van 
het budgetrecht; enerzijds dient in een vereniging vertrouwen in 
de financiële vertaling door de penningmeester namens het 
hoofdbestuur van het gewenste beleid van dat bestuur te be-
slaan, anderzijds moet het mogelijk zijn ook "budgettair neutrale" 
wijzigingsvoorstellen te kunnen Indienen; het hoofdbestuur dient 
er zich er van bewust te zijn dat de begroting en jaarrekening aan 
alle leden dienen te worden gezonden en niet slechts in een 
kongresboek behoeft te worden gepubliceerd. De term "beslis-
punten" heeft inmiddels in de kongresbehandeling een andere 
betekenis gekregen dan hier bedoeld, vandaar een andere 
redaktie. 

Moties en Amendementen 

Voorstel 04.28 
Artikel 26 wordt artikel 90. 
Voorvoegen in aanhef lid 1 "Behoudens het in dit reglement 
bepaalde ten aanzien van de jaarrekening kunnen". 
Schrappen in lid 2 sub b en lid 3  "ASV.  
Toevoegen aan lid 2 b en c behoudens in het geval van art.89 
lid 3c. 
Schrappen in lid 5 "Bij de publikatie van moties en amendemen-
ten vermeldt het hoofdbestuur een aanbeveling. 
Toevoegen aan lid 6 en inzake congresvoorstellen als be-
doeld in art.89 lid 3c uiterlijk vier dagen voorafgaand aan het 
in art.73 lid 4 bedoelde verkiezingscongres bedraagt. 
Toevoegen een nieuw lid 7 "Moties met betrekking tot alge-
mene huishoudelijke aangelegenheden van de partij, alge-
meen organisatorische moties genaamd, kunnen op de 
gebruikelijke wijze in die ledenvergadering aan de orde 
worden gesteld, waarin de begroting is geagendeerd. De 
betreffende moties worden tijdens de algemene leden-
vergadering bij dit agendapunt behandeld." 
Congresreglement artikel 5 wordt lid 8. 
Toelichting 
De huidige regels zijn onjuist voor zover het de jaarrekening 
betreft; dat is thans rechtgezet. Subregio's zijn, conform de 
congresbesluitvorming niet meer betrokken in de congres-
voorbereiding. Bij vervroegde kamerverkiezingen kan de 
congresvoorbereiding slechts via ARV's geschieden en dienen 
de termijnen expliciet te zijn vastgelegd. De "aanbevelingen" van 
het hoofdbestuur worden in een ander artikel geregeld. Er is een 
duidelijke behoefte vastgesteld om in algemene zin over huis-
houdelijke zaken zich te kunnen uitspreken. Die mogelijkheid is 
nu formeel geopend via AOM's. 

Voorstel 04.29 
Artikel 64 wordt artikel 91. 
Schrappen in lid 1 sub a "ten onrechte'  en sub b. 

Artikel 27 lid 2 toevoegen aan lid 1 en daarin vervangen "niet wordt 
goedgekeurd" door 'wordt geweigerd" en tussenvoegen na 
"indieners" behalve in het geval van art.73 lid 4. 
Schrappen in artikel 64 lid 2 "met betrekking tot huishoudelijk 
reglement, statuten en financiën e.a., niet op BPNK/EP betrek-
king hebbend," 
Tussenvoegen nieuw lid 3 
te bepalen welke moties en amendementen met betrekking 
tot het verkiezingsprogramma als bedoeld in art.89 lid 3c tot 
hoofdpunten van besluitvorming tijdens de ALV moeten 
leiden, waarbij de overige moties en amendementen aan de 
programmacommissie ter beoordeling worden meegege-
ven; 
Schrappen artikel 64 lid 4 "om bij publikatie van de amende-
menten aan te geven, waar het zwaartepunt van de discussie 
ligt'. 
Toelichting artikel 64 
De wijzigingen zijn hoofdzakelijk van redactionele aard. Bij 
vervroegde verkiezingen kunnen indieners van geweigerde 
amendementen niet op de hoogte worden gesteld; we mogen blij 
zijn als de congresvoorbereiding op tijd gereed is. Daarom moet 
de rapportagecommissie, als ledencommissie, ook aangeven 
over welke zaken in elk geval besloten moet worden en kunnen 
de overige zaken worden overgelaten aan de programma-
commissie, in meerderheid ook "gewone" leden. De besluit-
voorbereidende taak van de rapportagecommissie strekt zich 
over alle voorstellen uit. Daarentegen is het aangeven waar het 
zwaartepunt van de diskussie moet liggen een taak voor 
hoofdbestuur en eventuele andere commissies. 

Voorstel 04.30 
Congresreglement artikel 3 wordt artikel 92 lid 1. 
Vervangen "De rapportagecommissie en" door "Door of na-
mens het hoofdbestuur, dan.  wel de programmacommissie 
of" en tussenvoegen na "congresboek" behalve in het geval 
van art.73 lid 4. 
Toelichting 
Het is niet de taak van de rapportagecommissie om de zwaarte-
punten voor de discussie aan te geven, doch van diegenen die 
de voorstellen, dan wel beoordeling daarvan doen. 

Voorstel 04.31 
Congresreglement artikel 4 wordt artikel 92 lid 2. 

Voorstel 04.32 
Artikel 26 lid 7 wordt artikel 93 lid 1. 
Toevoegen aan lid 1 "Over geagendeerde congres-
voorstellen kunnen geen actuele politieke moties worden 
ingediend. Een actueel politiek motie dient te worden onder-
steund door tenminste vijf stemgerechtigde leden van D66. 
De rapportagecommissie verifieert of aan beide genoemde 
voorwaarden is voldaan en stelt de ALV in kennis van de 
korrekt ingediende moties". 

Voorstel 04.33 
Artikel 27 lid 4 wordt aangepast voor de verwijzing artikel 93 lid 
2. 
Toelichting 
De regels rond algemene politieke moties moeten iets duidelijker 
worden. Omdat het geen geagendeerde congresvoorstellen 
zijn, is de rapportagecommissie in de huidige reglementen niet 
echt bevoegd tot oordelen omtrent de korrektheid van de inge-
diende APM's. Aan de actualiteit kan tegemoet worden gekomen 
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door slechts vijf handtekeningen te eisen; voorkomen moet 
echter worden dat langs deze weg verworpen moties uit de 
kongresvoorbereiding van ARV's of AAV's op de ALV verschij-
nen. 

Orde van deALV 

Voorstel 04.34 
Artikel 28 wordt artikel 94. 
Vervangen in lid 1 "en de programmacommissie" door "of een 
van de overige landelijke organen". 
Toelichting 
Nu er van meerdere organen voorstellen  etc.  in het congres 
behandeld worden, dient niet slechts de programmacommissie, 
doch ook bijvoorbeeld de financiële commissie, rapportage- 
commissie  etc.  niet in de kongresleiding zitting te nemen. 

Voorstel 04.35 
Artikel 30 wordt artikel 95. 
Schrappen lid 2 
Toelichting 
Volledige doublure met statuten. 

Voorstel 04.36 
Toevoegen aan eerste zin lid 3' "opeen wijze vastgesteld door 
de verkiezingscommissie". 
Schrappen in lid 3 " Wanneer zich voor een functie slechts een 
kandidaat heeft aangemeld, kan verkiezing bij acclamatie ge-
schieden. Voor het overige is lid 1 niet van toepassing.". 
Toelichting 
In overeenstemming met het verkiezingsreglement dat over 
personen altijd gestemd moet worden. 

Voorstel 04.37 
Toevoegen artikel 29 lid 1 (gedeelte stemcommissie) als lid 4 en 
lid 2 als lid 5. 
Toelichting 
De aanwijzing van de notulencommissie geschiedt in een ander 
artikel. 

Voorstel 04.38 
Artikel 29 lid 1 (gedeelte notulencommissie) wordt artikel 96 lid 

Toelichting 
Zelfstandig artikel over notulencommissie. 

Voorste! 04.39 
Tussenvoegen in lid 3 tussen "vergadering" en "en draagt" 
"hetwelk wordt vastgesteld door de rapportagecommissie", 
in lid 4 tussen "ALV" en "ligt" 'wordt toegezonden aan de 
voorzitter van de rapportagecommissie en" en in lid 5 tussen 
"agendapunten en" en "een overzicht" 'de rapportage-
commissie". 
Toelichting 
De bestaande taakstelling van de rapportagecommissie dient 
hier expliciet vermeld te worden. 

Voorstel 04.40 
Artikel 27 lid 1,3 en 5 wordt artikel 97. 
Schrappen in lid lid 1 "Bij ontrading van een voorstel, amende- 
ment of motie door het hoofdbestuur en/of programmacommissie 
krijgt de indiener "een tweede ronde 
Toelichting 
Volgens het in het huishoudelijk reglement over te nemen artikel 
7 uit het congresreglement heeft de indiener reeds dit recht. 

Voorstel 04.41 
Congresreglement artikel 6 wordt lid 2 

Voorstel 04.42 
Schrappen in lid 3" en de programmacommissie" en vervangen 
"hebben" door "heeft". 
Toelichting 
Betreft de herziene taakstelling tussen rapportagecommissie en 
programmacommissie. 

Voorstel 04.43 
Congresreglement artikel 7 wordt artikel 98. 

Voorstel 04.44 
Congresreglement artikel 8 wordt artikel 99 lid 1. 
Artikel 31 lid 1 en 2 worden artikel 99 lid 2 en 3. 
Tussenvoegen tussen "tijdstip" en "verschuift" "binnen het aan 
de orde zijnde agendapunt". 
Toelichting 
De agenda zelf kan door de ALV niet worden gewijzigd; vandaar 
de verduidelijking op dit punt. 

Voorstel 04.45 
Congresreglement artikel 9 wordt artikel 99 lid 4. 

VAN HET BESTUUR 

HOOFDSTUK 5: VAN HET BESTUUR 

Voorstel 05.01 
Vervangen: overal waar in dit hoofdstuk sprake is van verwijzing 
naar artikelen uit statuten en/of huishoudelijk reglement worden 
de verwijzingen aangepast aan de nieuwe nummering. 

Algemeen 

Voorstel 05.02 
Artikel 130 wordt artikel 100. 
Toevoegen artikel 160 als lid 3 t/m 5. 
Toevoegen artikel 179 1 t/m 4 als lid 6 tfrn 9. 

Voorstel 05.03 
Artikel 137 lid 1 en' artikel 165 lid 1 worden artikel 101. 
I Het bestuur op elk niveau is verantwoordelijk voor het 
voorleggen van voorstellen aan de overeenkomstige leden- 
vergadering inzake: 
a. de organisatie en de reglementen, 
b. het politieke programma, waaronder verkiezings-
programma's 
c. de financiën, waaronder begroting en jaarrekening, 
d. de te voeren campagnes voor kiezers- en ledenwerving; 
besturen zijn gehouden initiatieven van leden in normale 
behandelingsprocedure voor de ledenvergadering te bren-
gen. 
2 Het bestuur op elk niveau is er primair om: 
a. de Organisatie Van de partij op het overeenkomstige 
niveau goed te laten functioneren, 
b. initiatieven te nemen en randvoorwaarden te creëren om 
tot een goed politiek debat te komen, 
c. de partij te vertegenwoordigen bij de fractie en de vinger 
aan de polste houden in de uitvoering van het verkiezings-
programma en andere politieke keuzen. 
3 Het bestuur op elk niveau heeft tenminste tot taak: 
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a het (geregeld en tijdig) bijeenroepen van de LV vanwege 
organisatorische en politieke aangelegenheden; 
b. het organiseren van politieke evenementen van algemener 
strekking, zoals spreekbeurten en verkiezingsbijeenkomsten; 
c. het verzorgen van de kommunikatie met de leden enerzijds en 
andere partijorganen anderzijds. 
Toelichting 
De bestaande reglementen geven aan dat besturen "belast zijn 
met" het voorleggen aan de ledenvergadering van alle voorstel-
len; daaruit zou de indruk kunnen ontstaan dat ze die voorstellen 
ook allemaal zelf dienen te vervaardigen. Omdat er meerdere 
organen zijn die met voorstellen komen, is in lid 1 gekozen voor 
de meer coördinerende term "verantwoordelijk voor". Bovendien 
kan de zeer gedetailleerde opsomming waar die voorstellen 
allemaal over kunnen gaan achterwege blijven en dient nog eens 
te worden benadrukt dat ook initiatieven van leden als voorstel 
in behandeling moeten worden genomen (sluit aan bij het 
explicieter maken van het recht van initiatief in de leden-
vergadering). In lid 2 is het amendement van het voorjaars-
congres opgenomen, dat goed aansluit bij deze herredigering. 

Het hoofdbestuur (HB) 

Voorstel 05.04 
Artikel 41 wordt artikel 102. 
Vervangen in lid 1 'Het dagelijks bestuur bestaat uit» door Het 
hoofdbestuur bestaat uit een oneven aantal leden, te weten: 
a. het dagelijks bestuur met". 
Schrappen "tweede" vóór "publiciteitscoördinator" 
Toevoegen sub b twaalf regio-hoofdbestuursleden". 
Bestaand lid 2 toevoegen aan bestaand lid 3, gezamenlijk als 
nieuw lid 2. 
Toevoegen nieuw lid 3 
Regiohoofdbestuursleden vertegenwoordigen het hoofd-
bestuur in hun regio en zijn primair belast met het onderhou-
den van een goede communicatie tussen hoofdbestuur en 
regio Uit dien hoofde nemen zij tenminste deel aan de 
vergaderingen van het regiobestuur, hebben daarin een 
adviserende stem, en aan de algemene regiovergaderingen, 
waarin zij de leden verslag uitbrengen van de hoofdbestuur-
swerkzaamheden; 
Toelichting artikel 41 
Het wegvallen van de gespecificeerde samenstelling in de 
statuten maakt het noodzakelijk dat in het huishoudelijk regle-
ment deze samenstelling wordt opgenomen, ter bereiking van 
een oneven aantal dient een bestuursfunctie te worden geschrapt. 
Bovendien dient een duidelijke taakstelling voor de regio-
hoofdbestuursleden te worden opgenomen. 

Voorstel 05.05 
Artikel 48 lid 4 t/m 6 wordt artikel 103. 
Vervangen "Het lidmaatschap van het hoofdbestuur is niet ver-
enigbaar met enige andere partijfunctie, behalve het lidmaat-
schap van de programmacommissie en de commissies-ad-hoc 
"door "In aanvulling op de statutaire onverenigbaarheden en 
het gestelde in art 20 is het lidmaatschap van het hoofdbe-
stuur onverenigbaar met enige andere partijfunctie, be-
halve het lidmaatschap van de programmacommissie, de 
redactieraad van "De Democraat" en een commissies-ad-
hoc.". 
Toelichting 
I.v.m. art.20 dient lid 4 te worden aangepast en lid 6 te worden 
geschrapt. 

Voorstel 05.06 
Artikel 45 wordt artikel 104. 
Vervangen 
1 Ieder lid van D66 kan zichzelf of een ander lid, mits die zich 
daartoe bereid verklaart, kandidaat stellen voor het dagelijks 
bestuur. 
2 Ieder lid van een regio kan zichzelf of een ander lid van die 
regio, mits die zich daartoe bereid verklaart, kandidaat stellen eis 
regio-hoofdbestuurslid. 
door 
1 Ieder lid van 066 kan zichzelf kandidaat stellen voor het 
hoofdbestuur. 
2 Met in achtneming van het gestelde in artikel 15 lid 4 
worden hoofdbestuursleden door de ALV in functie geko-
zen, hetzij als lid van het dagelijks bestuur, hetzij als regio-
hoofdbestuurslid, volgens de methode van bijlage C van het 
huishoudelijk reglement. Regiohoofdbestuursleden dienen 
woonachtig te zijn in de regio, waarin zij het hoofdbestuur 
vertegenwoordigen. Regiovergaderingen kunnen aan de 
ALV een meervoudige voordracht doen voor de verkiezing 
van overeenkomstige regiohoofdbestuursleden. 
3 Het hoofdbestuur heeft het recht een niet-bindende 
voordracht aan de ALV te doen met betrekking tot de 
verkiezing van leden voor het dagelijks bestuur. 
Toelichting 
Het door anderen kandidaat gesteld worden, staat haaks op de 
uitgangspunten van de kandidaatstelling en is ook niet goed 
verenigbaar met het verbod partijleden of partijorganen als 
referentie te gebruiken. Bovendien gaat het om kandidaatstel-
ling voor het hoofdbestuur als geheel; het huidige art.40 kan dan 
ook vervallen. Het recht van voordracht dient hier expliciet 
vermeld te worden, waar het elders is vervallen. 

Voorstel 05.07 
Artikel 48 lid 1 t/m 3 wordt artikel 105. 
Toevoegen artikel 44 als lid 4. 
Vervangen "Als de plaats van een regio-hoofdbestuurslid tus- 
sentijds vacant komt, kiest de regio tijdens de eerstvolgende 
algemene regiovergadering een opvolger" door "Als de plaats 
van een regio-hoofdbestuurslid tussentijds vacant komt, 
kiest de eerstvolgende ALV een opvolger". 
Toelichting 
Aanpassing aan de veranderde kieswijze van het hoofdbestuur. 

Voorstel 05.08 
Artikel 43 wordt artikel 106. 
Vervangen in lid 2 "dagelijks bestuur te kiezen. De regio's kiezen 
binnen drie maanden hun nieuwe regiohoofdbestuursleden, die 
tegelijk met het nieuwe dagelijks bestuur in functie treden" door 
"hoofdbestuur te kiezen". 
Toevoegen nieuw lid 3 
De ALV kan een motie van wantrouwen aannemen tegen een 
lid van het hoofdbestuur, dat dan onverwijld dient af te 
treden. Dat aftreden wordt beschouwd als "tussentijds 
vacant worden",zoals bedoeld in art.105 lid 4 en dienover-
eenkomstig behandeld. 
Toelichting 
Aanpassing aan de veranderde kieswijze van het hoofdbestuur. 
Het voorjaarscongres heeft besloten dat ook individuele 
hoofdbestuursleden het vertrouwen van de ledenvergadering 
kunnen verliezen. 

Voorstel 05.09 
Artikel 42 wordt artikel 107 lid 1. 
Toevoegen nieuw sub c. 
"het instellen van hoofdbestuurscommissies met een vaste, 
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dan wet een tijdelijke taakstelling, mede ter ondersteuning 
van de beleidsvoorbereiding; in elk geval stelt het hoofd-
bestuur een hoofdbestuurscommissie voor het politieke 
programma, alsmede een hoofdbestuurscommissie voor 
de statuten en het huishoudelijk reglement in". 
Toevoegen nieuw lid 2. 
Het hoofdbestuur kan slechts dan rechtsgeldige beslissin-
gen nemen, indien tenminste tweederde van het reglemen-
tair bepaalde aantal leden in vergadering bijeen is; het 
hoofdbestuur kan geen bevoegdheid aan het dagelijks be-
stuur delegeren, wanneer in de statuten of het huishoudelijk 
reglement staat dat het hoofdbestuur zelf terzake een be-
slissing dient te nemen. 
Toelichting 
Een expliciete formulering van de mogelijkheid "hoofdbestuurs-
commissies» in te stellen, ontbreekt ten onrechte in het huidige 
reglement, terwijl deze er wel zijn. Tot nu toe is er niets omtrent 
de rechtsgeldigheid van beslissingen geregeld; de eis is bedoeld 
om een ondergrens aan te leggen met het oog op het ontstaan 
van vacatures. 

Voorstel 05. 10 
Artikel 61 lid 41/m 8 wordt artikel 108. 
Vervangen "De vaste commissies kiezen uit hun midden een 
voorzitter. Het dagelijks bestuur voorziet in het secretariaat van 
een vaste commissie door een van de medewerkers van het 
landelijk secretariaat aan de commissie toe te voegen." door "Het 
hoofdbestuur voorziet in het secretariaat van het 
geschillencollege en de vaste commissies door een van de 
medewerkers van  hat  landelijk secretariaat als "toegevoegd-
secretaris" beschikbaar te stellen; deze secretaris maakt 
geen deel uit van het college of commissie en heeft daarin 
geen stemrecht". 
Vervangen "Het dagelijks bestuur wijst een van zijn leden aan als 
contactpersoon met de vaste commissie' door "Het hoof dbe-
stuur wijst een van zijn leden aan als contactpersoon met 
het geschillencollege respectievelijk elk der vaste commis-
sies; deze persoon maakt geen deel uit van het college of de 
commissie en heeft daarin geen stemrecht". 
Voorvoegen in oud lid 6 "Het geschillencollege en". 
Vervangen in oud lid 7" De kosten vail' door "Met inachtneming 
van het bepaalde inzake de kosten van enig geschil komen 
de kosten van het geschillencollege en ". 
Vervangen oud lid 8 "Van de vergaderingen van de vaste com-
missies worden door de toegevoegd-secretaris verslagen ge-
maakt, die aan de leden van de commissies en het dagelijks 
bestuur worden toegezonden» door "Van de vergaderingen van  
hat  geschillencollege en de vaste commissies worden door 
de toegevoegd-secretaris verslagen gemaakt, die aan de 
leden van het college en de contactpersoon van het hoofd-
bestuur worden toegezonden". 
Toelichting 
Redactionele aanpassingen en precizeringen. 

Voorstel 05. 11 
Artikel 49 wordt artikel 109. 

Voorstel 05. 12 
Artikel 53 wordt artikel 110. 

Regiobestuurl RB 

Voorstel 05. 13 
Artikel 136 wordt artikel 111. 
Tekst vervangen door 
1 Het RB bestaat uit tenminste vijf leden en het regio- 

hoofdbestuurslid, dat slechts een adviserende stem heeft. 
2 Het lidmaatschap van het RB is niet verenigbaar met het 
lidmaatschap van provinciale staten, het hoofdbestuur of een 
afdelingsbestuur en de vaste of overeenkomstige regionale 
commissies; het hoofdbestuur kan, de  ARV  gehoord, dispensa-
tie verlenen van de onverenigbaarheid met een afdelingsbestuur.. 
3 Ieder lid van een regio kan zich kandidaat stellen voor het RB 
en de commissies, indien hij/zij aan de in de statuten en dit 
reglement gestelde eisen voldoet. 
4 Met in achtneming van het gestelde in artikel 15 lid 4 
worden de voorzitter, secretaris, penningmeester en overige 
leden in funktie gekozen volgens de methode van bijlage C van 
dit reglement. 
5 Een lid van het RB wordt gekozen voor een tijd van twee jaar 
en is tweemaal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar. 
Toelichting 
In verband met het schrappen van de federatieve structuur, 
dienen alle verwijzingen daarnaar eveneens te worden ge-
schrapt. Bovenden moeten de onverenigbaarheden beter worden 
aangegeven en moet worden aangepast aan de veranderde 
kieswijze van het regiohoofdbestuurslid en andere functies. 
Bovendien moet worden rekening gehouden met het gestelde in 
artikel 41. 

Voorstel 05. 14 
Artikel 137 lid 4 t/m 6 worden artikel 112. 
Nieuwe aanhef "Het RB heeft naast de algemene tot bijzon-
dere taak". 
Vervangen oud lid 6 door  "hat  verrichten van andere noodza-
kelijke bestuurlijke aktiviteiten, waaronder het vaststellen 
van gebieden waarbinnen afdelingen kunnen worden opge-
richt, en het bevorderen van het oprichten van afdelingen in 
de zogenaamde "witte gebieden". 
Toelichting 
In oud lid 6 wordt een heel detaillistische opsomming gegeven 
van mogelijke bestuurlijke activiteiten. Dat is overbodig. 

Afdelingsbestuur/AB 

Voorstel 05. 15 
Artikel 164 wordt artikel 113. 
Tekst vervangen door 
1 Het AB bestaat uit tenminste drie leden. 
2 Het lidmaatschap van het AB is niet verenigbaar met het 
lidmaatschap van de gemeenteraad, het hoofdbestuur of het 
regiobestuur en de vaste of overeenkomstige afdelings-
commissies; het hoofdbestuur kan, de AAV gehoord, dis-
pensatie verlenen van de onverenigbaarheid met  hat  regio-
bestuur. 
3 Ieder lid van de afdeling kan zich kandidaat stellen voor het 
AB, indien hijij aan de in de statuten en dit reglement gestelde 
eisen voldoet. 
4 Met in achtneming van het gestelde in artikel 15 lid 4 
worden de voorzitter, penningmeester en overige leden worden 
in funktie gekozen volgens de methode van bijlage C van dit 
reglement. 
5 Een lid van het AB wordt gekozen voor de tijd van twee jaar 
en is tweemaal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar. 
Toelichting 
De onverenigbaarheden zijn nu wat beter aangegeven, terwijl 
ook rekening is gehouden met het bepaalde in artikel 42. 

Voorstel 05. 16 
Artikel 165 lid sub d,e en f wordt artikel 114 met als aanhef "Het 
AB heeft naast de algemene tot bijzondere taak". 

Artikel 115 t/m 119 PM. 
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VAN DE FINANCIEN 

HOOFDSTUK 6: FINANCIEN, BEGROTING EN JAAR-
REKENING 

Voorstel 06.01 
Vervangen: overal waar in dit hoofdstuk sprake is van verwijzing 
naar artikelen uit statuten en/of huishoudelijk reglement worden 
de verwijzingen aangepast aan de nieuwe nummering. 

Financiële commissies 

Voorstel 06.02 
Artikel 81 wordt artikel 120. 
Vervangen lid 1 "De financiële commissie bestaat uit vijf Ieder!' 
door "Financiële commissies bestaan uit een oneven aantal 
leden; indien dit niet (meer) het geval is, dient het overeen-
komstige bestuur zo spoedig mogelijk de vacatures bij de 
LV open te stellen; de commissie kan doorfunctioneren; 
a. de landelijke financiële commissie bestaat uit tenminste 
vijf leden; 
b. de algemene regio-, respectievelijk afdelingsvergadering 
bepaalt het minimum aantal leden voor de overeenkomstige 
financiële commissie". 
Schrappen lid 2 
De voordracht van het hoofdbestuur conform art. 61 lid 3 ver-
meldt telkens tenminste tweemaal zoveel namen als er vacatures 
zijn te vervullen. Een groep van tenminste vijf en twintig leden 
van D66 is bevoegd deze voordracht aan te vul/en. 
Toelichting artikel 81 
In verband met de algemeen gestelde regels omtrent samenstel-
ling en kieswijze van de vaste commissies wordt dit artikel 
aangepast. Omdat het merkwaardig is dat het hoofdbestuur en 
voordracht doet voor de eigen controleurs is mede op verzoek 
van de financiële commissie lid 2 in het geheel vervallen. 

Voorstel 06.03 
Toevoegen lid 2 
De landelijke financiële commissie is in elk geval een vaste 
commissie. Regio- en afdelingsvergaderingen kunnen de 
financiële commissie op overeenkomstig niveau als vaste 
commissie, dan wel als commissie-ad-hoc instellen. Voor 
iedere financiële commissie gelden de bepalingen van het 
huishoudelijk reglement. Indien geen vaste commissie is 
ingesteld, wordt in elk geval ten behoeve van de controle 
van de jaarrekening en tijdens de verkiezingscampagne op 
overeenkomstig niveau tijdig een commissie-ad-hoc inge-
steld. 
Toelichting 
Regio's en afdelingen hebben in overeenstemming met de 
flexibiliseringsuitspraak van het congres zelf de mogelijkheid 
"vaste" commissies in te stellen, doch voor twee zaken zal men 
in elk geval een commissie-ad-hoc dienen in te stellen: de 
jaarrekening en tijdens een verkiezingscampagne, omdat dan in 
feite de meeste bedragen omgaan. 

Voorstel 06.04 
Nieuw lid 121. 
1 Het lidmaatschap van de landelijke financiële commissie 
is onverenigbaar met het lidmaatschap van de overige 
landelijke vaste commissies alsmede met het lidmaatschap 
van het hoofdbestuur, de bijzondere organen en overeen-
komstige commissies op regionaal en afdelingsniveau.  

2 Het lidmaatschap van de regionale financiële commis- 
sies is onverenigbaar met het lidmaatschap van de overeen-
komstige rapportage-en campagnecommissies, alsmede 
met het lidmaatschap van het regiobestuur en overeenkom-
stige commissies op landelijk en afdelingsniveau. 
3. Het lidmaatschap van de financiële commissies in 
afdelingen is onverenigbaar met het lidmaatschap van  de 
overeenkomstige rapportage- en campagnecommissies, 
alsmede met het lidmaatschap van het afdelingsbestuur en 
overeenkomstige commissies op landelijk en regionaal ni-
veau. 
Toelichting 
Conform de structuur van vaste commissies met eigen instel-
keuze voor regio's en afdelingen. 

Voorste! 06.05 
Artikel 61 lid 2, 3 en 4 (eerste) wordt artikel 122. 
1 Leden van een financiële commissie als vaste commissie 
worden voor de tijd van drie jaar gekozen, en zijn slechts 
eenmaal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar. Leden van 
een financiële commissie als een commissie-ad-hoc wor-
den gekozen voor een met name genoemde opdracht en 
blijven in functie tot dat aan de ledenvergadering is gerap-
porteerd. 
2 Met in achtneming van het gestelde in artikel 15 lid 4 kiest 
de LV de voorzitter en de leden van de commissies in functie 
volgens de methode van bijlage C van het huishoudelijk 
reglement. 
3 De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor 
het functioneren van de commissie en voert namens de 
commissie het overleg met het overeenkomstige bestuur. 
Toelichting 
Conform de structuur van vaste commissies  etc.  

Voorstel 06.06 
Nieuw artikel 123 
I Zodra een lid van een financiële commissie zich kandi-
daat stelt voor één van de organen, waarmee het lidmaat-
schap als onverenigbaar wordt beschouwd, treedt betrok-
kene onmiddellijk af als lid van de commissie en stelt het 
overeenkomstige bestuur hiervan in kennis 
2 Het overeenkomstige bestuur stelt de ontstane vacature 
in de eerstvolgende LV open. 
Toelichting 
De keuze of een onverenigbaarheid met de kandidaatstelling, 
dan wel verkiezing, ingaat is bij deze commissie naar de vroege 
kant uitgevallen. Bijvoorbeeld, wanneer een commissielid op-
teert voor het penningmeesterschap, dan is het niet goed als 
controleur aan te blijven. 

Voorste! 06.07 
Artikel 82 wordt artikel 124 
1 De financiële commissie heeft tot taak toezicht uit te oefenen 
op het financiëel beheer van het bestuur op overeenkomstig 
niveau en de betrokken penningmeester gevraagd of onge-
vraagd te adviseren inzake financiële aangelegenheden. 
2 De financiële commissie heeft ook tot taak advies uit te 
brengen aan de LV inzake de vaststelling van de begroting en de 
overige financiële aangelegenheden, alsmede inzake de goed-
keuring van de jaarrekening. 
3 De financiële commissie vergadert tenminste eenmaal per 
kwartaal en voorts zo dikwijls als twee of meer leden of de 
penningmeester zulks verlangen. 
4 Besluiten en adviezen van de financiële commissie vereisen 
een meerderheid van stemmen. In spoedzaken kan ook telefo-
nisch vergaderd worden. 

Wijzigingsvoorstellen HUISHOUDELIJK REGLEMENT1992 46 



5 De leden van de financiële commissie kunnen te allen tijde 
kennis nemen van de financiële bescheiden van de partij op 
overeenkomstig niveau en zich laten inlichten door de be-
trokken penningmeester over de stand van zaken. 
Toelichting 
Het betreft voornamelijk redactionele verfijningen, die vet zijn 
aangegeven. 

Voorstel 06.08 
Toevoegen nieuw lid 6 
De landelijke financiële commissie heeft bovendien tot 
taak: 
a. te beslissen omtrent decharge van een regio- of afdeling-
spenningmeester, indien de betrokken LV nalaat decharge 
te verlenen en gehoord de betrokken financiële commissie; 
b. ten aanzien van het bestuur van de bestuurdersvereniging 
een overeenkomstige functie uit te oefenen als ten aanzien 
van het hoofdbestuur. 
Toelichting 
Het kan voorkomen dat in regio's of afdelingen de formele 
decharge van de penningmeester om welke reden dan ook 
achterwege blijft; betrokken penningmeester kan dan een be-
roep doen op de landelijke financiële commissie, die na de 
betrokken financiële commissie gehoord te hebben, een bindend 
besluit neemt. 

Voorstel 06.09 
Artikel 83 wordt artikel 125. 
Schrappen in lid 2 "dagelijks" en tweemaal "hoofd' voor "be- 
stuur". 
Toelichting 
Door schrappen van de specifiek 'landelijke" aanduidingen heeft 
dit artikel een algemene geldigheid gekregen voor alle 
organisatieniveaus. 

Partijbegroting en Jaarrekening 

Voorstel 06.10 
Artikel 50 wordt artikel 126. 
Toevoegen aan lid 1 "Tijdens de najaars-ALV wordt deze 
begroting vastgesteld". 
Toevoegen aan lid 2 "Tijdens de voorjaars-ALV wordt deze 
contributieregeling vastgesteld". 
Toevoegen aan lid 3 "Tijdens de voorjaars-ALV wordt deze 
regiobijdrageregeling voor het komende jaar vastgesteld". 
Toelichting 
Ten behoeve van de duidelijkheid dienen onderdelen van de 
huidige leden 2 en 3 van art.21 in dit hoofdstuk te worden 
ondergebracht en aangepast aan de hier genoemde tekst. 

Voorstel 06. 11 
Nieuw artikel 127. 
1 De begroting en jaarrekening van de bestuurders-
vereniging vormen een op zich sluitend onderdeel van de 
begroting en jaarrekening van D66. 
2 De bestuurdersvereniging heeft geen eigen personeel 
in dienst, doch "huurt", dan wel bekostigt, de noodzakelijke 
diensten van het landelijk secretariaat. 
3 Dat bestuurdersvereniging dient een sluitende begro-
ting in, die door de ledenvergadering van die vereniging 
wordt vastgesteld. 
4 Bij het vaststellen van de begroting wordt tevens de 
hoogte van de contributie vastgesteld. 
5 De begroting dient door het hoofdbestuur te worden 
goedgekeurd. 
6 De ALV kan het onderdeel bestuurdersvereniging van  

de D66 begroting niet wijzigen. 
7 De bestuurdersvereniging dient een sluitende rekening 
te hebben. Het bestuur van de bestuurdersvereniging is niet 
bevoegd enige begrotingspost te overschrijden. De lande-
lijke financiële commissie is bevoegd het bestuur van de 
bestuurdersvereniging toe te staan budgettair neutrale ver-
schuivingen tussen begrotingsposten aan te brengen, 
waarvan in de eerstvolgende algemene ledenvergadering 
van de bestuurdersvereniging door het bestuur verant-
woording dient te worden afgelegd. 
Toelichting 
Overeenkomstig besluitvorming voorjaarscongres. 

Voorstel 06.12 
Artikel 51 wordt artikel 128. 
Toevoegen aan lid 1 'De jaarrekening dient uiterlijk binnen 
een half jaar na het einde van het boekjaar door het hoofd-
bestuur te zijn vastgesteld en wordt onmiddellijk na vast-
stelling, vergezeld van het accountantsrapport gedurende 
tenminste een half jaar voor de leden op het landelijk 
secretariaat ter visie gelegd". 
Vervangen in lid 2 "op de eerstvolgende ALV" door "Tijdens de 
najaars-ALV wordt de jaarrekening van het afgelopen jaar 
goedgekeurd. Op de ALV". 
Toelichting 
Zoals tijdens het voorjaarscongres besloten worden de termij-
nen van de wet op de jaarrekening aangehouden. Bovendien 
wordt hier de uitzondering, die thans in artikel 21 lid 2 staat, 
vermeld, omdat dat hier aan de orde is. 

Voorstel 06.13 
Artikel 52 wordt artikel 129. 
Vervangen lid 1 'Bij tussentijds aftreden van de penningmeester 
zijn de bepalingen betreffende de jaarrekening van overeen-
komstige toepassing voor het gedeelte van het kalenderjaar dat 
eindigt met de dag van aftreden "door "Bij tussentijds aftreden 
van de penningmeester treedt de nieuwe penningmeester in 
de bevoegdheden van de oud- penningmeester per de dag 
van aftreden. De oud-penningmeester blijft, voor de periode 
van zijn functioneren, verantwoordelijk (overleg Linze 
Schaap en  Adrienne  Vrisekoop) naast de nieuwe penning-
meester tot zijn decharge door de ALV. 
Toelichting 
De huidige formulering van slechts gedeeltelijke verantwoorde-
lijkheid is niet goed handhaafbaar, indien niet formeel bij tussen-
tijds aftreden wordt afgesloten en gecontroleerd; een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid strookt beter met de intentie van het 
oude artikel. 

Regiobegroting en Jaarrekening 

Voorstel 06.14 
Artikel 131 wordt artikel 130 lid 1. 
Toevoegen nieuw lid 2 
Het hoofdbestuur betaalt de bijdrage over enig jaar aan de 
regio niet eerder uit dan nadat een door de  ARV  goedge- 
keurde jaarrekening over het daaraan voorafgaande jaar 
door het hoofdbestuur is ontvangen. 
Toelichting 
Er moeten duidelijke afspraken zijn over de verantwoording van 
de financiën. Verantwoording over voorgaand jaar geeft recht op 
bijdrage in het lopend jaar. 
Voorstel 06.15 
Artikel 138 wordt artikel 131. 
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Afdelingsbegroting en Jaarrekening 

Voorstel 06.16 
Artikel 161 wordt artikel 132 lid 1. 
Toevoegen lid 2 "Het regiobestuur betaalt de bijdrage over 
enig jaar aan de afdeling niet eerder uit dan nadat een door 
de AAV goedgekeurde jaarrekening over het daaraan voor-
afgaande jaar door het regiobestuur is ontvangen. 
Toelichting 
Er moeten duidelijke afspraken zijn over de verantwoording van 
de financiën. Verantwoording over voorgaand jaar geeft recht op 
bijdrage in het lopend jaar. 

Voorstel 06.17 
Artikel 165 lid 2 t/m 6 wordt artikel 133. 

Voorste! 06.18 
Artikel 179 lid 5 wordt artikel 134. 

Artikel 135 t/m 139 PM 

VAN DE BESTUURDERS- 
VERENIGING 

HOOFDSTUK 7: DE BESTUURDERSVERENIGING 

Voorstel 07.01 
Art. 140.1 Lid van de bestuurdersvereniging kunnen die leden 
van D66 worden, die een verkozen of politiek-benoemde functie 
in het openbaar bestuur in Nederland of Europa vervullen. 
2 Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het landelijk 
secretariaat. 
3 Het bestuur van de bestuurdersvereniging beslist over 
toelating als lid. Een besluit tot niet-toelating kan slechts worden 
genomen op gronden ontleent aan lid 1. Van een besluit tot niet-
toelating staat beroep open bij het geschillencollege. 
4 Het lidmaatschap wordt geacht in te gaan op de datum van 
ontvangst van de betaling van de eerste contributie. 
5 Het lidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden; 
b. de ontvangst van een schriftelijke opzegging op het landelijk 
secretariaat van D66; 
c. schriftelijke opzegging door het bestuur wegens contributie-
schuld, dan wel wanneer niet meer wordt voldaan aan de 
vereisten voor het lidmaatschap; 
d. royement. 
Van de beslissingen vermeld onder c en d staat binnen dertig 
dagen na aantekening van het besluit beroep open bij het 
geschillencollege. 
6 Het bestuur kan een lid royeren, indien het naar het inzicht van 
het bestuur in strijd met het verenigingsreglement handelt, dan 
wel indien het de vereniging in ernstige mate in diskrediet brengt. 
7 Aan het lidmaatschap is een afzonderlijke contributie-
verplichting verbonden, die jaarlijks door de bestuurders-
vereniging zelf wordt vastgesteld en kostendekkend voor haar 
activiteiten dient te zijn. 
8 Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar. De wijze van 
contributie-inning is gelijk aan die van D66. 
9 a. Beëindiging van het lidmaatschap op grond van lid 5 sub 
b van dit artikel gaat in met ingang van het verenigingsjaar 
volgend op het jaar van opzegging en ontslaat niet van de 
verplichting tot betaling van de contributie over het lopende  

verenigingsjaar; 
b. Beëindiging van het lidmaatschap op grond van lid 5 sub c en 
d van dit artikel gaat in met ingang van de datum van het 
verstrijken van de beroepstermijn tegen de bestuursbeslissing 
en ontslaat niet van de verplichting tot betaling van de contributie 
over het lopende jaar. 

Voorstel 07.02 
Art.141.1 De rechten aan het lidmaatschap verbonden, kunnen 
worden uitgeoefend zodra aan de contributieverplichting is vol-
daan. 
2 De leden van de bestuurdersvereniging vormen de algemene 
ledenvergadering, waarin slechts diegenen die aan hun 
contributieverplichting hebben voldaan stemrecht hebben. 
3 De Algemene Ledenvergadering van de Bestuurdersvereniging  
(ALB)  stelt het huishoudelijk reglement vast zo overeenkomstig 
mogelijk aan het huishoudelijk reglement van D66; dit huishou-
delijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn 
met de statuten of het huishoudelijk reglement van D66. 

Voorstel 07.03 
Art.142 Het bestuUr bestaat uit negen leden, waarvan zeven 
rechtstreeks door en uit de aangesloten leden worden gekozen 
(met de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie) en 
twee door het hoofdbestuur worden benoemd. De directeur 
partijbureau fungeert als ambtelijk secretaris en heeft een advi-
serende stem. 

VAN DE GESCHILLEN 

HOOFDSTUK 8: GESCHILLEN 

Voorstel 08.01 
Vervangen: overal waar in dit hoofdstuk sprake is van verwijzing 
naar artikelen uit statuten en/of huishoudelijk reglement worden 
de verwijzingen aangepast aan de nieuwe nummering. 

Het Geschillencollege  

Voorstel 08.02 
Artikel 68 lid 1 en 2 wordt artikel 140. 
Vervangen lid 1 "De geschillencommissie bestaat uit een voor-
zitter, tevens lid en negen gewone leden " door "Het 
geschillencollege bestaat uit een oneven aantal door de 
ALV benoemde leden, doch tenminste negen; indien dit niet 
(meer) het geval is, dient het hoofdbestuur zo spoedig 
mogelijk de vacatures bij de ALV open te stellen; de com-
missie kan dan tot en met de eerstkomende ALV gewoon 
doorfunctioneren". 
Vervangen lid 2 "De voordracht van het hoofdbestuur conform 
art.61 lid 3 vermeldt telkens tenminste twee maal zoveel namen 
als er vacatures zijn te vervullen. Een groep van tenminste 
vijfentwintig leden van D66 is bevoegd deze voordracht aan te 
vullen door "Het geschillencollege kan een aanbeveling 
plaatsen bij de kandidaten voor de verkiezing in het col-
lege'. 
Toelichting 
Een al dan niet bindende voordracht van het hoofdbestuur is 
ongewenst, een aanbeveling van het college zelf geeft wellicht 
mogelijkheden op specifieke deskundigheid te wijzen 

Voorstel 08.03 
Schrappen artikel 69 
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Toelichting 
Vanwege opname in de statuten. 

Voorstel 08.04 
Nieuw artikel 141. 
Het lidmaatschap van het geschillencollege is onverenig- 
baar met het uitoefenen van enige partijfunctie als bedoeld 
in art.14 lid 5 van de statuten. 
Toelichting 
Gezien het feit dat het geschillencollege altijd te maken heeft met 
partijorganen en/of -functionarissen is het lidmaatschap daarvan 
bij voorbaat uit te sluiten. 

Voorstel 08.05 
Nieuw artikel 142. 
1 Leden van het college worden voor de tijd van drie jaar 
gekozen, en zijn slechts eenmaal als zodanig onmiddellijk 
herkiesbaar. 
2 Met in achtneming van het gestelde in artikel 15 lid 4 kiest 
de ALV de leden van het college en de voorzitter daarvan in 
functie volgens de methode van bijlage C van het huishou-
delijk reglement. De ALV kan de voorzitter via een motie van 
wantrouwen van de functie ontheffen. 
3 De voorzitter van het geschillencollege is verantwoorde-
lijk voor het functioneren van het college en met name voor 
het nakomen van de reglementair voorgeschreven proce-
dures bij geschillen. De voorzitter legt via een jaarverslag 
verantwoording af aan de ALV. 
Toevoegen het vervangen artikel 68 lid 3 'Indien de voorzitter is 
afgetreden en niet herkozen roept de toegevoegd-secretaris in 
overleg met de leden van de commissie binnen twee maanden 
na de ALV de commissie bijeen voor een vergadering, waarin 
een voorzitter wordt gekozen volgens bijlage C van dit reglement 
als lid 
4 Indien de voorzitter is afgetreden roept de toegevoegd-
secretaris in overleg met de leden van de commissie onver-
wijld de commissie bijeen voor een vergadering, waarin een 
waarnemend voorzitter wordt gekozen volgens bijlage C 
van dit reglement. De eerstvolgende ALV kiest een nieuwe 
voorzitter. 
Toelichting 
Een met de vaste commissies vergelijkbare regeling dient hier 
afzonderlijk te worden vermeld. Conform de besluitvorming 
tijdens het voorjaarscongres is de gewijzigde kieswijze verwerkt; 
gezien de belangrijkheid van de voorzittersfunctie, dient de ALV 
betrokkene te kiezen; de verantwoording door de voorzitter dient 
ter bereiking van jurisprudentie. 

Voorstel 08.06 
Nieuw artikel 143 
"Voor wat betreft de ondersteuning van het college is 
art.108 van toepassing". 

Behandeling van geschillen 

Voorstel 08.07 
Artikel 70 wordt artikel 144 
Voorstel 08.08 
Artikel 71 wordt artikel 145 
Voorvoegen aan bestaande tekst "Elk als zodanig aangemeld 
geschil, is een geschil in de zin van dit reglement en wordt 
onverwijld in handen van de voorzitter van de commissie 
gesteld" en schrappen in bestaande tekst "formeel". 
Toelichting 
Voorgevoegde tekst geeft aan dat wanneer een geschil als 
"geschil" wordt aangedragen dit ook als zodanig behandeld moet  

worden en niet in de bestuurlijke of organisatorische sfeer 
worden behandeld. 

Voorstel 08.09 
Artikel 72 wordt artikel 146. 
Tussenvoegen in lid 2 tussen "te worden, en" en "de partij"" met 
uitzondering van de beroepsgevallen als bedoeld in art.16 
lid 3 en art.24 lid 4 van dit reglement" en toevoegen aan lid 2 
"; zowel het gehoord worden als het kunnen indienen van 
een verweerschrift zijn noodzakelijke voorwaarden voor de 
kamer om een uitspraak te kunnen doen; indien verweerder 
geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot het indienen 
van een verweerschrift, dient hiervan schriftelijk kennis te 
worden gegeven". 
Toevoegen aan lid 3 sub a "of art.63 lid 2 van dit reglement" en 
na sub b "de voorzitter van het college kan geen deel uitma-
ken van enige kamer". 
Toelichting 
Wanneer het gaat om dwingend gemotiveerde beslissingen 
waartegen beroep wordt ingesteld, behoeft de gedaagde partij 
niet nog eens extra zich schriftelijk te verweren, omdat dit reeds 
in het gewraakte besluit dient te zijn vervat. Aanscherping van 
procedurele zorgvuldigheidseisen als noodzakelijke voorwaarde 
voor het doen van een rechtsgeldige uitspraak is noodzakelijk. 
Aan lid 3 wordt zowel toegevoegd dat de schorsingsbevoegdheid 
van de rapportagecommissie ook een interpretatie van statuten 
en/of huishoudelijk reglement vereist. Bovendien kan de voorzit-
ter als bewaker van de procedure zelf geen deel uitmaken van 
enige kamer. Een en ander in overeenstemming met de besluit-
vorming tijdens het voorjaarscongres. 

Voorstel 08. 10 
Artikel 73 wordt artikel 147. 
Schrappen in lid 2 "Ook". 
Vervangen lid 3 "De beslissing omtrent wraking wordt door de 
betreffende kamer genomen bij gewone meerderheid van stem-
men, binnen acht dagen nadat het bezwaar is ingediend" door 
"De beslissing omtrent wraking wordt door de voorzitter van 
het college genomen binnen drie dagen nadat het bezwaar 
is ingediend'. 
Toelichting 
Teneinde vertraging in de behandeling te voorkomen lijkt het het 
beste, indien de voorzitter snel omtrent een wraking kan beslis-
sen, gegeven de nieuwe positie van de voorzitter. 

Voorstel 08. 11 
Artikel 74 wordt artikel 148. 
Vervangen lid 2 "Zodra een geschil aanhangig wordt gemaakt, 
informeert de commissie onverwijld de andere partij. Het dage-
lijks bestuur wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het 
geschil" door "Zodra een geschil aanhangig wordt gemaakt, 
informeert de voorzitter van het college onverwijld de andere 
partij. Het hoofdbestuur wordt door de voorzitter van het 
college schriftelijk op de hoogte gesteld van het geschil". 
Vervangen lid 3 "De leden en de secretaris van de geschillen-
commissie verstrekken geen informatie over aanhangige ge-
schillen aan derden die niet bij het geschil betrokken zijn, dan na 
overleg met het lid van het dagelijks bestuur, dat als contactper-
soon met de geschillencommissie is aangewezen" door "De leden 
en de toegevoegd-secretaris van het geschillencollege ver-
strekken geen informatie over aanhangige geschillen, noch 
aan het hoofdbestuur, noch aan derden die niet bij het 
geschil betrokken zijn". 
Toelichting 
Voornamelijk tekstmatige verduidelijkingen en redactionele 
aanpassingen. 
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Voorstel 08. 12 
Artikel 75 wordt artikel 149. 
Vervangen "De kamer doet uitspraak uiterlijk binnen drie maan-
den na de dag waarop het geschil aanhangig is gemaakt, met 
dien verstande, dat zij in zaken als bedoeld in art. 69 lid 3 en 4 
binnen een maand en in zaken als bedoeld in art 69 lid 5 binnen 
tien dagen beslist" door 
"De kamer doet uitspraak: 
a. uiterlijk tien dagen na de dag waarop een geschil als 
bedoeld in art.11 lid 3 statuten, art 17 lid 3 en art.24 lid 4 van 
dit reglement aanhangig is gemaakt, dan wel zoveel eerder 
als de kamer betrokken partijen kan horen; in het geval 
vanart.36 lid 3 doet de Kamer uitspraak uiterlijk op de 15e 
dag na het KB. 
b. uiterlijk één maand na de dag waarop een geschil als 
bedoeld in art7 lid 2 of art.25 lid 1 van de statuten, dan wel 
art.4 lid 3 van dit reglement, aanhangig is gemaakt, 
c. uiterlijk drie maanden na de dag waarop een geschil als 
bedoeld in de statuten art.25 lid 2 of art.86 lid 2 van dit 
reglement aanhangig is gemaakt. 
Toelichting 
De oorspronkelijke formulering was onduidelijk met betrekking 
tot "uiterlijk" of "binnen"; de herformulering beoogt precies te zijn 
met wat oorspronkelijk werd bedoeld. 

Beslissing in geschillen 

Voorstel 08.13 
Artikel 76 wordt artikel 150 lid 1. 
Toevoegen aan derde zin "en aan de procedurele vereisten, 
genoemd in de artikelen 146,148 en 149 is voldaan". 
Toevoegen nieuw lid 2 
"Indien een der betrokken partijen meent dat aan de 
procedurele vereisten, genoemd in artikel 146 lid 2 en 3, 
artikel 148 lid 2 en artikel 149 niet is voldaan, dient binnen 24 
uur nadat de beslissing aan betrokkene is medegedeeld, 
"beroep" te worden ingesteld bij de voorzitter van het 
geschillencollege, die onverwijld een onpartijdig onder-
zoek instelt naar de gevolgde procedure en vervolgens 
beslist 
- 't tot handhaving van de beslissing van de kamer, 
- Of tot heropening van de procedure door een nieuwe 
kamer. 
Toelichting 
Het geschillencollege is het enige rechtsprekende orgaan bin-
nen de partij; "hoger beroep" is niet mogelijk; uitspraken zijn 
beslissend; daarom dient er uiterste procedurele zorgvuldigheid 
in acht te worden genomen; het is de specifieke taak van de 
voorzitter daarop toe te zien; daarom is de voorzitter niet in een 
"kamer" betrokken. 

Voorstel 08. 14 
Artikel 77 wordt artikel 151. 
Tussenvoegen in lid 2 na "hoofdbestuur" "dan wel het betrok- 
ken regio- of afdelingsbestuur". 
Toelichting 
Alle besturen hebben de taak de leden te informeren omtrent 
"reglementsaangelegenheden" als gevolg van college-uitspra- 
ken. 
Voorstel 08. 15 
Artikel 78 wordt artikel 152. 
Vervangen tweede zin "Beslissingen in zaken als bedoeld in 
art. 69 lid 1 zijn bindend voor de partijen in een geschil" door 
"Beslissingen in zaken als bedoeld in art.25 lid 1 van de 
statuten zijn slechts bindend voor de met name aangegeven 
partijen in een geschil" en tussenvoegen na "ALV' in derde zin  

",ARV  of AAW. 
Toelichting 
Een geschil tussen partijen is slechts ook voor betrokken partijen 
bindend en niet voor derden, die zich niet over het geschil 
hebben kunnen uitlaten of verweren. Indien de uitspraak voor 
derden gevolgen heeft kunnen deze zich opnieuw met een 
geschil bij het college vervoegen, zonder dat de oorspronkelijke 
uitspraak automatisch wordt herhaald. Dat is een correcte 
rechtsgang. 

Reglementerings- en publicatierecht 

Voorstel 08. 16 
Artikel 79 wordt artikel 153. 
Toevoegen "door dit reglement als bijlage H bij het huishou- 
delijk reglement te voegen". 
Toelichting 
De thans bestaande algemene bekendmakingsplicht met be- 
trekking tot het interne geschillenreglement kan het beste als 
Bijlage worden gerealiseerd. Anders blijft het in de lucht hangen. 

Voorstel 08.17 
Artikel 80 wordt artikel 154. 
Vervangen laatste zin "De publicatlé dient zo mogelijk kort en 
zakelijk te zijn" door "De publicatie dient kort en zakelijk te 
zijn, met in achtnemen van de privacy". 

Artikel 155 t/m 159 PM 

VAN DE ADVIESRADEN 

HOOFDSTUK 9: ADVIESRADEN. 

Voorstel 09.01 
Vervangen: overal waar in dit hoofdstuk sprake is van verwijzing 
naar artikelen uit statuten en/of huishoudelijk reglement worden 
de verwijzingen aangepast aan de nieuwe nummering. 

Voorstel 09.02 
Artikel 110 wordt artikel 160 en vervolgens worden de artikelen 
allen met 50 verhoogd. 

Taak en samenstelling. 

Voorstel 09.03 
Toevoegen aan artikel 160 een nieuw lid 4. 
De raad bespreekt geen onderwerpen, die op de concept- 
agenda van een komende ALV staan, zoals die cf art.88 lid 
2 aan de raad wordt voorgelegd dan wel in de democraat 
gepubliceerd. Evenmin brengt de raad gevraagd of onge- 
vraagd advies uit over bij de ALV in voorbereiding zijnde 
agendapunten. 
Toelichting 
De landelijke adviesraad heeft geen zelfstandige of afgeleide 
beslissingsbevoegdheden op politiek of organisatorisch gebied 
ter vervanging of voorbereiding van de ALV. 
Voorstel 09.04 
Vervangen artikel 162 
1 Het lidmaatschap van de raad is onverenigbaar met: 
a. het ambt van minister of staatssecretaris; 
b. het lidmaatschap van een der kamers der staten-generaal en 
het europees parlement; 
c. het lidmaatschap van het hoofdbestuur. 
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2 De in lid 1 bedoelde tunktionarissen zijn gerechtigd deel te 
nemen aan de beraadslagingen van de raad. Zij hebben alsdan 
een adviserende stem. 
door 
1 Het lidmaatschap van de raad is onverenigbaar met: 
a. het ambt van minister, staatssecretaris, commissaris der 
konings of burgemeester; 
b. het lidmaatschap van een der kamers der staten-generaal 
en het europees parlement, provinciale staten of gemeente-
raad; 
c. het lidmaatschap van het hoofdbestuur, de bijzondere 
organen en de landelijke verkiezingscommissie. 
2 Leden van het hoofdbestuur, de beide kamers der staten- 
generaal en het europees parlement zijn gerechtigd deel te 
nemen aan de beraadslagingen van de raad. Zij hebben 
alsdan een adviserende stem. 
Toelichting 
Nu we steeds meer politiek gekozen en benoemde vertegen-
woordigers krijgen is het goed om indachtig het aandringen van 
het congres op striktere onverenigbaarheden, dit voor de advies-
raad uit te bereiden. Dat stemt overeen met de argumenten 
tijdens het voorjaarscongres om het aantal leden op vijftig te 
houden met name om leden, die juist niet een vertegenwoordi-
gende functie ambiëren toch de mogelijkheid te geven hun 
deskundigheid en belangstelling politiek actief te maken. Boven-
dien moeten we accumulatie van, functies voorkomen, zeker 
waar organen betrokken zijn bij de samenstelling van de raad. 

Voorstel 09.05 
Schrappen in artikel 163 subregio's en. 
Toelichting 
Regio's kunnen zelf, bij de instelling van subregio's bepalen of die 
iets van doen met de adviesraad hebben. 

Verkiezing en vervanging 

Voorstel 09.06 
Schrappen in artikel 165 lid 3 'De aldus ontstane vakature voor 
het plaatsvervangend lid van de raad wordt desgewenst op een 
door het regiobestuur daartoe uitgeschreven  ARV  vervuld door 
verkiezing van een nieuw  plaatsvervangend lid' 
Toelichting 
Het aantal plaatsvervangende leden is als regel genoeg om de 
vacatures in twee jaar tijds op te vullen. Anders bevorder je het 
"duiventil-effect". 

Vergaderorde 

Voorstel 09.07 
Tussenvoegen in artikel 171 lid 3 tussen "plaatsvervangende 
leden" en "toegezonden" met een maximum van twee per 
regio. 
Toelichting 
Het is niet onredelijk de eerste twee plaatsvervangers van alle 
stukken op de hoogte te stellen. Mochten er meer plaatsvervan-
gers  an  de vergadering gaan deelnemen, dan moeten de ge-
wone leden hun stukken maar doorgeven. 

Bevoegdheden en besluitvorming 
Voorstel 09.08 
Vervangen in artikel 172 lid 2 "met absolute meerderheid van 
stemmen" door "indien méér dan vijfentwintig leden van de 
raad zich daar vóór uitspreken". 
Toelichting 
Aangezien er geen echt quorum-vereiste is, dient er een getal- 
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smatig criterium te worden ingevoerd voor een zwaarwichtig 
besluit als het bijeenroepen van een extra ALV. 

Art.177 PM. 
Art.178 PM. 
Art.179 PM.  

OVERGANGS- EN SLOT- 
BEPALINGEN 

Hoofdstuk 10: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Voorstel 10.01 
Art.180 De nieuwe bepalingen met betrekking tot de 
onverenigbaarheden treden onmiddellijk in werking in overeen-
stemming met artikel 183. Een functionaris die volgens het 
huidige reglement onverenigbare functies vervult dient voor het 
eerstkomende congres eenvan zijn functies neer te leggen en 
die opgevallen functies dienen op het congres te worden 
opengesteld.ln die gevallen waar de voorzitters van commis-
sies die thans niet in functie door een ledenvergadering zijn 
gekozen, dat volgens de nieuwe regels wel moeten worden 
betrokken vacatures tijdens het voorjaarscongres van 1993 
opengesteld. 

Voorstel 10.02 
Art.181 De nieuwe bepalingen met betrekking tot herkiesbaarheid 
en maximale zittingsduren, zijn ook van toepassing op leden die 
bij het van kracht worden van deze bepalingen reeds in funktie 
zijn. 

Voorstel 10.03 
Art. 182 Wijzigingen in dit reglement treden in werking veertien 
dagen nadat de ALV deze wijzigingen heeft vastgesteld. Bij in 
werking treden van dit reglement vervalt het oude reglement, en 
artikelen die in dit reglement niet meer voorkomen zijn dus 
vervallen. 
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