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gevestigd te 's-Gravenhage zoaIs laatstelijk vastgesteld tijdens de 62ste A1gemene L.edenvergadering gehouden
op 30 en 31 maart 1996.

Naam en DoeIsteUing

Art01 De vereniging draagt de naam: POLITJEKE PARTIJ OEMOCRATEN 86 afkorting -oEMOCRATEN
86",of 066". en is gevestigd te 's-Gravenhage.

M02 De vereniging is opgericht op veertien oktober negentiemonderd zesenzestig WI is opnieuw
aangegaan voor onbepaaJde tijd.

Art03. 1 D66 stett zich ten doel de radicaJe democratisering van de samenleving en het poIitieke bestel door
als politieke partij met aile geeigende middelen ervoor te ijveren dat:
a de kring van degenen, die effectief deel hebben aan de politieke WI maatsehappelijke besluitvor-

ming, zover mogelijk wordt Litgebreid;
b. de besluitvorming plaam vindt na onbevooroordeelde afweging van aile ter zake doende feiten en

vooruitzichten;
c. bij de besluitvorming aan de gevolgen op Jangare termijn en san de intemationale aspecten een

groat gewicht wordt toegekend;
d. de politieke vemoudingen gebaseerd worden op concrete partijprogramma's.

2 De in deze doelstelling vervatte grondgedachte worden nader litgewerkt in het politiek programma,
dat ten gronds/ag ligt aan alle aktiviteiten van 066 en zijn fracties in de vertegenwoordigende
lichamen.

Art.OS. 1 De geldmiddelen van 066 bestaan uit:
a contributies;
b. donaties;
c. erfstellingen en legaten;
d. schenkingen;
e. alle averige baten.

2 Het hoofdbestuur weigert een financiele bijdrage wanneer, naar inzicht van tenminste eenderde van
de hoofdbestuursleden, daardoor de politieke onafhankelijkheid van de partij in gevaar kan worden
gebracht.

3 De contributieverplichtingen worden vastgesteld door de algemene Iedenvergadering op voorstel van
het hoofdbestuur.

MOS. 1 De Iandelijke Iedenvergadering (het congres) stett hat tUshoudelijk reglement vast, dat gewijzigd kan
worden door een besluit van de landeIijke ledenvergadering, genomen met absolute meerderheid van
de uitgebrachte stemmen.

2 Het ~ishoudelijk reglement mag niet in atrijd zijn met de statuten; beYoegdheden. cia de statuten
verienen, worden nader Iitgewerkt in hat ~ishoudelijk reglement Slechts cie reglement8n, cie bij of
krachtens deze statuten. danwel bij of krachtens hat ~ishoudelijk reglement kunnen worden
vastgesteld door enig partijorgaan behoren tot de reglementen van 066 en hebben als zodanig
rech1skracht binnen 066.

3 In gevaJlen waarin statuten en hat tUshoudeJijk reglement riet voorzien beslist het hoofdbestuur,
onverminderd hat bepaalde in art.14 lid 2.

Art 07. 1 066 kent Ieden en bijzondere leden, alsmede donateurs; de inhoud van deze begrippen wordt nader
uitgewerkt in het huishoudelijk reglement

2 Het hoofdbestuur beslist over toelating als lid of bijzonder lid. Nadere regels hieromtrent worden



gesteld in het huishoudelijk reglement Een besluit tot niet-toelating kan s1ed1ts worden genomen op
gronden, ontieend aan deze statuten. Van een besluit tot niet-toelating staat beroep open bij het
geschillencollege.

3 -De ledenadministratie doet geen mededelingen omtrent het tidmaatsehap van 066 san andere, dan
de bevoegde partijorganen.

Art.OS. ladere Nederlander of inwoner van Nederland van veemen jaar en ouder, die redelijkerwijs geacht
kan worden in te stemmen met de grondgedachte van 066, kan lid worden en zijn van 066.

2 ladere burger in het bezit van een der nationaJiteiten, anders dan de Nederlandse, en tevens inwoner
van een der Ieden-staten van de ELrOpeSeGemeenschap, behalve in Nederland, van schttien jaar
en ouder, die redefijkerwijs geacht kan worden in te stemmen met de grondgedachte van 066, kan
bijzonder lid worden en zijn van 066. Het huishoudefijk reglement regeft afzonderlijk de rechten en
p1ichten verbonden aan het bijzondel' Hdrnaatschap.

Art.09. 1 Het lidmaatschap of bijzonder Iidrnaatschap, eindigt door.
a overlijden;
b. de ontvangst van een sclTifteJijke opzegging op het landeIijk secretariaat van 066;
c. sctYiftelijke opzegging door het hoofdbestuur wegens contributieschuld, zich t.itstrekkende over

een termijn die nader in het huishoudelijk reglement wordt geregeld, danwel wameer niet meer
wordt voldaan san de eisen gesteld in art.11 en 12;

d. royement.
2 a Beeindiging van het lidrnaatschap 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 Iopende verenigingsjaar;

b Beeindiging van het lidrnaatschap op grond van lid 1 sub c en d van dit artike/ gaat in met ingang
van de datum van het verstrijken van de beroepstermijn tegen de hoofdbestuursbeslissing en
ontslaat niet van de verplichting tot betaJingvan de contributie over het Iopende jaar.

Art. 10 Het hoofdbestuur kan een lid royeren, indien het naar het inzicht van het hoofdbestuur in strijd met de
statuten of het huishoudelijk reg/ement handelt, danwel indien het de partij of een harer organen in
emstige mate in diskrediet brengt.

Art.11 . 1 Het /idmaatschap van 066 is vereist om kandidaat te staan voor en D6S te vertegenwoordigen in enig
vertegenwoordigend orgaan, en tevens vereist om kandidaat te staan voor en lid te zijn van enige
bestuursorgaan binnen 066.

2 Leden, die voor enige bestuursfunetie binnen 066 of namens D6S voor een lidmaatschap van enig
vertegenwoordigend lichaam in aanmerking wensen te komen, moeten een door het hoofdbestuur
opgestelde verklaring ondertekenen, waaruit bJijkt dat zij niet betrokken zijn geweest bij handeli ngen,
uitingen of voorvaJlen, waaruit een fascistische of racistische gezindheid bJijkt.

3 Kandidaten voor enige partijfunetie binnen D6S of namens 066 voor een Iidmaatschap van enig
vertegenwoordigend Iichaam dienen gedurende een jaar voorafgaande aan de dag van de openstel-
ling van de kandidaatstelling ~d van 066 te zijn en aan hun contributieverplichtingen te hebben
voldaan. Het hoofdbestuur kan dispensatie verlenen van de in dit lid genoemde lidmaatsehapstermijn
van een jaar. Zij doet dit niet dan op basis van een deugdelijk gemotiveerd voorstel van het bestuur
op welk niveau de kandidaat zich aanmeldt Indien ovenge kandidaten menen hierdoor in hun 00120-
gen te worden geschaad, staat voor hen beroep tegen deze hoofdbestuursbeslissing open bij het
geschillencollege. Overige vereisten inzake Iidmaatschapstermijnen bij kandidaatstellingen worden
geregeld in het huishoudelijk reglement

Art. 12. 1 Het Iidmaatschap van 066 is onverenigbaarmet bndidaatstelling voor -enige andere poIitieke partij of
groepering voor een vertegenwoordigend orgaan, indien D66 deelneemt aan de verkiezingen voor dat
vertegenwoordigend orgaan, en 1evens onverenigbaar met vertegenwoordiging van enige andere
politieke partij of groeper;ng in een vertegenwoordigend orgaan, indien 066 vertegenwoordigd is in
dat vertegenwoordigend orgaan.

2 Het kandidaat zijn voor en vertegenwoordigen van D66 in enig vertegenwoordigend orgaan is
onverenigbaar met het Iidmaatschap van enige andere landelijke poIitieke partij, -danwel van enige
politieke partij of groepering specifiek voor dat vertegenwoordigend orgaan.

3 Het kandidaat zijn voor en het Iidrnaatschap van enig bestuursorgaan binnen 066 is onverenigbaar
met het Iidmaatschap van enige andere landeIijke politieke partij, danwel van enige politieke partij of
groepering specifiek voor het vertegenwoordigend orgaan op overeenkomstig niveau.

4 Het fidmaatschap van vertegenwoordigende en bestuurlijke organen op het overeenkomstige niveau is



onverenigbaar, behoudens het lidmaatschap van de Eerste Kamer met het lidmaatschap van zowel
de Iandelijke financiele corrmissie als het bestuurslidmaa1SChap van de bestuurdersvereniging. Het
lidmaatschap van hat Europees Parlement of de Tweede Kamer der Staten-GeneraaJ is onverenig-
baa! met het bekleden van enige functie binnen de partij, behoudens het bestuurslidmaatschap van
de bestuurdersvereniging. Het Udmaatschap van het ELropese Parlement. de Eerste en Tweede
Kamer der Staten-Generaal, provinciale staten, openbare lichamen. gemeenteraden en stads-
deelldeelgemeenteraden, danwel e1ke andere direct gekozen vertegenwoordigende funetie namens
D6S is onderfing onverenigbaar.

5 averige incompatibiliteiten met betrekking tot het fidmaatschap van andere Yertegenwoordigende
lichamen en bestuursfuncties binnen de partij worden bij tushoudelijk reglement geregeld.

Organiuue

Art. 13 Het roishoudelijk reglement stert regelen orntrent de organisatie van de partij vast met als Litgangs-
punten:
a open kandidaatstelfing, cireae vet10ezing van personen in partijfuncties. beperkte herkiesbaarheid

in dezelfde partijfunctie en beperkte mogeIijkheid gelijktijdig meer dan een partijfunctie te
bekleden;

b. openbaarheid van vergaderingen en vergaderstukken; in het roishoudelijk reglement kan worden
geregeld onder welke omstandigheden vergaderingen besloten kunnen zijn en wameer bestuurs-
"lrtukken niet of beperkt openbaar zijn; alle overige vergaderingen kunnen niet besloten worden
verklaard;

C. dat alle ter vergadering aanwezige sterngerechtigde laden s1echts een stem mogen uitbrengen en
dat geen stem mag worden uitgebracht bij volmacht;

d. vaststelling van kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende organen via directe en geheime
verkiezingen door alle terzake stemgerechtigde !eden.

Art.14. 1 De 066-organisatie kent drie niveaus:
a. het landelijke niveau,
b. het regionale niveau, en
c. het afdelingsniveau.
Op ieder organisatieniveau bestaan tenminste twee algemene organen, te weten:
I de Iedenvergadering als het hoogste orgaan voor het betreffende organisatieniveau;
" het bestuur, dat rechtstreeks door de bij ciat organisatieniveau behorende Ieden wordt gekozen.

2 De landelijke Iedenvergadering is het hoogste orgaan voor de partij als geheel; het Iandelijk hoofd-
bestuur is het hoogste bestuursorgaan VOOrde partij als geheel.

3 066 kent onderstaande voor alle organisatieniveaus werkzame bijzondere organen, te weten:
a. de bestuurdersvereniging;
b. het geschillencollege;
c. de Stiehting Wetenschappelijk Bureau 066;
d. de Stiehting Opleidingscentrum 066.

4 Het huishoudelijk reglement regelt de nadere inrichting van elk organisatieniveau, waarbij
a het hootdbestuur een het gehele land dekkende indeling in regio's vaststelt op basis van in het

huishoudelijk reglement vastgelegde criteria ten behoeve van het bestuurlijke middenniveau;
b. ieder regiobestuur een het gehele gebied dekkende indeling in atdelingen vaststelt op basis van

in het roishoudelijk reglement vastgelegde aiteria ten behoeYe van het bestuurlijke basisniveau
en eventuele subregia's voor delen van de regia;

c. ieder atdelingsbestuur de bevoegcfheid heeft een het gehele gebied dekkencJe indeling in
deelatdelingen vast te stellen op basis van in het huishoudelijk reglement vastgelegde criteria.

5 Partijfuncties zijn alle functies binnen de in dit ·artikel genoemde a1gemene en .bijzondere organen,
alsmede binnen aile oyerige bij of krachtens deze statuten, danwel het tlJishoudelijk reglement
ingestelde organen, met uitzondering van de ladenvergaderingen.

Art. 15. 1 De vereniging wordt vertegenwoordigd. behaJve door aile bestuursleden tezamen, door twee bestuur-
ders tezarnen, waarvan een voorzitter of vice-voorzitter en de andere een der seaetarissen of de
penningmeester, met cien verstande dat het hoofdbestuur de penningmeester lean machtigen beta-
Jingsopdraehten namens 066 te ondertekenen. Waar het betreft het tekenen van de machtiging om
kandidatenlijsten onder de naam van D66 aan verkiezingen te Iaten deelnemen, wordt bij uitsluiting
bevoegd de voorzitter danwel bij diens ontstentenis een vice-voorzitter. Een besluit tot weigering om
onder de naam van 066 aan verkiezingen deel 18nemen kan s1echts door het hoofdbestuur genomen
worden.



2 Geen enkel bij of krachtens deze statuten of het ooishoudelijk reglement in te stellen orgaan heeft
zelfstandige rechispersoonlijkheid. tenzij dit nadrukkelijk in deze statuten is vermeld.

Art.16. De Iedenvergadering op elk niveau komt zo vaak bijeen als in het ooishoudelijk reglement is geregeld.
doch tenminste eens per jaar. Aan haar komen alle bevoegdheden toe. cie Iliet door de wet of de
statuten aan andere Organen zijn opgedragen. De Iedenvergadering kan s1echts besluiten nemen oyer
onderwerpen, cie op de tevoren aan aile leden toegezonden agenda zijn opgenomen.

2 Het bestuur roept de ledenvergadering regelmatig bijeen, doch in elk gevaJ indien
tenminste vijf percent van de stemgerechtigde !eden, of op landeIijk niveau tenminste 750 leden
daarom verzoekt. Het ooishoudelijk reglement stert nadere regelen omtrent bijeenroeping. aankondi-
ging, agenda, leiding der vergadering en de wijze waarop besluiten worden genomen, met dien
verstande dat bijeenroeping in ieder gevaJgeschiedt door scITifteIijke kennisgeving &an de leden.

3 Indien er naar het oordeeI van het hoofdbestuur een onwer1<barebestuurtijke situatie is ontstaan op
(sub)regionaal- of (deel)afdelingsniveau, is het hoofdbestuur bevoegd op desbetreffend niveau een
ledenvergadering bijeen 1eroepen.

Art. 17. 1 Voorzoyer niet tredend in de bevoegdheden van de a1gemene en bijzondere organen genoemd in
artikel 14, kan de ledenvergadering op elk niveau permanente en gewone LV-commissies, LV-
commissies-ad-hoc, danwel advies- enlof oyer1egraden instelJen ter litvoering van door deze
Iedenvergadering nader omschreven opdrachten. 8amenstelling, bevoegdheden en verplichtingen van
deze LV-commissies en lV-raden worden geregeld in het OOishoudelijk reglement, danwel in het
instell ingsbesl uit

2 Permanente LV-commissies, indien als zodanig ingesteld. hebben een permanent karakter en kunnen
er zijn ten behoeve van
a. de besluitvorming met a1saanduiding "besluitvormingscommissie";
b. de interne veM<iezingenmet als aanduiding "veM<iezingscommissie",
c. de partijfinancien met als aanduiding "financiele conmissie".
d. de totstandkoming van het veM<iezingsprogramma voor de Tweede Kamer en het Elf'Opees

Par/ement, met als aanduiding "programmacommissie."
3 Gewone LV-commissies worden ingesteld ten behoeve van een in het betreffende besluit aangege-

Yen taakstelling en voor periode van 1elkens drie jaar, waama het mandaat opnieuw rnoet worden
verlengd.

4 LV-commissies-ad-hoc kunnen door de ledenvergadering worden ingesteld ter uitvoering van een
door deze vergadering nader omschreven opdracht voor een bepaalde tijd, waama de LV-commissie
reglementair is opgeheven.

5 Een adviesraad ;s een de oyereenkomstige fractie(s) en het overeenkomstige bestuur .advise,rend
orgaan.

6 Een overlegraad bestaat uit besturen van onderscheiden niveaus met a1s doel het onderling
afstemmen van taken en aetiviteiten.

Art. 18. Een besluitvormingscommissie bereidt de besluitvorming voor de ledenvergadering voor, bewaakt
daarbij oyereenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement, beslist ter vergadering,
indien wordt gestemd oyer een niet-schriftelijk vastgesteld voorstel, oyer de formuJering daarvan, en
stert de notulen vast.

2 De Iandelijke besluitvormingscommissie is belast met de bewaking van de sta1uten en het OOishoude-
tijk reglement voor de gehele partij.

Art.19. 1 Een verXiezingscommissie is be/ast met de organisatie van deverkiezing 'van bestuurders en
vertegenwoordigers.

2 De verXiezingscommissie beslist bindend omtrent de Litslag van verXiezingen voor bestuurders en
vertegenwoordigers, die tijdens ledenvergaderingen worden gehouden.

3 De Iandelijke ver1Qezingscommissie is belast met de bewaking van de verkiezingsprocedLreS voor de
gehele partij.

Art.20. 1 Een financiete conmissie is belast met het financiete toezicht op het bestuur.
2 De ledenvergadering verleent aan de penningmeester, al of niet voorwaardelijk, ctecharge oyer het

gevoerde beheer, zoals een en ander nader is geregeld in het ooishoudelijk reglement; de Iedenver-
gadering gaat hiertoe niet eerder over dan nadat de financieJe conmissie san wie het financiele
toezicht op het bestuur is opgedragen daarover heeft gerapporteerd.



3 De Iandelijke financiele commlssle kan rich1lijnen litvaardigen ten behoeve van de financieel
toezichthoudende taak voor de gehele partij.

M.21. De laden van D66 op elk niveau kiezen reclltstreeks het bestuur op dat niveau op een nader bij huis-
houdelijk reglernent te bepaJen wijze.

2 Ontslag van de leden van het bestuur gesc:hiedt door de. ledenvergadering op nader in het huishou-
delijk reg/ernent te bepaJen wijze.

3 Het bestuur bestaat, zo mogelijk, uit een anewn aantal *ien. De samenstelling enhet 8ftreden van
het bestuur geschiedt op bij tUshoudelijk reg/ement vast te stellen wijze. .

M.22. 1 Het bestuur op elk niveau heert, naast het in aJgernene zin Ieiding geven san 066, in elk gevaJ de
verantwoordelijkheid dat aan de ledenvergadering:
a \IOOrstellen met betrekking tet de begroting;
b. de jaarrekening;
c. \IOOrstellen met betrekking tet reg/ernenten;
d. V'OOrstellenmet betrekking tet het poIitiek programma.

worden voorgelegd."
2 Het bestuur kan ten behoeve van de ondersteuning van de in lid 1 onder c genoemde taken

bestuurscolTYTlissies instel/en, cie echter niet kunnen treden in de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van het bestuur in deze.

3 Het huishoudelijk reglement steft nadere regelen omtrent taak en omvang van elk bestuur, aJsmede
de wijze waarop de taak word! uitgeoefend en hoe en wameer omtrent de taakuitoefening verant-
woording aan de laden word! afgelegd; in ieder gevaJ gaat de jaarlijks in te cienen begroting
vergezeld van uitvoerig toegeIichte beleidsvoornemens

M.23. 1 Het hoofdbestuur is belast met de aJgemene Ieiding van 066 en met de uitvoering van de besluiten
van de landelijke ledenvergadering.

2 Het hoofdbestuur is bevoegd aanvul/ende reg/ementen vast te stellen voor huishoudelijke en politieke
vergaderingen, mits deze niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement

M.24 De bestuurdersvereniging heeft aJs 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 aJs

politiek vertegenwoordiger of bestuurder,
b. een beleidsmatig samenhangend optreden van de verschillende politieke vertegenwoordigers op

de onderscheiden niveaus,
c. de contacten tussen politieke vertegenwoordigers en bestuurders onderling,
d. de exteme belangenbehartiging bij o.a. het ministerie van Binnenlandse 2aken;
nadere uitwerking hiervan geschiedt in het huishoudelijk reglement

Art.25 Het geschillencollege heert tet taak:
1 het beslechten van geschillen tussen

a de laden van de partij enerzijds en -besturen, COlTYTlissiesof raden ingesteld bij of kractrtens de
statuten, danwel bij of krac:htens het t1Jishoudelijk reglement, op elk riveau anderzijds.

b. besturen, COITYTlissiesof reden aJsbedoeId onder a onderling,
c. partijfunctionarissen onderling, worzover cie geschillen hun grondsIag yjnden in de lR>efening

van statutaire bevoegdheden, waarbij niet wordt getreden in de bevoegdheden van de ledenver-
gadering aJs het hoogste orgaan voor het betreffende organisatieniveau;

2 het desgevraagd uitleggen van de statuten en het t1Jishoudelijk reglernent, aJsmede hat toetsen van
de partijreglementen aJs bedoeld in artikel 6 san de statuten en hat t.Jishoudelijk reglement, bij
geblel<en rneningsverschil tussen belanghebbende partijen;

3 het beslissen in beroep voorzover bij of krachtens de statuten of het t.Jishoudelijk reglement is
geregeld.



Art.26. 1 De S1ichting Wetenschappelijk bureau 066 regelt, a1s zelfstandig rech1spersoon, haar taken in haar
statuten. Deze statuten komen tot stand na acMes van het hoofdbestuur en na goedkeuring door de
Iandelijke ledenvergadering van 066, waarbij rekening dient 19 worden gehouden met het bepaaJde in
dit artikel.

2 Het hoofdbestuur kan het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk bureau 066 verzoeken bepaalde
onderwerpen in studie 19 nemen en daaromtrent rapport lit 19brengen.

3 De Stichting Wetenschappelijk bureau 066 organiseert Iandelijke weri<groepen, die zich bezighouden
met onderwerpen van landeIijk politiek karakter. Zij kunnen zich in subgoepen opsplitsen19n aanzien
van bepaaJde onderwerpen en zich per regio vertakken onder litsIuitende verantwoordelijkheid van de
betrokken Iandelijke werkgroep.

4 De werkgroepen treden nimmer zelfstandig naar buiten op. Meningen, opvattingen en publikaties
vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk bureau 066.

5 Het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk bureau D66 treedt niet naar buiten 0p, dan na over1eg
met het hoofdbestuur.

6 Het bestuur van het wetenschappelijk bureau D66 bestaat lit een aneven santa! !eden, waarvan
tenminste vijf rechtstreeks door de landelijke ledenvergadering worden gekozen met de voorzitter en
penningmeester in funetie YOlgens het model van bijlage C van het t'uishoudelijk reglement Het
bestuur benoemt lit deze Ieden de secretaris. Niet-Ieden van 066 kunnen benoemd worden in het

, 'stichtingsbestuur, "fT'III!t <ien ~ Qat ftI'l 'Mt 'b&stuur t8nminste de heltt plus een, waaronder
begrepen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, Ieden van 066 dienen te zijn.

7 Wanneer het bestuur, bedoeld in lid 6, niet uit het vereiste minimum santa! Ieden bestaat, of wanneer
er sprake is van 1ussentijds aftreden, waardoor het santa! bestuursleden beneden het statutaire
minimum daalt, yormen de benoemden danwel de overgebleven bestuursleden rechtsgeldig het
bestuur, dat a1sdan zelf het bestuur tot het statutaire minimum santal leden dient aan te vullen. Deze
aanvullende benoerningen zijn van kracht tot de eerstvolgende Iandelijke a1gemene Iedenvergadering
van 066.

S 20 mogelijk worden in het stichtingsbestuur benoemd:
= twee leden door het hoofdbestuur van 066 uit zijn midden;
= twee Ieden door de Eerste-Kamerfraetie, de Tweede-Kamerfraetie en de Europese fraetie van

066 uit hun gezamenJijke midden;
bedoelde Ieden kunnen zich bij afwezigheid 19r vergadering doen vertegenwoordigen door een
p1aatsvervanger uit dezelfde geleding waaruit zij afkomstig zijn.

Art27. 1 De Stichting Opleidingscentrum 066 regett,a1s zelfstandig rechtspersoon,haar taken in haar statuten.
Deze statuten komen tot stand na advies van het hoofdbestuur en na goedkeuring door de Iandelijke
Iedenvergadering van 066, waarbij rekening dient 19worden gehouden met het bepaaJde in dit artikel.

2 Het hoofdbestuur kan het bestuur van de Stichting Opleidingscentrum 066 verzoeken voor een
bepaald onderwerp en/Of bepaaJde groepen specifieke aetiviteiten te organiseren.

3 De Stichting Opleidingscentrum 066 organiseert landeIijke en regionale eursussen, a1smede spe-
cifieke activi19iten gericht op
- de introduetie van nieuwe !eden, cie aetief binnen de partij wensen te worden,
- de training van Ieden in en ten behoeve van bestuurfijke en vertegenwoordigende functies binnen

d namens 066.
OpIeidings-, schoIings- en YOnningsaetiviteiten«unnen zich richten opbepaaJde -onderwerpen per
regio onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de landelijke stichting.

4 AI het infonnatie-, documentatie- en opIeidingsmateriaal (litgegeven door het OpIeidingscentrum
066) valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting OpIeidingscentrum 066.

5 Het bestuur van het OpIeidingscentrum, bestaat lit een oneven santa! !eden, waarvan 1enminste vijf
rechtstreeks door de Iandelijke ledenvergadering worden gekozen met de voorzitter en penning-
meester in functie YOlgens het model van bijlage C van het ooishoudelijk reglement, en waarvan twee
laden door het hoofdbestuur van D66 lit zijn midden in het bestuur worden benoemd.
Het bestuur benoemt uit de rechtstreeks door het c:ongres (Algemene L.edenvergadering) gekozen
bestuursleden, de secretaris.

6 Wanneer het bestuur, bedoeld in lid 5, niet uit het vereiste minimum santalleden bestaat, of wameer
er sprake is van tussentijds aftreden. waardoor het santa! bestuursleden beneden het statutaire
minimum daalt, yormen de benoemden danwel de overgebleven bestuursleden rechtsgeldig hat



bestuur. dat a1sdan zelf het bestuur tot het statutaire minimum aantaJ leden dient aan te vullen. Deze
aanvullende benoemingen zijn van kracht tot de eerstvolgende Iandelijke a1gemene ledenvergadering
van 066.

7 z.o mogelijk worden in het stichtingsbestuur benoemd:
= twee leden door het hoofdbestuur van D66 uit zijn midden;
= twee leden door de Eerste-Kamerlraetie. de Tweede-Kamerfraetie en de ElI"Opese fraetie van

066 uit hun gezamenlijke midden;
bedoelde Ieden kunnen zich bij afwezigheid ter vergadering doen vertegenwoordigen 'door een
plaatsvervanger uit dezelfde geleding waaruit zij atkomstig zijn;
en voorts:
= een lid door het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk bureau 066, lit zijn midden;
= een lid door de medewerkers van het bureau lit hun midden aangewezen.

Art28. 1 Wijziging van deze statuten is mogeIijk door een besluit van de landeIijke ledenvergadering waarin
tenminste 750 leden, of indien zulks minder is, vijf percent van de stemgerechtigde leden bijeen is.
genomen met tweederde meerderheid van de litgebrachte stemmen.

2 Een wijziging treedt niet eerder in werking, dan nadat een notariele akte is opgemaakt.

M29, . 1 "€en ~tm tot 'cUt:lit'lC!i"9 ~ ()8IIS WOftI tteor. landeIijke ~nvergadering waarin tenminste vijftig
percent van de stemgerechtigde Ieden bijeen is, genomen met tweederde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen

2 Het ontbindingsbesluit geeft aan een eventueel tiquidatiesaldo een met het doel van 066 strokende
bestemming,

3 Sij ontbinding van D66 geschiedt de liquidatie door het hoofdbestuur.

Art.30. Een besluit a1s bedoeld in art.28 of art.29 kan a1leenworden genomen indien de Iandelijke Iedenver-
gadering is bijeengeroepen met de mededeling dat a1daar een dergelijk besluit zaI worden voorge-
steld. Indien aan de quorumvereisten bij die landelijke ledenvergadering niet wordt voldaan, wordt in
het gevaJ van art.28 de besluitvorming verdaagd naar een eerstvolgende Iandelijke Jedenvergadering
en in het gevaJ van art.29 op een termijn van dertig dagen een nieuwe vergadering 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 rechtsgeldige beslissingen.

2 De termijn voor bijeenroeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenrninste dertig dagen onder
bijvoeging van het betreffende voorstel.

3 De letterfijke tekst van een voorstel tot wijziging van statuten of tlJishoudelijk reglement of tot
ontbinding der partij wordt
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.



Oit en geen ander reglement kan worden aangehaaJd als "het tlJishoudelijk reglemenr van 066. afgekort met
-HR".
Tenzij in dit reglement Litdrukkefijk wordt verwezen naar 8"tikelen Lit de statuten, hebben de verwijzingen
betrekking op het huishoudelijk reglement

een worstel tot wijzigingwn &en -worgelegde aekst en kan gaan oyer hat achrappen of
toevoegen (aan de voorgelegde tekst) van tekstgedeelten tusHn _. en _" danwel het in z'n
geheel wrvangen van de voorgelegde tekst;

als bedoeld in HR-artikel 025.1 sub e, is de brief, waarin een kandidaat, die zich aanmeldt
voor een verkiezing, waarbij meerdere kandidatenlijsten van 066 worden ingediend, bij
voorbaat voor de benoeming bedankt, zoaJs geregeld in HR-artikel 036.1;

bestuur
-AS het afdelingsbestuur ten behoeve van de in artikel 14.4 sub b van de statuten bedoelde

afdelingen en gekozen volgens HR-artikel 070.2 sub a;
het Iandelijk hoofdbestuur a1sbedoeld in artikel 14.2 van de statuten en gekozen volgens HR-
artikel 070.2 sub a;
het regiobestuur ten behoeve van de in artikel 14.4 sub a van de statuten bedoelde regio's en
gekozen volgens HR-artikel 070.2 sub a;

- overeenkomstig
bestuur het bestuur als bedoeld in artikel 14.1 sub II van de statuten;

- verantwoorde-
lijk bestuur het bestuur als bedoeld in artikel 22.1 van de statuten en HR-artikel 100.1 dat kan worden

aangesproken op de zorg ciat er voorstellen worden voorbereid en aan de Iedenvergadering
worden voorgel egd, waarbij de beleidsvoorbereiding cIaarvan tot de 1aak van andere eventueel
in te stellen partijorganen kan worden gerekend, danwel reglementair is vastgelegd (zoaJs bij
de programmacommissies);

decharge de ontheffing van de aanspreekbaarheid van een penningmeester voor het financi6le beheer,
nadat betrokkene daaromtrent verantwoording heeft afgelegd;

Democraat, de het Iandelijk partijblad a1sbedoeld in HR-artikel 104;

funetie-
waamemer diegene, cie als zittend bestuurslid tijdelijk een cired door de LV in functie gekozen made-

bestuurslid, vanwege ciens ontstentenis danwel aftreden. vervangt;

goedkeuren betekent dat de ledenvergadering geen wijzigingen kan aanbrengen. doch het betreffende
worstel in z'n geheel dient te aanvaarden of verwerpen.

informatie-
verificatie als bedoeld in HR-artikel 019.1 sub f, is het controleren. zoaJs geregeld in HR-artikel 015.2. of

de feitelijke gegevens, die kandidaten verschatfen, juist zijn;



formele
kandidaatstelling

kiesrecht
- actief -

ledenvergadering
- AV
- congres

- DV
- LB
- LV
- RV
- SV

majeure politieke
thema's

moties
- AOM
- APM
- motie

overeenstemming
- in - met

overleg
- in - met

de "dag van de kandidaatstelling" is het tijdstip waarop de indiening van de kandidatenlijsten,
bedoeld in HR-artikel 012.4, voor verkiezingen volgens de kieswet dient te geschieden;
het Koninklijk Besluit als bedoeld in HR-artikel 038;

betekent dat betrokkene het recht heeft zijn stem uit te brengen bij de verkiezing van
partijfunetionarissen, danwel voor het samenstellen van kandidatenlijsten voor vertegenwoordi-
gende lichamen;
betekent dat betrokkene het recht heeft zelf kandidaat te zijn voor de verkiezing in partijfunc-
ties, danwel voor lijsten voor vertegenwoordigende Iichamen;

de afdelingsledenvergadering als bedoeld in HR-artikel 070.1 sub c;
de landelijke ledenvergadering als bedoeld in artikel 14.2 van de statuten en HR-artikel 070.1
sub a;
de ledenvergadering van de deelafdeling als bedoeld in HR-artikel 079.1b;
de landelijke ledenvergadering van de bestuurdersvereniging als bedoeld in HR-artikel 140.3;
de ledenvergadering als bedoeld in artikel 14.1 sub I van de statuten;
de regionale ledenvergadering als bedoeld in HR-artikel 070.1 sub b;
de subregionale ledenvergadering als bedoeld in HR-artikel 075.1b;

als bedoeld in HR-artikel 024.1 sub e, is een schriftelijke verklaring, waarin een kandidaat, die
zich aanmeldt voor een verkiezing, waarbij meerdere kandidatenlijsten van 066 worden
ingediend, de verkiezingscommissie toestemming verleent namens haarlhem op te treden bij
benoeming en/of opvolging in een vertegenwoordigende funetie, zoals geregeld in HR-artikel
036.1;

als genoemd in HR-artikel 050 sub a, zijn de congresstukken over politieke beleidsgebieden,
die in de vorm van beslispunten aan het congres zijn voorgelegd.

de algemene organisatorische motie als bedoeld in HR-artikel 090.7;
de actuele politieke motie als bedoeld in HR-artikel 093;
een voorstel tot het doen van een algemene uitspraak, danwel een verzoek of opdracht tot een
bepaalde handeling, doch heeft geen gevolgen voor de formulering van de alsdan ter
besluitvorming voorgelegde voorstellen;

de brief bedoeld in HR-artikel 024.1 sub h, die bij een kandidaatstelling voor een vertegen-
woordigende funetie dient te worden gevoegd, indien betrokkene op het moment van kandi-
daatstelling een met de beoogde funetie onverenigbare funetie vervult;

betekent dat partijorganen, danwel partijfunetionarissen inzake de uitoefening van hun taken of
bevoegdheden niet eerder kunnen handelen dan nadat daartoe toestemming is verkregen van
de met name genoemde andere partijorganen of partijfunetionarissen, zonder dat daarbij deze
laatsten aan een van de betrokken ander(en) iets kan opleggen. doch wel een veto kan
uitspreken;

betekent dat partijorganen, danwel partijfunctionarissen, elk een eigen bevoegdheid of taak
hebben, die ze echter niet anders kan uitoefenen dan dat daarover, met behoud van ieders
eigen verantwoordelijkheid, afstemming in termen van taakverdeling en coordinatie met de
ander(en) is geschied;

betekent dat partijorganen, danwel partijfunetionarissen. andere organen of funetionarissen
dienen te horen, doch onder volledig behoud van eigen bevoegdheden beslissingen nemen,
doch daarbij verplicht zijn de standpunten van die ander(en) in overweging te nemen en daar
gemotiveerd op te reageren;



reglement( en)
- afdelings-

- regio-
- van orde
- verenigings-

secretaris,
toegevoegd

stukken
- bestuurs-

voorzitter
- fungerend-

aile organen van 066, die genoemd worden in artikel 14 van de statuten, c1anweldoor de in dit
artikel genoemde organ en zijn ingesteld;

de door een algemene afdelingsvergadering volgens HR-artiket 079.2 vastgestelde reglemen-
ten;
het reglement bedoetd in artikel 089.3, waarin de termijnen voor indiening van moties en
amendementen m.b.t. congresvoorstellen tb.v. een landelijke algemene ledenvergadering
worden vastgesteld, alsmede de wijze van indiening en vormgeving daarvan;
de door een algemene regiovergadering volgens HR-artikel 075.2 vastgestelde reglementen;
het reglement van het geschillencollege als bedoeld in HR-artiket 156.2;
het door de algemene ledenvergadering van de bestuurdersvereniging vastgestelde reglement
van de bestuurdersvereniging als bedoeld in HR-artikel 141 .2;

als genoemd in HR-artikel 098 sub f, is een voorstel tot het nemen van een besluit, waarin de
hoofdlijnen van een politiek-programmatisch standpunt zijn vervat;

de medewerker van het landelijk secretariaat, die volgens HR-artikel 102.1 door het hoofdbe-
stuur aan het geschillencollege of een van de permanente LV-commissies tot ambtelijke
ondersteuning ter beschikking is gesteld;

als bedoeld in artikel 13 van de statuten, zijn inteme notities van leden van enig orgaan; deze
stukken kunnen ten grondslag liggen aan de vergaderstukken van datzelfde orgaan;
als bedoeld in artikel 13 van de statuten, zijn die stukken die bij de agenda van enige
vergadering binnen 066 zijn gevoegd;

betekent dat de ledenvergadering wijzigingen kan aanbrengen (recht van amendement) in
voorstellen;

als bedoeld in HR-artikel 109 sub c, zijn die delen van een regio, een of meer gemeenten
omvattend, waarin geen afdeling bestaat;



In dit hoofdstuk van het huishoudelijk reg/ement worden, overeenkomstig de statuten, nadere regels gesteld
inzake het lidmaatschap inzake de statutaire artikelen 07 tlm 12.

Art.OO1. 1 a Aanmelding voor het Hdmaatsehap en het donateurschap geschiedt bij het landeIijk secretariaat.
b. Het hoofdbestuur kan, indien de redelijkheid en de billijkheid dat eisen, alvorens te besluiten tot

tDelating van een lid of een groep Ieden, een onderzoek instal/en. Oit onderzoek cient binnen een
maand te zijn afgerond.

2 Het lidmaatschap wordt geacht in te gaan op de datum van ontvangst van de beta/ing van de eerste
con1ributie , danwel op het tijdstip van het hoofdbestuursbesluit tot toelating.
Indien het hoofdbestuur op grond van onderzoek besluit tot niet-toeJating als fid, wordt een
eventuee/ reeds betaa/de conUibutie gerestitueerd en wordt het Hdmaatschap geacht niet te zijn
ingegaan.

3 Na atvoering als lid wegens conUibutieschuid wordt het fidmaatschap geacht wederom in te gaan op
de datum waarop de contributieschuld is voldaan.

Art 002. 1 Het conUibutiejaar is gelijk aan het kaJende~aar.
2 De conUibuties worden geind door de penningmeester van het hoofdbestuur, die ervoor zorg draagt

dat de leden tijdig een verzoek tot beta/ing ontvangen en bij net-beta/ing eenmaal aan hun
verplichting worden herinnerd.

Art 003. 1 De contributie van enig jaar dient te zijn voIdaan op 1 februari van dat jaar, danwel binnen drie
maanden na aanmelding als lid, danwel bij contributiebetaling in termijnen, telkenmaJe binnen een
rnaand na aanvang van die termijn.

2 De beta/ing van de conUibutie kan in 18rmijnen plaatsvinden op voorwaarde, dat door het lid een
ondertekende veridaring wordt afgegeven dat de contributie zaI worden voIdaan door een machtiging
tot periodieke overboeking van een rekening bij de Postbank of bij een bank. Een nieuw lid is de
eerste maaJ tenminste de minimumcontributie in eenmaal verschuldigd.

3 Indien op data, bedoeld in lid 1 net aan de contributieverplichting is voIdaan, is het hoofdbestuur
gerechtigd de toezending van de Democraat op te schorten.

4 De termijn, bedoeld in art.09 lid 1 sub C van de statuten wordt geacht tezijn verstreken, indien op 1
februari van enig jaar niet aan de contributieverplichting over het voorgaande jaar is voldaan. De
betreffende leden ontvangen hiervan uitertijk een maancI tevoren schriftelijk bericht.

Art 004. 1 Bericht van opzegging of royement a1s lid, zoaJs bedoeld in art.09 lid 1 sub c en d van de statuten
dient onder verrnelding van de gronden onverwijld, doch in elk geval binnen een maand met bericht
van ontvangst aan de betrokkene te worden verzonden.

2 Bij weigering, opzegging of royement als lid is beroep rnogelijk bij hat geschillencol/ege, in 18 stellen
schriftelijk en met redenen ornkleed binnen een maand na ontvangst van het bencht van opzegging.

MOOS. 1 Met inachtneming van het in de statuten en hat huishoudelijk reglement bepaalde. heeft ieder lid van
D66 het recht -
a aile Iedenvergadenngen bij 18 wonen, aan de discussie deel 18 nemen en te stemmen in die

vergaderingen waarvan het a1s zodanig deel litmaakt; een Hd is stemhebbend in sJec:hts een
binnen- of buitenlandse atdeJing en in sJechts &en regio;

b. zijn stem Lit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten die door D66 gesteld worden bij de
ver1<iezingvoor een vertegenwoordigencl 6chaam;

c. zijn stem Lit te brengen bij verkiezingen voor bijzondere organen:
d. kandidaat te staan voor bestJJursfuncties;
e. kandidaat te staan voor te kiezen bijzondere organen, commissies en raden van 066;
f. kandidaat 18 staan namens 066 voor een vertegenwoordigend Iichaam;
g. bestuursvergaderingen, uitgezonderd die van het dagelijks bestuur, na voorafgaande melding bij

het bestuur, als toehoorder bij 18 wonen, met dien verstande, dat de fungerend voorzitter in
bijzondere gevallen de vergadering geheel of gedeeltelijk besloten kan veridaren.



2 De rechten aan het ~dmaatsehap verbonden kunnen worden litgeoefend zoelra aan de jaarlijkse
contributieverplichting is voldaan en het lid in de VOOrhet betreffende organisatieniveau laatst
vervaardigde Iedenlijst is opgenomen .

•.3 Delf'8Cht8n ,vetbonden aan bet Iidmaatsehap zijn net overdraagbaar.

MOOS. 1 Bijzondere Ieden betalen een door de lllgernene Iedenvergadering vast te stellen jaarlijkse bijdrage
op grond waarvan zij dezelfde rechten van Ieden hebben, met uitzondering van het passief kiesrecht
binnen 066.

2 Voor wat betreft aanmelding, acceptatie en contributiebetaJing zijn art.01 t'm 03 van overeenkomsti-
ge toepassing.

Moo7 Donateurs zijn allen die geen ~d of bijzonder lid zijn van D66 en jaarlijks vrijwillig bijdragen aan de
geldmiddelen van 066.

MOOS PM
Moo9 PM



In dit hoofdstuk van het tUshoudelijk reglement worden, overeenkomstig de statuten, nadere regels gesteld
inZake de kandidaatstelling en interne verkiezing voor partijfuncties en vertegenwoordigende lichamen inzake de
statutaire art. 11 en 12.

Art010. 1 Het bestuur op elk niveau is verantwoordelijk voor de kandidaatstellings- en verkiezingsprocedures
op het betrokken organisatieniveau, zowel YOOr fundies binnen de partij, als namens de partij.

2 Het bestuur op elk niveau is er verantwoordelijk voor dat:
a s1echts die kandidaten op vertegenwoordigende fijsten worden geplaatst die voldoen aan de

wettelijke vereisten voor verkiezing;
b alle kandidaten zich kunnen presenteren;
c de omvang van de kandidatenlijst door de Iedenvergadering wordt vastgesteld;
d een beroepsprocedure wordt aangehouden die beroep op het geschillencollege over de accepta-

tie van de kandidatuur mogelijk maakt, zodanig dat een uitspraak voor de interne verkiezingen
aan de leden bekend kan zijn.

3 Het verantwoordelijke bestuur kan aan de ledenvergadering voorstellen aan de verkiezingscommissie
te verzoeken tot herstemming te besluiten over de lijstvolgorde enlof de verkiezing van de lijsttrek-
ker.

Art011. 1 De landelijke en regionaJe verkiezingscommissie zijn in elk geval een permanente LV-eommissie.
2 De algemene atdelingsvergadering beslist of de a1delingsverkiezingscommissie -een permanente. LV-

commissie danwel LV-commissie-ad-hoc is.
3 Indien geen permanente atdelingsverkiezingscommissie is ingesteld kiest de algemene atdelings-

vergadering uiterlijk veertien maanden voor de verkiezing van de (deel) gemeenteraad een
verkiezingscommissie-ad-hoc.

Art 012. 1 De verkiezingscommissie heeft tot taak op onpartijdige wijze de goede voortgang van de kandidaat-
stellingsprocedure voor de verkiezingen op overeenkomstig niveau voor de vertegenwoordigende
lichamen, besturen, bijzondere organen, corrmissies en raden voIgens de bepaJingen van het
huishoudelijk reglernent te bewerkstelligen.

2 De verkiezingscommissie op elk niveau is belast met de controle en verifieatie van de infonnatie van
de kandidaten en de informatieverstrekking over de kanddaten aan de !eden.

3 De verkiezingscommissie als bedoeld in artikel12 lid 1 heeft eveneens lOt taak hat doen van
voorstellen aan de Iedenvergadering met betrekking tot kandidaatstellings- en verkjezingsprocedu-
res.

4 De verkiezingscommissie draagt EVens zorg voor de indiening van de overeenkomstig hat
huishoudelijk reglement samengestelde kandidatenlijsten voor de bovengenoemde verkiezingen op
de wijze als door de Kieswet voorgeschreven.

Art 013 1 De Iandelijke verkiezingscommissie heeft op Iandelijk en regionaal niveau de bevoegdheid om een
besluit tot herstemming ten aanzien van de Iijstvolgorde en de verkiezing van de lijsttrekker te
nemen. De regionaJe verkiezingscommissie heeft eenzelfde bevoegdheid voor wat betreft verkiezin-
gen op atdelingsniveau. De commissies mogen een dergelijk besluit Litsluitend nemen indien door
procedurele fouten of door achteraf onjuist gebleken informatie over, danwel late 1erugtreding van
kandidaten, de belangen van een of meer andere kandidaten emstig geschaad zijn.



2 De corrvnissies nemen een besluit als bedoeld in het vorige lid ambtshalve of op verzoek van de
ledenvergadering. &en belangnebbende of net noofdbestuur. Tegen de beslissing van de verkie-
zingscommissie, waarbij tot herstemming besloten is, staat beroep open bij het geschillencollege.
Van een beslissing, waarbij de commissie een verzoek tot herstemming heeft afgewezen, is geen
beroep mogelijk tenzij de corrmissie in strijd met de vereiste procedurele zorgvuldigheid heeft
gehandeld.

3 De Iandelijke en regionale verkiezingscommissies zijn tevens belast met het geven van aanwijzingen
met betrekking tot de litleg en de toepassing van de reglementen en het houden van toezicht op de
verkiezingen. Tegen een besluit waarbij een aanwijzing wordt gegeven is beroep mogelijk bij het
geschillencollege.

4 Indien er een geschil aanhangig wordt gemaakt bij het geschillencollege, dat verband houdt met de
verkiezingen, wordt conform het eerste lid tot herstemming bevoegde ver1dezingscommissie hiervan
onverwijld in kennis gesteld. De verkiezingscommissies zijn niet bevoegd tot hat nemen van
bes/uiten a1sbedoeId in hat eerste en derde lid, totda1 hat geschillencollege litspraak heeft gedaan.

Art 014. 1 Verkiezingscorrmissies bestaan lit een oneven aanta! leden; indien dit niet (mear) hat geval is, dient
het overeenkomstige bestuur zo spoedig mogeIijk de vacatures bij de ledenvergadering open te
stellen; de corrvnissie kan doorfunctioneren;
a de Iandelijke verkiezingscommissie bestaat lit tenminste vijf leden;
b. de regionaJe, respectievelijk (deel)afdelingsverkiezingscorrvnissie bestaat Lit tenminste me leden;

2 leden van een verkiezingscommissie -als permanente LV-commissie worden voor de tijd van drie
jaar gekozen, en zijn sJechts eenmaaJ als zodanig herkiesbaar. Leden van een verkiezingscommissie
als LV-commissie-ad-hoc worden gekozen voor een met name genoemde periode, waarin de
kandidaatstellings- en verkiezingsprocedure voor het verwllen van partijfuncties, danwel voor een
vertegenwoordigend Iichaam loopt.

3 Met in achtneming van het gestelde in art.039 kiest de ledenvergadering de voorzitter en de leden
van de commissie in functie volgens de methode van bijlage C respectievelijk B van hat huishoude-
lijk reglement.

4 De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor hat funetioneren van de commissie.

Art 015 ZOdra een lid van een verkiezingscommissie zich kandidaat stelt voor een van de organen, waarmee
het lidmaatschap als onverenigbaar wordt beschouwd treedt betrokkene onmiddellijk at als lid van de
commissie en stelt hat verantwoordelijke bestuur hiervan in kennis.

2 Het overeenkomstige bestuur benoemt in een aldus ontstane vacature een ander lid en stelt de
ontstane vacature overeenkomstig art.039 open.

3 Ingeval van tussentijdse verkiezingen wordt voor die leden waarvan hat lidmaatschap van de
pennanente LV-commissie reglementair eindigt, de zittingsduur met maximaaJ een jaar verlengd.

Art 016. 1 Een stemadviescommissie heeft tot 1aak het op onpartijdige wijze rechtstreeks aan de betrokken
kiesgerechtigde leden litbrengen van een advies omtrent de kwaliteiten van de kandidaten voor de
vertegenwoordigende 'funetie in ftIatie tot het door de jedenvergadering vastgestelde poIitiek profiel
en het groeperen (van een deel) van de kancidaten in voIgorde van geschiktheid.

2 '1Jiterlijk achtentwintig dagen v66r de opening van de interne kandidaatstelling voor vertegenwoordi-
gende lichamen kan de betretfende ledenvergadering op worstel van hat bestuur op overeenkomstig
niveau besluiten een stemadviescommissie, a1s lV-comrnissie-ad-hoc.· in te stellen.1n regio's en
afdelingen voigt dit eventuele besluit op hat reglementair, voIgens artikel 017, vereiste besluit aI dan
niet aan de verkiezingen deel te nemen.

3 Een stemadviescommissie bestaat Lit een anewn aanta! leden en 1reedt niet in de 1aken en
bevoegdheden van van hat bestuur en de ver1dezingscommissie op overeenkomstig riveau.

4 Indien tot een stemadviescommissie wordt besloten, bereidt hat verantwoordelijke bestuur een
instellingsbesluit en een \/OOI'drachtvan de gehele commissie voor de Iedenvergadering voor.

5 De in lid 4 genoemde voordracht en hat conc:eptvoorstel voor hat instellingsbesluit zijn vanaf veemen
dagen v66r de ledenvergadering waarin zij worden gekozen opvraagbaar bij het verantwoordelijke
bestuur.

6 De ledenvergadering kiest de stemadviescommissie in overeenstemming met hat gestelde in artikel
039. De gehele commissie wordt gekozen volgens de methode van bijlage C van het huishoudelijk



reglement. Indien de voorgestelde commissie niet met een meerderheid van de geldige stemmen
wordt gekozen vervalt zij reglementair.

Art 017. 1 Uiterlijk veertien maanden voor de verkiezing van provinciale staten respectievelijk (deel)gemeente-
raad beslist de ledenvergadering op overeenkomstig niveau of dee/name aan deze verkiezingen aI
dan niet gewenst is.

2 Het hoofdbestuur dient binnen veertien dagen na het besluit van de ledenvergadering op de hoogte
te worden gesteld. Het verantwoordelijk bestuur zendt met dit besluit het tijdpad en percentages
zoals bedoeld in artikel 019 en de samenstelling van de ingestelde LV-commissie(s)-ad-hoc mee.
Bij het besluit wordt vermeld of zelfstandig of in combinatie met andere partijen wordt deelgenomen.
Het afdelingsbestuur zendt een afschrift van het besluit van de algemene afdelingsvergadering aan
het regiobestuur.

3 Het hoofdbestuur beslist toestemming tot deelname te geven, indien haar geen duidelijke bezwaren
bekend zijn en ingeval van verkiezing van (deel)gemeenteraden van het betrokken regiobestuur een
positief advies tot deelname is ontvangen. Deze beslissing wordt uiterlijk twaalf rnaanden voor de
verkiezing van provinciale staten respectievelijk (deel)gemeenteraden genomen en aan het ver-
antwoordelijke bestuur schriftelijk bekend gemaakt.

4 Deelname aan de verkiezingen voor provinciale staten respectievelijk (deel)gemeenteraad onder de
aanduiding Democraten 66 (066) of 066 als deel van een aanduiding kan uitsluitend met toestem-
ming van het hoofdbestuur.

Art 018. 1 Ten behoeve van de lijstsamenstelling voor vertegenwoordigende lichamen wordt aan de leden voor
de opening van de interne kandidaatstelling een protie/ van de te vormen fractie aangeboden, samen
te stellen door de voorzitters van bestuur en fractie op het betreffende niveau. Bij het ontbreken van
een fractievoorzitter wordt het protiel samengesteld door het bestuur van het betreffende niveau.

2 De ledenvergadering, waarin wordt besloten tot het eventueel instellen van een stemadvies-
commissie, stelt daartoe tevens een politiek protiel vast, waarin wordt aangegeven over welke
deskundigheden een fractie in elk geval moet beschikken.

Art 019. 1 De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling voor:
a. de Tweede Kamer der Staten-Generaa/ begint tenminste twaalf maanden voor «de dag der

kandidaatstelling" ingevolge de Kieswet, en sluit acht maanden voor diezelfde datum;
b. de Eerste Kamer der Staten-Generaal begint tenminste acht rnaanden voor ••de dag der

kandidaatstelling" voor de statenverkiezingen ingevolge de Kieswet, en sluit uiterlijk vijf maanden
voor diezelfde datum;

c. het Europees Parlement begint tenminste acht maanden voor «de dag der kandidaatstelling"
ingevolge de Kieswet, en sluit uiterlijk drie maanden voor deze dag;

d. provinciale staten begint tenminste twaalf maanden voor «de dag der kandidaatstelling" ingevolge
de Kieswet, en sluit minimaal zeven dagen voor de sluiting van de aanmeldingstermijn voor de
Eerste Kamer der Staten-Generaal, zoals bedoeld in sub b van dit lid;

e. (deel)gemeenteraden begint tenminste twaalf maanden voor «de dag der kandidaatstelling"
ingevolge de Kieswet, en sluit uiterlijk vier maanden voor diezelfde datum.

2 De samenstelling van de kandidatenlijst(en) geschiedt via een schriftelijke poststemming. De
verkiezingscommissie zendt hiertoe aan aile stemgerechtigde leden een kandidatenoverzicht en een
stembiljet uiterlijk veertien dagen voor de eerste presentatiebijeenkomst.

3 De samenstelling van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal geschiedt in
twee ronden, een voorronde en de samenstelling van de detinitieve kandidatenlijst.

4 De presentatieperiode van kandidaten voor vertegenwoordigende Iichamen begint niet eerder dan
achtentwintig dagen na sluiting van de aanmeldingtermijn en eindigt niet later dan zeven dagen voor
de sluitingsdatum van de poststemming.

5 De definitieve kandidatenlijst dient uiterlijk achtentwintig dagen voorafgaande aan «de dag der
kandidaatstelling" ingevolge de Kieswet te zijn vastgesteld.

6 De ledenvergadering stelt voor de data genoernd in de voorgaande leden vast op voorstel van de
verkiezingscommissie. Indien er nog geen afdelingsverkiezingscommissie is ingesteld bereidt het
afdelingsbestuur het voorstel voor.



7 De ledenvergadering als bedoeld in het vorige lid stelt tevens op voorstel van de verkiezings-
commissie respectievelijk het afdelingsbestuur vast:
a. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de interne verkieZingen voor een plaats op

de definitieve kandidatenlijst;
b. de minimaal te behalen plaa1s in de uitslag van de pos1stemming voor deelname aan de

Iijsttrekkersverkiezing;
c. het rnaximaal aantaJ kandidaten dat geplaatst wordt op een kandidatenlijst ingevolge de Kieswet;
d. het minimaal te behalen percentage stemmen van de kiesdeler aan voorkeursstemmen. Zij doet

dat op een vergelijkbare wijze als is vastgelegd voor de landelijke verkiezingscommissie in artikel
037.

Art 020. 1 In aanvulling op hat gestelde in de statuten en voorzover niet reeds bij wet is geregeld is het
Iidmaatschap van vertegenwoordigende lichamen niet verenigbaar met hat arnbt van minister,
staatssecretaris, commissaris der koningin of voorzitter van een openbaar lichaam of gewestraad of
burgemeester. Voor een burgemeester geldt de onverenigbaarheid niet met het Iidrnaatschap van de
Eerste Kamer.

2 De statutaire onverenigbaarheid van het lidmaatschap van vertegenwoordigende Iichamen met
bestuurlijke functies op het overeenkomstige niveau, geldt
a. voor Tweede Kamer met aile functies uitgezonderd het bestuurslidmaa1schap van de bestuur-

dersvereniging;
b. voor de Eerste Kamer met aile functies uitgezonderd het bestuurslidmaa1schap van de bestuur-

dersvereniging en het lidmaatschap van de financiele commissie;
c. voor het Europees Parlement met aile functies uitgezonderd het bestuurslidrnaa1schap van de

bestuurdersverenigi ng;
d. voor provinciale staten met aile functies op regionaal niveau;
e. voor openbare lichamen en gewestraden met aile functies op subregionaal niveau;
f. voor gemeenteraden met aile functies op afdelingsniveau;
g. voor stadsdeelraden/deelgemeenteraden" met aile functies op deelafdelingsniveau.

3 De overige onverenigbaarheden zijn als voigt geregeld:
a het lidmaatschap van het Hoofdbestuur en geschillencollege is onverenigbaar met het lidmaatschap

van enig andere partijfunctie als bedoeld in artikel 14 lid 5 van de statuten, behalve de in de statuten
geregelde q.q. lidrnaatschappen;

b het lidmaatschap van de bijzondere organen is onverenigbaar met het lidmaatschap van de overige
bijzondere organen, bestuur en LV-commissies op overeenkomstig niveau en met bijzondere
organen op landelijk, (sub)regionaal en (deel)afdelingsniveau;

c het Iidmaatschap van een (sub)regio- of afdelingsbestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap in
de bijzondere organen en LV-commissies op overeenkomstig niveau en met het bestuur op landelijk,
(sub)regionaal en (deel)afdelingsniveau;

d het Iidmaatschap van de stemadviescommissie is onverenigbaar met hat lidrnaatschap van het
bestuur en de verkiezingscommissie op overeenkomstig niveau of het kandidaat zijn voor een
vertegenwoordigende functie op overeenkomstig niveau;

e het lidrnaatschap van een LV-commissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur,
bijzonder organen en overige LV-commissies op overeenkomstig niveau en de overeenkomstige
LV-commissie op landelijk, (sub)regionaal en (deel)afdelingsniveau.

4 De onverenigbaarheden genoemd in het vorige lid gaan in op hat moment van benoeming,
behoudens voor de leden van een verkiezingscommissie of financiele commissie. Voor een lid van
een verkiezingscommissie of financiele commissie gaat de onverenigbaarheid in op hat moment van
aanmelden voor de interne kandidaatstelling.

Art 021. 1 Dispensatie van de reglementaire onverenigbaarheden is mogelijk, indien na verkiezing blijkt dat
personen worden gekozen in een functie, terwijl zij een daarmee onverenigbare andere functie
vervullen.

2 Dispensatie kan voorts worden verleend aan kandidaten voor enige partijfunctie binnen 066 of
namens 066 die op de dag van de opening van de kandidaatstelling korter dan een jaar lid zijn van
D66.

3 Voor het behandelen van een dispensatieverzoek geldt de volgende procedure:
a. de betrokkene dient bij het hoofdbestuur een schriftelijk verzoek in voor een bepaalde tijd

dispensatie te krijgen voor het verenigen van in dit reglement omschreven onverenigbare functies;
b. het hoofdbestuur kan, indien zij geen enkele grond ziet om de dispensatie te verlenen, het



verzoek onmiddelijk gemotiveerd en schriftelijk afwijzen;
c. indien het hoofdbestuur het verzoek niet onmiddelijk afwijst, draagt zij bij een onverenigbaarheid

met een landelijke functie de Landelijke Verkiezingscommissie op de gegrondheid voor het
verzoek te onderzoeken, in overige gevallen voldoet een onderzoek van het Hoofdbestuur.

d. de verkiezingscommissie zoals bedoeld in het voorgaande lid zal in ieder geval de direct belang-
hebbenden in de gelegenheid stellen om binnen een bepaalde termijn schriftelijk te reageren op
het verzoek;

e. de verkiezingscommissie zal vervolgens schriftelijk verslag uitbrengen aan het hoofdbestuur en
daarbij een voorstel doen om het dispensatieverzoek in te willigen of af te wijzen;

f. het hoofdbestuur beslist met inachtneming van het onderzoek van de verkiezingscommissie over
het verzoek. Van de beslissing van het hoofdbestuur worden verzoeker en belanghebbenden
schriftelijk in kennis gesteld. Verzoeker en de door de verkiezingscommissie in sub d aangemerk-
te befanghebbende kunnen over de beslissing van het hoofdbestuur in beroep gaan bij het
geschillencollege.

4 In geval van een verzoek a1s bedoeld in lid 1 dient de procedure a1s bedoeld in lid 3 te zijn voltooid
voor datum van benoeming van de verzoeker.

Art 022. De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling opent en s1uitop de data zoafs vastgesteld door de
ledenvergadering conform artikel 019 lid 6.

2 De verkiezingscommissie maakt de data zoals bedoeld in het eerste lid en het aanmeldingsadres
schriftelijk bekend aan aile leden.

Art 023. 1 leder lid van D66 kan zich bij de betreffende verkiezingscommissie aanmelden a1s kandidaat door
middel van een kandidaatstellingsformulier, de landelijke verkiezingscommissie stelt daartoe een
model vast. De verkiezingscommissie bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanmelding.

2 Onverminc",;'-d de beroepsmogelijkheden bij of krachtens het huishoudelijk reglement toegekend,
kunnen £,:ichillen inzake de kandidaatstelling niet worden beschouwd a1s geschillen vallend onder
artikel 25 ;,d 1 van de statuten.

Art 024. 1 Op de ccdag der kandidaatstelling •• ingevolge de Kieswet dient de kandidaat te voldoen aan de
wettelijk vereiste voorwaarden om in het vertegenwoordigende Iichaam te worden gekozen, met dien
verstande dat aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de minimumleeftijd op de dag van de
verkiezing moet zijn voldaan. Voorts dient door de kandidaat bij iedere aanmelding:
a. te worden voldaan aan de voorwaarden genoemd in de statuten en dit artikel;
b. een verklaring te overleggen a1sbedoeld in artikel 11 lid 2 van de statuten;
c. te verklaren geen lid te zijn van een andere landelijke politieke partij; bij verkiezingen voor

provinciale staten of (deel)gemeenteraden dient tevens verklaard te worden geen lid te zijn of te
zullen worden van een regionale of plaatselijk politieke groepering;

d. een aantal persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum,
geboorteplaats. beroep, maatschappelijke functies) en gegevens omtrent huidige en vorige
partijfuncties te verstrekken. De kandidaat kan een persoonlijke toelichting van maximaal
driehonderd woorden verstrekken bij de aanmelding. Deze toelichting mag geen verklaringen
bevatten, die strijdig zijn met de overige bij de kandidaatstelling gevraagde verklaringen en hierin
mogen geen namen van andere leden of van partijorganen a1sreferentie worden vermeld;

e. 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 samengestelde lijsten, dient betrokkene een ongedateerde bedankbrief bij te voegen,
a1smede de benodigde set machtigingen; de verkiezingscommissie gebruikt deze brief en de
machtigingen teneinde de bij verkiezingen door de kiezers vastgestelde lijstvolgorde te handhaven
bij tussentijdse opvolging;

f. een bereidverklaring te worden gegeven om na verkiezing de vertegenwoordigende taak naar
behoren te vervu IIen, desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover de leden, afstand te



doen van alle door of op grond van de statuten en hat huishoudelijk reglement en de verpliehting
ap zich te nemen de zetel ter beschikking te stellen wanneer het lidmaatschap van 066 eindigt;

g. een opgave te worden verstrekt van een of meer beleidsonderdelen waarmee de kandidaat zieh
na verkiezing in hat bijzonder wil belasten;

h. een ontslagbrief uit de huidige funetie per datum van benoeming in de nieuwe (met de huidige
onverenigbare) functie te worden gevoegd; deze brief wordt verzonden door de landelijke verkie-
zingscommissie op de dag dat de benoeming is gesehied;

i. of betrokkene kandidaat is gesteld voor de kandidatenlijsten van andere vertegenwoordigende
liehamen, en zo ja, voor welke;

j. of betrokkene lid is danwel op de kandidatenlijst staat van vertegenwoordigende Iiehamen, en zo
ja, van welke en op welke plaats(en).

k. aan te worden gegeven of zij voor een andere partij dan 066 vertegenwoordigende functies dan-
wel partijfuncties hebben vervuld.

2 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 kandidatenlijst in volgorde van het aantal stemmen geplaatst.

Art 025. 1 In een zitting binnen 24 uur na sluiting van de aanmeldingstermijn bepaalt de verkiezingscommissie
welke kandidaten worden geaccepteerd en welke kandidaten worden afgewezen. Van deze zitting
wordt proees-verbaal opgemaakt. De landelijke verkiezingscommissie stelt het model van het
proees-verbaal vast.

2 De geldigheid van de aanmeldingen voor functies wordt beoordeeld door de verkiezingscommissie,
die verplieht is na te gaan of aan de voor de kandidaatstelling geldende voorwaarden wordt voldaan.
Een aanmelding wordt ongeldig verklaard indien:
a. de feitelijke gegevens, bedoeld in dit hoofdstuk onjuist of onvolledig zijn;
b. de verkiezingscommissie besehikt over schriftelijke aanwijzingen die ernstige twijfels oproepen

over de juistheid van de afgelegde verklaringen;
e. de aanmelding na het gepubliceerde sluitingstijdstip wordt ontvangen.

3 20 spoedig mogelijk doeh uiterlijk binnen zeven dagen na sluiting van de aanmeldingstermijn,
ontvangt de kandidaat schriftelijk berieht van de verkiezingscommissie. Indien de aanmelding wordt
aanvaard, wordt de betreffende kandidaat een aeceptatiebevestiging gezonden. Indien de aanmel-
ding niet geldig wordt geoordeeld, zendt de verkiezingscommissie hiervan berieht aan de kandidaat
met opgave van redenen.

4 De kandidaat kan binnen veertien dagen na sluiting van de aanmeldingstermijn in beroep gaan tegen
de afwijzing door de verkiezingscommissie bij het geschillencollege, dat binnen eenentwintig dagen
na sluiting van de aanmeldingtermijn beslist.

5 Binnen veertien dagen na de sluiting van de aanmeldingstermijn voor vertegenwoordigende liehamen
zendt de regionale respectievelijk afdelingsverkiezingscommissie het proees-verbaal zoals bedoeld
in lid 1 aan de landelijke verkiezingscommissie.

6 Een kandidaat die zieh terugtrekt nadat de aanmelding is aanvaard, dient dit onverwijld schriftelijk
aan de verkiezingscommissie te melden. Indien de kandidatenopgave en stembiljetten reeds gedrukt
zijn, blijft betrokkene als kandidaat gehandhaafd, maar wordt bij de uitslagbepaling buiten besehou-
wing gelaten.

Art 026. 1 Indien een stemadviescommissie volgens de voorwaarden van artikel 016 is ingesteld dan wordt het
stemadvies als voigt opgesteld:
a. na sluiting van de aanmeldingstermijn voor vertegenwoordigende Iiehamen worden tenminste

achtentwintig dagen uitgetrokken om alle kandidaten, die zich daartoe hebben opgegeven bij de
kandidaatstelling, door de commissie te kunnen horen;

b. de commissie hoort de kandidaten aan de hand van het politieke protiel dat door de ledenverga-
dering conform artikel 018 lid 2 is vastgesteld, aan de hand waarvan de kandidaten zullen worden
beoordeeld;

e. de commissie stelt het stemadvies unaniem vast en legt deze eerst aan alle kandidaten voor,
waarna alle kandidaten gedurende vier dagen hat recht habben aan dit advies van de commissie
een persoonlijke reaetie toe te voegen van ten hoogste driehonderd woorden, hetwelk onver-
brekelijk verbonden met het stemadvies aan de leden ter kennis wordt gebraeht.



2 Over de wijze van handelen van de commlSSle kan tot drie dagen na het uitbrengen van het
stemadvies aan de kandidaten de kandidaat een geschil aanhangig worden gemaakt bij het
geschillencollege, dat binnen zeven dagen na uitbrengen van hat sternadvies beslist. Het sternadvies
kan niet aan de leden ter kennis worden gebracht, indien er nag procedures bij hat geschillencollege
lopen.

3 Bij verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal haeft hat stemadvies betrekking op de
kandidaten van de tweede ronde.

Art 027. 1 Na s1uiting van de aanmeldingstermijn en beslechting van eventuele geschillen worden alle stemge-
rechtigde leden door de betreffende verkiezingscommissie in staat gesteld op een presentatie-
vergadering kennis te maken met de kandidaten.

2 In de presentatievergadering worden de kandidaten in staat gesteld hun kandidatuur persoonlijk te
ondersteunen op een door de verkiezingscommissie nader te bepalen wijze. De stemgerechtigde
leden worden schriftelijk op de hoogte gesteld van p1aats en de datum van de presentatievergade-
ring.

3 Individuele leden van 066 hebben het recht tijdens een presentatievergadering mondeling stemad-
viezen te geven. De ledenvergadering bepaaJt hoe hieraan wordt vormgegeven.

4 Daarnaast zijn kandidaten gerechtigd tijdens de presentatieperiode, zoals vastgesteld door de
ledenvergadering op grand van artikel 019 lid 4, de eigen kandidatuur op ledenvergaderingen
kenbaar te maken.

5 Onverminderd het bepaalde in artikel 016 en 026 is het uitbrengen van schriftelijke stemadviezen
door andere partijorganen of fracties in vertegenwoordigende Iichamen niet toegestaan.

Art 028. 1 Het houden van voorkeursaeties ten gunste van een of meer kandidaten vertegenwoordigende
funeties 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. indien er sprake is van verzending aan leden, het landelijk secretariaat op kosten van de

actievoerders als "verzendhuis· optreedt;
c. aan actievoerders geen ledenlijsten of adres-etiketten van leden ter beschikking worden gesteld.

2 Voorkeursacties zoals bedoeld in het vorige lid dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het
verantwoordelijke bestuur.

Art 029. 1 De samenstelling van de definitieve kandidatenlijst voor vertegenwoordigende lichamen geschiedt via
een schriftelijke poststemming onder alle stemgerechtigde leden. De samenstelling van de definitieve
kandidatenlijst voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt vooraf gegaan door een
voorverkiezingsronde. Hiertoe zendt de verkiezingscommissie een kandidatenoverzicht in alfabeti-
sche volgorde, beginnende met een door loting verkregen letter, van alle kandidaten.

2 Aan de voorverkiezingsronde Tweede Kamer der Staten-Generaal nemen die kandidaten deel die
geen minister, staatssecretaris of lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn;

3 Aan de samenstelling van de definitieve kandidatenlijst voor de Tweede Kamer der Staten Generaal
nemen deel de kandidaten die:
a. in de voorverkiezingsrande zijn geeindigd op een p1aats overeenkomend of lager met het aantaJ

te p1aatsen kandidaten op de definitieve kandidatenlijst. zoals is vastgesteld door ledenverga-
dering conform artikel 019 lid 7 sub c;

b. minister, staatsecretaris of lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn.
4 Bij het kandidatenoverzicht voor de voorverkiezingsronde Tweede Kamer der Staten-Generaal

respectievelijk de definitieve kandidatenlijst voor vertegenwoordigende Iichamen wordt tevens
toegezonden een stembiljet en indien van toepassing het stemadvies.

5 Het gewaarmerkte stembiljet bevat een toelichting, datum en tijdstip waarop de poststemming s1uit,
alsmede het minimaal en maximaal aantaJ te vermalden kandidaten.



Art 030. 1 In een zitting binnen 24 uur na sluiting van de poststemming bepaalt de verkiezingscommissie de
uitslag van de poststemming. Van deze zitting worclt proces-verbaal opgemaakt. De landelijke
verkiezingscommissie stelt het model van het proces-verbaal vast.

2 Bij het bepalen van de uitslag van de stemming worden slechts die stembiljetten in aanmerking
genomen, die voor de sluitingsdatum van de poststemming zijn ontvangen.

3 Op basis van de tijdig ontvangen stembiljetten worclt een ranglijst van kandidaten opgemaakt
overeenkomstig de bepalingen van bijlage B van het huishoudelijk reglement.

Art 031. De verkiezingscommissie maakt de uitslag door toezending van het proces-verbaal «bepaling uitslag
poststemming,. bekend aan de kandidaten en het verantwoordelijk bestuur.

2 Het verantwoordelijke bestuur maakt uiterlijk bij de aanvang van de ledenvergadering de uitslag van
de poststemming bekend en melclt tevens welke kandidaten zich verkiesbaar stellen a1s lijsttrekker.

Art 032. 1 Binnen veertien dagen na de sluitingsdatum van de schriftelijke poststemming worclt het proces-ver-
baal van de uitslagbepaling voor verkiezingen van provinciale staten en (deel)gemeenteraden
toegezonden aan de landelijke verkiezingscommissie.

2 Wanneer naar oordeel van de landelijke verkiezingscommissie de uitslag van de stemming niet juist
is bepaald, treedt zij in overleg met het bestuur op overeenkomstig niveau dat de uitslag zonodig
corrigeert, na de betrokken verkiezingscommissie daarover te hebben gehoord.

Art 033. 1 Ten behoeve van de verkiezing van de Iijsttrekker verzoekt de verkiezingscommissie aan de
kandidaten, die bij de poststemming aan de voorwaarde gesteld in artikel 019 lid 7 sub b heeft
voldaan , uiterlijk vier maal vierentwintig uur voor de betreffende ledenvergadering aan de commissie
te berichten of zij de kandidatuur voor de verkiezing van de Iijsttrekker wensen te handhaven.

2 De ledenvergadering, die verkiezingsprogramma vaststelt, kiest de lijsttrekker uit de kandidaten die
zich daarvoor hebben aangemeld. Deze verkiezing geschiedt volgens bijlage C van het huishoudelijk
reglement.

3 De verkiezingscommissie bepaalt in een zitting tijdens de in lid 2 bedoelde ledenvergadering de
uitslag van de Iijsttrekkersverkiezing. Van deze zitting worclt proces-verbaal opgemaakt. De
landelijke verkiezingscommissie stelt het model van het proces-verbaal vast.

4 De voorgaande leden zijn niet van toepassing op de verkiezing van de Iijsttrekker voor de Eerste
Kamer der Staten-Generaal. De Iijsttrekker Eerste Kamer der Staten-Generaal is de kandidaat die
de eerste plaats heeft bepaald in de poststemming.

Art 034. 1 De kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend lichaam omvat de kandidaten die aan de voorwaar-
den gesteld in artikel 019 lid 7 sub a en c hebben voldaan en voorzover de Kieswet geen verdere
beperkingen stelt.

2 De door de ledenvergadering gekozen lijsttrekker worclt, ook indien hij/zij bij de poststemming niet de
eerste plaats behaald, a1s nummer 1 op de definitieve landelijke Iijst geplaatst. Op de overige
plaatsen worden de kandidaten in volgorde van de poststemming geplaatst, rekening houdend met
het bepaalde in artikel 024 lid 2.

3 De landelijke verkiezingscommissie bepaalt het maximaal aantal te plaatsen kandidaten op de
kieslijsten welk aantal kandidaten van de definitieve landelijke lijst op aile in te dienen kandidatenlijs-
ten voor de Tweede Kamer op de overeenkomstig genummerde plaatsen worden geplaatst.

4 Op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamer worden de resterende plaatsen bezet door de nog
niet geplaatste kandidaten naar woonplaats-principe in volgorde waarin zij op de definitieve
landelijke ranglijst zijn geplaatst.



Art 035. 1 Het hoofdbestuur heefl tot uiterlijk veertien dagen v66r de cde dag der kandidaatstelling- ingevolge
,<. ,de Kieswet de bevoegdheid kaoddatenvan de kancldatenlijst voor vertegenwoordigende Uchamen te

scIYappen, voor wat betreft de niet-landelijke 6chamen Litsluitend OIl voordracht van de landelijke
verkiezingscommissie, danwel het verarnwoordelijke bestuur.

2 De landelijke verkiezingscomrnissie respectievelijk het verantwoordelijke bestuur doen zo'n
voordracht titsluitend wameer er feiten of omstandigheden aan hat 1icht komen, die OIl het moment
van kiezen niet of onvoldoende bekend waren en cie naar het oordeel van de landelijke ver-
kiezingscomrnissie respectievelijk het verantwoordelijk bestuur:
a redelijkerwijs tot een sanmerkelijk andere Litslag zouden hebben kunnen geven;
b. een kandidaat danwel de partij emstig in ciskrediet brengen.
Van een zodanige voordracht wordt de kandidaat terstond sctYiftelijk kennis gegeven onder opgave
van de redenen voor cie voordracht.

3 De beslissing van het hoofdbestuur is. behalve in het gevaJ van tussentijdse Iandelijke verkiezingen,
voor beroep vatbaar. Het hoofdbestuur zendt daartoe onverwijld met bericht van ontvangst het ge-
motiveerde bestuursbesluit san betrokkene, cie gedurende zeven dagen het recht heeft daartegen bij
het geschillencollege in beroep te gaan. De beroepsprocedure bij het geschillencollege dient voor de
cde dag der kandidaatstelling- ingevoIge de Kieswet te zijn w1tooid.

Art 036. 1 Conform het door de algemene Iedenvergadering vastgestelde percentage voorkeursstemmen,
artikel 019 lid 7 sub d, corrigeert de Iandelijke verkiezingscommissie de kandidatenlijst Tweede
Kamer der Staten-Generaal. De kandidaten die rninimaal het voomoemde percentage voorkeurs-
stemmen hebben gehaaJd worden in volgorde van het santa! behaalde voorkeursstemmen bovenaan
de lijst geplaatst. De avenge kandidaten bezetten in volgorde van de kandidatenlijst Tweede Kamer
der Staten-Generaal de resterende p1aatsen.

2 De volgorde van de voor voorkeursstemmen gecorrigeerde kandidatenlijst Tweede Kamer der
Staten-Generaal is bepalend voor de benoeming van de kandidaten.

Art 037. 1 Voor 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 TW8ede Kamer en het bepaJen van de datum der vervroegde \l8rkiezingen
vastgesteld op vrijdag; indien het feitelijk besluit wordt genomen OIl 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 der Staten-GeneraaJ anders is vermeld, zijn de bepalingen met betrekking tot de kandidaat-
stelling en verkiezing van het huishoudelijk reglement zoveel mogelijk van avereenkomstige toepas-
sing.

Art 038. 1 Op het moment <tat een kabinet net vertrouwen van het parlement via een motie van wantrouwen
verliest, danwel het vertrouwen van de deelnemende coaJitiepartner, zaJ ongeacht eventueel op gang
1e brengen "Iijmpogingen" onmiddellijk de kandidaatstelling voor tussentijdse kamerverkiezingen
worden opengesteld.

2 De kandidaatstelling s1uit tien dagen nadat net Koninklijk Besluit tot ontbinding van de Tweede
Kamer en de datum van kamerverkiezingen wordt bekendgemaakt.

3 Het recht van beroep OIl weigering van enige kandidaat staat gedurende maximaal drie dagen open,
vanaf het moment dat de Iandelijke verkiezingscommissie een afwijzingsbeschikking met bericht van
ontvangst san betrokkene heeft verzonden. Het geschillencollege beslist Literlijk OIl de vijftiende dag
na het Koninldijk Besluit aver deze beroepen. Voor het averige staat er geen beroep op het
geschillencollege open inzake de kandidaatstellings- en verkiezingsproceclure, met name niet voor
een besluit als bedoeld in artikel 036.

4 Het kandidatenoverzicht dient met het conc:ept-verkiezingsprograrnma literlijk op de achttiende dag
na het Koninklijk Besluit aan de leden te worden verzonden.

5 AIle kandidaten worden in de gelegenheid gesteld zich te presenteren OIl de 25e dag na het
Koninklijk Besluit te Utrecht



"Voorkeursacties' b1ijven mogelijk in overeensterrming met het bepaaJde in het tlJishoudelijk
reglement

6 De verkiezing wordt gehouden in een Iandelijke poststemming volgens de methode van bijlage B van
het huishoudelijk reglement

7 De lijsttrekker wordt gekozen volgens de methode van bijlage C van het ooishoudelijk reglement
tijdens de a1gemene Iedenvergadering die het verkiezingsprogramma vaststelt.

Art 039. 1 De aanmeldingstermijn YOOr de kandidaatstelling voor:
a besturen. bijzondere organen en LV-commissies op Iandelijk niveau begint onmiddellijk nadat

door het hoofdbestuur san de Ieden mededeling hiervan is gedaan doch Literlijk vier maanden
voor de Iandelijke ledenvergadering en s1uittwee maanden voor de Iandelijke ledenvergadering;

b. besturen en LV-commissies op regionaaJ en (deel)atdelingsniveau begint onmiddellijk nadat door
het overeenkomstig bestuur san de Ieden mededeling hiervan is gedaan doch Literlijk veertien
dagen voor de overeenkomstige Iedenvergadering en s1uitzeven dagen voor de overeenkomstige
ledenvergadering.

2 Ieder lid respectievelijk regio- of atdelingslid van D66 kan zich bij de betreffende verkiezings-
commissie aanmelden als kandidaat door rniddel van een kandidaatstellingsfonnulier, de landelijke
verkiezingscommissie stert daartoe overeenkomstig artikel 024 lid 1 een model vast. De verkiezings-
commissie bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanmelding.
Indien er geen permanente verkiezingscommissie is treedt het verantwoordelijk bestuur op als
verkiezingscommissie.

3 In een zitting binnen 24 uur na s1uitingvan de aanmeldingstermijn bepaalt de verkiezingscommissie,
c.q. het (deel)afdelingsbestuur, overeenkomstig artikel 025 welke kandldaten worden geaccepteerd
en welke worden afgewezen.

4 Onverminderd de beroepsmogelijkheden bij of krachtens het ooishoudelijk reglement toegekend,
kunnen geschillen inzake de kandidaatstelling niet worden beschouwd a1s geschillen vallend onder
artikel 25 lid 1 van de statuten.

5 Voor Iandelijke functies kan de kandidaat binnen veertien dagen na sluiting van de aanmel-
dingstermijn in beroep gaan bij het geschiIIencollege, die binnen eenentwintig dagen na datum van
sluiting van aanmeldingstermijn beslist

6 Voor regionale en atdelingsfuncties kan de kandldaat binnen drie dagen na de sluiting van de
aanmeldingstermijn in beroep gaan bij het geschillencollege, die uiterlijk vierentwintig wr voor de
aanvang van de Iedenvergadering beslist Indien het geschillencollege niet in staat is te beslissen,
wordt de wrkiezingopgeschort tot een eerstvolgende Iedenvergadering. . .'

7 Tijdens de ledenvergadering welke dient te voorzien in de ontstane vaeature{s) Worden de kandida-
ten in staat gesteld hun kandidatuur persoonlijk te ondersteunen op een door de verkiezingscommis-
sie nader te bepalen wijze.

8 Individuele leden hebben het recht na de presentatie van de kandldaten mondelinge stemadviezen te
geven. De voorzitter distribueert in overleg met de ver1<iezingscommissie de spreektijd.

9 Ongeacht of er voor interne partijfuneties een of meerdere kandidaten beschikbaar zijn, wordt er
gekozen volgens het voor die funetie bepaaJde in het huishoudelijk reglement Over aile kandidaten
dient a1tijd schriftelijk te worden gestemd conform de bepaJingen in dit reglement

10 In een zitting tijdens de Iedenvergadering bepaaJt de verkiezingscomrnissie overeenkomstig bijlage B
'Of C·de uitslag van de stemming.



In dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement worden, aanvullend op de statuten, ragels gesteld met betrekking
tot het politieke programma inzake het statutaire art. 17.2d.

Het poIitiek progra.nma van D66 bes1aat uit:
a de congres-uitspraken over majeure poIitieke thema's;
b. de veridezingsprogramma's voor de D66-fracties in de direct gekozen vertegenwoordigende

Iichamen. zoals
- het Nederlandse Parlement;
- het ELI'opees Parlement;
- provinciaJe staten;
- gemeenteraden.

Arl051. 1 Er is een hoofdbestuurscommissie voor het politiek prograrrvna, er zijn progra.rrvnacommissies ten
behoeve van de verkiezingsprogramma's op elk niveau en er zijn regio-, respectievelijk afde-
lingsbestuurscommissies ten behoeve van het veridezingsprogramma op het desbetreffende niveau.

2 De leden van de hoofdbestuurscommissie voor het politiek programma worden door het hoofdbe-
stuur benoemd en ontslagen; de hoofdbestuurscommissie werkt in overeenstemming met het
hoofdbestuur en kan door het hoofdbestuur worden belast met het adviseren san het congres
omtrent ingediende moties en amendementen.

3 De algemene ledenvergadering stett de Iandelijke programmacommissie in overeenkomstig de
bepaJingen van een permanente congrescommissie. Regio- en afdelingsvergaderingen stellen de
programmacommissie op overeenkomstig niveau in als LV-commissie ad hoc.

Arl052. 1 Programmacommissies bestaan uit een oneven aantal Ieden; indien dit niet (meer) het geval is, cient
het overeenkomstige bestuur zo spoedig mogelijk de vacatures bij de LV open te stellen; de
commissie kan doorfunctioneren.

2 De landelijke programmacommissie bestaat uit een oneven aantaI leden, waarvan de meerderheid
wordt gevormd door de 'rechtstreeks door de algemene ledenvergadering gekozen ~ en -vijf
worden benoemd door het hoofdbestuur, de fracties van de Eerste en Tweede Kamer en het
Europees Parlement gezamenlijk uit hun midden. Onverminderd het bepaalde in art. 005 lid 1 sub e
heett het hoofdbestuur het recht om een gemotiveerde meervoudige voordracht van kandidaten te
doen. waaruit de rechtstreeks door de Iedenvergadering benoemde Ieden kunnen worden gekozen.

3 De algemene regio-, respectievelijk afdelingsvergadering bepaaJt het minimum santal Ieden voor de
overeenkomstige programmacommissie, met dien verstande dat ten opzichte van de door het
overeenkomstige bestuur en de overeenkomstige fractie benoemde leden, de direct door de
ledenvergadering gekozen a1tijdde meerderheid vormen. Onvenninderd het bepaaJde in art.OO5 lid 1
sub e hebben regio- en afdelingsbesturen hat recht om een gemotiveerde meervoudige voordracht
'van kandidaten te doen, waaruit de rechtstreeks door de ledenvergadering benoemde leden kunnen
worden gekozen.

Arl053. 1 Het lidmaatsehap van de regionaJe programmacorrmissies is voor de door de a1gernene regioverga-
dering verkozen laden onverenigbaar met hat Hdmaatsehap van provinciale staten, het regiobestuur,
de regionaJe adviesraad en overeenkomstige LV-cornmissies op landeIijk niveau.

2 Het lidmaatsehap van de afdelingsprogrammacommissies is voor de door de a1gemene afdelingsver-
adering verkozen laden onverenigbaar met het fidmaatschap van de gemeenteraad, het afdelingsbe-
stuur en overeenkomstige corrvnissies op landeIijk niveau.

3 ZOOra een van de ingevolge de voorgaande leden gekozen lid van een programmacommissie zich
kandidaat stett voor &en van de organen, waarmee hat lidmaatsehap als onverenigbaar wordt
beschouwd treedt betrokkene onmiddellijk at a1s lid van de commissie en stelt het verantwoordelijke
bestuur hiervan in kennis.

4 Het verantwoordelijke bestuur stett een aJdus ontstane vacature met spoed in de eerstvolgende LV



M054. 1 Laden van de landeIijke programmacommissie worden voor de tijd van drie jaar gekozen en zijn
slechts eenmaal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar. laden van een regionaJe of atdelingsprogram-
macommissie worden uiterlijk Etanjaar voor de betreffende verkiezingen gekozen en b1ijven in funetie
tot dat de eindredaetie van het betreffende verkiezingsprogramma is vastgesteld.

2 Met inachtneming van het gestelde in artikel 39, kiest de LV de voorzitter en de Ieden van de
commissie in funetie volgens de methode van bijlage C van het huishoudelijk '1"8Qlement Het
Yerarnwoordelijke bestuur doet een voordracht voor de veridezing van de voorzitter.

3 De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor het funetioneren an de corrvnissie en wert
namens de corrvnissie het overleg met het overeenkomstig bestuur.

4 lngevaJ van tussentijdse verkiezingen wordt voor cie leden waarvan het fidmaatschap van de
corrvnissie reglementair eindigt, de zittingsdUlJ' met maximaaJ Etanjaar verlengd.

MOSS. 1 De hoofdbestuurscommissie voor het poIitiek programma cnagt zorg voor de voorstellen san het
congres over maJeure politieke 1hema's en steft deze tijdig ter beschikking van de leden.

2 Met betrekking tet de ontwerp-teksten zijn de termijnen zoals geregeld in hoofdstuk 4 van toepas-
sing.

3 De hoofdbestuurscommissie voor het poIitiek programma ondemeemt aI die activiteiten die zij
terzake van het naJeven van dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement danwel een goede
besluitvorming op het congres noodzakelijk acht, steeds na overleg met het hoofdbestuur.

4 De hoofdbestuurscommissie voor het politiek programma heeft bovendien tet ta.ak de bewaking van
de voortgang van de voorbereiding, samenhang en afstemming van de verkiezingsprogramma's op
de onderscheiden niveaus en het hoofdbestuur te adviseren omtrent het verbinden van de naam van
066 aan de betreffende kandidatenlijsten. Bovendien is deze commissie belast met de bewaking van
de samenhang van het politieke programma en gebruikt dit als toetsingskader voor de beoordeling
van "aetuele politieke moties· tijdens een congres en de vastgestelde verkiezingsprogramma's.

MOS6. 1 De programmacommissie heeft tot taak
a het ontwerpen van het verkiezingsprogramma ten behoeve van de verkiezingen op het overeen-

komstig niveau;
b. het rechtstreeks ter besluitvorming voorleggen van dit ontwerp-verkiezingsprogramma san de

betreffende ledenvergadering op de wijze, zoals dat voor de indiening van ontwerp-verkie-
zingsprogramma's geregeld is in het huishoudelijk reglement;

c. het ter vergadering adviseren aan de leden omtrent de ingediende moties en amendementen op
overeenkomstig niveau, volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement
Met behoud van de eigen taakstelling hoort de programmacommissie tijdig het verantwoordelijke
bestuur omtrent net ...•ontwerp.....yer\(iezingsprogramma;.landelijk valt dit. tijdstip samen met de
publicatie van de congresagenda volgens art. 88 lid 4; de a1gemene regio-, -respectieVetijk
atdelingsvergadering bepaalt bij de instelling van de corrvnissie op overeenkomstig niveau. het
tijdstip waarop dit horen geschiedt.

Art 057. 1 Het verkiezingsprogramma bevat het beleid dat D66 in een periode van vier jaar wenst te verwezen-
lijken. is geldig voor die periode en kan niet tussentijds worden gewijzigd. SIechts het eerste
inleidende hoofdstuk en de eerste ilIeidende paragrafen per hoofdstuk bevatten standpunten in

-"~gemene termen, doch deze mogen niet in strijd zijn met of een aanvulling geven op de rest van het
programma. danwel een bijzondere 4nterpreta1ie daarvan; deze inleidingen worden onder verant;..
woordelijkheid van de programrnaconmissie wrvaardigd en 'Zijn tioor de Iedenvergadering niet
amendeerbaar; het conges heeft het recht via maties aan te geven welke profileri~en in deze
inleidingen naar voren dienen te worden gebracht.

2 Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld ten behoeYe van de verkiezingen war de Tweede
Kamer der Staten-Generaa.l, doch is van overeenkomstige betekenis voor de Eerste Kamer der
Staten-GeneraaJ.

3 Kandidaten voor het lidmaatsehap van de Tweede en Eerste Kamer der staten- generaal zijn
gehouden het verkiezingsprogramma naar beste vermogen uit te weren.

De programmacommissie werkt voortdurend aan de aetualisering van het laatst vastgestelde
verkiezingsprogramma. In gevaJ van tussentijdse verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-
Generaal wordt het aldus geactualiseerd programma als concept-verkiezingsprogramma gelijktijdig



met het kandidatenoverzicht aan de leden toegezonden. Indien het bij tussentijdse verkiezingen voor
de Tweede Kamer der S1aten-GeneraaJ niet mogelijk is een ontwerp ver1Oezingsprogramma aan het
congres voor te leggen, b1ijft het bes1aande wrkiezingsprogramma van kracht en krijgt de nieuw
gekozen fraetie het recht zelf de benodigde aetualisering ervan vast 18stellen.

Art 059. 1 Het Elropees veridezingsprogramma bevat het beleid dat D66 in een periode van vijf jaar wenst 18
verwezenlijken, is geldig voor die periode en kan niet tussentijds worden gewijzigd. Slechts het
eerste inleidende hoofdstuk en de eerste inleidende paragrafen per hoofdstuk bevatten standpunten
in a1gemene terman, doch deze mogen niet in strijd zijn met of een aanvulling geven op de rest van
het programma, danwel een bijzondere interpretatie daarvan; deze inleidingen worden onder verant-
woordelijkheid van de progranYn8COlTYTlissievervaardigd en zijn door de ledenvergadering niet
amendeerbaar; het congres heeft het recht via rnoties san te geven welke profileringsplrlten in deze
inleidingen naar wren dienen 18worden gebracht.

2 Het ver1Oezingsprogramma wordt vastgesteld ten behoeve van de verkiezingen voor het Ellopees
Par1ement. Kandidaten voor het Hdmaatsehap van het EIIOJ)eeS Parlement zijn gehouden het
verkiezingsprogramma naar bests vermogen lit 18voeren.

3 Het verkiezingsprogramma moet maximaal 1Degankelijk en hanteerbaar zijn voor kiezers en Ieden,
waarbij de samenhang tussen de verschillende beleidsvoomernens en litgangspunten voorop staat.
Het verkiezingsprogramma is voorzien van een index en een 1refwoordenregis18r en wordt tegen
kostprijs op aanvraag aan de leden 18rbeschikking gesteld.

4 Het Europees verkiezingsprogramma mag niet in strijd zijn met het veridezingsprogramma voor het
Nederlands panement behoudens een titdrukkelijk daarover genomen besluit van het congres.

MOSO. 1 Het verkiezingsprogramma ten behoeve van de verkiezingen voor de provinciaJe staten, verder
statenprogramma geheten, wordt vastgesteld door de betrokken RV op een door die RV tevoren
vastgestelde wijze.

2 Het statenprogramma mag niet in strijd zijn met het Iandelijke veridezingsprogramma. In elk gevaJ is
de regiovoorzitter verplicht hierover het oordeel van de hoofdbestuurscommissie voor het politiek
programma te vragen.

3 De ontwerptekst voor het statenprogramma dient titerlijk vijf weken voor de besluitvormende RV in
het bezit van de regioleden te zijn.

4 Kandidaten voor het lidmaatsehap van provinciaJe staten zijn gehouden het statenprogramma naar
beste vermogen uit 18weren.

M061. 1 Het verkiezingsprogramma ten behoeve van de veridezingen voor de gemeenteraad, verder
gemeenteprogramma geheten, wordt vastgesteld door de betrokken AV op een door cie AV van
tevoren vastgestelde wijze.

2 Het gemeenteprogramma mag niet in strijd zijn met het landeIijke, zowel a1s het regionaJe verkie-
zingsprogramma. In elk gevaJ is de afdelingsvoorzitter verplicht hierover het oordeel van de
hoofdbestuurscomrnissie voor het politiek programma te vragen.

~ De ontwerptekst voor het gemeenteprogramma dient titerlijk vijf weken YOOr de besluitvormende AV
in het bezit van de afdelingsleden 18zijn.

4 Kandidaten voor het lidmaatsehap van 'de gemeenteraad zijn gehouden net gemeenteprogram naar
beste vennogen tit te voeren.



In dit hoofdstuk van het tlJishoudelijk reglement worden, overeenkomstig de statuten, nadere regels gesteld
inzake de !edenvergadering inzake de statutaire artikelen 16 tlm 20.

Art070. 1 Een Iedenvergadering (LV) wordt gevormd door de leden van D66 behorende bij het betrokken
riveau, te weten:
a de Iandelijke Iedenvergadering (congres) door aile leden;
b. de regionaJe Iedenvergadering (RV) door aile in betrokken regio woonachtige leden;
c. de afdelingsledenvergadering (AV) door aile in betrokken afdeling woonachtige !eden,

en is het hoogste orgaan van D66 inzake aile aangelegenheden op politiek en organisatorisch
terrein wor het betreffende organisatieniveau, voorzover die niet door statuten of tlJishoudelijk
reglement san andere organen zijn opgedragen.

2 De LV heeft tenminste tot taak:
a het kiezen van de Ieden van het overeenkomstige bestuur en de LV-commissies op een wijze als

nader bij of krachtens dit tlJishoudelijk, danwel het regio- of afdelingsreglement wordt geregeld;
b. het vaststellen van reglementen voor het betrokken organisatieniveau, alsmede het goedkeuren

van eventuele reglementen van de avenge organen; slechts door een Iedenvergadenng ingestel-
de organen zijn partijorganen in de zin van artikel 6 lid 2 van de statuten;

c. het vaststellen van de ver1<iezingsprogramrna'svoor het overeenkomstige poIitieke niveau;
d. het vaststellen van de begroting, a1smede het goedkeuren van de jaarrekening; en worts averige

politieke. organisatorische en financi81e besluiten te nemen.

Indien de !edenvergadering een gewone LV-commissie of een LV-cornmissie-ad-hoc instelt,
omschrijft zij in haar besluit de taak, samenstelling en bevoegdheden van deze corrmissie en kiest
zij met in achtneming van het gestelde in artikel 039 de voorzitter en de Ieden ervan in funetie
volgens het model van bijlage C van het tlJishoudelijk reglement Een LV-cornmissie-ad-hoc
bestaat uit een oneveli santa! 1eden en' b1ijft werkzaam tot wrSIagaan de iederwergadering is
uitgebracht.

Het congres heeft naast reeds genoemde algemene taak, tevens tot taak:
a het kiezen van de Ieden van de bijzondere organen (lOCIusiefde bestuursleden van de stichtin-

gen, doch exdusief de bestuursleden van de bestuurdersvereniging) op een wijze a1s nader bij of
krachtens het tlJishoudelijk reglement wordt geregeld;

b. hat vaststellen van de statuten en hat tlJishoudelijk reglement, a1smede hat goedkeuren van de
·statuten van de Iandelijke stichtingen; .

c. het vaststellen van de jaartijkse Q)f1tribatieverplichting ., 'hat 'V8StstBl1en-wn G jaartijkse
verdeling van de financiete bijdrage van het hooftbestuur aver de regio's en atdelingen;

d. het san de hand van een gemotiveerd voorstel van hat Yeramwoorde/ijke besbJur zonodig
wijzigen van grenzen van regio's en buitenlandse afdeIingen;

e. het aan de hand van een gemotiveerd worster van hat regiobestuur insteIlen van een aJbregio
waarvan hat g-ondgebied regiogensoverschrijdend is.

Art073. 1 Het congres wordt zo mogeIijk tweemaaJ, maar tenminste eenmaaJ per jaar door hat hooftl:>estuur
bijeen geroepen.

2 Het voo~aarscongres wordt binnen zes maanden na afI00p van het kalende~aar gehouden.
3 Het najaarscongres wordt in de maanden september, oktober of november gehouden.
4 Het hoofdbestuur kan om zwaarwegende redenen en op basis van een gemotiveerd besluit het

congres in speciale zitting bijeenroepen, buiten de congressen a1s bedoeld in artikel 073.1 om, om



over een geagendeerd onderwerp te beraadslagen. De speciale zitling voigt de gebruikelijke verga-
derwijze van &en congres, met litzondering van de tennijnen en vereisten in dit artikel en de
artikelen MB t1m 092 en 097 lid 1 tot en met 3. De besluitvormjngstermijnen worden door het
hoofdbestuur bij congresreglement geregeld. De agenda van de .speciale zitling en het congresre-
glement zijn uiterlijk een week \/OOrde aanvang in het bezit van de !eden. De Ieden bijeen in spe-
ciale zitting kunnen rechtsgeldige besJuiten nemen.

5 In het geval van tussentijdse of veMOeQde ver1<iezingen \/OOr de Tweede Kamer der Staten-
GeneraaJ word! het congres bijeen geroepen op de vijfde zaterdag volgend op het in artikel 037 lid 1
genoemde tijdstip van het Koninklijk Besluit tot het ontbinden der kamer en het houden van
veMoegde verkiezingen. Oit congres geld! als verkiezingscongres.

M074. 1 Voorts word! het congres ter behandeling van een of meer aangegeven onderwerpen binnen drie
maanden bijeengeroepen op verzoek van:
a een van de kamerfracties van 066;
b. de Adviesraad;
c. tenminste twee regionaJe ledenvergaderingen;
d. de financiele commissie in het geval een besluit volgens art.121 fid 4 naar het oordeel van de

corrvnissie de partij in financiele probleman kan brengen.
2 Indien niet binnen twae waken aan het verzoek gevolg word! gegeven, kunnen de verzoekers zeit tot

die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het hoofdbestuur het congres bijeenroept of per
advertentie in drie veelgelezen dagbladen.

M075. 1 De RV heeft naast reeds genoernde algemene taak, tevens tot taak:
a het vaststellen van de ondersteuning van de fractie in provinciaJe staten (inclusiet verkiezings-

campagne);
b. desgewenst subregio's in te stellen en daarvan de taak, inrichting en financiering te reglemente-

ren; ingestelde subregio's zijn partijorganen in de zin van het huishoudelijk reglement en mogen
niet handelen in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en het instellingsreglernent;

c. met in achtneming van de voorwaarde dat de grenzen van een afdeling dienen samen te vallen
met de grenzen van een of mear gemeenten:
- het, aan de hand van een gemotiveerd \/OOrstel van het verantwoordelijke bestuur, zonodig

wijzigen van grenzen van afdelingen en treed! daarbij niet in de bevoegdheden zoals geregeld
in art. 109 lid d. Het bestuur doet een dergelijk \/OOrstel in ieder geval indien het Iedental van
een afdeling beneden de 10 is gekomen;

- het, san de hand .van een voorstel van het verantwoordelijke bestuur. instellen van een
subregio waarvan het grondgebied niet regiogrensoverschrijdend is; ..

d. het desgewenst doen van een meervoudige \/OOrdracht san het congres, dat het regiohoofdbe-
stuurslid kiest.

2 De RV kan eigen (regio)reglementen vaststellen, die niet in strijd mogen zijn met het bepaalde in
statuten en het huishoudelijk reglernent

M076. 1 Binnen de regio's kunnen door de RV een adviesraad en over1egorganen worden ingesteld.
2 Oeze adviesraad en overtegorganen kunnen geen taken of bevoegdheden van de RV ovememen,

indien deze taken reglementair san de RV of RS zijn toegekend.
~ Taak. wijze van samenstelling en werkwijze van deze adviesraad en overlegorganen worden

schriftelijk door de RV vastgelegd, met in ach1neming van net gestelde jn hethoofdstuk ADVJESRA-
DEN van het huishoudelijk reglernent ..

Mon. 1 Op verzoek van de provinciale statenfractie kan de RV een ste\.l'lfractie instellen.
2 De taak, wijze van samenstelling en de werkwijze van een dergelijke stelJ'lfractie, wordt door de RV

schriftelijk vastgelegd, nadat de fractie is gehoord.
3 De fractie heeft het recht een voordracht war de samenstelling van de stelJ'lfraetie in te cienen.

M07S. 1 De RV komt tenminste eenmaaJ per jaM en overeenkomstig arl089 lid 1 in elk geval tussen drie en
twee maanden \/OOr ieder congres bijeen. Een RV word! minstens twee weken tevoren sclTiftelijk
aan de adressen van de betrokken stemgerechtigde Ieden aangekondigd.

2 In het geval van tussentijdse of veMOegde verkiezingen \/OOr de Tweede Kamer der Staten-
Generaal word! de RV bijeen geroepen op de vierde zaterdag volgend op het in artikel 036



genoemde tijdstip van het Koninklijk Besluit tot het ontbinden der kamer en het houden van
veM'oegde verkiezingen. Oeze RV geldt a1s voorbereiding op net Iande/ijk verkiezingseongres met
betrekking tot het indienen van moties en amendementen op het concept-veri<iezingsprogramma

3 Voorts wordt de RV ter behandeling van een of mear aangegeven onderwerpen binnen zes weken
bijeengeroepen op verzoek van:
a de provinciale statenfractie;
b. tenminste drie AV's;
c. 10% van de Ieden van de betreffende regio.

4 Ieder lid kan tot de aanvang van de RV, of zoveel eerder a1s het regiobestuur vaststelt, voorstellen,
amendementen en moties indienen betreffende de agenda en de agendapunten. Deze amendemen-
ten en moties rnoeten zijn ondertekend door tenminste vijf Ieden van de regio. De RV beslist op
welke wijze de voorstellen in behandeling worden genomen.

Art 079. 1 De AV heeft naast reeds genoemde a1gemene1Bak,tevens tot 1Bak:
a het vaststellen van de ondersteuning van de fractie(s) in de tot die afdeling behorende gemeente-

raden (inclusief verkiezingscampagne);
b. met in achtneming van de voorwaarde ciat de grenzen van een deelafdeling cienen samen te

vallen met de grenzen van &en of maar deelgemeenten. het, aan de hand van &en gemotiveerd
voorstel van het verarnwoordelijke bestuur, zonodig wijzigen van grenzen van deelafdelingen. Het
bestuur doet een dergelijk voorstel in ieder geval indien het Iedental van een deelafdeling
beneden de 10 is gekomen.

De AV kan eigen (afdelings)reglementen vaststellen, die niet in strijd mogen zijn met het bepaaJde in
statuten en het huishoudelijk reglement

2

Art 080. 1
2

3

Art.081. 1
2

3

Art082.

2

Binnen een afdeling kunnen door de AV overlegorganen worden ingesteld.
Deze overlegorganen kunnen geen taken of bevoegdheden van de AV ovememen, indien deze
taken reglementair aan de AV of het AS zijn toegekend.
Taak. wijze van samenstelling en wer1<wijzevan deze overlegorganen worden schriftelijk door de AV
vastgelegd.

Op verzoek van de gemeenteraadsfractie kan de AV een steunfractie instellen.
De taak. wijze van samenstelling en wer1<wijzevan een dergelijke steunfractie wordt door de AV
schriftelijk vastgelegd. nadat de fractie is gehoord.
De fractie heeft het recht een voordracht voor de samenstelling van de steunfraetie in te dienen.

De AV komt tenminste driemaal per jaar bijeen. en wordt tenminste veertien dagen tevoren
schriftelijk aan de adressen van de betrokken sterngerechtigde Ieden aangekondigd.
Voorts wordt de AV ter behandeling van een of maer aangegeven onderwerpen binnen drie weken
bijeengeroepen op verzoek van:
a de fractie in de gemeenteraad;
b. het regiobestuur;
c. 10% van de laden van de betreffende afdeling.

3 lader lid kan tot de aanvang van de AV, of zoveel eerder a1s het afdelingsbestuur vaststelt,
voorstellen, amendementen en moties indienen betreffende de agenda en agendapunten. Deze

''''8mendementen en moties rnoeten zijn ondertekend door tenminste vijf leden van de afdeIing. De AV
beslist op welke wijze de voorstellen -in behandeling worden genomen.

Art083. 1 Een besluitvormingscommissie heeft tot 1Bak:
a advisering van het overeenkomstige bestuur omtrent op te nemen agendapunten, voortkomend uit

voorafgaande LV-basi uiten;
b. bewaking van de procedures inzake de besluitvorming. zoaJs tijdige publikatie van congresstukken

door het overeenkomstige bestuur;
c. hat toetsen van de technische conformiteit van moties en amendementen aan de voorschriften die



het huishoudelijk reglement terzake steft;
d. vaststellen van LV-besluiten ten behoeve van overeenkomstige bestlJur en deze verwerken in

actiepuntenlijsten;
-e. bewaken van de Litvoering van LV-besluiten door hat overeenkomstige bestlJur.

2 Indien de LV een besluit neemt dat naar het oordeel van de besluitvormingscommissie in strijd is
met de staMen of het huishoudelijk reglement, clan schorst de collYTlissie dit besluit. Indieners van
het voorstel dat Ieidde tot het geschorste besluit kunnen binnen een tennijn van veertien dagen
gemotiveerd tegen deze schorsing in beroep gaan bijhet geschinencollege. Indien deze tennijn is
verstreken en geen beroep is aangetekend, clan is het LV-~uit nietig verklaard. In het gevaJ wel
beroep is aangetekend is de Li1spraak van het geschillencollege bepaJend.

3 Onverminderd het bepaaJde in art097 tid 3 kunnen leden van een besJuitvonningscommissie op het
organisatieniveau, waarvoor zij als commissie fungeren, zelf geen moties enlof amendementen op
voorstellen indienen.

4 De landeIijke besluitvormingscommissie heeft bovendien tot taak:
a instruering van regio's en afdelingen omtrent besluitvormingsprocedLM'eS, zoaJs zorg dragen, dat

amendementen zich richten op essentiele punten van besluitvorming;
b. bewaking samenhang statuten en huishoudelijk reglemenl

Art 084. 1 BesluitvormingscollYTlissies bestaan Lit een aneven aanta! Ieden; indien dit niet (meer) hat gevaJ is,
dient het overeenkomstige bestlJur zo spoedig mogelijk de vacatlJres bij de LV open te stellen; de
corrmissie kan doorfunctioneren;
a de Iandelijke besluitvormingscommissie bestaat uit tenminste zeven Ieden;
b. de aJgemene regio-, respectievelijk afdelingsvergadering bepaalt het minimum aanta! Ieden voor

de overeenkomstige besluitvormingscommissie.
2 De Iandelijke besluitvormingscommissie is in elk gevaJ een pennanente LV-commissie. Regio- en

afdelingsvergaderingen kunnen de besluitvormingscommissie op overeenkomstig niveau als
pennanente LV-commissie, danwel als LV-commissie-ad":hoc instellen. Voor iedere besluitv-
ormingscommissie gelden de bepaJingen van het huishoudelijk reglement

MOBS. 1 Leden van een pennanente LV-besluitvormingscommissie worden voor de tijd van drie jaM gekozen,
en zijn s1echts eenmaaJ aJszodanig onmiddellijk herkiesbaar
Leden van een besluitvormingscommissie aJs LV-commissie-ad-hoc worden gekozen voor een met
name genoemde periode, tenminste voor die periode waarin de besluitvonning met betrekking tot de
voorbereiding van een Iandelijke Iedenvergadering, danwel de vaststelling van het verkiezingspro-
gramma geschiedt.

2 Met in achtneming van het gestelde in artikel 039 kiest de LV de voorzitter en de Ieden van de
pennanente LV-commissies in funetie YOIgens de methode van bijlage C van het huishoudelijk
reglement

3 De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor het functioneren van de corrmissie en wert
namens de commissie het oveneg met het overeenkomstige bestlJur.

,

MOB7. '1 Hethoofdbestuur heeft de p1ichtde besluitvorming op het CIOnQtesvoor 18 bereiden;
2 Ter voorbereiding van het a>ngresis het hoofi:bestuur belast met

a het (doen) vervaardigen van aile concept-YOOrStellende &an het t:Ongres worden voorgelegd;
b. het tijdig beschikbaar stellen van deze concept-voors18llen &an de partijorganen en Ieden;
c. de organisatorische maatregelen cie noodzakelijk zijn om een verantwoorde besluitvonning op het

congres 18 bevorderen.

MOSS. 1 De data van een congres worden tenminste een jaar 18VOf'enaan de Ieden bekend gemaakt. Bij de
planning van een congres dienen de maand juli en de periode van 15 december tot en met 1 ;anuari
bij de termijnbepaJing buiten beschouwing te worden gelaten.

2 Uitertijk zeven maanden voor een congres Iegt het hoofdbestuur de onderwerpen voor acMes voor
san:



a de kamerfraeties;
b. de ELI'opese fraetie;
c. de Adviesraad;
d. de voorzitters van de permanente LV-commissies.

3 Tot uiterlijk zes maanden voor het congres kunnen deze instanties voorstellen tot wijziging en
aanvulling van de concept-agenda indienen.

4 De congres-agenda wordt uiterlijk drie maanden war het congres door hat hoofdbestuur vastgesteld
en met een korte toelichting in de Democraat gepubliceerd.

5 In het gella! van tussentijdse of YeMOegde verkiezingen voor de Tweecle Kamer der Staten-
GeneraaJ wordt het congres bedoeld in artikel 073 lid 4 zonder vooroverleg bijeen geroepen a!s
verkiezingscongres ter uitsluitende behandeling van het concept-veri<iezingsprogramma en het
verkiezen van de lijsttrekker.

MOS9. 1 Bij de 1Dezending cienen zodanige 18rmijnen in acht te worden genomen, dat op regio- en
afdelingsvergaderingen een inhoudelijke ciscussie over de congresvoorstellen kan p1aatsvinden met
uitzondering van de congresYOOrstellencie tijdens het congres conform art. 090.4 worden geformu-
leerd. Bij de termijnbepaJing dient de maand juli buiten beschouwing te worden gelaten.

2 De onderstaande soorten congresvoorstellen cienen uiterlijk met de onderstaande 18rmijnen,
voorafgaande san het congres te worden toegezonden;
a m.b.t. de ver1<iezingsprogramma's, statuten en tlJishoudelijk reglement, de contributieregeling en

de afdelings- en regiobijdrageregeling: drie maanden war hat congres;
b. m.b.t. hat ver1<iezingsprogramma als bedoeId in art.073 lid 5: uiterlijk tien dagen war de RV als

bedoeld in art.078 lid 2.
c. m.b.t. politieke en organisatorische resoluties: op een door het hoofdbestuur bepaald en via het

congresreglement san de !eden ter kennis gebracht tijdstip;
d. m.b.t. de begroting en de jaarrekening: een maand voor hat congres.

3 In een congresreglement, dat tegelijk met de congres-agenda in de Democraat wordt gepubliceerd,
Iegt hat hoofdbestuur de data, die op grond van hat gestelde in dit artikel en art.09O en 091 voor dit
congres gelden vast.

4 Het hoofdbestuur heeft hat recht naar sanleiding van de discussie in het congres congresvoorstellen
te tormuleren en san datzelfde congres ter besluitvorming voor te !eggen.

ArtOgo. 1 Behoudens hat in hat huishoudelijk reglement bepaaJde ten aanzien van de jaarrekening ~nnen met
betrekking tot aile geagendeerde congresvoorstellen moties enlof amendementen "worden ingediend.

2 Moties en amendementen kunnen worden ingediend door: '
a de Iedenllergadering van elk gebied met een eigen direct gekozen vert8genwoordigend Hchaam,

behoudens in hat gella! van art.089 lid 2 sub c;
b. tenrninste vijfentwintig individuele !eden, behoudens in het gella! van art089 lid 2 sub c;
c. hat hoofdbestuur.

3 Moties en amendementen ingediend door een LV rnoeten door de betreffende LV met een 8bsoIute
meerderheid van stemmen zijn goedgekeurd. Bij indiening moeten minimaaJ twee leden van het
betreffende bestuur sctYiftelijk verklaren en ondertekenen dat de motie at het amendement san deze
voorwaarde voldoet.

4 "ne en tid 2 sub b bedoeIde motiesen amendementen moeten door minimaaJ vijfentwintig leden
worden ondertekend. -

5 De moties en de amendementen 1ienen tEl worden opgesteld voIgens ..en in net "COngr8Sr8glement
vastgelegd model.

S Moties en arnendementen m.b.t. de geagendeerde congresvoorstellen cienen lfterlijk op de in het
congresreglernent aangegeven tijdstippen war het congres bij het Iandelijk seaetariaat te worden
ingediend met dien verstande dat de periode tot het indienen van de moties en amendementen
inzake congresvoorstellen als bedoeId in art089 Hd 2 sub b tenminste twee maanden bedraagt en
inzake congresvoorstellen als bedoeId in arl089 lid 2 sub c uiterlijk vier dagen voorafgaand aan het
in art.073 lid 5 bedoelde verkiezingscongres bedraagt.

7 Moties met betrekking tot algernene huishoudelijke aangelegenheden van de partij, a1gemene
organisatorische moties genaamd. kunnen op de gebruikelijke wijze in de Iedenverga.dering san de
orde worden gesteld. De betreffende moties worden tijdens de a1gemene ledenvergadering bij dit
agendapunt behandeld.



8 Voors18llen tot WlJZIQlngvan een tekst kunnen Litslui18nd per conaeet amendement worden
ingediend. Moties die naar hat oordeel van de besluitvonningscommissie de strekking habben een
tekst te wijzigen worden aJs amendement in behandeling genomen. Indian echter de tekst van de
ofTlOtiedaarv66r onvoldoende aanknopingspun18n bevat naar hat oordeeI van de commissie, kan de
commissie de indieners de gelegenheid geven om hun \IOOI"stel18 herformuleren binnen een door de
commissie 18 stellen 18rmijn. Voorstellen om agendapunten 18 sclYappen zijn buiten de orde. Indien
de congresvoorstellen beslispunten bevatten, dan zullen voorstellen om deze beslispunten, danwel
afzonderlijke sub-beslispun18n daarvan, 18 sctrappen worden beschouwd als een sclYiftelijk litge-
brachte tegenstern en niet in hat congresboek worden opgenomen.

Art 091 De besluitvonningsoommissie heeft hat recht om:
A amendementen en rnoties te weigeren omdat ze

a. niet aan de teclYlische voorscmften voIdoen, zoals vonngeving, sluitingstermijn of wanneer
amendementen als rnoties worden ingediend,

b. in hat recht van de besluitvonningscommissie 1reden;
indien een rnotie of amendement door de besluitvonningscommissie wordt geweigerd, ontvangen
de indieners, behalve in hat geval van art073 fid 4, hiervan binnen twee weken na de in art089
lid 6 vermelde s1uitingsdatum sclTiftelijk bericht;

8 hat hoofdbestuur te adviseren amendementen, die zich in dezelfde richting litlaten, WOr een
verantwoorde besluitvorming op hat congres ineen te voegen;

C als redactioneel voor te Ieggen aan het congres;
o te bepaJen welke rnoties en amendementen met betrekking tot hat ver1<iezingsprogramma als

bedoeld in art.089 lid 3 sub c tot hoofdpun18n van besluitvorming tijdens hat congres moe18n
!eiden, waarbij de averige rnoties en amendementen aan de programmacommissie ter beoorde-
ling worden meegegeven;

E hat congres te adviseren.

Art092. 1 De reglementair ingediende en door de besluitvormingscommissie goedgekeurde rnoties en
amendementen worden in een of meer congresboeken opgenomen. Door of namens hat hootdbe-
stuur, danwel de programmacommissie en - indien van toepassing - de financiele commissie kan
bij publicatie van de amendementen worden aangegeven, waar hat zwaartepunt van de discussie
ligt. 8ij de publicatie van rnoties en amendementen kan het hootdbestuur een aanbeveling vermel-
den.
Het eerste congresboek (A) met rnoties en amendementen m.b.t. voorstellen voor ver1<iezingspro-
gramma's (behalve in geval van art.073 lid 4), statuten en huishoudelijk reglement, contributie-
regeling en regio- en afdelingsbijdrageregelingen, alsmede de gegevens m.b.t. de kandidaats18lling
voor besturen en commissies die door het congres worden gekozen, wordt op aanvraag literlijk 14
dagen voor hat congres aan de laden toegezonden;
Het eerste congresboek (A) met de rnoties en amendementen m.b.t. de avenge worstellen als
genoemd in artikel 089.2 sub b is beschikbaar op een door het hoofdbestuur te bepalen en in hat
congresreglement vermeld tijdstip.
Het tweade congresboek (8) met daarin aetuele politieke rnoties, rnoties m.b.t. de jaarrekening en
rnoties en amendernenten m.b.t. de congresbegroting, a1smede eventuele aanvullingen op con-
gresboek A is op de eerste dag van het congres beschikbaar. In gevaJ van voorstellen, conform
artikel 089.4 op het congres worden getormuleerd, verschijnt er een congresboek C, op een door hat
hootdbestuur te bepalen en in hetc::ongresreglement vermeld tijdstip op het congres.-

2 De besluitvonningscommissie beslist aver AJmmering en voIgorde van p1aatsing der rnoties en
'8I'l'1"endementenin de congresboeken. De door indieners van rnoties en amendementen aangewezel1
contactpersonen (minirnaal twee) dienen tussen de s1uitingsdatum voor indiening en de aanvang vat,
hat congres telefonisch bereikbaar 1e zijn voorover!eg met besluitWrmingsoomrnssie -enhootdbe-
stuur.

Art093. 1 Moties. die betrekking hebben op aetuele poIitieke situaties. moeten op een in hat in art089 lid 6
bedoelde congresreglement bepaalde wijze worden ingediend. Over geagendeerde cong'8Svoorstel-
len kunnen geen aetuele politieke rnoties worden ingediend. Een actuale politiek motie dient te
worden ondersteund door tenminste vijf stemgerechtigde laden van 066. De besluitvormingscom-
missie verifieert of aan beide genoemde voorwaarden is voldaan en stelt hat congres in kennis van
de correct ingediende rnoties.

2 Over het in behancleling nemen van de aetuele poIitieke rnoties beslist het congres zonder toelichting
of discussie.



••M094. 1 .Hat ,oongres wordt .geIeid door-.&en oneven '88ntal .worzitters, cie door het hoofdbestuur zijn
aangewezen uit de Ieden die niet functioneel betrokken zijn bij het congres. Bij de behandeling van
een onderwerp waarbij een der voorzitters uit hoofde van enigerlei partijfunetie persoonlijk is
betrokken, treedt deze niet op a1sfungerend voorzitter zoIang deze behandeling duurt. In de gevallen
betreffende de gang van zaken op het congres waarin het txJishoudelijk reglement niet voorziet,
beslissen de gezamenlijke voorzitters. De fungerend voorzitter van het congres heeft het recht
spreektijd te verdelen en te beperken. De beslissingen van de voorzitters zijn bindend behoudens
onmiddellijk beroep op het congres. cie daarover stemt zoncler ciscussie.

2 Op voorstel van de voorzitters kan het c:ongres zich 18r voorbereiding van de p1enaire ciscussie in
seeties splitsen onder leiding van de door de voorzitters aangewezen seetievoorzitters en op een
wijze a1s in het c:ongresreglement is geregeld.

M095. 1 Behoudens het in de statuten en tushoudelijk reglement bepaalde neemt het c:ongres besluiten met
gewone meerderheid van sterrmen.

2 Met in achtneming van het geste/de in artikel 039 geschiedt stemming over personen altijd scmftelijk
op een wijze vastgesteld door de ver1<iezingscommissie.

3 Over zaken word! gestemd op een door de voorzitters te bepaJen wijze. Indien geen der sanwezige
leden stemming wenst, kan het c:ongres bij accIamatie een besluit nemen.

4 Een congres begint met de aanwijzing van een stemcommissie op voordracht van de voorzitters.
5 De stemcommissie registreert de uitgebrachte stemmen, beslist zonder beroep over de geldigheid

daarvan en constateert de uitslag van de stemming en Iegt de uitslag van de stemming vast in een
proces-verbaal.

M096. 1 Een congres begint met de aanwijzing van een notulencommissie op voordracht van de voorzitters.
2 De notulencommissie maakt een zakelijk verslag van de vergadering, hetwelk word! vastgesteld door

de bes/uitvormingscommissie, en draagt zorg dat het vertoop van de vergadering op geluidsband
word! vastgelegd.

3 Het verslag van het congres word! toegezonden aan de voorzitter van de bes/uitvormingscommissie
en /igt vanaf twee maanden na het congres ter inzage op het Iandelijk seaetariaat. De geluidsban-
den worden op een via het Iandelijk seaetariaat ter raadpleging bereikbare p1aambewaard.

4 Het hoofdbestuur publiceert binnen twee maanden na het congres in de Democraat korte samenvat-
tingen van de behandelde agendapunten en de bes/uitvormingscommissie een overzic:ht van de
aangenomen en verworpen congresvoorstellen, moties en amendementen.

M097. Het congres behandelt 10 -de .eerste .p1aamde geagencleerdec:ongresvoorstell.en ., Os .daarop
ingediende moties en amendementen, die door de besluitvormingscommissie zijn goedgekeurd. .

2 Wanneer indieners van moties enIof amendementen in overteg met het hoofdbestuur wijzigingen
aanbrengen in hun voorstellen, dienen zij de bes/uitvormingscommmissie en het congresleiding
hiervan onverwijld in kennis te stellen. In het bijzonder geldt dit voor het resultaat van het voorover-
leg tussen hoofdbestuur en de indieners in de periocle voorafgaande aan het congres, waarin
gelegenheid bestaat tot het aanpassen van de ingediende moties en amendementen.

3 De besluitvormingscommissie en het hoofdbestuur hebben het recht op grond van de ingediende
moties en amendementen en naar aanleiding van de discussie, oak tijdens het congres moties en
amendementen in te dienen.

4 .Over niet jn de agenda opgenomen onderwerpen kunnen geen besluiten worden genomen.

M09S 1 De behandeling van moties en amendementen aencongresse geschiedt a1s voigt:
a de door de indieners aangewezen woordvoerder geeft desgewenst een beknopte toelichting;
b. de congresleiding verteent gedurende een door hen 18 bepaJen tijd het woord aan diegenen die zich

v66r een door hen te bepaJen tijdstip a1s spraker hebben aangemeld op een bij de congresleiding
berustende sprekerslijst, en wel in voIgorde van aanmelding;

c. het hoofdbestuur brengt desgewenst een acMes san het congres Lit over het san de orde zijnde
voorstel;

d. de congresleiding geeft desgewenst de woordvoerder van de indieners de gelegenheid tot een
reactie op de sprekers van de sprekerslijst en de adviezen van hoofdbestuur of permanente lV-
commissie; bij ontrading van een YOOrstel,amendement of motie door het hoofdbestuur krijgt de
indiener in ieder gevaJ "een tweede ronde".

e. de congresleiding brengt de AMENDEMENTEN in stemming in volgorde van hun ingrijpendheid



zoaJs door de besluitvormingscommissie in hat congresboek aangegeven, en daama hat aI dan niet
geamendeerde YOOrstel;indien hat voorstel bestaat lit beslispunten, aJ dan niet opgedeeld in sub-
beslispunten, dan wordf!n deze beslispunten. en de eventuele sub-beslispunten, ieder afzonderlijk in
stemming gebracht.

f. de congresleiding brengt de MOnES en/of RESOLUTIES met betrekking tot een bepaald agenda-
punt in de door de besluitvormingscommissie in hat congresboek vermelde volgorde in stemming.
echter niet dan nadat aile rnoties enlof resoluties bij hat betreffende agendapunt zijn toegelicht op de
wijze onder a tlm d geregeld; bij aetuele politieke rnoties dient de vergadering afzonderlijk en zonder
toelichting of debat te beslissen of die rnotie in behandeling wordt genomen.

Art 099. 1 Voorstellen van orde kunnen tijdens hat congres litsIuitend worden ingediend omtrent:
a. verdeling spreektijd;
b. de wijze van behandeling van en besluitvorming over agendapunten, en daarbinnen de sub-

agendapunten. a1smede over beslispunten, en daarbinnen de sub-beslispunten;
c. vaststelling of een agendapunt, danwel een sub-agendapunt, een beslispunt, danweI een sub-

beslispunt, voldoende is behandeld en njp voor besluitvorming is.
2 Indien hat congres de behandeling van enig deel van een agendapunt naar een later tijdstip binnen

het san de orde zijnde agendapunt Y8rSChLift,worden de hierop betrekking hebbende motiesIamen-
dernenten automatisch aangehouden tot de feite/ijke behandeling.

3 Indien het onderhavige agendapunt inmiddels gewijzigd wordt, bepaalt de indiener(ster) van de rnotie
of hat amendement bij de behandeling ervan of dezeldit nog onderwerp van de beraadslaging dient
uit te maken.

4 In aile gevallen betreffende de gang van zaken tijdens het congres, waarin de statuten en het
huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de congresleiding.



In dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement worden, overeenkomstig de statuten, nadere ragels gesteld
inzake de statutaire artikelen 21 t/m 23.

Art. 100. 1 Het bestuur op elk riveau is verantwoordelijk YOOf'het voorbereiden en voorIeggen van YOOrStelien
san de overeenkomstige ledenvergadering inzake;
a de organisatie en de reglementen,
b. het politieke progranvna, waaronder veridezingsprogramma's,
c. de financien, waaronder begroting en jaarrekening,
d. de te waren campagnes voor kiezers- en Iedenwerving;
besturen zijn gehouclen initiatieven van leden in normaJe behandelingsprocedure voor de ledenver-
gadering te brengen.

2 Het bestuur op elk niveau is er primair om;
a de organisatie van de partij op het overeenkomstige riveau goad te Iaten functioneren,
b. initiatieven te nemen en randvoorwaarden te creeren om tot een goad politiek debat te komen,
c. de partij te vertegenwoordigen bij de fractie en de Yinger san de pols te houden in de ~ring

van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen.
3 Het bestuur op elk niveau heeft tenminste tot taak:

a het (geregeld en tijdig) bijeenroepen van de LV vanwege organisatorische en politieke aangele-
genheden;

b. het organiseren van politieke evenementen van algemener strekking, zoaJs spreel<beurten en
verkiezingsbijeenkomsten;

c. het verzorgen van de oommunicatie met de leden enerzijds en andere partijorganen anderzijcls.
4 De maximaJe zittingstermijn in enig bestuur of LV-commissie is 6 jaar.
5 Bij tussentijdse vacatures in besturen wijst het betrokken bestuur een funetiewaamemer san voor de

periode tot de eerstvolgende Iedenvergadering waarop een nieuw bestuursJid kan worden gekozen.

Art.101. 1 Voorzrrver door -statuten. huishoudelijk raglement en het congres niet beperkt, heeft het hoofdbestuur
alle bevoegdheden betreffende: .
a organisatie op landeIijk niveau en co6rdinatie van activiteiten van regio's en afdelingen;
b, het nemen van beleidsbeslissingen en het kenbaar maken van eigen meningen en conclusies als

de opvatting van het hoofclbestuur;
c. het instellen van hoofdbestuurscommissies met een vaste, danwel een tijdelijke taakstelling, made

ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding. In elk gevaJ stelt het HB een hoofdbestuurscom-
missie voor het politieke programma in.

2 In gevaJ van het ontstaan van een onwerkbare bestuur1ijke situatie op (sub)regionaal of (deel)afde-
Iingsniveau, is het hoofclbestuur bevoegd op desbetreffend niveau een ledenvergadering bijeen te
roepen. De agenda van die ledenvergadering bevat uitsluitend voorstellen van hat hoofdlestuur om
een weridwe situatie te bewerkstelligen. Indien de betreffende ledenvergadering riet Ieidt tot -een
werkbare situatie, heeft hat hoofil>estuur net TeCht dwingend een maa1rege1op 18 Ieggen. ,koep
tegen deze maatregel dent binnen 48 wr 18worden ingesteld bij het geschillencollege. Het beroep
kan slechts worden ingesteld op de grond dat de maatregel van het hoofd)estLJur kennelijk onredelijk
is.

3 Het hoofdbestuur kan s1echts dan rech1sgeIdige beslissingen nemen, indien tenminste tweederde
van het reglementair bepaalde santa! leden in vergadering bijeen is; Hat hoofdbestuur kan jaarlijks
een besluit nemen bevoegdheden, cie krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement tot zijn
Yerantwoordelijkheid behoren, te delegeren san het dagelijks bestuur.

Art. 102. 1 Het hoofdbestuur voorziet in het secretariaat van het geschillencollege en de permanente LV-
commissies door een van de medewerkers van het Iandelijk secretariaat als 'oegevoegd-secretaris·
beschikbaar te stellen; deze secretaris maakt geen deel uit van het oollege of LV-commissie.

2 Het hoofclbestuur wijst een van zijn Ieden aan als oontae1persoon met het geschillencollege,



respectievelijk elk der permanente LV-commissies;
3 Het geschillencollege en de permanente LV-commissies hebben hun zetel ten kantore van het

Iandelijk secretariaat.
4 Met inachtneming van het bepaalde inzake de kosten van enig geschil komen de kosten van het

geschillencollege en de permanente LV-commissies voor rekening van het hoofdbestuur, doch
dienen vooraf door de penningmeester te worden goedgekeurd.

5 Van de vergaderingen van het geschillencollege en de permanente LV-commissies worden door de
toegevoegd-secretaris verslagen gemaakt,. cia &an de laden van het college en de con1aetpersoon
van het hoofdbestuur worden toegezonden.

Art. 103. 1 Het hoofdbestuur is verantwoording verschudigd &an het congres.
2 Mede met het oog daarop brengt het hoofdbestuur regelmatig gemotiveerd verslag lit van zijn

werkzaamheden.

Art. 104. 1 Het hoofdbestuur aaagt zorg voor een regelmatige Litgave van het partijblad -De Democraat", dat
gratis san aile leden wordt tDegezonden. Niet D66-leden kunnen zich abonneren op De Democraat
tegen een abonnementsprijs, die door het hoofd>estuur wordt vastgesteld. Losse runmers zijn
verkrijgbaar tegen een door het hoofdbestuur 18bepaJen prijs.

2 De financiefe verantwoordelijkheid voor het partijblad berust bij het dagelijks bestuur.
3 Het hoofdbestuur delegeert de averige verantwoordelijkheden voor de Democraat san een

redaetieraad en regelt de 1aak en i)evoegdheden van deze redaetieraad in een redactiestatuut; dit
statuut wordt als bijlage F san het huishoudelijk reglement tDegevoegd.

4 De redaetieraad wordt samengesteld uit:
a de publiciteitscoordinator van het dagelijks bestuur;
b. een lid van het hoofdbestuur uit zijn midden te benoemen;
c. tenminste een vertegenwoordiger van de fraeties van de Eerste en Tweede Kamer en van het

Europees Parlement, te benoemen door deze fraeties gezamenlijk;
d. tenminste vier laden te benoemen door het hoofdbestuur op voordracht van de reclaetieraad.

5 Het dagelijks bestuur voorziet in het secretariaat van de redaetieraad en de verslaglegging door een
van de medewerkers van het Iandelijk secretariaat aan de reclaetieraad als 'oegevoegd secretaris·
beschikbaar te stellen. De reclaetieraad heeft zijn zete! ten kantore van hat Iandelijk secretariaat.

Art.105. 1 Het hoofdbestuur bes1aat uit:
a. het dagelijks bestuur met

* een voorzitter,
* een vice-voorzitter politiek, als eerste vice-voorzitter, een secretaris politiek en een secretaris-

buitenfand,
* '&en vice-vOOrzitter«Qanisa1ie, 'a1stweede vice-voorzitter en een ·.cretaris organisatie,
* een eerste en een tweede penningmeester, .. .
* een publiciteit5coordinator;

b. de regio-hoofdbestulJ"Sleden (per regia san afgevaardigde).
2 Binnen het hoofdbestuur veMJlt het dagelijks bestuur de ~rende taak. Hat dagelijks bestuur

regelt de onderlinge taakverdeling van zijn leden.
3 Regio-hoofdbestuursleden vertegenwoordigen hat hoofdbestuur in hun regio en zijn belast met het

onderhouden van een goede communicatie tussen hoofdbestuur en regio en habben een eigen stem
binnen het hoofdbestuur.

4 Het landelijk secretariaat ~t hat hooftbestuur bij de Utvoering van zijn taken.

Art. 106. 1 leder lid van 066 lean~chzelf kancidaat stellen-voor het hooftl>estuur.
2 Met in achtneming van het gestelde in 'Brtikel039 women hoofdbestuUrsleden mar 'het oongres in

funetie gekozen, hetzij als lid van het dagelijks bestuur, hatzij als regio-hoofdbestuLrSlid, volgens de
methode van bijlage C van het huishoudelijk reglement Regio-hoofdbestuursleden dienen
woonac:htig te zijn in de regio, waarin zij het hoofdbestuur vertegenwoordigen. Regiovergaderingen
kunnen aan het congres een meervoudige voordracht doen voor de verkiezing van cwereenkomstige
regio-hoofdbestuursleden.

3 Hat hoofdbestuur heeft hat recht een niet-bindende voordracht san het COfV8S Ie doen met
betrekking tot de verkiezing van leden voor hat dagelijks bestuUf.

Art. 107. 1 Hat hoofdbestuur wordt gekozen voor de periode van drie jaar.
2 Een hoofdbestuurslid is slec:hts eenmaaJ onmiddellijk harkiesbaar, ongeacht een eventuele

tussentijdse wijziging van diens funetie in het hoofdbestuUf.



3 Indien een hoofdbestuurslid aftreedt voordat de termijn van drie jaar is verstreken en gekozen wordt
in 99n andere hoofdbestuursfunctie, geldt voor deze vericiezing de termijn die resteert tot een
maximum zittingstermijn van zes jaar is bereikt.

Art. 108. 1 Neemt het congres een rnotie van wantrouwen aan tegen het hoofdbestuur in z'n geheel, dan dent
dit onverwijld in z'n geheet at te traden.

2 De dagelijkse gang van %aken wordt Bfgehandeld door het dagelijks bestuur,da.t binnen drie
maanden het congres bijeenroept om een nieuw hoofdbestuur te kiezen.

3 Het congres kan een motie van wantrouwen aannemen tegen een 6d van hat hoofdbestuur, dat dan
onverwijld dent at te traden. Oat aftreden wordt beschouwd a1s "tussentijds vacant worden', zoals
bedoeld in art.100 6d 5 en dienovereenkomstig behandeld.

Art 109 Het RB heeft naast de in artikel 100 genoemde a1gemenemken, tot bijzondere taak:
a het vertegenwoordigen van de regio, zowel binnen de partij a1snaar buiten;
b. het bevorderen van de ondersteuning van de fractie in de provinciaJe staten;
c. het verrichten van andere noodzakelijke bestuurlijke aktiviteiten, waaronder het bevorderen van het

doen oprichten van afdelingen in de zogenaamde -witte gebieden' en treedt daarbij niet in de
bevoegdheden zoals geregeld in art. 075.1c;

d. het bestaan van een nieuwe afdeling vast te stellen naar aanleiding van een door tenrninste 20, in
de bewuste afdeling geregistreerde !eden, ondertekend verzoek daartoe. Het bestuur toetst in dit
verband slechts of het verzoek voIdoet aan bovenstaand vereiste, of het aanta! handtekeningen de
meerderheid vormt van het aanta! laden dat binnen de grenzen van de bewuste afdeling is
geregistreerd en of de grenzen van de afdeling samenvaJlen met de wettelijke grenzen van een of
meer gemeente(n).
Wanneer de bewuste afdeling meer dan een gemeente omvat, dient per gemeente een meerderheid
van het aanta! binnen die gemeente geregistreerde laden het verzoek te hebben ondertekend.

Art.110. 1 Het RB bestaat uit tenrninste vijf Ieden.
2 leder lid van een regio kan zich kandidaat stellen voor het RB en de permanen18 LV-comrnissies,

indien hijlzij aan de in de statuten en het huishoudelijk reglement gestelde eisen voldoet.
3 Met in achtneming van het gestelde in artikel 039 worden de voorzitter, de secretaris en de

penningmeester in funetie gekozen volgens methode van bijlage C van het huishoudelijk reglement
4 Een lid van het RB wordt gekozen voor een tijd van drie jaar en is eenmaaJ a1szodanig onmiddellijk

herkiesbaar.
5 Neemt de "RV een "TTlOtie ¥an wantrouwen aan >aegenhat regiobestuur in -z'n ~, .dan 'dent dit

onverwijld in z'n geheel at 18 treden. De dagelijksegang van zaken worden afgehandeld door
voorzitter en penningmeester, die a1s zodanig in functie zijn gekozen en die binnen twee maanden
een ledenvergadering bijeenroepen om een nieuw regiobestuur 18 kiezen.

6 De RV kan een motie van wantrouwen aannemen tegen een lid van het regiobestuur, dat clan
onverwijld dient at te treden. Oat aftreden wordt beschouwd a1s"tussentijds vacant worden'

Art 111 Het AS heeft naast de, in artikel 100 genoemde a1gemenemken, tot bijzondere taak:
-a net Yertegenwoordigen van de afdeling zowel binnen de partij a1snaar buiten;
b. het zonodig bevorderen van de Dnderst8lJling van de fractie in de gemeenteraad; . _
c. het verrichten van andere noodzakelijk' bestuurfijke aktivitetten. waaronder 1Wt ~Ienvan

gebieden waarbinnen deelafdelingen kunnen worden opgericht;
d. het bestaan van een nieuwe deelafdeling vast 18 stellen naar aanleiding van een door, tenminste 20,

in de bewuste deelafdeling geregistreerde leden, ondertekend verzoek daartoe. Het bes1uur IDetst in
dit verband s1echts of het verzoek voIdoet aan bovenstaand vereiste en of de ~nzen van de
deelafdeling samenvaJlen met de wettelijke grenzen van een of meer (deel)gemeenten.

Art.112. 1 Het AS bestaat Lit tenminste drie !eden.
2 Ieder lid van de afdeling kan zich kandidaat stellen voor het AS, indien t'ijlzij aan de in de statuten

en het huishoudelijk reglement gestelde eisen voldoet.
3 Met in achtneming van het gestelde in artikel 039 worden de voorzitter, secretaris en de penning-

meester in functie gekozen votgens de methode van bijlage C van het huishoudelijk reglement



4 Een lid van het AS wordt gekozen voor de tijd van drie jaM en is eenmaal a1s zodanig onmiddellijk
herkiesbaar.

5 Neemt de AV een motie van wantrouwen san tegen hat afdelingsbestuur in in geheeL dan dient dit
.orwerwijld in z'n geheelaf te treden, De dagelijkse gang van zaken worden afgehandeld door
voorzitter en penningmeester, die a1s zodanig in funetie zijn gekozen en die binnen twee maanden
een Iedenvergadering bijeenroepen om een nieuw afdelingsbestuur te kiezen,

6 De AV kan een motie van wantrouwen aannemen tegen een lid van het afdelingsbestuur, dat dan
onverwijld dient at te treden. Oat aftreden wordt beschouwd a1s"tussentijds vacant worden',



HOOFDSTUK 6:

FINANCIEN, BEGROTING EN JAARREKENING

In dit hoofdstuk van het huishoudelijk raglement worden, overeenkomstig de statuten, nadere ragels gesteld met
betrekking tot de statutaire art. 04 en OS.

Art 120. 1 De financiele comm'SSIe heeft tot taak toezicht Lit te oefenen op het financillel beheer van het
bestuur op overeenkomstig nivea.u en de betrokken penningmeester gevraagd of ongevraagd te
adviseren inzake financiele aangeIegenheden.

2 De financiele corrvnissie heeft ook tot taak advies Lit Ie brengen san de LV inzake de goedkeuring
en vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de averige financi61e aangelegenheden.

3 De financiele commissie vergadert tenrrinste eenmaaJ per kwartaaI en worts zo cikwijls a1stwae of
meer Ieden of de penningmeester zulks verfangen.

4 Besluiten en adviezen van de financiele comrnissie vereisen een absolute rneerderheid van
stemmen, waarbij aile Ieden ron stem cienen Lit Ie brengen. In spoedzaken kan ook telefonisch
vergaderd worden.

S De leden van de financiele commissie kunnen te allen tijde kennis nemen van de financiele
bescheiden van de partij op overeenkomstig niveau en zich Iaten inlichten door de betrokken
penningrneester over de stand van zaken.

6 De landelijke linanciele commissie heeft bovendien tot taak:
a te beslissen omtrent decharge van een regio- of afdelingspenningmeester, indien de betrokken

LV naJaat decharge te verfenen;
b, ten aanzien van het bestuur van de bestuurdersvereniging een overeenkomstige funetie uit te

oefenen aJs ten aanzien van het hoofdbestuur.

Art 121. De financiele commissie heeft het recht wanneer veranderde omstandigheden aanleiding geven
bepaaJde posten uit de begroting of deelbegroting geheel of gedeeltelijk te blokkeren.

2 De penningrneester en de andere Ieden van het bestuur behoeven voor het aangaan van enige
verbintenis of het doen van uitgaven. die niet expliciet in de begroting zijn vermeld of het in de
begroting vermalde bedrag overschrijden, schriftelijke goedkeuring van de financiele commissie.

3 Uitgaven ten laste van begrotingsposten. waar door de financiele commissie een beperking tot het
doen van uitgaven. danwel het aangaan van verplichtingen is aangebracht, behoeven eveneens
vooraf de schriftelijke goedkeurins van de financi8le commissie.

4 Indien de gevraagde goedkeuring wordt geweigerd, Is hat bestuur, n8.over1eg 'met de financiele
commissie. bevoegd om het besluit van de financiele commissie terzijde te stellen en de goedkeu-
ring aJsnog te verfenen. Van een dergelijk besluit word door het bestuur schriftelijk en gemotiveerd
terstond aan de financiele commissie en vervolgens aan de eerstvolgende LV kennisgegeven.

Art 122. 1 Financiele commissies bestaan uit een aneven aanta! Ieden; indien dit niet (meer) het geval is, dient
het overeenkomstige bestuur zo spoedig mogelijk de vacatures bij de LV open Ie stellen; de
commissie kan doorfunctioneren;
a de Iandelijke financiele commissie bestaat Lit tenrrinste vijf Ieden;
b. de aJgemene regio-, respectievelijk afdelingsvergadering bepaaJt het rrinimum aanta! Ieden voor

de overeenkomstige financiele COITVnissie.
2 De Iandelijke financi61e "COIm'lissie is 'in elk :gevaI -een permanente lV-c:ommissie. ·Regio- en

afdelingsvergaderingen kunnen de financiele conmissieop overeenkomstig niveau '8fs permanente
LV-commissie, danwel a1sLV-commissie-ad hoc instellen. Voor iedere financi8le corrmissie gelden
de bepaJingen van het roishoudelijk reglement Indien geen pennanente LV-comrrissie is ingesteld,
wordt in elk geval ten behoeve van de con1role van de jaarrekening en tijdens de verkiezingscam-
pagne op overeenkomstig nivea.u tijdig een LV-commissie-ad-hoc ingesteld.

Art 123. 1 Leden van een financiele commissie a1spermanente LV-comrrissie worden voor de tijd van drie jaar
gekozen, en zijn slechts eenmaaJ a1s zodanig onmiddellijk herkiesbaar. Laden van een financiele
commissie a1seen LV-commissie-ad hoc worden gekozen voor een met name genoemde opdracht
en blijven in funetie tot dat aan de Iedenvergadering is gerapporteerd.

2 Met in achtneming van het gestelde in artikel 039 kiest de LV de voorzitter en de Ieden van de
commissies in funetie volgens de methode van bijlage C van hat huishoudelijk reglement



3 De voorzitter van de corrmissie is verantwoordelijk voor het funetioneren van de convnissie en wert
namens de corrmissie het overleg met het wereenkomstige bestuur.

Art 124. 1 ZOOra een lid van een financiele corrmissie zich kandidaat stert voor eElnvan de Ol"ganen, waarmee
het lidmaatschap als onverenigbaar wordt beschouwd, 1reedt betrokkene onmiddellijk at a1s lid van
de commissie en stert het overeenkomstige bestuur hiervan in kennis.

2 Het overeenkomstige bestuur stert de ontstane vacature in de eerstvolgende LV open.

Art 125. 1 Jaarljjks biedt het hoofdbestuur het congres een begroting voor het komende jaar fer vaststelling
aan. lijdens het naiaarscongres wordt deze begroting vastgesteld.

2 Jaarlijks dient het hoofdbestuur een worster in voor een gedifferentieerde con1Tibutieregeling voor
het komende jaar. Tijdens het voorjaarscongres wordt deze con1Tibutieregeling vastgesteld.

3 Jaarfijks Iegt het hoofdbestuur een regaling voor de financi6le bijdrage san de regio's en de
afdelingen aan het congres wor. Tijdens het voorjaarscongres worden deze bijdrageregelingen voor
het komende jaar vastgesteld.

Art 126. 1

2

3

4
5
6
7

De begroting EW'1 jaarrekening van de bestuurdersvereniging vormen een op zich sluitend onderdeef
van de begroting EW'1 jaarrekening van 066.
De bestuurdersvereniging heeft geen eigen personeel in dienst, doch "uurt", danwel bekostigt, de
noodzakelijke diensten van het landelijk secretariaat. In elk gevaI behoort daartoe de coOrdinator van
de bestuurdersvereniging.
De bestuurdersvereniging dient een sluitende begroting in, die door de Iedenvergadering van die
vereniging wordt vastgesteld.
Bij het vaststellen van de begroting wordt tevens de hoogte van de contributie vastgesteld.
De begroting dient door het hoofdbestuur te worden goedgekeurd.
Het congres kan het onderdeel bestuurdersvereniging van de 066-begroting niet wijzigen.
De bestuurdersvereniging dient een sluitende rekening te hebben. Het bestuur van de bestuur-
dersvereniging is niet bevoegd enige begrotingspost te overschrijden. De Iandelijke financiele
commissie is bevoegd het bestuur van de bestuurdersvereniging toe te staan budgettair neutraJe
verschuivingen tussen begrotingsposten aan te brengen, waarvan in de eerstvolgende algemene
ledenvergadering van de bestuurdersvereniging door het bestuur wrantwoording dient te worden
afgelegd.

Art 127. 1 Jaarlijks na afloop van het verenigingsjaar laat de penningmeester de boeken van de vereniging
controleren door een door het hoofdbestuur aangewezen registeraccountant. Het rapport van deze
accountant 'wordt -terstond oyel'handigQ an het -hoofdbestuur ·en definanci8le..c:ommissie. De
jaarrekening dient uiterlijk binnen een half jaM na het einde van het boekjaar door het lloofcibeStuur
te zijn vastgesteld en wordt onmiddellijk na vaststelling, vergezeld van het accountantsrapport
gedurende tenminste een half jaar voor de Ieden op het landelijk secretariaat ter visie gelegd.

2 1ijdens hat najaarscongres wordt de jaarrekening van het afgelopen jaar ter goedkeuring aangebo-
den. Op hat congres stert het hoofdbestuur het exploitatieoverzicht over het afgelopen jaar, de
baJans en het accountantsrapport aan de orde en verzoekt het oongres de penningmeester te
dechargeren.

3 Oe toelichting op de jaarrekening bevat ondermeer een fijst van aile schenkingen aan 066 van meer
da.n vijfentwintighonderd gulden zonder vermelding van de namen der schenkers.

• 'Bij eanbieding van de jaarrekening Iegt het hoofdbestuur verantwoording at over de besteding van
het verkiezingsfonds en verschaft jnzicht in de worgenomen besteding van dit fonds ..

Art 128. 1 Bij tussentijds aftreden van de penningmeester treedt de nieuwe penningmeester in de bevoegdhe-
den van de oud-penningmeester per de dag van aftreden. De oud-penningmeester b1ijft, voor de
periode van zijn funetioneren, verantwoordeIijk naast de nieuwe penningmeester tot zijn d6charge
door het congeSt

2 De beslissing omtrent ctecharge wordt genomen op het eerste oongres cle gehouden wordt nadat
aan het bepaalde in art.1Z7 fid 1 is VDIdaan.

Art 129. 1 De geldmiddelen van de regio bestaan uit
a bijdrage uit de contributiegelden door het hootdbestuur, zoaJs bedoeld in art.on lid 1 sub c en



art.125 lid 3;
b. subsidies van het hoofdbestuur;
c. schenkingen;
d. averige baten.

2 Het hoofdbestuur betaalt de bijdrage als bedoeld in lid 1 sub a over enig jaar san de regio niet
eerder uit dan nadat een door de AV goedgekeurde jaarrekening over hat daaraan voorafgaande
jaar door hat hoofdbestuur is ontvangen.

Art 130. 1 Jaarlijks biedt hat regiobestuur de AV een begroting voor hat komende jaar ter goedkeuring san. De
indeling van deze begroting sluit aan bij de indeling van de Iandelijke begroting.

2 Na goedkeuring door de AV zendt de regiopenningmeester de begroting ter kennisname san de
penningmeester van hat hoofdbestuur.

3 Jaarlijks overlegt de regiopenningmeester hat exploitatieoverzicht over het afgelopen jaar san de AV.
De tDelichting op de jaarTekening bevat ondermeer een tijst van aile schenkingen san D66 van meer
dan vijfentwintighonderd gulden zonder vermelding van de namen der scnenkers.

4 Over de besteding van een eYentueei veri<iezingsfonds Iegt het regiobestuur san de RV verantwoor-
ding at, en verschaft inzicht in de voorgenomen besteding van dit fonds.

Art 131. 1 De geldmiddelen van de afdelingen bestaan uit:
a bijdrage uit de contributiegelden door het hoofdbestuur, zoals bedoeld in art.012.1 sub c en

art.125 lid 3;
b. subsidies van het regiobestuur;
c. schenkingen;
d. overige baten.

2 Het hoofdbestuur betaalt de bijdrage, als bedoeld in lid 1 sub a, over enig jaar san de afdeling niet
eerder uit dan nadat een door de AV goedgekeurde jaarrekening over hat daaraan voorafgaande
jaar door hat hoofdbestuur is ontvangen.

M,132. 1 Jaarlijks biedt het afdelingsbestuur de AV een begroting voor hat komende jaar ter goedkeuring san.
De indeling van deze begroting sluit san bij de indeling van de landelijke begroting.

2 Na goedkeuring door de AV zendt de penningmeester de begroting ter kennisname san de
penningmeester van het hoofdbestuur.

3 Jaarlijks overlegt de penningmeester het exploitatieoverzicht over hat afgelopen jaar san de AV. De
toelichting op de jaarrekening bevatondermeer een lijst van aile schenkingen san D66 van meer dan
vijfentwintighonderd -gulden zander wrmeIding van de namen cler schenkers. .,

4 Over de besteding van een eventueel verkiezingsfonds Iegt het afdelingsbestuur san de AV
verantwoording at, en verschaft inzicht in de voorgenomen besteding van dit fonds.

Buitenlandse atdelingen worden voor wat betreft de financiele bijdrage van het hoofdbestuur
gelijkgesteld met een regio.



In dit hoofdstuk van het huishoudefijk reglement worden, overeenkomstig de statuten, nadere regels gesteld met
betrekking tot het statutaire artikel 24.

Art.140. 1

2
3

4

5

6

7

8

9

Ud van de bestuurdersvereniging kunnen cie leden van 06S worden, die een verkozen of politiek-
benoemde funetie in het openbaar bestuur in Nederiand of ELI'OpaveMJlIen.
Aanmelding voor het 6dmaatsehap geschiedt bij hat landeIijk secretariaat.
Het bestuur van de bes1uurdersvereniging beslist OYer10elating a1s 6d. Een besluit tot niet-toelating
kan slechts worden genomen op gonden ontIeend aan lid 1. Van een besluit tot niet-toelating staat
beroep open bij hat geschillencollege.
Het tidmaatsehap wordt geacht in te gaan op de datum van ontvangst van de beta/ing van de eerste
contributie.
Het lidmaatsehap eindigt overeenkomstig srtikel 09 van de statuten en Indien niet Ianger voldaan
wordt aan het bepaaJde in artikel 140.1.
Het bestuur kan een ~d royeren, indien het naar het inzicht van het bestuur in strijd met het
verenigingsreglement handelt, danwel indien het de vereniging in emstige mate in diskrediet brengt
Aan het lidmaatschap is een afzonder1ijke contributieverplichting verbonden, die jaar1ijks door de
bestuurdersvereniging zelf wordt vastgesteld en kostendekkend war haar aetiviteiten dient te zijn.
Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar. De wijze van contributie-inning is gelijk aan die van
066.
a Beeindiging van het lidmaatsehap op grond van lid 5 van dit artikel gaat in met ingang van het

verenigingsjaar wlgend op het jaar van opzegging en ontslaat niet van de verplichting tot betaling
van de contributie over het Iopende YBrenigingsjaar;

b. Beeindiging van het lidmaatsehap op grond van lid 5 van dit artikel gaat in met ingang van de
datum van het verstrijken van de beroepstennijn tegen de bestuursbeslissing en ontslaat niet van
de verplichting tot betaling van de contributie over het Iopende jaar.

Art. 141. 1 De rechten aan het lidmaatsehap verbonden, kunnen worden litgeoefend indien en war zolang aan
de contributieverplichting uit hoofde van het lidmaatsehap van de bestuurdersvereniging is voldaan.

2 De leden van de bestuurdersvereniging vormen tezamen de algemene ledenvergadering van de
bestuurdersvereniging (LB). Zij stelt een verenigingsreglement vast, dat geen bepaJingen mag
bevatten die strijdig Ziin met de statuten en het huishoudelijk reglement

Het bestuur bestaat u;t negen leden, waarvan zeven rechtstreeks door en uit de aangesloten leden
worden gekozen (met de voorzitter, secretaris en penningmeester in funetie) en twee door het
hoofdbestUUf worden benoemd.
Een vertegenwoordiger namens het hoofdbestuur en de directeur van het Opleidingscentrum kunnen
fungeren a1s adviseurs van het bestuur. De coOrdinator van de bestuurdersvereniging fungeert a1s
ambtelijk secretaris van het bestuur.



'n dit hoofdstuk van het huishoudelijk raglement WOI'den,oyereenkornstig de statuten, nadere regels gesteld met
betrekking tot het statutaire artikel 25.

Art.150. 1 Het gesc:hillencollege bestaat uit een oneven santa! door het congres benoemde !eden, doch
tenminste negen; indien dit net (meer) het geval is, dent het hDofdbestuur zo spoeclig mogelijk de
vac:atures bij het congres open Ie stellen; het college leandan tot en met het eerstkomende congres
gewoon doorlunctioneren.

2 Het gesc:hillencollege kan een sct1iftelijke, gemotiveerde aanbeveling p1aatsen bij de kandidaten voor
de ver1<iezingin het college.

Art. 151. 1 Leden van het college worden voor de tijd van Die jaar gekozen, en zijn slechts eenmaal a1s
zodanig onmiddellijk herkiesbaar.

2 Met in achtneming van het gestelde in artikel 039 kiest het congres de leden van het college en de
voorzitter daarvan in funetie volgens de methode van bijlage C van het huishoudelijk reglement Het
geschillencollege kan uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aanwijzen oyereenkomstig
bijlage C van het hUishoudelijk reglement
De voorzitter van het geschillencollege is verantwoordelijk voor het functioneren van het college en
met name voor het nakomen van de reglementair voorgeschreven procedures bij geschillen. De
voorzitter legt via een ja.arverslag verantwoording at aan het congres. Het congres kan de voorzitter
via een motie van wantrouwen van de funetie ontheffen.

3 Indien de voorzitter van het geschillencollege attreedt, neemt de plaatsvervangend voorzitter zijn
taken waar, totdat door het eerstvolgende congres een nieuwe voorzitter is gekozen.

M152. 1 Een geschil dient schriftelijk bij het geschillencollege aanhangig te worden gemaakt en tDegezonden
te worden aan het Iandelijk secretariaat.

2 Zodra een geschil ,aanhangig wordt gemaakt, informeert de voorzitter van hat college onverwijldde
andere partij. Het 'hoofdbestuur wordt door de voorzitter van hat college sctYiftelijk ·013 de hOogte
gesteld van het geschi!.

3 De leden en de toegevoegd-secretaris van het geschillencollege verstrekken geen informatie over
aanhangige geschillen, noch aan het hoofdbestuur, noch aan darden die niet bij het geschil
betrokken zijn.

4 ledere partij in een geschil dient steeds zijn eigen kosten 18 dragen

Art.153. 1 Een a1s zodanig aanhangig gemaakt geschil wordt onverwijld in handen gesteld van de YOOrzitter.
Deze gaat eerst na of:
a het een geschil betrefl. dat op grand van het bepaalde in artikel 25 van de statuten behoort tot de
1aak van het geschillencollege, en;
b. het geschil, gelet op de daarop Yan 1Dej)assing'Zijnde Tegelgeving,.tijdig ~g islJllrT1Ukt.

2 Indien niet wordt voldaan san het bepaalde in het vorige lid onder a en b., kan de YOOrzittervol-
staan met de gemotiveerde beslisslng geen kamer in 18stellen. De voorzitter doet een afschrift van
deze beslisslng zo spoedig mogeJijk, doch uiterlijk binnen twee weken, aan de betrokkenen
tDekomen.

3 A1s het geschil tot de competentie van het geschillencollege behoort en tijdig aanhangig is gemaakt,
kan de voorzitter, a1vorens een kamer san te wijzen, trachten de partijen te verzoenen.

4 In de gevallen waarin een verzoeningspoging niet tot resuttaat Ieidt, maakt de voorzitter geen deel tit
van de kamer die het geschil behandelt

Art.154. 1 De behandeling van de zaak vindt plaats door een uit het college samengestelde kamer, san 18
wijzen door de voorzitter.

2 AIvorens uitspraak te kunnen doen, stelt de kamer



a de partij, legen wie het geschil aanhangig is gemaakt -behoudens spoedeisende gevaJlen- in de
gelegenheid een verweerschrift in te dienen;

b. partijen in de gelegenheid in elkaars aanwezigheid te worden gehOOl'd.
3 Een kamer bestaat uit

a vijf Ieden wor geschillen als bedoeId in art.25 lid 2 van de statuten of art.083 lid 2 van het
roishoudelijk reglement;

b. drie Ieden wor avenge geschillen als bedoeld in art.25 van de statuten.
4 Indien een kamer van het college tijdens de behandeling van een geschil anders wordt samen-

gesteld, vindt een nieuwe behandeling p1aats.

Art.155. 1 De voorzitter ziet erop toe, dat in &en kamer geen leden zitting nemen die bij het aanhangige geschil
zodanjg persoonlijk betrokken zijn, dat de onpartijdigheid gevaar Ioopt Een zodanige persoonlijke
betrokkenheid wordt steeds aangenornen bij:
a b1oed- en aanverwantschap in de rechte lijn en in zijlijn tot en met de vierde graad;
b. het bestaan van een dienstverband;
c. een beslissing in beroep bij royernent, waarbij een fid van de kamer reeds betrokken is geweest.
Bij twijfel hierovsr beslist de voorzitter, waarbij de betrokken Ieden gehoord worden.

2 Door ieder der bij het geschil betrokken partijen kan tot Literiijk drie dagen wor de mondelinge
behandefing schriftelijk of mendeling bezwaar worden gemaakt legen een lid van de kamer dat bij
het geschil of een van de partijen mdanjg persoonJijk is betrokken, dat de onpartijdigheid gevaar
Ioopt

3 De gemotiveerde beslissing tot wraking wordt door de worzitter genomen op een zodanig tijdstip,
dat de reeds geplande behandeling -behoudens Litzonder1ijke gevallen- op een daartoe aangekon-
digde datum en tijdstip doorgang kan vinden. A1vorens tot zijn beslissing te kamen hoort de worzitter
-zo nodig telefonisch- degene, die om wraking heeft verzocht, evenals het betrokken lid.

Art.156. 1 De voorzitter van de kamer stelt de wijze van behandeling vast, met inachtneming van het bepaaJde
in art.156.2 en ziet erop toe dat partijen in een geschil gelijke kansen hebben om hun standpunten
toe te lichten.

2 Het geschillenco/lege stelt met inachtneming van het huishoude/ijk regJement een "reglement van
orde" vast tot nadere regeling van haar werkzaamheden, daaronder begrepen de door en voor haar
in acht te nemen orde bij de behandeling van geschillen. Een daartoe strekkend bes/uit wordt
genomen met meerderheid van stemmen. Het reg/ement van orde wordt meegedeeld san het
hoofdbestuur en door diens tussenkomst ter kennis gebracht van de Ieden en de organen van de
partij door het reglement van orde als bijlage H bij het huishoudelijk reglement te voegen.

3 De voorzitter van de kamer die het geschil behandelt, is (met inachtneming van het bepaaJde in het
reg/ement van orde) veramwoordelijk \IOOr een zorgvuldige behandeling van het gesc:hil. De
voorzitter van de Kamer draagt .er in ieder geval zorg \IOOrdat:
a beide partijen de beschikking hebben oyer aile op het geschiJ betrekkinghebbende 'Stukken; .-
b. het bepaalde in art.154.2 wordt nageleefd.

Art 157 De kamer doet uitspraak:
a uiteriijk tien werkdagen na ontvangst op het Iandelijk secretariaat van de brief waarin een geschil

als bedoeld in art.013 lid 1 en 025 fid 4 aanhangig is gemaakt, danwel zoveel eerder als in het
betreffende artikel is aangegevsn en de kamer betrokken partijen lean heren; In hat geval van
·art.039 4id 3 doet de kamer litspraak Literiijk op de vijftiende dag na het 1<8;

b. Literlijk een maand na ontvangstop hetBldelijk seaetariaat van de brief waarin -.en geschil .aJs
bedoeld in art.7 lid 2 van de statuten, art.25 lid 1·YBn de statuten «I 'HA-artOO4;id2, .anhangig
is gemaakt.

c. Literiijk drie maanden na ontvangst op het landeIijk secretariaat van de brief waarin een geschil
als bedoeld in art.25 6d 2 van de statuten en art.083 lid 2 aanhangig is gemaakt

Art. 158. 1 De kamer beslist als goede mannen en vrouwen near billijkheid en bij meerderheid van stemmen.
De kamer neemt een beslissing met i\achtneming van de procedurele vereisten vervat in dit
hoofdstuk en bij voItaIligheid. De beslissing der kamer wordt sctYifteIijk en gemotiveerd gegeven. Het
dictum van de litspraak wordt onverwijld aan beJanghebbenden meegedeeld.

2 Indien een der betrokken partijen meent dat aan de procedurele vereisten, veMt in dit hoofdstuk
niet is voldaan, an daardoor benadeeld te zijn, dient binnen 24 wr nadat de beslissing san betrok-
kene is medegedeeld, "beroep" 18 worden ingeste/d bij de voorzitter van het geschillencollege,
danwe/ diens p1aatsvervanger indian de voorzitter deel heeft Litgemaakt van de kamer. Deze steft



onverwijld een onpartijdig onderzoek in naar de gevolgde procedure en vervolgens beslist hij
- Of tot handhaving van de beslissing van de kamer,
- Of tot heropening van de procedure door een nieuwe kamer.

Art. 159. 1 Iedere beslissing wordt binnen twee waken nadat de kamer heeft beslist san de betrokken partijen
met ontvangstbevestiging medegedeeld. Het hoofdbestuur wordt tegelijkertijd van de ~tspraak op de
hoogte gesteld.

2 Bij beslissingen a1s bedoeld in art.25 lid 2 van de statuten draagt het hoofdbestuur, danwel het be-
trokken regio- of afdelingsbestuur, er zorg voor dat de beslissing aan de Ieden van D66 ter kennis
wordt gebracht.

3 Het lid wiens royement wordt vemietigd, kan verlangen dat van deze beslissing door de zorg van het
hoofdbestuur mededeling wordt gedaan aan de leden van 066.

Aile beslissingen hebben onmiddellijke rechtskracht. Beslissingen in zaken als bedoeld in art.25 lid 1
van de statuten zijn slechts bindend voor de met name aangegeven partijen in &en geschil.
Beslissingen in zaken a1s bedoeld in art.25 lid 2 van de statuten zijn bindend voor ieder die het
aangaat. zoIang het congres, RV of AV niet enders beslist, met dien verstande dat beslissingen
inzake de artikelen met betrekking 101 het geschillencollege OIl het eerstvoIgende congres cienen te
worden bekrachtigd.

Het geschillencollege heeft het recht de beslissing en omschrijving van de aan haar voorgelegde
geschillen te publiceren in het Iandelijk partijorgaan. De publicatie dient kort en zakefijk te zijn. met in
achtnemen van de privacy.



In dit hoofdstuk van het huishoudelijk reglement worden, overeenkomstig de statuten, nadere regels gesteld met
betrekking tot het statutaire artikel 17 lid 1 en lid 5.

Art.170. 1 De Adviesraad, in dit hoofdstuk verder te noemen 'de raad', is een door middel van regionaJe
verkiezingen samengesteld orgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het hoofdbe-
stuur en de fracties in de Eerste en Tweede Kamer a1smede het Europees Parlement inzake de
vorming van de landelijke en ElJ'OpeSepolitiek en inzake de organisatiestructuur en procedures van
de partij.

2 De raad kan gevraagd of ongevraagd advies litbrengen san het hoofdbestuur over de rapportsn van
'de werkgroepen als bedoeld in art.26 van de statuten.

3 Het orgaan waaraan door de raad een advies is Litgebracht deelt de raad gemotiveerd mede of, in
hoeverre en op welke wijze gevolg is gegeven san het acMes.

4 De raad bespreekt geen stukken. die op de concept-agenda van een komend congres staan, zoaIs
die volgens art.088 lid 2 aan de raad wordt voorgelegd danwel in de Democraat gepubliceerd.
Evenmin brengt de raad gevraagd of ongevraagd acMes uit over bij het congres in voorbereiding
zijnde agendapunten.

Art 171. 1 De raad bestaat uit vijftig leden.
2 Elke regio als bedoeld in art.14 lid 4 sub a van de statuten heeft tenminste twee zetels in de raad.
3 De overige zetels worden toegedeeld aan de regio's naar evenredigheid van het aanta! leden in de

regio.
4 In de maand januari, direct voorafgaand aan de verkiezing van de raad, steft het hoofdbestuur de

verdeelsleutel vast voor de verdeling van zetels in de raad, zoafs bedoeld in lid 3. Hat hoofdbestuur
gebruikt daarvoor als basis de verdeelsJeutel van de regioafdracht (waarbij de !eden. die met
toestemming van de penningmeester, een contributie betalen lager dan het vastgestelde minimum
wel meetellen). zoals die in december van het voorafgaande jaar is gehanteerd.

5 De in lid 4 bedoelde wrdeelsJeutef vindt toepassing met '"gang van de direct daaropvolgende
verkiezing.

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.

De leden van de raad zijn gehouden de algemene regiovergadering van hun regio, a1smede zeveel
mogelijk ook de afdelingen binnen oon regio, te informeren over de werkzaamheden van de raad.

Verldcing en wrvanglng

Art. 174. 1 De laden van de raad worden .gekozen door. leden van D66 binnen iedere fegioaoormiddel van
een poststemming volgens de methode van bijlage B van het huishoudelijk reglemenl

2 De poststemming wordt Iandelijk georganiseerd door de landeIijke verkiezingscommissie, de ook de
kandidaatstelling binnen de regio's coOnineert. Bij de tDezending van de stembiljet1en worden de
personalia en overige gegevens van de kanddaten verstrekt.

3 De presentatie van de kandidaten vindt bij voor1<eurp1aats op een a1gemene regiovergadering, die
uiterlijk twae weken voor de s1uitingsdatum van de poststemming wordt gehouden.

4 De kandidaatstelling voor de raad dent sctYiftelijk te geschieden bij de landeIijke verkiezingscom-
missie. Atschrift van deze aanmelding dient te worden gezonden san hat regiobestuur.

5 De aanmeldingsterrnijn voor de kandidaatstelling voor de Iandelijke Adviesraad begint op de twaede
maandag in januari en s1uitop de laatste dinsdag in februari van een even kalende~aar.

6 De poststemming geschiedt binnen zes weken na s1uiting van de aanmeldingsterrnijn voor de
kandidaatstelling.



Art 175. 1 Iedere regio kiest op overeenkomstige wijze a1s bepaaJd in art.174 een santa! plaa1svervangende
leden van de raad, gelijk aan hat aanta! door die regio te kiezen !eden.

2 Indien een lid van de raad verhinderd is de raadsvergadering bij 18 wanen, meldt betrokkene dat
schrifte!ijk aan de voorzitter en treedt in zijn p1aats het plaatsvervangende lid, dat bij de in lid 1
bedoelde stemming het hoogste santa! sterrvnen behaaJde. Indien ook dit p1aatsvervangend lid
blijkens een schrifte!ijke melding san de voorzitter van de raad is verhinderd de vergadering bij 18
wonen, treedt in diens p1aats het p1aatsvervangencl lid dat bij de in lid 1 bedoelde stemming het op
een na hoogste aanta! stemmen behaalde; en zo vervolgens.

3 Bij tussentijds aftreden van een Hd van de raad wordt dit voor de resterendeperiode van de
zittingsduur opgevolgd door het eerste p1aatsvervangende lid overeenkomstig lid 2.

Art 17S. 1 Leden en plaatsvervangencle leden worden gekozen voor een periode van twee jaar en zijn
tweemaal onmiddellijk herkiesbaar.

2 Voor de toepassing van lid 1 wordt de termijn gedurende welke iemand op fTOrld van art.175 6d 3 lid
is geweest van de raad buiten beschouwing gelaten.

Art177. 1 De raad kiest uit zijn midden een voorzitter en twee vice-voorzitters, YOlgens de methode van bijlage
C van het huishoudelijk reglemenl

2 Zij worden gekozen voor een periode van twee jaar en zijn na aftreden ter5tond herkiesbaar.

Het dagelijks bestuur voorziet in het secretariaat en de verslaglegging van de raad door een van de
medewerkers aan de Adviesraad a1s-roegevoegd secretaris· beschikbaar te stellen. Het sea-etariaat
heeft zijn zete! ten kantore van het lande!ijk secretariaat.

Art 179. 1 De raad vergadert tenminste viermaaJ per jaar en zo dikwijls a1sde voorzitter noodzakelijk achl
2 De voorzitter roept een vergadering bijeen indien daartoe een verzoek wordt gedaan door:

a hat hoofdbestuur;
b. een der kamertraeties;
C. tien leden van de raad;
d. een a1gemene regiovergadering.

3 In een verzoek a1sbedoeld in lid 2 dient te zijn aangegeven over welk(e) onderwerp(en) het oordeel
van de raad wordt gevraagd.

Art 180. 1 De raad stelt zijn eigen agenda vast.
2 De voorzitter stelt de ontwerp-agenda op. Deze bevat ingeval van een vergadering bijeengeroepen

op grond van art.179 lid 2 4n -elk geval de punten bedoeId in art.179 lid 3.
De agenda en de daarop betrekking hebbende stukken worden, b1jzondere omstandigheden
voorbehouden. tenminste acht dagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de raad.
Deze stukken worden op verzoek ook aan p1aatsvervangende leden toegezonden.

Art 181. 1 De raad kan besluiten het hoofdbestuur te verzoeken een aJgemene ledenvergadering bijeen te
roepen over een of meer bij dat besluit san te geven onderwerpen.

2 Een besluit a1s in lid 1 bedoeld kan slechts worden genomen indien meer dan vijfentwintig leden van
de raad zich daar v66r uitspreken.

Art182. 1 De raad kan besluiten tot de installing van"1ijdelijke -convnissies wor'bepaalde 1n·het~lingsbe-
sluit aan te geven weri<zaamheden of onderwerpen.

2 Ui1sluitend leden en p1aatsvervangende leden kunnen lid zijn van &en commissie aJs bedoeId in lid 1.

De raad en commissies kunnen, indien dat voor de veMJlling van de taak noodzakelijk is. werkgroe-
pen van de Stichting Wetenschappelijk bureau 066. hat Opleidingscentrum en andere deskundigen
raadplegen.

Art 184. 1 Adviezen en besluiten van de raad komen voorzover in het huishoudelijk reglement niet anders is
bepaald, tot stand met gewone meerderheid van stemmen.

2 Een advies of besluit van de raad komt niet tot stand indien niet tenminste de helft plus een van het



aanta/leden van de raad aan de stemming heeft deelgenomen.
3 In gevaJ van acMezen wordl het standpunt van eventuele minderheden in het acMes vermeld, indien

de minderheden dat wensen.

De raad regelt VOOrhat averige zijn eigen orele en kan daartoe (Adviesraads)reglementen vaststel-
len, mits deze niet in strijd zijn met de statuten en hat huishoudelijk reglement

De nieuwe bepaJingen met betrekking tot de zittingstermijnen per periode, zijn ook van toepassing op
leden die bij hat van kracht worden van deze bepaJingen reeds in funetie zijn.

Wijzigingen .in hat huishoudelijk reglement traden in werking veertien dagen nadat hat congres deze
wijzigingen heeft vastgesteld. Bij in werking traden van hat huishoudelijk reglement vervalt hat oude
reglement, en artikelen die in hat huishoudelijk reglement niet meer voorkomen zijn dus vervallen.



Art. 1 Onder geldig uitgebrachte stemmen worden verstaan: de voor-, tegen-, en blanco stemmen.
Art.2 Een besluit wordt -bij gewone meerderheid van (geldig Litgebrachte) stemmen- genomen als er meer

voor- clan tegensternmen zijn Litgebracht.
Art.3 Absolute meerclerheid van (geldig uitgebrachte) stemmen wil zeggen: meer clan vijftig percent der

geldig uitgebrachte stammen; dat wil zeggen dat er meer stemmen v06r zijn, clan tegen + blanco
samen.

Art.4 Tweederde meerderheid van (geldig uitgebrachte) stemmen wil zeggen: tweederde of meer der
geldig uitgebrachte stemmen; dat wil zeggen dat tegen + blanco samen minder clan eenderde
uitmaken.
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METHODE VOOR HET VERKJEZEN VAN PERSONEN TER VERVULLING VAN PLAATSEN OP KANDIDA-
TENUJSTEN VOOR VERTEGENWOORDIGENDE UCHAMEN EN VOOR DE VERVUL.LJNG VAN MEERDERE
GELJJKE VACATURES IN EEN BESTUUR OF COMMISSIE

Stemming

Art 1. 1 Aile stemgerechtigden ontvangen een Iijst, waarop aile kandidaten in wiUekeurige voIgorde zijn
vermeld, a1smede een stembiljet.

2 De stemgerechtigden sterrvnen door op het sternbiljet tenminste een minimum en ten hoogste een
maximum, door het verantwoordelijke bes1uur te bepaJen, santa! namen van verschillende kandida-
ten te noteran in voIgorde van !'un wor1<eur. Indian het betreft een verkiezing ter vervulling van
vacatures in een bestuur eXCOITYT\issie.is het aantaI namen dat ten hoogste op het stembiljet mag
worden genoteerd gelijk san het aanta! te YelWllen vacatures.

3 De stembiljetten worden bij de ver1dezingscommissie ingeleverd en geteld.

Art2. De verkiezingscommissie bepaaJt de uitslag als voigt:
1 A;m op de stembiljetten als eerste voorkeur sangegeven kandidaten wordt een stemwaarde

toegekend. die overeenkomt met het aanta! namen dat ten hoogste op het stembiljet mag worden
ingevuld. Van de als eerstvolgende voorkeur sangegeven kandidaat een stemwaarde die een minder
bedraagt , en zo vervolgens. De aan e1ke kandidaat aldus toegekende stemwaarden worden bijeen
geteld.

2 De kandidaat, die het hoogste stemwaardetotaal verwerft wordt als eerste gekozen, c.q. vervult de
eerste plaats op de Iijst. De kandidaat die het op een na hoogste stemwaardetotaal verwerft wordt
als tweede gekozen, c.q. vervult de tweede plaats op de lijst, en zo vervolgens, tDtdat zoveel
kandidaten zijn gekozen als er vacatures, c.q. plaatsen op de lijst te vervullen zijn.

3 Hebben twee of meer kandidaten hetzelfde stemwaardetotaal, dan is van hen gekozen de kandidaat,
die het grootste aanta! malen als eerste voorkeur op een stembiljet is vermeld; indien dit santa! gelijk
is, is van hen gekozen de kandidaat die het grootste aanta! malen als tweede voorkeur is vermeld,
en zo vervolgens.

Art,3 Een stembiljet is geldig als het is ingevuld conform art.1.2. Indien op het stembiljet een niet-
kandidaat is aangegeven, wordt het geacht deze informatie niet te bevatten. A1s een kandidaat op
een stembiljet meerdere malen is aangegeven, wordt daarvan s1echts de hoogste voorkeur in
aanmerking genomen. Indien op een stembiljet een voorkeur zodanig is aangegeven. dat twijtel
ontstaat ten aanzien van de bedoeling van de betrokken kiesgerechtigde, wordt deze voorkeur van
onwaarde geacht. In aile andere gevallen, die atwijken van het bepaalde in art.1.2. beslist de verkie-
zingscommissie ten aanzien van de geldigheid.



Art.3 Een kandidaat met meer dan de helft der geldige biljetten is gekozen.

Art.4 Indien geen kandidaat san deze worwaarde voIdoet, wordt de kandidaat met het geringste aantal
biljetten afgewezen. Hebben tenminste twee kanddaten eenzelfde geringste aantal biljetten. dan
wordt door Ioting bepaaJd welke kandidaat wordt afgewezen. Elk van de biljetten YOOrde afgewezen
kandidaat worctt tDegekend &an de erop genoemde kandidaat van eerstvolgende workeur. die nog
niet is afgewezen. Biljetten waarop geen verdere YOOrkeurworctt genoemd. zijn Litgeput. Een kandi-
daat met meer da.nde helft der niet-uitgeputte biljetten is gekozen.



In deze bijlage van het huishoudelijk reglement worden, avereenkomstig de statuten, nadere regels gesteld met
betrekking tot het statutaire artikel 26.

Conform artikel 26 van de statuten keurt het congres de statuten van de S1ichting Wetenschappelijk BlI"8au 066
geed; de laatst goedgekeurde statuten zijn die van 30/31 maart 1996.

STATUTEN VAN DE
ST1CHT1NG WETENSCHAPPELJJK BUREAU 066

M01 De stichting cnagt de naam: S1ichting Wetensehappelijk BLnau 066 en is gevestigd 18 's-Graven-
hage.

M02. 1 De stichting heeft ten doel: het verrictrten of doen verrictrten van watenschappelijk wark ten behoeve
van de politieke partij DEMOCRATEN 66, en haar fraeties in vertegenwoordigende Hchamen.

2 Zij zaI daartoe onder andere:
a bestaande en nieuw op te richten werkgroepen begeleiden en hun wark koOrdineren;
b. op eigen initiatief of op verzoek adviezen geven;
c. studies en ander wetenschappelijk materiaal publiceren.

Art 03 De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a vrijwillige bijdragen;
b. erlstellingen, Iegaten en schenkingen;
c. subsidies;
d. Ieningen;
e. opbrengst van vermogen en aile avenge baten.

Art04. 1 Het stichtingsbestuur bestaat uit een oneven santa! van tenminste negen Jeden, waaronder een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2 De meerderheid van de bestuursleden, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmees-
ter, dient lid te zijn van de politieke partij 066.

3 Zo mogelijk worden in het stichtingsbestuur benoemd:
- twee leden door het hoofdbestuur van D66 uit zijn midden;
- twee leden door de Eerste-Kamerfractie, de Tweede-Kamerlraetie en de Europese fractie van

066 uit hungezamenlijke midden;
bedoelde Ieden kunnen zich bij afwezigheid ter vergadenng doen vertegenwoordigen door een
p1aatsvervanger uit dezelfde geleding waaruit zij afkomstig zijn.

4 De overige Ieden worden rechtstreeks gekozen door de Iandelijke Iedenvergadering van 066, met de
voorzitter en penningmeester in functie.

5 Het bestuur kan vooraf, op basis van de door hem gewenste samenstelling van het bestuur.
richtlijnen opstellen met betrekking tot de aan de kandidaten voor het bestuurslidmaatsehap te
stellen eisen. Op basis van deze richtlijnen kan het bestuur een wordracht formuleren Lit de zich
aangemeld hebbende kandidaten.

6 ladere kandidaatstelling dent vergezeld te gaan van de ondertekende ver1daring, als bedoeld in
'8rt.11 van de statuten en tevens in avereenstemming 18 zijn met de kandidaatstellings- en
verkiezingsvereisten zoaIs bedoeld in hoofdstul< 2 van het huishoudelijk reglement van 066.

7 Het bestuur benoemt uit de op grond van het bepaalde m -Hd 4 -gekozen leden een '8ea'etaris. De
funetie van voorzitter en secretaris kunnen in een persoon worden verenigd.

8 Wanneer het bestuur niet uit het vereiste minimum aantal van zeven leden bestaat, d wameer er
sprake is van tussentijds 8ttreden waardOor het aanta! bes1LnJrSledenbeneden het minimum daalt,
vormen de op grond van lid 3 benoemde, danwel overgebleven bestuursleden rechtsgeldig het
bestuur. dat a1sdan zelf het bestuur tot het minimum santal Ieden dent san te wilen. Deze
aanvullende benoemingen Zijn van kracht tot de eerstvolgende Iandelijke a1gemene ledenvergadering
van 066.

9 Het bestuurslidmaatsehap eindigt drie jaM nadat het een aanvang nam. Een aftredende bestuurslid
kan ten hoogste tweemaal achtereenvolgens worden benoemd. Voorzaver nodig wordt de termijn
van drie jaar veriengd met de tijd tot aan de eerstkomende a1gemene Jedenvergadering van 066. Het
mandaat van het bestuurslid, dat bij tussentijds aftreden wegens p1aatsvervulling in het bestuur werd
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opgenomen, eindigt met het moment dat het mandaat van zijn voorganger zou zijn geeindigd.

ArlOS. 1 Zowal cia zitting hebbende bestuursleden gezamenlijk als cia voorzitter, sea-etaris en penningrneester
1eder afzonderlijk. vertegenwoordigen de stiehting in en buiten rechte.

2 Uitgaven van meer dan honderd gulden behoeven de goedkeuring van voorzitter en penningmeester.

MOO Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a overlijden;
b. aftreden volgens het bepaaJde in art.04;
c schriftelijk als bestuurslid bedanken;
d. verlies van lidmaatschap van 066, indien zulks het gestelde in art.26 lid 6 van de statuten van

066 ontkracht;
e. verlies van de kwaliteit van hooftl:>estuurder van 066 casu quo van lid van de D66-fraeties in

Eerste of Tweede Kamer of ElIOp88S Parlement, krachtens welke men in het bestuur van de
stiehting is benoemd;

f. ontslag of royement door het stiehtingsbestuur op grond van het gestelde onder sub d of e. dan-
wel kraehtens een besluit van het stichtingsbestuur met algemene stemmen van alle zittende
Ieden van het bestuur, zij het dat betrokkene zieh van stemming dient te onthouden.

Art.07. 1 Het bestuur vergadert zo cikwijls als de YOOrzitterof me bes1uursleden cit wensen, doch tenminste
eenmaaJ per jaar.

2 Besluiten kunnen s1echts genomen worden in een vergadering, waarin tenminste de absolute
meerderheid van de zitting hebbende bestuursleden aanwezig is, en worden genomen met absolute
meerderheid van stemmen, zulks onverminderd het in art.OSsub f en art.13 sub a bepaaJde.

3 Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

MOB Bestuursleden kunnen alle besluiten, met uitzondering van die onder de art.OS sub f en 13 sub a
bedoelde, welke zij in vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen. Daartoe worden
de voorstellen aan alle bestuursleden toegezonden en een besluit is alsdan genomen, indien zovesl
van de zitting hebbende bestuursleden zieh tegenover de seaetaris van de stiehting, schriftelijk of
telegrafisch, voor het voorstel hebben verklaard, als nodig is in een voltaJlige bestuursvergadering.

M09. 1 De stiehting heeft een bureau.
2 De stiehting kan de leiding van het bureau toevsrtrouwen san een door haar te benoemen directeur

en stelt alsdan diens bevoegdheden vast.

M 10. 1 ANI de stiehting kan worden toegevoegd een raad van acMes, die Lit ten hoogste elf Ieden bestaat.
2 Het stiehtingsbestuur regelt in eenatzonderlijk .regJementoe 1aak en de werkwijze van de raad· van

advies. -
3 Het stichtingsbestuur kan personen, van wie in hoge mate een wetenschappelijk inzicht of weten-

schappelijke inbreng mag worden verwacht, tot lid van de raad van acMes benoemen. Deze
benoeming geldt voor de periode van twee jaar. Herbenoeming voor eenzelfde termijn is mogelijk.

M11. 1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2 Voor 1 april van elk jaar biedt de penningmeester san het stichtingsbestuur een begroting aan en

voor 1 juni een door een registeraccountant gecontroleerde balans en een rekening en verantwoor-
ding over het afgelopen boekjaar.

-3 Goedkeuring door het stiehtingsbestuur van vermelde jaarstukken strekt 1Dtd8charge van het door
de penningmeester gevoerde beheer.

4 Nadat het stichtingsbestuur de vennelde jaarstukken heeft goedgef<eurd,..zijndezoeJBrjnzage van het
bestuur van 066.

5 Indien het bestuur van 066 dit wenst, publiceert het stichtingsbestuur voormelde jaarstukken in een
of meer door het bestuur van 066 san te wijzen periodieken.

Art. 12. 1 Het bestuur kan besluiten deze statuten 18 wijzigen. A1vorens een dergelijk besluit te nemen wordt
het acMes gevraagd van het hoofdbestuur van 066. Het wijzigingsbesluit behoeft de goedkeuring
van de Iandelijke a1gernene Iedenvergadering van 066, waarin tenminste vijf percent van de
sterngerechtigde Ieden bijeen is, genomen met tweederde meerderheid van de Litgebrachte
stemmen.

2 Een wijziging treedt niet eerder in werking, dan nadat een notariele akte is opgemaakt.
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Art.13 De stichting kan worden ontbonden door:
a een daartoe strekkend besluit van de a1gemene ledenvergadering van 066, genomen met een

meerderheid van tenminste tweederde van de geldig titgebrac:hte stemmen;
b. .i'\soIventie, tnadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van hat faillissement

wegens de toestand van de boedel;
c. door de rechter, in de gevallen door de wet bepaaJd.

Art.14. 1 Bij de ontbinding van de stic:hting, tit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening met inachtneming
van de desbetreffende bepalingen Lit hat burgerlijk wetboek.

2 Het bestuur stelt de bestemming van een batig saJdo vast zoveel mogeIijk in overeenstemming met
de doelstelling van 066.
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In deze bijlage van het tlJishoudelijk reglement worden, overenkomstig de Statuten, nadere regels gesteld met
betrekking tot het statutaire artikel 27.
Conform artikel 27 van de statuten, keurt het congres de statuten van het Opleidingscentrum goed; de laatst
goedgekeurde statuten zijn die van 30/31 maart 1996.

STATUTEN VAN DE SllCH11NG
OPLEIDINGSCENTRUM 066

M01 De stichting cnagt de naam: Stichting OpIeidingscentrum 066 en is gevestigd te 's-Gravemage.

M02. 1 De stichting heeft ten doel: het verrichten of doen YerTichtenvan poIitieke scholings- en vormingsak-
tiviteiten ten behoeve van de poIitieke partij DEMOCRATEN 66, hiema te noemen D66 en haar
leden.

2 De stichting zaJ daartoe o.a.:
a politieke vormingscLJ'SUSSElnvoor leden en adspirantleden van de partij, YOOI'het partijkader en

YOOr(kandidaat)leden van Yertegenwoordigende organen organiseren;
b. voorlichting geven aan groepsgewijs werkende instellingen als scholen, verenigingen e.d.:
c. personen opleiden of doen opIeiden, die met de leiding of de Litvoering van cursussen of het

geven van voorlichting zijn of worden belast;
d. materiaal en documentatie verzamelen, samenstellen en verspreiden, die voor deze cursussen en

YOOrlichtingnodig zijn.

M03 De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a c:ursusgelden;
b. vrijwillige bijdragen;
C. erfstellingen, Iegaten en schenkingen;
d. subsidies;
e. geleende gelden;
f. opbrengst van vermogen en aile overige baten.

M04. Het besbJur kan, vooraf, op basis van de door hen gewenste samenstelling van het besbJur,
richtlijnen opstellen met betrekking tot de san de kandidaten voor het besbJursiidmaa1sChap te
stellen eisen. Op basis van deze richtlijnen kan het bestuur een voordracht formuleren Lit de zich
aangemeld hebbende kandidaten.

2 Iedere kandidaatsteUing 1ient wr.QElZeId• :gun Wll .de Clfldertekende Ner1dari~, aIs Qed~d in
art.11 van de statuten en tevens in overeenstemming te zijn met de kandidaatstellings-' en
verkiezingsvereisten zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het tlJishoudelijk reglement van 066.

3 Het lidmaatsehap van het bestuur eindigt trie jaar nadat het een sanvang nam. Een aftredend
bestuurslid is eenmaaJ terstond voor drie jaar herkiesbaar. Voor zoveel nodig wordt de termijn van
drie jaar verlengd tot san de eerstkomende landelijke ledenvergadering van 066.

MOS. 1 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door haar bestuur, doch ook door de
voorzitter en de secretaris of de voorzitter en de penningmeester d de secretaris en de penning-
meester van haM bestuur, steeds gezamenlijk handelende.

2 Uitgaven, hoger dan door het bestuur te bepalen bedrag behoeven goedkeuring van de penning-
meester. Op deze bepaJing I<andoor d tegen-derden geen beroep worden gedaan. .

MOB Het bestuurslidmaa1sChap eindigt door:
a oyerlijden;
b. seh iftelijk als bestuurslid bedanken;
c. verlies van het fidmaatsehap van 066;
d. verlies van de kwaJiteit van hoofdbestuurder van 066, van bestuurslid van de Stichting Weten-

schappelijk 8Lreau 066 casu ~ van lid van de D66-fracties in Eerste of Tweede Kamer of
Europees Parlement, krachtens welke men in het bestuur van de stichting is benoemd;

e. opzegging als lid van 066, namens 066, of ontzetting uit het Iidmaatsehap van 066;
f. ontslag door het bestuur op grand van het gestelde onder sub c, d of e, danwel krachtens een

besluit van het besbJur met algemene stemmen van aile zittende Ieden van het bestuur, zij het
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Art07. 1 Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ciie andere bestuursleden dit wensen, doch
1enminste eenmaaJ per jaar.

2 In de vergaderingen van het bestuur brengt ieder lid een stem uit.
3 Besluiten kunnen s1echts genomen worden in een vergadering, waarin meer dan de helft van het

aanta! zittende bestuursleden aanwezig is. en worden genomen met voIstrelde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, zulks onverminderd het in art.6 sub f bepaalde.

4 Bij staking van stemmen is een voorstel derhalve verworpen.
5 Bij besluiten, die betrekking hebben op de wel'1<geversrolvan het bestuur, heeft de 1engevolge van

art.27 lid 7 van de statuten van D66 benoemde vertegenwoordiger van de medewerkers geen
stenvecht.

MOS Bestwrsleden kunnen aile besluiten, met litzondering van het in artS sub f bedoelde, oak buiten
vergadering nemen. Oaartoe worden de voorstellen aan aile bestuursleden toegezonden en een
besluit is alsdan genomen, indien meer dan de helft van de zitting hebbende bestuursleden zich
tegenover de seaetaris van de stichting sctYiftelijk of telegrafisch wor het worstel hebben
verklaard.

M09. 1
2

M10. 1
2

3

4

5

Art.11. 1

2

Art.12

De stichting heeft een bureau.
Het bestuur kan de Ieiding van het bureau 1Devertrouwen aan een san te stellen cirecteur, en steft
alsdan diens bevoegdheden en verplichtingen vast.

Het boekjaar valt samen met het kalende~aar.
Voor 1 april van elk jaar biedt de penningmeester aan het bestuur een begroting aan en war 1 juni
een door een registeraccountant gecontroleerde baJans en rekening en veramwoording over het
afgelopen boekjaar.
Goedkeuring van het bestuur van vermelde jaarstukken streld binnen het bestuur de penningmeester
tot decharge.
Nadat het bestuur de vermelde jaarstukken heeft goedgekeurd, zijn deze ter inzage van het
hoofdbestuur van 066.
Indien het hootdbestuur van D66 dit wenst, publiceert de stichting wormelde jaarstukken in een of
meer door het hoofdbestuur van 066 aan te wijzen periodieken.

Wijziging van deze statuten is mogelijk door een daartoe strekkend besluit van de algemene
Iedenvergadering van 066 waarin tenminste vijf percent van de stemgerechtigde leden bijeen is,
genomen met tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Een wijzigingtreedt riet eerder to wer1<ing.dan nadat een notari8le akte is opgemaakt.

De stichting kan worden ontbonden door:
a een daartoe strekkend besluit van de a1gemene Iedenvergadering van 066, genomen met een

meerderheid van tenrninste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen;
b. insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door ophefling van het faillissement

wegens de toestand van de boedel;
c. door de rechter, in de gevallen door de wet bepaald.

Art.13. 1 Bij de ontbinding van de stichting, uit welke oorzaak oak. geschiedt de vere1fening met inachtneming
van de desbetreffende bepalingen Lit het burgerlijk wetboek.

2 Het bestuur steftde bestemming van aen batig saJdo vast mveelmogelijk Ml· overeenstemming met
de doelstelling van 066. .
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Volgens artikel 104 lid 3 van het huishoudelijk reglement stelt het hoofdbestuur een redaetiestatuut voor -De
Democraar vast. In februari 1980 is onderstaand redaetiestatuut vastgesteld.

Art 1 Dit statuut regelt de positie van De Democraat en haM redaetieraad, onverminderd het bepaalde in
statuten en t..rishoudelijk reglement van de Politieke Partij Democraten 66. Wijziging van dit statuut
wordt vastgesteld door het hoofdbestuur. na overleg met de redaetieraad.

Art.2 De Democraat wordt geredigeerd vanLit de beginselen. cie zijn neergelegd in het poIitieke programma
van 066. De Democraat streett naar een brede berichtgeving over zowel politieke a1s organisatorische
zaken die D66 aangaan, voIgens een redactionele formuIe cie in overeensterrming met het hoofdbe-
stuur is vastgesteld.

Art 3 De Litgave van De Demoaaat verschijnt onder verantwoordelijkheid van een door het hooftbestuur in
te stellen redaetieraad van tenminste zes leden. De redaetieraad is een hoofdbestuurscommissie als
bedoeld in artikel 101 lid 1 sub c. De redaetieraad kiest Lit haM midden een voorzitter. De redactieraad
verdeelt haM werk in onderling overleg.
In gevaJ van incompatibilite d'hl.meLJrSkan de ~tst mogelijke meerderheid van de redactieraad een
lid van de redactieraad vragen zijn of haar functie neer te !eggen.
Wordt vruchtbare samenwerking tussen de meerderheid van de redaetieraad en een van de hoofdbe-
stuursleden, de fractievertegenwoordiger, of de toegevoegde redaetiemedewerker, danwel binnen de
redactieraad tussen de hoofdbestuursleden onderling, onmogelijk dan kan de redactieraad een
gemotiveerd verzoek aan de benoemende instantie doen een of rneer leden in de redactieraad te ver-
vangen.

Art 4 De redactieraad vergadert tenminste een rnaaJ voor het verschijnen van iedere Democraat om overleg
te voeren over de inhoud en die vast te stellen. De redactieraad draagt de eindverantwoordelijkheid
veor inhoud en opname van publikaties in De Demoaaat. Deze verantwoordelijkheid strekt zich niet Lit
tot bijdragen van het Hoofdbestuur, de fracties in vertegenwoordigende lichamen, het bestuur van de
Stichting Wetenschappelijk Bureau 066, het bestuur van het OpIeidingscentrum 066. de Adviesraad en
andere partijorganen. AJ deze bijdragen zijn als zodanig herkenbaar san het rubriekshoofd. Oak de
inhoud van ingezonden brieven, die steeds de naam van de scmjver vermalden, valt buiten verant-
woordelijkheid van de redaetieraad. Voorzover er enig misverstand omtrent de redactionele verantwoor-
delijkheid mocht dreigen, worden titels van bijdragen die buiten verantwoordelijkheid van de redactie
vallen, veorzien van een *.

ArtS De deelbegroting -Democraar wordt na overleg met de redactieraad, vermald in de partijbegroting. De
redactieraad bepaalt jaarlijks aan de hand van het redactiebudget en in overleg met het hoofdbestuur
het aantal te verschijnen nummers van De Democraat, a1smede de oplage van De Democraat en Iegt
de verschijningsdata te veren in een schema vast, rekening houdend met de data van congressen en
deelcongressen.

Art.~ Bij verschillen van inzicht 'kan het hoofcl:>estuurde redactieraad llechts in zijn geheel Lit haar funetie
ontheffen. De redaetieraad heeft in dat geval het recht zich 1egenover het hoofdbestuur te verdedigen.
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In dit reglement worden avereenkomstig de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de partij nadere regels
gesteld met betrekking tot het statutaire artikel 24 en de HR-artikelen 020.2. 126. 140, 141 en 142.
Met verwijzing naar het lid 2 van HR-artikel 141, heeft de aJgemene Iedenvergadering van de bestuurdersvereni-
ging op 15 juni 1996 onderstaand reglement vastgesteld.

HOOFDSTUK 1:

(BUITENGEWONE) LEDEN EN ADSPIRANTLEDEN

ArtOO1. 1 In aanvulling op het ges18lde in HR-art.140 kent de vereniging ook buitengewone en adspiranUeden.
Buitengewone Ieden kunnen zijn die Ieden van D66 die een functie hebben vervuld op grond
waarvan zij 1hans lid van de vereniging hadden kunnen worden, doch die functie niet meer
uitoefenen. Adspirantleden kunnen zijn die Ieden van D66 die op enige opvolgingsplaats op een
D66-lijst voor een vertegenwoordigende fundie voorkomen en een actieve roI in de ondersteuning
van de betreffende fractie vervullen.

2 Buitengewone en adspiranUeden betalen een aangepaste contributie aan de bestuurdersvereniging.
3 Acceptatie en beeindiging van het buitengewone en adspiranUidrnaatsehap geschiedt op avereen-

komstige wijze aJsveor de leden.
4 Buitengewone en adspiranUeden hebben het recht aJs toehoorder aile Iedenvergaderingen en

overige aetMteiten van de bestuurdersvereniging bij te wonen, doch hebben op grond daarvan geen
rechten overeenkomstig met leden.

5 Buitengewone en adspirantleden ontvangen de periodieken en averige schriftelijke mededelingen
van de bestuurdersvereniging.

Bericht van opzegging of royement aJs lid, zoals bedoeld in HR-art. 140 lid 5 van het huishoudelijk
reglement dient onder vermelding van de gronden onverwijld, doch in elk geval binnen &en maand
met bericht van ontvangst aan de betrokkene 18 worden verzonden. Het tidrnaatschap eindigt zoals
geregeld in art.140 lid 9 sub b van het huishoudelijk reglement

Met inachtneming van het in de statuten en het huishoudelijk reglement bepaalde, heeft ieder lid van
de bestuurdersvereniging het recht
a. aile ~envergaderiAgen bij 18 waneI'\, aan "dediscussie deelte nemen en 18 stammen in die

vergaderingen waarvan het als zodanig deel uitrnaakt; . . - .
b. deel uit 18 maken van werk- enlof discussiegroepen en daarin zijn stem uit 18 brengen bij de

vaststelling van standpunten en adviezen;
c. kandidaat te staan veor en zijn stem uit 18 brengen bij de aanwijzing van kandida18n voor het

bestuur van de vereniging;
d. bestuursvergaderingen, na voorafgaande melding bij het bestuur, a1stoehoorder bij 18 wonen;
e. een beroep 18 doen op de vereniging 18r ondersteuning van het functioneren in enige gekozen of

benoemde fundie.

MOO4. ~ -De contlibuties worden geind door de penningmeester, die ervoor zorg draagt dat de laden tijdig een
verzoek tot betaling ontvangen enbij niet-betaJing eenmaaJ aan hun verplichting worden ~nnerd.,c,

2 Na atvoering aJs lid wegens contributieschuldwordt het tidrnaatschap geacht wederom in 18 gaan op
de datum waarop de contributieschuld is voIdaan.

ArtOO5. 1 De contributie van enig jaar dient 18 zijn voIdaan op 1 februari van dat jaar, danwel binnen drie
maanden na aanmelding aJs lid.

2 Indien op data, bedoeld in lid 1 niet san de contributieverplichting Is voldaan. is het bestuur
gerechtigd de rechten voortvloeiende lit het Hdmaatschap op te schorten.
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MOOS. 1

2

MOO9. 1

2

3

4

M010. 1

2

3

4

5

MOll. 1
2

De landelijke besluitvonningscommissie heeft met betrekking tot de ledenvergadering w.n de
bestuurdersvereniging een overeenkomstige taak.

De Algemene L.edenvergadering van de Bestwrdersvereniging (LB) heeft tenminste tot taak:
a het kiezen van de leden van het bestuur op een wijze als nader bij of krachtens dit reglement

wordt geregeld; in ieder gevaJ dient elk van de bestuursleden sctYiftelijk te worden verkozen.
b. het vaststellen van de begroting en de daaruit voortvIoeiende contributieverplichting. alsrnede het

goedkeuren van de jaarrekening;
c. het vaststellen en zonodig wijzigen van het verenigingsreglement op worstel van hat bes1uur en

overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen lit het ~ishoudelijk reglement

De LB wordt zo mogelijk tweemaaJ. maar tenminste eenmaaJ per jaar door het bestuur bijeen
geroepen. in principe gelijktijdig met een congresdag van de bestuurdersvereniging.
Voorts wordt de LB ter behandeling van een of rneer sangegeven onderwerpen binnen drie
rnaanden bijeengeroepen op verzoek van tenminste tien percent van de laden.

Het bestuur heaft de p1icht de besluitvorming op de LVn zo ~dig mogeIijk voor 18 bereiden. De
besluitvorming over alle voorstellen geschiedt met gewone rneerderheid van stammen.
ANI het begin van elk jaar steft het bestuur de data van de in het daaropvolgend jaar te houden LVn
vast en maakt deze planning aan de Ieden bekend.
De LV-agenda wordt uiterlijk drie maanden voor de LB, door het bestuur vastgesteld en met een
korte toelichting in "Voor de Draad" gepubliceerd.
Zo spoedig mogelijk nadat de agenda is gepubliceerd worden de voorstellen ter kennis van aile
leden gebracht.

Met betrekking tot alle geagendeerde voorstellen kunnen moties enlof amendementen door de laden
worden ingediend.
De in lid 1 bedoelde moties en amendementen moeten op een voor het landeIijk congras van D66
gebruikelijke wijze zijn opgesteld en door minimaaJvijf laden zijn ondertekend.
Moties en amendementen m.b.t. de geagendeerde voorstellen dienen literlijk een rnaand voor de LB
bij het Iandelijk secretariaat te worden ingediend.
Moties en amendementen m.b.t. de voorstellen en de gegevens m.b.t. de kandidaten voor het
besbJur, worden uiterlijk twee weken voor de LB toegezonden aan die laden die zich voor de LV
hebben aangemeld.
Voor de indiening, behandeling en besluitvorming van voorstellen en de daarop ingebrachte moties
en amendementen is het Iandelijk huishoudelijk reglement van overeenkomstige toepassing.

De LB wordt geleid door een voorzitter, die door het besbJur is aangewezen uit de laden.
De LB behandelt uitsluitend de geagendeerde voorsteJlen en de daarop ingediende moties en
amendementen, die door de besluitvormingscommissie zijn goedgekeurd.

M012. 1 De landelijke verkiezingscommissie heeft met betrekking tot de bestuurdersvereniging een overeen-
komstige taak inzake de voortgang van de kandidaatstellingsprocecJure voor de verkiezingen voor
het besbJur.

2 Aile aanmeldingen voor functies cienen san de voorwaarden en wreisten vermeld in hat landeIijk
huishoudelijk reglement te voldoen.

3 Voor de gehele kandidaatstellings- en verkiezingsprocedure is het landeIijk ~ishoudelijk reglement
van overeenkomstige toepassing.

M013. 1 Bij publicatie van de LB-agenda publiceert het bestuur in welke vacatures de LB dient te voorzien.
2 De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling begint onmiddellijk nadat door het bestuur san de

Ieden mededeling hiervan is gedaan. doch literlijk 4 rnaanden voor de LB en stuit twee rnaanden
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war de LB.
3 Ieder lid van de bestuurdersvereniging kan zich aanmelden a1s kandidaat door middel van een

aanmeldingsfonnulier, te richten aan de Iandelijke verkiezingscommissie pia het landeIijk secretari-
aat. Van deze aanmelding wordt onverwijld een ontvangstbevestiging verzonden.

Art014. 1 Het bestuur dient een zo goed mogeIijke afspiegeling van de Ieden te zijn, waarbij kan worden
onderscheiden naar categorieen gekozen en benoemde functies, waartoe de leden Nan de
bestuurdersvereniging kunnen worden gerekend.

2 Bij de kandidaatstelling dient nauwkeurig te worden opgegeven welke benoemde, danwel gekozen
functie betrokkene waar vervult.

3 Bestwrsleden worden door de LB gekozen, hetzij in funetie YOIgensde methode van bijlage C van
hat tl.Jishoudelijk reglernent, hetzij a1s a1gemeen bestuurslid w1gens de methode van bijlage B van
hat tl.Jishoudelijk reglement

4 Het bestuur wordt gekozen voor de periode van ctie jaar.
5 Een bestuurslid is s1ec:htseenmaal onmiddeIlijk herkiesbaar.

AIs de p1aats van een in funetie gekozen lid van het bestuur 1ussentijds vacant wordt, wijst hat
bestuur lit zijn midden een functie-waamemer aan, mtdat tijdens de eerstvolgende LB door
verkiezing in de vacature wordt WlOrZien.

Art016. 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor hat voorIeggen van voorstellen &an de ledenvergadering inzake:
a de organisatie, activiteiten en de reglementen,
b. de financien, waaronder begroting en jaarrekening;
het bestuur is gehouden initiatieven van laden in normaJe procedure war de ledenvergadering te
brengen.

2 Het bestuur heeft tenminste tot taak:
a het bijeenroepen van de LV vanwege huishoudelijke en politieke aangelegenheden;
b. het organiseren van politieke bijeenkomsten;
c. het verzorgen van de communicatie tussen de Ieden;
d. het behartigen van de belangen van de laden in relatie tot eventuele derden.

Art017. 1 Het bestuur is gemotiveerde verantwoording verschuldigd aan de LB.
2 Het bestuur brengt regelmatig verslag uit over zijn werkzaamheden op de daartoe ge6igende wijze.

Art018. 1 De bestuurdersvereniging heeft een collectief abonnement op de litgave van het OpIeidingscentrum
066 "Voor de Draad", hetgeen in het lidmaatsehap is begrepen.

2 Narnens de bestuurdersvereniging maakt de COOrdinatordeel uit van de redactie van Voor deDraad.
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Onder verwijzing naar artikel 156.2 van het huishoudelijk reglement van D66 heeft het Geschillencollege
op 30 mei 1996 het onderstaande reglement van orde vastgesteld en verwlgens aan het Hoofdbestuur
meegedeeld.

00.1 Het Geschillencollege is ingesteld krachtens artikel 25 van de statuten. Nadere regels zijn vervolgens
gesteld in de artikelen 150 tot en met 161 van het t'tIishoudelijk reglement

00.2 Uitgaande van hetgeen de statuten en het tUshoudelijk reglement voorschrijven is in eft reglement van
orde de regeling van de werkzaamheden en de in acht te nemen orde bij de behandeling van geschillen
nader vastgelegd.

01.1 Een geschil kan aanhangig worden gemaakt gericht op
a: het beslechten van geschillen als genoemd in statuten en reglementen;
b: het desgevraagd uitleggen van statuten en regIementen;
c: het beslissen in beroep voorzover bij of krachtens statuten en reglementen voorzien.

01.2 Een geschil dient schriftelijk, daaronder ook te verstaan per fax, aanhangig te worden gemaakt door
indiening bij het Landelijk 5ecretariaat. De ontvangst wordt terstond Iangs dezelfde weg bevestigd.

01.4 Het Landelijk 5ecretariaat verzorgt de administratieve en organisatorische bijstand ten behoove van de
verdere behandeling van het geschil.

02.1 De voorzitter van het college, of bij diens afwezigheid de vice-worzitter, gaat na of het geschil statutair
tot de taak van het college behoort en of het binnen de reglementaire termijn aanhangig is gemaakt

02.2 De voorzitter is bevoegd geschillen die niet tot de taak van het college behoren of niet binnen de
gestelde termijn aanhangig zijn gemaakt niet in behandeling te nemen, in welk geval hij dit onverwijld

-'onder -opgave van redenen aan degene die hat geschil aanhangig heeft gemaakt- wrder appellant
genoemd - laat meedelen. .

02.3 De worzitter kan worts met appellant in contact treden teneinde na te gaan of verzoening tussen
partijen is te bereiken of anderszins een opIossing voor het geschil kan worden gevonden.

02.4 Blijkt dit niet het geval dan stelt de worzitter de partij waartegen hat geschil aanhangig is gemaa.kt -
verder verweerder genoernd, van het geschil op de hoogte; stelt hij verweerder (behoudens bij geboclen
grote spoed) in staat een verweerschrift op te stellen; stelt nj, aJ naar is worgeschreven, een kamer in
bestaande uit drie of vijf leden, zorgt hij dat alle betrokkenen beschikken over de ingediende scfyjftelijke
stukken en ziet hij toe op een tijdige behandeling door de kamer.
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03.1 Voorafgaande aan de hoorzitting komen de leden van de kamer bijeen 1eneinde uit eigen midden &en
voorzitter aan te wijzen en zich voor te bereiden op de zitting.

03.2 Vervolgens wordt de zitting geopend in aanwezigheid van zowel appellant als verweerder, YerStrekt de
voorzitter informatie over het verloop van de hoorzitting en worden appellant en verweerder in e1kaars
aanwezigheid gehoord.

03.4 Als door overmacht of door het wegblijven van een of beide partijen deze riet in e1kaars aanwezigheid
kunnen worden gehoord kan de kamer riettemin besluiten l.itgaande van van de stukken 1Dt &en
beslissing 18 koman. In dat gevaJvergewist de voorzitter van de kamer zich ervan dat partijen van deze
gang van zaken op de hoogte zijn en dat deze, voorzover daaraan behoefte bestaat en de rnogeIijkheid
sanwezig is, telefonisch of anderszins tijdens de zitting kunnen worden gehoord.

03.5 Beide partijen hebben de mogeIijkheid ter zitting aanvullende stukken ter tatel te brengen. Deze worden
san aile betrokkenen litgereikt .

. 03.6 De worzJUer 'oeeft '6erst .~ "appellant -'g8legenheid lot &en nadere toelichting en wtlWlgens de
verweerder gelegenheid tot verweer of tot een nadere toelichting op een reeds ingediend verweerscmft.

03.7 De leden van de kamer wisselen vervolgens met partijen van gedachten voorzover daaraan behoefte is
om voldoende informatie te verwerven voor het nemen van &en verantwoorde beslissing, of om in
voorkomend geval te komen tot een verzoening tussen partijen.

03.8 Bij de sluffing van de hoorzitting verrneldt de voorzitter dat de kamer over voldoende informatie beschikt
om tot een uitspraak te komen of dat nog nadere informatie wordt ingewacht en dealt hij aan partijen
mea hoe de verdere afhandeling van het geschil zal verlopen.

04.1 Na afloop van de hoorzitting en buiten aanwezigheid van de gehoorden beraadslaagt vervolgens de
kamer over de te nemen beslissing, waarbij er naar gestreefd wordt reeds dan tot een bij voorkeur
unanieme beslissing te komen.

04.2 Kan tot een beslissing worden gekomen dan wordt zo mogelijk het dicb.Jmvan de uitspraak litgeschre-
Yen en ondertekend, in het andere gevaJ zal de voorzitter in &en door hem ondertekende brief de
strekking van het dicb.Jmvermelden.

04.3 Het betreffende document wordt zo snel mogeIijk in handen gesteld van het Landelijk 8ecretariaat dat is
belast met doorgeven van de beslissing aan partijen.

04.4 De beslissing als neergelegd in het dicb.Jmheeft .onmiddeIlijke rechtskracht. Mocht echter een van de
partijen van mening zijn dat niet is w1daan san de procedurele eisen a1s vervat in het "'ishoudelijk
reglement, 4an kan aan de voorzitter van hat college, of san zijn p1aatsvervanger in het gevaJ de
voorzitter deel titmaakt van de kamer, worden gevraagd de -procedure 18 winen 1Detsen. -

04.5 In dat gevaJ beslist deze na &en onverwijld en onpartijdig onderzoek naar de gevolgde procedure
vervolgens of tot handhaving van de beslissing van de kamer, of tot heropening van de procedure door
&en nieuw in 18 stellen kamer.

04.6 Kan niet in een eenmalig beraad van de kamer de beslissing worden genomen, met name ook a1s er
nog wezenlijke informatie ontbreekt, dan wordt nader afgesproken op welke wijze en welk tijdstip wel tot
een beslissing zal worden gekomen, waarbij hat niet noodzakelijk is dat de kamer opnieuw bijeenkomt.

04.7 De beslissing kent drie mogelijke vormen, te weten: appellant is niet ontvankelijk in zijn verzoek of
beroep, het verzoek of beroep wordt ongegrond ver1<laardof tenslotte het verzoek of beroep wordt
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gegrond verldaard. In het laatste gevaJ neemt de kamer nadere beslissingen aJs deze geboden zijn om
18 waarborgen dat de uit de beslissing voortvloeiende noodzakelijke stappen ook daadwer1<elijk worden
uitgevoerd.

05.1 Het door de kamer daartoe aangewezen lid zaJ vervolgens een concept formuleren van de op schrift
gestelde volledige Litspraak, dat is het doct..rnentwaarin naast de vermelding van procedurele aspecten
ook een neerslag van de gebleken feiten en een beoordeling daarvan worden opgenomen Ieidende tot
de gemotiveerde beslissing, waaraan het cictum wordt gehecht.

05.2 Na schriftelijke en zo nodig ook telefonische raadpleging van de avenge leden wordt de definitieve tekst
door de opsteller aan de Ieden 1Degezondenter ondertekening.
Het Landelijk Secretariaat wordt l8nslotte gevraagd de Litspraak san partijen toe 18 zenden.

05.3 Op de uitspraak is geen beroep mogeIijk, tenzij partijen niet reeds eerder de beslissing a1s neergeiegd
in het dictum hebben ontvangen. In dat gevaJis het gestelde in 04.4 a1snogvan toepassing.

06.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en die niettemin een beslissing behoeven beslist de
voorzitter van het college.

06.2 De voorzitter legt in een jaarverslag aan het congres van de partij verantwoording at aver het
functioneren van het college en over het nakomen van de reglementaire procedures.
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066 STATUTEN EN HUISHOUDELlJK AEGLEMENT

TREFWOOADENREGISTEA

YerkJaring:
> '"' zie a1daar
cIe '"' commissie
H.O '" hoofclsU< 0, pag. &'10

15,16 •• 15en16
15/17 •• 15 tlm 17

A tlm H • bljlagen HR

stat HR stat HR
omschrijvjng art. ad. omschrijving art. art.

aanbeveling, schrift. 150.2 - statuten OC door HB 27.1
aanmelding - statuten SWB door HB 26.1

> kandidaatstelling - stukken op agenda con-
> lidmaatschap gres geen acMes AR 170.4
> bestuurdersver. - verkiezingsdeelname

aanvullen besbJur DGRlGR door RB
> SWB 004.8 &an HB 017.3

aanwijzingen VC 13.3 H. 0 - verbinden naam D66 aan
AS kand.lijst door

> besbJur, afd. HBcle v.h. pol.progr. 055.4
acceptatie acMesra(a)d(en) (en)

> kandidaatstelling - aJgemeen 17
> lidmaatschap - congres-agenda 088.2c

acclamatie - Iandelijke 170/185
> stemmen/stemming - minderheidsstandpunten 184.3

accountantscontrole 127.1 - onverenigbaarheid 020.3b
accumulatie funeties 13a - regionale 076
actuele politieke moties acMseurs BV-bestuur 142

> moties stdeling-/deelafdeling(s) (en)
ad hoc commissies zie oak: cJecharge

> commissies ad hoc zie oak: Iedenvergadering alg
adspirantleden - besluitvormingscie 017.2

> lidmaatschap BV - bestaan afd. vaststellen
advies (over) (door) door regiobesbJur 109d

zie oak: stemadvies - bestaan deelafd. vastst
- agenda door AR EK TK door afd. bestuur 111d

EP en vz congrescles 088.2 - bestuur 14.4c 111/112
- agendapunten voortkomend - buitenlandse -/fin. 134

uit voorafgaande - bijeenvoegen
-. lV-besluitendoor Be ()B3.1a .~ald. grenswijziging .1U"

- agendapunten geen acMes - financiervtin.cie 17.2 120/125
door AR 170.4 131/132

- amendementen ineenvoegen OO1B - grenswijziging afd. 109d
- amendementenlmoties &an - grenswijziging deelstd. 079.1b

congres door HB OO8c - indeling regio in atd. 14.4b
- amendementenlmoties VP - indeling std. in

&an congres door PC 056.1c deelstd. 14.4c
- congres door BC OO1E - kandidaatstelling
- financien san penn. door FC 120.1 besturerJconmissies 039.1b
- financien aan LV door FC 120.2 - ledenvergadering
- moties VP aan LV door PC (stdJdeelafd.) 079/082
- rapporten SWB-werkgroepen - onverenigbaartleid 020

door AR aan HB 170.2
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stat HR stat HR
omscbdjving 8L1. 8L1. QrDSCbrijving 8L1. 8L1.

-BfdelingideeJafdeJing(s) en) baJans
(verva/g) > begroting
- onwerkbare bestuurlijke Be

situatie 16.3 101.2 > besluitvormingscie
- opheffen afdeling (vlh rapportagecie)

> bestaan afd. vaststellen bedankbrief H.O
- oprichten afdeling 024.1e

> bestaan vaststellen begrippen ., definities H.O
- overIegorganen 080 begroting. jaarrekening,
- programmacie 051/056 baJansen exploitatie-
- stemadviescie 016.2 rekening (en)
- Yerkiezingscie 011/015 - afdeling 131/133
- verkiezingsdeelname GR 017.2 - beleidsvoomemens 22.3
- witte gebieden, bevordering - Demoaaat F5

door RS oprichting afd. in 109c - financiele cies 120/124
afdelingloze gemeente 109c - ledenvergadering 22.1 070.2d
afdracht 089.2d

> fin. bijdrage - moties/amendementen 090.1
agendapunten voortkomend - Opleidingscentrum E 10

uit AlV-besluiten 083.1a - overschrijding 121.2
akte, notariele 28.2 O,E - partij 125/128
aJgemene leiding 066 23 - regio 129/130
a1gemene organ en - SWB 011

> organen belangenbehartiging
amendemenVmotie (en) bestuurders, externe 24
- advisering door HS 098e beleidsonderdelen.
- advisering door HB-cie voor opgave 024.1g

het programma 051.2 beleidsvoomemens 22.3
- advisering door PC (VP) 056.1c bereidverklaringen bij
- congresbebandeling 098 - functie-aanvaarding
- definities H.O en zittingstermijn 024.1e
- indiening 090/092 - taakvervulling 024.1f
- indiening, geen indiening - 'zetel ter-beschikking . 024.1f

door leden BC 083.3 beroep
- indiening tijdens congres > geschillencollege

door H8 en 8C 097.3 beslotenheid
- ineenvoegen 0918 > openbaarheid
- inleiding VP, geen am., besluiten, geen 097.4

wel moties 057.1 besluitvorming (s) (en)
- redactioneel 091C - bestuurdersvereniging GOO6
- toelichting (mondeling) bij 098a - ineenvoegen amendementen
- toetsing door adviseren 0918

- I - obesfuitvofming9Cie .3.1-<: "1 - -enenGemeAtsn1'8daotioneel -,~
- vooroverleg H8 met indieners 097.2 Y8rklaren 091C
ADM - VP eindredactie 056.3

> motie, besluitvormingscommissie (en) 17/18 083/085
a1gemene organisatorische - bestuurdersver. GOO6

APM bestuur (s) (en) H.O
> motie, actuele politieke zie ook: betreffende orgaan

AR - 81gerneen 21/23 100/108
> adviesraad, landelijke - adviseurs 142

arbitrage - amendementen ineenvoegen 0918
> geschillencollege - definities H.O

AV
> ledenvergadering, afd. H.O
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stat HR stat HR
Mlscbdjving ad. iII1. cmSChrijviog ad. ad.

bestuur (s) (en) (vervolg) buitengewone Ieden
- kandidaatstelling 010 > tidmaatsehap BV
- ontslag 21.2 burgemeester,
- overeenkomstig H.D onverenigbaarheid 020.1
- programmacie bijzonder(e)

(haren bestuur) 056.1c > Iidmaatsehap
- samenstelling 21.3 > orgaan
- stukken 13b
- verantwoordelijk - H.O . C8J'I1)agnewerving
- verantwoordelijkheid 22 100 leden en kiezers 1oo.1d
- verkiezing 21.1 039 cie
bestuurdersvereniging 140/142 > comrnissie(s)
- begrotin~aarrekening 126 dusteren
- bestuur 142 > amendementen

G 009 ineenvoegen
G 012 Commissaris der
G 018 Koningin, onver. 020.1

- Binnenlandse laken 24d c:ommissie(s) (van)
- besluitvormingscie GOO6 - ad hoc (LV) 17 071
- bijzonder orgaan 14.3a - Adviesraad- 182
- coOrdinator 018.2 > besluitvormings-

126.2 - c:ongres-
142 > Iedenvergadering

- doeI 24 - financiele -
- financiefe cie 120.6b > financien
- HB-Ieden in bestuur 142 - hoofdbestuurs- 101.c
- kandidaatstellinglverk. 039 - permanente (LV) 17 071
- lidmaatschap 140/141 - verkiezings-

G 001 > kandidaatst/verk.
G 005 c:onflicten

- Iedenvergadering GOO6 > geschillenc:ollege
G 011 c:ongres (en)

- onverenigbaarheid - aankondiging 088
bestuurslidmaatschap 12.4 020.2a - acc:ountantsrapport 127.2

- personeel 126.2 - aetiepuntenlijsten 083.1d
- reglement G - advies door
bestuurlijke organisatie 100/108 besluitvormingscie 091E
bestuurscommissie(s) 22.2 - acMes over am./mOties
bestuursstukken H.O * door PC 056.1c
- openbaarheid 13b * door HB 098c
bestuursvergadering( en) - agenda 088

toehoorderschap 005.1g - agenda, wel acMes AR 088
.'~ingtIheri""erit lQ <1802.2 -G83,1a=::

betalingsopdrachten 15.1 - agenda, geen advies AR 170.4
betrokkenheid, - begroting vaststellen 070.2d

persoonlijke (Gel 155 - behandeling in - 0941099
Binnenlandse laken 24d - beslispunten
buiten treden. naar * definitie HO
- bestuurdersverenig. 24d 140.1 *sctYappen 090.8
- hoofdbestuur 15.1 101b .• behandeling 0981099
- Opleidingscentrum, best E 05.1 - besluiten. geen 097.4
- SWB-bestuur 26.5 - besluiten publiceren
- SWB-werkgroepen 26.4 - besluiten schorsen 083.2
- vertegenwoordiging - besluiten vaststellen 083.1d

partij 15.1 - besluitvormingscie 0831085
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stat. HR stat. HR
anschdjving ad. ad. crnschrijviog ad. ad.

. -congres (en) (vervo/g) regiogrenzen cwerschrijden 072.1e
- bewaking uitvoering - 8WB 066, Yel'kiez. bestuur 26.6

besluiten 083.1e - 8WB statuten goedkeuren 26.1
- boeken 092 - taken 070.2
- buitenlanclse afdelingen 072

grenzen wijzigen 072.1d - 1ennijnen 089.2
- bijeenroepen, aJg. 16.2 0731074 - toegang 13b 005.1a
- bijeenroepen bij wijz. - 1ussentijdse YBrkiezingen 038.7

statuten of ontbinding 30 181 - litspraken 050.1a
- commissie (s) 17 071 083.1d

* kosten 102.4 - verantwoording en verslag
- contributie vaststellen 072.1c HB san congres 103
- d8charge 20.2 - YBrkiezing besturen 039
- fin. bijdrage san regio's en en conmissies 19.2 070.2

afdelingen vaststelfen 072.1c - verkiezing leden bijzondere
- frequentie 16.1 073.1 organen 012.1a
- geschillencollege 25.1c - verkiezing lijsttrekker 033
- hoofdpunten besluitvonning 0910 - verkiezingsprogramma 056/057
- huish. reglement vaststellen 070.2c

vaststellen 06 070.2b - voorbereiding 18 087
- ineenvoegen amendementen, - voorstellen (sctTiftelijke) 089

adviseren over 091B - voorstel/en (fonnulering
- jaarrekening vaststellen 070.2d riet-schriftelijk
- kandidatenpresentatie voorgelegde) 18.1

besturen en commissies 039.8 contactpersonen
- Ieiding H.0/094 - HB naar LV-commissies 102.2
- moties en amendementen 090/093 - contactpersonen bij
- notulen 18.1 indiening moties/am. 092.2
- onderwerpen 16.1 contributie
- ontbinding partij 29 - bestuurdersvereniging 126.4
- Opleidingsinstituut 066 140/141

verkiezing bestuur ·27.5 - partij 05.1a 001/003
- Opleidingsinstituut, 09 125.2

vaststelling statuten 27.1 - restitutie 001.2
- orde van het - 094/099 - schuld 09
- ordevoorstellen 099 - vaststellen 072.1c
- presentatie kand. - verplichting bij

besturen/commissies 039.8 kandidaatstelling 11.3
- procedurebewaking 083.1d coordinator
- redactioneel 091c > Bestuurdersvereniging
- regiogrenzen wijzigen 072.1d eurrolatie van funeties 13a
- reglement 089.3 eursussen 27.3

090.6
- secties 094.2 dagelijks bestuur
- speciale zitting 073.4 - a1gerneen 105
- spreektijd 094.1 - delegatie door HB 101.3

098b - Demoaaat fin. verantw. 104.2
099.1a - vergadering, besloten 005.19

- statuten partij vaststelfen 072.1b debat 100.2b
- statuten Iandelijke d8charge

stichtingen goedkeuren 012.1b - definitie H.O
- statuten partij wijzigen 28 - a1gerneen 20.2 127.2
- stemcornmissie 095 - Iandelijk 128
- stemrecht OOS.1ab -DC E 10.3
- subregio's instellen. die - 8WB 011.3
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stat. HA stat HA
omscbrijvjng art.. art.. omschrijYing al1. art..

decharge (verva/g) - congres bijeenroepen
- regio/afd. door land. Fe 120.6 -. Demoaaat-redactieraad q.q. ·104.4
deelatdelingen - fractievoorzitter en

> atdelingenldeelafdelingen samenstelling protiel 018
deelgemeenteraad - kandidaatstelling 019/035
- kandidaatstelling 019/035 - Iijsttrekker wrkiezing 033.4
- onverenigbaarheid 12.4 020.2g - onverenigbaarheid 12.4 020.1/2
detinities en begrippen H.O - opIeidingscentrum q.q. 2:T.7
Demoaaat - prograrrmacommissie, q.q. 052.2
- begrip H.C - SWB-bestuLJ' q.q. 26.8 004.3
- bestuursverantwoordelijkheid 104 - verkiezingen 019/020
- fin. verantwoorclelijkh. DB 104.2 - verkiezingsprogramma 057.2
- opschorting toezending 003.3 expIoitatie-overzichtl-rek.
- redactieraad H.O > begroting, etc.

104, F exteme financiering 05.2
- redactiestatuut F
democratisering 03.1 faillissement O,E
discriminatie (anti-) 11.2 fascistische gezindheid
diskrediet verklaring van niet- 11.2
- 066 10 financiele bijdragen aanldoor
- 8estuurdersvereniging 140.6 zie ook: schenkingen 129c
dispensatie - std. door HB uit contrib. 131.1a
- Iidmaatsehaptermijn 11.3 021.2 - std. subsidies van RB 131.1b
- onverenigbaarheden 021.1 - buitenlandse atd. door HB 133
documentatiemateriaal 27.4 - regio door HB uit contr. 125.3
doelstelling 066 03 129.1a
donateurschap partij 07.1 001 - regio subsidies van HB 129.1b

00617 financi8le commissie(s) (en)
donaties OS.1b DIE 03 zie voor -stukken-: begrating
OV - a1gemeen 17.2 120/124

> Iedenvergadering, deelafd. 20
- 8estuurdersvereniging 120.7

Eerste Kamertractie (en) . " - -blokkeren begrotingspos1en '121.2
- Adviesraad bijeenroepen 179.2 - congres adviseren 120.2
- advisering door AA 170.1 - congres bijeenroepen 074.1d
- adviserende stem in AA 172.4 - decharge penningm a1g. 20.2 120.6a
- congresagenda 088.1 - decharge penningmeester
- congres bijeenroepen 074.1 landelijk 17.2 128
- Democraat-redactieraad q.q. 104.4 - motias/am. 092.1
- tractievoorzitter en - onverenigbaarheden 12.4 020.4

samenstelling pretiel 018 - partijbegroting 121
- kandidaatstelling 019/035 - rich1lijnen 20.3
- tijsttrekker veooezing ...033.4 -. :aamenstelling ..122.1
- onverenigbaarheid 12.4 020.1/2 - status 122.2
- Opleidingscentrum q.q. 27.7 - tussentijdse vacatures 124
- programrnacommissie, q.q. 052.2 - verkiezing in functie 123.2
- SWB-bestuur q.q. 26.8 004.3 - Zittingstennijn 123.1
- verkiezingen 019/020 tinanci6n (en) 04/05 120/133
- verkiezingsprogramma 057.2 fractieprofiel 018
erfstellingen 05.1c O.E functie
Europees Parlement > partijfunctie
- Adviesraad bijeenroepen - functiewaamemer bestuursleden H.O
- advisering door AA 170.1 bij tussentijdse vacatures
- adviserende stem in AA 172.4 - aanwijzen 100.5
- congresagenda 088.2b - definitie H.O
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stat HR stat HR
omschrijving ar:1. ar:1. omschdjving ar:1. ar:1.

\l8heimhouding - royement 004.2
- Geschillencollege 152.3 - stemadvies (corrmissie) 026.2
- Iedenadministratie 07.3 - 1aak 25
geldmiddefen 05 D.E - 1ussentijdse verkiezingen TK 038.3
geluidsband congres 096 - verslagen vergaderingen 102.5
gemeente(n) (en) - verweersc:hrift 154.2
- afdelingsloze - 109c - verzoening 153.3
- grenzen afd. 111d - YOOrZitter 151/156
gemeenteraadsfractie (en) - me! 102.3
- afd. vergadering gewestraad, voorzitter,

bijeenroepen 082.2 onverenigbaarheid 020
- fractieondersteuning 079.1a gewone lV-commissies

081 > corrmissies
111b goecJkeuren H.C

- kandidaatstelfing 019/035 GR
- onverenigbaarheden 12.4 020 > gemeenteraad
- verkiezingen, ~ndgedachte 066 03

besluit deelname 017 grondgedachte D66 en Iidm. 08
- vendezjng~pagne 079.1a
- vendezingsprogramma 061 handtekeningen
Geschillencollege (en) 25 150/161 > amendementenlmoties
- beroep tagen uitspraak 158.2 > betaJingsopdrachten
- besturen, bijzondere organen > vertegenwoordiging

en commissies 039.2 HB
- bestuurdersvereniging 140.3 > hoofdbestuur
- bijzonder orgaan 14.3 herkiesbaarheid. beperkte 13a 100.4
- Demoaaat 104 herstemming
- dispensatie lidmaatschaps- > kandidaatstelling en v.

termijn 11.3 hoofdbestuur (en) 23 101/108
- dispensatie onverenigbaarh. 021 - accountant aanwijzen 127.1
- herstemming bij kand.stelling 013.2 - adviesraad bijeenroepen 179.2
- hoofdbestuur ,eontaetpersoon 102.2 - adviesraaddeelname HB aan
- hoofdbestuur, geschil 159 .beraadslaging 172
- jaarverslag 151.2 - adviesraad, verdeelsleutel 171.4
- kamer 153/159 - adviserende stem HB in AR 172
- kamer, voorzitter 156 - advisering door AR aan HB 170.1
- kandidaat atwijzen 010.2d - advisering over SWB-rappor-

025.4 ten door AR san HB 170.2
- kandidaat atwijzen bij - advisering HB san congres 092.1

tussentijdse verkiezingen 038.3 - ftnanciele bijdrage san
- kandidaat schrappen van lijst 035.3 regio's 125.3
- kandidaatstelling, geen geschil 023.2 - financitle bijdrage aan

-- -«osten ~l 152.4 afd. ~29.2 ';;.-
- kosten geschillencollege 103.4 - 81gemene leiding 23.1
- ledenvergadering litspraak 083.2 - amendementen en moties.
- tid opzeggen wegens CMWIegmet indieners 097.2

contributieschuld 004.2 - begroting,1aarrekening 125/127
- tid weigeren of royeren 07.2 004.2 - beslissingsbevoegdheid 06.3 101
- maatregel HB bij onwerkbare - Bestuurdersvereniging,

situatie op (sub)regionaaJ of begroting 126
(deel)afdelingsniveau 101.2 - Bestwrdersveren. q.q. 142

- niet-ontvankelijkheid beroep 153 - bevoegdheden 23 101
- onverenigbaarheid 020.3 - corrmissies 17 101.c
- reglementerings- en - congresvoorstellen

publicatierecht 161 (doen) voorIeggen 100.1
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stal HR stal HR
QlDschrijving ad. ad. gmschdjving ad.. ad.

hoofdbestuur (en) (vervolg) - verkiezingsdeelname
- congres adviseren over DGR GR PS advies door

moti~amendemenren 092.1 HB-cie vh pol.progr. 055.4
- congres bijeenroepen 073 ~ wrtegenwoordiging partij -15.1
- congresleiding aanwijzen 094.1 - wantrouwen, motie van 108
- c:ongresvoorbereiding 0871089 - zittingstermijn 107
- c:ontactpersonen met hoofdpunten besluitvonning 09.1d

LV-commissies 102.5 incompatibiliteit
- contributie-inning 002 > Ol'1Y8'8nigbaarheid
- contributieregeling 125.2 informatiemateriaal 27.4
- Dagelijks Bestuur 105.1a informatieverificatie H.O
- Dagelijks Bestwr, vergad. 005.1 012.2
- delegatie aan DB 101.3 initiatiefvoorstellen 100.1d
- Demoaaat, fin. verantw. 104.2 ilsolventie (SWS) 013
- Demoaaat, toezending 003.3 instruetie orntrent
- Demoaaat, uitgave 104.1 - besluitvonningsproc. 083.48
- Democraatredactie. HBcie F3 - financieel toezicht 20.3
- Demoaaatredactieraad q.q. 104.4 - verkiezingsprocedures 013.3
- dispensatie lidm.termijn 11.3 021.3 internationale aspecten van
- financiele bijdrage besluiten 03.1c

weigeren 05.2 inwonerschap 08.2
- financiele cie 120.1
- geschillencollege, geschil 152/156 jaarrekeningljaarverslag (fin.)
- geschillencollege, uitleg SHR > begroting, jaarrekening etc.

beslissing ter kennis laden 159.2 jaarverslag GeschillencoUege 151.2
- herstemming 013.2
- hoogste bestuursorgaan 14.2 kamer
- kandidaatstelling 106 > Geschillencollege
- kand. van lijst schrappen 035 kandidaatstelling en 11/12
- lid opzeggen wegens verkiezingen (en) 19 0101039

contributieschuld 09.1b - acceptatie/afwijzing 025
- lid toelatentweigeren 07.2 - besturen en commissies 039
- liquidatie '"29.3 - tlijzondere organen 039
- moties > amendementenlm. - contributieverplichtingen 11.3
- onwerkbare situatie 16.3 - direkte verkiezing 13a

> oak bij regia en afd. - formele H.O
- Opleidingscentrum bestq.q. 27.5 - formulier 023.1
- Opleidingscentrum, inzage - geheime verkiezing 13d

jaarstukken E 10.4 - herstemming 010.3
- Opleidingscentrum, verzoek 27.2 - informatieverificatie 012.2
- OpIeidingscentrum statuten 27.1 E06d - in functie C
- programmacommissie q.q. - Iidmaatsehap D6S 11

zetel en voordracht 052.2 - Iidmaatschap andere partij 12
- quorum 101.3 - Iidmaatsehapsduur 11.3
- regiogrenzen 14.48 - Iijst opstellen 034
- regiohoofdbestuurslid. - Iijstsamenstelling B

voordracht 075.1d - Iijstvolgorde 010.3
- samenstelling HB 105 - methode verkiezing
- SWS-bestuur q.q. 26.8 004.3 personsn in functie C
- SWB statuten, advies 26.1 012 - methode verkiezing personen
- SWB, verzoeken aan 26.2 18rverwlling van plutsen
- taken 23 1021104 op kandidatenlijsten en voor
- vacaturemelding 039.1 vervulling meerdere gelijke
- verkiezingsdeelname VBC8turesin besturen/cies B

DGR GR PS besluit HB 017 - onverkiesbare p1aats 024.2
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stat HI=! stat HR
omscbrijvjng ad. ad. ornscbrijving aI1. ar1.

kandidaatstelling en - regio/subregio verg.
verkiezingen (en) (verva/g) informeren door AR-leden 173

- open 13a Iedenwerving 100.1d
- opening en s1uiting kand. 13a 022 Ieeftijd..1eeftijdgrens
- persoonlijke gegevens 024 - gewoon Iidm. 14 jr 08.1
- persoonlijke toelichting 024 - bijzonder lidm. 18 jr 08.2
- presentatie 010.2b - kandidaatstelling 024.1

027/028 Iegaten 05.1c DIE 03c
- recht kand.stelling 005 leiding partij, a1g. 23.1
- referenties, geen 024.1d Iidmaatsehap andere partij 12.1 024.1c
- schrappen van lijst 035 Iidmaatsehap BV 140/141
- terugtrekken 025.6 - a1gemeen G 001G
- toelichting, persoonlijke 024 005
- vereisten 11 024 - adspirant G 001
- verkiezingscommissie(s) 17 010/015 - buitengewoon G 001
- vertegenw. Jichaam 11 010/038 Iidmaatsehap partij (en)
- yo/gorde 034 - a1gemeen 07/12 001/007
- voorverkiezingsronde 019.7 - bijzonder lidm. 07/08 006

036 - Democraat 104.1
- voorwaarden 11 024 - introduetie nieuwe Ieden 27.3
kascommissie - opzegging 09 004

> financiele commissie - rechten 005
KB - rechten niet overdraagbaar 005.3

> Koninklijk Besluit - royement 09 004
kiesrecht, actief H.O - 1Oe/ating 07.2 001.2
kiesrecht, passief H.O - zetel bij beeindiging 024.1f
kieswet 012/035 Jidmaatsehap vert. orgaan
Koninklijk Besluit H.O zie oak: verkiezing

- zetel ter beschikbaar stellen
Iandelijk secretariaat (en) bij beeindiging 024.1f
- algemeen 105.4 liquidatie 29
- bestuurdersver. 126.2 LV H.O
- verzendhuis 028 ., ·ledenvergadering
- zetel GC en LV-cies 102.3 LVC H.O
La > verkiezingscommissie, land.

> Bestuurdersvereniging, Jijsttrekker
Iedenvergadering - Eerste Kamer 033.4

Iedenlijsten - Tweede KamerlEP 033/034
- geen gebruik voorkeursacties 028.1c - tussentijdse \lerkiezingen TK 038.7
- vertrouwelijkheid 07.3 Iijstvolgorde
- stemrecht 005.1b > kandidaatstelling
Iedenvergadering H.O

ee-{J(}#(:~ -maatsmappelijke .functies -024.~
zje VOOf landelijke Jeden- mac:htiging

vergacJering: congres - betaJingsopdrachten 15.1
- a1gemeen 16/20 0701071 - deelname verkiezingen 15.1
- afdeling (AV) 079/082 - kandidaten 024.e
- afde/ingldeelafdeling - periocJiekeoverboeking 003.2

bijeenroepen door HB 16.3 101.2 majeure poJitieke thema's H.O
- besluitvonning 16.1 083/085 050
- commissies 17 071 meerderheid
- deelafdeling (DV) 079/082 > stemmenlmeerderheid
- regio/subregio 075/078 rninderheidsstandpunten (AR) 184.3
- regio/subregio verg.

bijeenroepen door HB 16.3 101.2
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stat HR stat HR
omschdjving ad. ad. omscbdjyjng ad. ad.

••tninister(en} - bijzondere 14.3 072.1a
- onverenigbaarheid 020.1 - hoogste 14.1
- voorronde TK-verkiezingen 029.2 organisatie
moties (en) - bestuurtijke 100/108

> ook amendementenlmoties - partij 14
- aetuele poIitieke (APM) 093 OYerdracht (geen)
- a1gemene - stemrecht 13c

organisatorische (ADM) 090.7 overeenkomstig bestuur H.O
- orele (voorstellen van) 099 overeenstemming metlin H.O
- wantrouwen. van 108.1 OYergangsbepalingen 190/191

overleg
naam 066 01 - in OYeriegmet H.O
- gebruik 017.4 - na overteg met H.O
nationaliteit 08.2 OYerIegraden
niet-leden 066 - afdeling 080

in SWB-bestuur 26.6 - detinitie 17.6
notariele akte - regio 076

> akte overlijden 09.1 E 06a

onafhankelijkheid partij 05.2 partijen, andere Iidm. 12 024.1c
one man one vote 13c 024.1k
onpartijdigheid 155.2 partijfuncties 14.5 H.0
ontbinding 066 28/29 - gelijktijdig vervullen 13a
ontslagbrief H.o partij-organen H.O
- kandidaatstelling bij partijvoorzitter (en)

onverenigbare functies 024.1h - protiel fractie TK EK EP 018
onverenigbaarheid penningmeester 066 (en)
- algemeen 12 020 - benoeming in functie 105.1a
- dispensatie 021 - Bestwrdersvereniging 127.2
- tinancieJe cie 124.1 - contributie-inning 002.2
- ontslagbrief H.O - decharge 20.2

024.1h - kosten GC en LV-cies 102.4
- programmacie reglafd. "053 - 1ekeningsbevoegdheid 15.1
- verkiezingscie 015.1 - tussentijds aftreden 128
onverkiesbare plaats 024.2 zie oak financieJe commissie
openbaar lichaam, lidm. penningmeester SWB 066 (en)

onverenigbaarheid 12.4 - benoeming 26.6 D
openbaarheid penningmeester Opteidings-
- vergaderingen 13b centrum D66 (en) Z7.7 E
- vergaderstukken 13b personeel D66
Opleidingscentrum 066 (en) Z7 E > landeIijk secretariaat
- aanvulling bestuur tot personeel Bestwrdersver. 126.2

statutair minimum 27.6 personeel OpIeidingscentrum Z7.7 E09
- bestuurdersvereniging 142 personeel SWB 009
- ontslag door bestuur E06f persoonlijke betrokkenheid
- Voor de Draad G 018.1 lid Geschillencollege 155.1c
oprichting D66 02 p1aatsvervanging
opvolging, tussentijdse 014.1e - q.q. leden in QC-bestuur Z7.7
opzegging - q.q. leden in SWB-bestuur 26.8 004.3

> lidmaatsehap poIitiek(e)
orde - debat 100.2b
- reglement van (GG) 156.2 - protiel 016.1
- voorstel van 099 - programma 050
orgaarVorganen - thema's, majeure O5Oa
- algemene 14.1 poststemming 029
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stat HA stat HA
ornschdjviog art. art. ornschrijviog 8l1.. 8l1..

preambule - Yeride~ng~pagne 075.1a
> programma, inleiding - verkie~ngsprogramma 060

presentatie kandidaten (en) PSVI
- a1gemeen 019 > OpIeidingscentrum 066
- Adviesraadkandidaten 174.3 publicatierecht GC 161
- besturen en cies 039.8 publicaties
- stemadviezen in presen- > Opleidingscentrum 066

1atievergaderingen (mond.) 027.3 > SWB 066
- 1ussentijdse ver1<ie~ngen 038.5 publici1eitscOOrdinator
- vert. organen 027/028 - in functie 105
presidium - Demoaaatredaetie, vz 104.4

> Adviesraad
privacy (en) q.q. zetels
- Iidmaatschap 066 07.3 - HB in bestuur BV 142
- publicatie uitspraken - HB in CC-bestuur 26.5

geschillencollege 161 - HB in land. progr.cie 052.2
PC - HB in SWB-bestuur 004.3

> programmacommissie quorum
protiel - adviesraad 184.2
- fraetieprofiel 018.1 - hoofdbestuursvergadering 101.3
- politiek profiel 016.1 - ontbinding partij 29/30
- Opleidingscentrum: richt- - statutenwijziging partij 28

lijnen m.b.t. elsen kand. E 04.1 - statutenwijziging SWB 012
profileringspunten

in!. VP 057.1 raad
programma (politiek -) > adviesra(a)d(en)
- algemeen 050 > gemeenteraad
- hoofdbestuurscie voor hat 051 racistische gezindheid,

055 verklaring van niet- 11.2
programma (verkiezings-/ rapportagecie

aile niveaus) > besluitvonningscie
- actualiseren (land.) 058 AB
- a1gemeen 050 > regiobestuur
- commissies 051/056 AC
- eindredaetie 054.1 > besluitvonningscie
- Europees Parlement 059 reaetie, persoonlijke 026c
- gemeenteraden 061 rechtsgeldigheid
- inleiding land. VP, niet beslissingen HB 101.3

amendeerOaar, wel moties 057.1 rechtskracht
- provinciale staten 060 - beslissing GC 160
- tussentijdse TK-verk. 058 - reglement 06.2
- Tweede en Eerste Kamer 057/058 rechtspersoonlijkheid
- vaststelling 070.2c - O66-organen 15.2

101 - OpIeidingscentrum D66 27.1
- voordracht vz land. PC 054.2 - SWB 066 26.1
programma (verkie~ngs-llandelijk) redactieraad H.O
Provinciale Statenfraetie (en) > Demoaaat
- fraetie-ondersteuning 075.1a redaetiestatuut F

077 redaetioneel verklaren H.O
109b 091C

- kandidaatstellinglverkiez. 017/035 referentie 024.1
- onverenigbaarheden 12.4 020.2d regiolsubregio(naaJ) (AVIS¥) (en)
- regiovergadering 077 - a1gemeen 14.1
- verkie~ngen, - adviesraad (land.) 173

besluit deelname 017 - adviesraad (regio) 076
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stat HR stat HR
omscbrijving art. ar:t. anschrijving ar:t. ar:t.

regio/subregio(naa~ - voorstellen 22.1c 100.1
(RV/SV) (en) (vervolg) reglementerings- en
- atd. bestaan vaststellen 109 publicatierecht
- afd. grenzen wijzigen 109.d Geschillencollege 161
- afd. indeling vaststellen 14.4b resolutie H.O
- afd. verg. bijeenroepen 082.2 richtlijnen
- afd. oprichten in witte > instruetie

gebieden bevorderen 109c royement (en)
- besluitvormingscie 17.2 079/082 - be6indiging Wdmaatschap
- bestuur, 81g. 109/110 066 09
- communieatie met HB 105.3 - be6indiging Iidmaatschap
- congres bijeenroepen 074.1c BV 140.6
- financientfin. cie 17.2 120/130 - beroep 004.2
- fin. bijdrage door HB 129.1a - GC, betrokkenheid 155.1c
- hoofdbestuursleden 105 - gronden 10
- indeling in reg. door HB 14.4 - SWB-bestuurslidmaatschap 006f
- kandidaatstelling besturen RV H.O

en commissies 039.1b > ledenvergadering, regionaJe
- ledenvergadering schenkingen

> a1gerneen - atdeling 131.1c
* regio/subregio (RV, SV) 075/078 132.3

- onverenigbaarheid 020.3c - partij 05.1d 127.3
- onwerkbare bestuurlijke - Opleidingscentrum 066 E03

situatie 16.3 101.2 - regio 129.1c
- opleidingsactiviteiten 27.3 130.3
- organisatie 14.1 - SWB. vrijwillige bijdrage 003
- overlegorganen 076 scholing en vorming
- programmacommissie 051/056 > Opleidingscentrum 066

060 schorsing lid
- stemadviescie 016.2 > royement
- subregio instellen (RV) 075.1c schrappen
- subregio vaststellen - agendapuntlbeslispunterv'

door RB 14.4 sub-beslispunten 090.8
- verkiezingen, - kandidatenlijst, van 035

besluit deelname 017 - lid > royement
- verkiezingscie 011/015 secretaris
- vertegenwoordiging 109a - ambtelijk (BV) 142
- voordracht HB-lid (RV) 075.1d - partij 15.1 105.1a

- tDegevoegd H.O
reglernent(en) (en) 102
- aanvullende 23.2 s10tbepalingen 190/191
- afdelings- 079.2 spreekbeurten 1oo.3b
.- -8estuurdersver'eniging 141.2,G spreektijd
- congres- 089.3 > congres

090.6 sprekerslijsten 098b
- definities H.O staatsseaetaris
- ledenvergadering 070.2b - onverenigbaarheid 020.1
- onvoorzien in 06.3 - voorronde TK-verk. 029.2
- rechtskracht 06.2 stadsdeelraden
- regio 075.2 > deelgemeenteraden
- SWB-raad van acMes 010 Staten
- toetsing bij geschil 25.2 > provinciale staten
- van orde (GC) 156.2 statuten partij (en) 01/30

bijl. H - bewaking 18
- verenigings- (BV) 141.2 - huish. regl., relatie 06.2
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stat HR stat HR
l)[Dschrijving ad. ad. gmschrijviog ad. act.

statuten partij (en) vacatures in
(vervolg) besturen en cies B
- inwerkingtreding 28.2 * verkiezen personen
- Litleg bij geschil 25.2 072.1b in functie C
- wijziging 28/30 - stenvecht
statuten * a1gemeen 13

> ook OpIeidingscentrum 066 * in een regio/afd. 005.1
> ook SWB D66 * niet oven:iaagbaar 13c 005.3

stemadvies/stemadviezen - one man one vote 13c
zje ook: stemadviescommissies - over onderwerpen 16.1

- a1gemeen 026 - over personen 095.2
029.4 - pos1stemmingen 029/034

- mondelinge tijdens * Adviesraad 174
pesentatievergadenng 027.3 * TK V8l'\II'08Qdeverk. 038

- schriftelijke - sctviftelijk 095.2
> voorkeursaeties 028 - voImacht, niet bij 13c

- sctviftelijke, avenge - voorkeursstemmen 036
niet toegestaan 027.5 stelrlfraetie

stemadviescommissies > gemeenteraad > Prov. Staten
- algemeen 016 stichting
- onverenigbaarheid 020.3d > Opleidingscentrum 066

zie oak stemadviesladviezen > SWB 066
stemcommissie stukken H.O

- bestuursstukken 13
stemmenlstemmingen (in) - congresstukken 089
- acdamatie 095.3 - openbaarheid 13b
- adviesraad 184 - vergaderstukken 13
- biljet 025.6 subsidies
- commissie (LV) 095 - hoofdbestuur aan regio 129.1
- definienng geldig - regiobestuur aan afd. 131.1

uitgebrachte stemmen A - Opleidingscentrum 066 E 03d
- geheime 13d - SWB 066 003
- herstemming 010.3 SWB D66 (en)
- meerderheid - algemeen 26 0

* absolute (LV/HR) 06.1 - Adviesraad 183.4
* absolute (Fe) 120.4 - bestuur 004
* gewone (helft + 1) - bureau 009

van aanwezige leden 095.1 - bijzonder orgaan 14.3
184 - kand.stelling en

* tweederde v.d. uitge- verkiezing bestuur 072.1a
brachte stemmen (SWB) 013 - OpIeidingscentrum 066

* tweederde v.d. uitge- q.q. zetel in bestuur 'Zl.7
brachte ~emmen de - raad van advies 010.-
1Bnminste 5% van de - statuten 0
Ieden uitmaken of - werkgroepen 26 002
1enminste 750 Ieden 28.1 012 - werkgroeprapporten en

* tweederde v.d. litg8- AR-adviezen san HB 170.2
brachte sterrmen van LV tBkeningsbevoegdheid D66
waarin tenminste 50% > vertegenwoordiging D66
van aile Ieden 1ennijn(en)
aanwezig 29.1 - am./mOties indienen 090.6

- stem-methode - betaJingen 003.2
* verkiezen personen - corves bijeenroepen 30 073

in vert. Iichamen en - congresvoorstellen 089
meerdere gelijke - contributiebetaJing 003.2
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stat. HR stat. HR
QlDschrijving ad. ad. cxnschrij.ving 811.. 811..

termijn(en) (veNO/g) - verkiezingsprogramma 057
- ~ishoudelijk regle- - congresagenda 088

mentswijziging 191 - fractievoorzitter en
- kandidaatstelling samenstelling profiel 018

besturen, bijzondere
organen en corrmissies 039 litgangspunten

- kandidaatstelling verta- - D66 03
genwoordigende Hchamen 019 - organisatie 14

- ledenvergadering bijeen
* afdJdeelafd. 082.1 vacature
* regiolsubregio 078.1 - melcing door HB 039

- statutenwijziging 30 - tussentijdse 100.5
- stemacMescomrnssies vaste commissies

instellen 016.2 > commissies, permanente
- verkiezingscomrnssies vaststellen H.O

instellen 011 verantwoon:fing
- verkiezingsdeelname PS/GR 017 - bestuur aan leden 22.3
thema's, majeure politieke (en) - hoofdbestuur san congres 103.1
- definitie H.O - vertegenwoordigers
- hootdbestuurscie war het (EP EK TK PS GR DGR)

politiek programma 055.1 san Ieden 024.1f
- politiek programma 050 verdeelsleutel AR 171.4
toehoorder bij vergadering 005g vereniging(s) (en)
toelating a1s lid - jaar 04

> lidmaatsehap - opheffing 29/30
toelichting (bij) - oprichting 02
- amendementen/moties 098a - reglement (BV) H.O
- kandidaatstelling 024.1d - vertegenwoordiging 15
toezicht, financieel 120 vergaderingen
tussentijds attreden (en) - openbaarheid 13b
- Adviesraad 175.3 - 1elefonisch (Fe) 120.4
- Hoofdbestuur 107.4 - toehoorders 005.1g
- Opleidingscentrum 066 E 04.6 vergaderstukken 13b H.O
- penningmeester 128 verifieatie informatie 012.2
- SWB 066 004.5 verkiezing(s) en
- verkiezingscommissie 015.1 > kanc.idaatstelling en -
Tweede Kamerfractie (en) vertegenwoordiging
- Adviesraad bijeenroepen 179.2 - afdeling 111
- advisering door AR 170.1 - OpIeidingscentrum,
- adviserende stem in AR 172.4 p1v.q.q.-1id 27.7
- congresagenda 088.1 - OpIeidingscentrum. vert. E05
- congres bijeenroepen 074.1 - partij 15.1
- Demoaaat-redactieraad q.q. 104.4 - regio 100a
- fractievoorzitter en - SWB-bestulJ'

samenstelling profiel 018 p1v.q.q.-1id 26.8
- kandidaatstelling 019/038 - SWB-bestuur
- lijsttrekkerverkiezing 033 naar bulten 1reden 26.5 005.1
- Iijsttrekkerverkiezing bij - SWB-werk~pen

vervroegde verkiezingen 038.7 naar buiten treden 26.4
- onverenigbaarheden 12.4 020.1/2 vertrouwelijkheid
- Opleidingscentrum q.q. 27.7 > privacy
- programmacommissie, q.q. 052.2 verweerschrlft 154.2
- SWB 066 002 verzoening 153
- SWB-bestuur q.q. 26.8 004.3 volmacht
- verkiezingen 019/038 > stemmenlsterrmingen
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stat HR stat HR
omschdjyjng an. ad.. cxmctnijyjng an. an.

wordracht wor/door werkgroepen
- aanbeveling GC bij > hoofct>estuurscommissies

kandidaat GC 150.2 > SWB D66
- DB-lid door HB 106.3 wetensc:happelijk bureau
- Democraat redactieraad > SWB 066

aan HB 104.4 witte gebieden
- GR-steunfractie 081.3 - definitie H.D
- HB-lid door regioverg. 075.1d - bevorderen oprichting
- meervoudige - afdelingen in 109c

*PC 052.2.3 woonplaats EGiniet in NL 07.3
* regiohoofdbestuurslid 075.1d wraking 155.3

106.2
- Opleidingscentrum 066 zetal

bestuur door bestuur OC E 04.1 - aanvaarden 024.1e
- PC-lid (land.) door HB 052.2 - GC en LV-cies 102.3
- PC-lid (reg/afd.) - ter beschikking stellen 024.1f

door bestuur 052.3 zittingsduur
- PC-worzitter door HB 054.2 > betr. orgaan
- PS-steunfractie On.3 * maximaJe 100.3
- regio-hoofdbestuurslid 106.2
- schrappen van

kandidatenlijst 035
106.2

- stemadviescie door HB 016.4
- SWB 066 gekozen leden 004
- voorzitters permanente cies 054.2
- enkelvoudige
- meervoudige
workeursaeties (en)
- algemeen 028
- tussentijdse verkiezingen TK
voorkeursstemmen 038.5
voorlichting (OC) E02
voomemens
- beleid 22.3
- verkiezingsfonds besteding 127.4
voorzitter
- OBlin funetie 105.1a
- fungerend H.o
- partij 15.1
- LV-commissie in functie 071
VP

> verkiezingsprogramma

wantrouwen
- matie tegen geheel AS 112.5
- matie tegen lid AS 112.6
- tegen voorzitter

Geschillencollege 151.2
- matie tegen geheel HB 108
- matie tegen lid HB 108.3
- matie gegen kabinet 038.1
- matie tegen geheel RB 110.5
- matie tegen lid RB 110.6






