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STATUTEN 
van de vereniging Politieke Partij 
Democraten 66, gevestigd in 's-Gravenhage, Art. 8. 1. 
zoals goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 
11 februari 1969, nr. 49. 

Art. 1. De vereniging draagt de naam: Politieke 
2. '66, "Demo- Partij Democraten bij afkorting 

craten '66 of '1)66", en is gevestigd te 
s-Gravenhage. 

Art. 2. De vereniging is opgericht op veertien okto- 
Art. 9. ber negentienhonderd zesenzestig en is niet 

ingang van heden aangegaan voor onbepaalde 
tijd. 

Art. 3. 1. D'66 stelt zich ten doel de radicale democra- Art. 10.1. 

tisering van de samenleving en het politieke 
bestel door als politieke partij met alle 
geëigende middelen ervoor te ijveren dat: 
a. de kring van degenen die effectief deel 
hebben aan de politieke en maatschappelijke 2. 

besluitvorming zover mogelijk wordt uitge- 
breid; 
b. de besluitvorming plaatsvindt na onbevoor- 
oordeelde afweging van alle terzake doende 
feiten en vooruitzichten; 
c. bij de besluitvorming aan de gevolgen op 
lahgere termijn en aan de internationale 
aspecten een groot gewicht wordt toegekend; 
d. de politieke verhoudingen gebaseerd worden Art. 11. 

op concrete partijprogramma's. 
2. De in deze doelstelling vervatte grondgedach- 

ten worden nader uitgewerkt in het politiek 
program, dat ten grondslag ligt aan alle 
activiteiten van 066 en zijn frakties in de 
vertegenwoordigende lichamen. Art. 12.1. 

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

lid. Een besluit tot niet-toelating kan 
slechts worden genomen op gronden, ontleend  2.  
aan deze statuten. Van een besluit tot niet- 
toelating staat beroep open op de Geschillen- 
commissie. 

3.  t. 5. 1. Iedere Nederlander of inwoner vanNederlanc 
van zestien jaar en ouder, die redelijker- 
wijs geacht kan worden in te stemmen met de 
grondgedachten van 066, kan lid worden en 
zijn van D'66. Art. 13, 

2. Indien betrokkene tevens lid is van enige 
andere landelijke politieke partij is hij/zij Art. 14.1. 

niet verkiesbaar in besturen van 066 en kan 
niet door 1)66 kandidaat gesteld worden voor 
een vertegenwoordigend lichaam. 

Art. 6. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden; 2. 

b. de ontvangst van een schriftelijke opzeg- 
ging bij het secretariaat van D'66. Opzegging 
laat de contributieverplichting voor het 
lopende jaar onverlet, ook een eventuele ver 3. 

zwaring van deze verplichting; 
c. schriftelijke opzegging door het hoofd- 
bestuur wegens een contributieschuld, zich 
uitstrekkende over meer dan één jaar, met 
inachtneming van het hieromtrent bepaalde in 
het huishoudelijk reglement. Na afvoering  4. 
kan men eerst weer tot het lidmaatschap wor- 
den toegelaten wanneer de contributieschuld 
is voldaan; 
d. schriftelijke opzegging door het hoofd- 
bestuur wanneer het lid niet meer voldoet 
aan de eisen, gesteld in art. 5.; 
e. royement. 

Art. 7. Het hoofdbestuur kan een lid royeren, indien  5. 

het in strijd met de statuten of het huis- 

houdelijk reglement handelt, dan wel indien 
het de partij of één harer organen in ernsti-
ge mate in discrediet brengt. 
Bericht van opzegging of royement als lid 
moet onder vermelding van de gronden binnen 
één maand per aangetekende brief aan de be-
trokkene worden verzonden. 
Bij opzegging of royement als lid bestaat 
beroep op de Geschillencommissie, uit te 
oefenen binnen een maand na ontvangst van het 
bericht van opzegging. 
De contributieverplichtingen worden vastge-
steld door de Algemene Ledenvergadering op 
voorstel van het hoofdbestuur. 
D'66 kent drie algemene organen, te weten: 
a. de Algemene Ledenvergadering; 
b. het Hoofdbestuur, waarbinnen het Dagelijks 
Bestuur; 
c. de Adviesraad. 
Voorts kant 866 regio ' s, subregio's en af-
delingen, alsmede de volgende bijzondere 
organen: 
a. de Rapportagecommissie, 
b. de Programmacommissie, 
c. de Geschillencommissie, 
d. de Financiële Commissie, 
e, commissies ad hoc, 
f. werkgroepen. 
Het Huishoudelijk Reglement stelt regelen 
omtrent de samenstelling van de partij-
organen vast op de grondslag van beperkte 
herkiesbaarheid in dezelfde functie en be-
perkte mogelijkheid gelijktijdig meer dan 
één functie te bekleden. 
Het lidmaatschap van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal is onverenigbaar met het be-
kleden van enige bestuursfunctie binnen de 
partij. 
Het lidmaatschap van de vertegenwoordigende 
lichamen - met uitzondering van dat van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal - is onder-
ling onverenigbaar. 
Overige incompatibiliteiten met betrekking 
tot het lidmaatschap van vertegenwoordigende 
organen en bestuursfuncties binnen de partij 
worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld. 
Het stemmen bij volmacht op een vergadering 
is niet toegestaan. 
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste 
orgaan van D'66; zij komt tenminste eenmaal 
per jaar bijeen.Aan haar komen alle bevoegd-
heden toe die niet door de Wet of de Statuten 
aan andere organen zijn opgedragen. 
De Algemene Ledenvergadering wordt geleid 
door een oneven aantal voorzitters en de 
notulen worden gehouden door een notulen-
commissie. 
Een stemcommissie beslist ter vergadering 
bindend of de Algemene Ledenvergadering een 
besluit heeft genomen. Een rapportagecommis-
sie beslist, indien wordt gestemd, over een 
niet schriftelijk vastgesteld voorstel, over 
de inhoud ervan. 
Het Huishoudelijk Reglement stelt nadere 
regelen omtrent bijeenroeping, aankondiging, 
agenda, leiding der vergadering en de wijze 
waarop besluiten worden genomen met dien 
verstande dat bijeenroeping in ieder geval 
geschiedt door schriftelijke kennisgeving 
aan de leden, welke kan worden gepubliceerd 
in het door D'66 uitgegeven orgaan. 
Ieder ter vergadering aanwezig lid heeft één 
stem. 



Art, 15,1, De leden van D66 kiezen rechtstreeks op een 
nader bij Huishoudelijk Reglement te bepalen 
wijze het Hoofdbestuur, dat bestaat uit de 
leden van het Dagelijks Bestuur en één lid 
uit elke regio. 

2,  Elke regio kiest een hoofdbestuurslid en een 
plaatsvervangend hoofdbestuurslid. 

3,  De leden van het Dagelijks Bestuur worden 
rechtstreeks door de Algemene Ledenvergade- 
ring gekozen. 

4. Ontslag van de leden van het Hoofdbestuur 
geschiedt door de Algemene Ledenvergadering 
op nader in het Huishoudelijk Reglement f6 
bepalen wijze. 

Art, 16, Het Hoofdbestuor bestaat uit tenminste negen 
en ten hoogste zevenendertig leden. De samen- 
stelling -en het aftreden van het Hoofdbestuur 
geschiedt op bij Huishoudelijk Reglement vast 
te stellen wijze. 

Art, 17,1, Het Hoofdbestuur is belast met de algemene 
leiding van D66 en met de uitvoering van de 
besluiten van de Algemene Ledenvergadering, 

2, Het Hoofdbestuur is bevoegd aanvullende re- 
glementen vast te stellen voor huishoudelijke 
en politieke vergaderingen, mits deze niet in 
strijd zijn met de Statuten en het Huishou- 
delijk Reglement. 

3. Het Dagelijks Bestuur is belast met de dage- 
lijkse leiding van 066. 

Art, 18, D66 wordt in en buiten rechte vertegenwoor- 
digd door twee hoofdhestuursleden, van wie 
tenminste één lid van het Dagelijks Bestuur 

- 

moet zijn. 
Art, 1-9, Leden, die voor enige bestuursfunctie binnen 

D66 of namens 066 voor een lidmaatschap 
van enig vertegenwoordigend 1ichaa8 in aan- 
merking wensen te komen, moeten een door het. 
Hoofdbestuur opgestelde vragenlijst invulleb 
en ondertekenen, waaruit blijkt dat zij na 
-negen mei negentienhonderdveertig niet zo- 
danig betrokken zijn geweestbij handelingen, 
uitingen of voorvallen waaruit een nationaal- 
socialistische, fascistische of racistische 
gezindheid blijkt, of zij niet zodanig heb- 
ben deelgenomen aan activiteiten van de be- 
zettende macht dat een of ander een moreel 
beletsel zou vormen bij de kandidatuur voor 
het- lidmaatschap van een vertegenwoordigend 

.lichaam-; -- 

Art, 20, De Algemene Ledenvergadering verleent, de 
Financiële Commissie aan wie het financiële 
toezicht op het bestuur is opgedragen gehoord. 
aan de penningmeester al of niet voorwaarde-
lijk décharge over het gevoerde beheer, zoals 
66n en ander nader is geregeld in het Huis- 
houdelijk -Reglement. '- - 

Art,. 21, De Adviesraad is een Eerste en Tweede Kamer-
fraktïe en Hoofdbestuur adviserend- orgaan, 

- 
De samenstelling en het functioneren is ge-
regeld bij Huishoudelijk Reglement. - 

Art, 22,1, Werkgroepen functioneren onder auspiciën van 
de Stichting Wetenschappelijk Bureau 066 
die haar taken in haar Statuten regelt.. Deze 
Statuten komen tot stand na advies van het 

- Hoofdbestuur en na goedkeuring door de Alge- 
mene Ledenvergadering van D66, 

2, Het Hoofdbestuur kan het bestuur van de 
- Stichting Wetenschappelijk Bureau 066 ver- 
-zoeken voor een bepaald onderwerp een werk- 
-groep in te stellen, - 

Art, 23,1, Een regio verenigt alle leden, wonende in ee 
door het Hoofdbestuur vastgesteld gebied. 

2, Een subregio •verenigt alle leden, wonende in- 
een door het regiobestuur vastgesteld gebied 

3, Een afdeling verenigt alle leden wonende in- 

Statuten 

- en door -het regiobeftuur vastgesteld gebied, 
- 

- dat in beginsel één of meer gemeenten omvat, 
4,  Het Huishoudelijk Reglement stelt de grond- 

- regelen voor regios, subregio's en afdelin- 
gen, - 

5,  Regio 's, subregio ' s en afdelingen zijn be- 
voegd eigen reglementen vast te stellen, 

- mits deze geen bepalingen bevatten, die in- 
strijd zijn met Statuten en Huishoudelijk - 

- Reglement van 066, - 

- 6, Regio 's, subregio ' s en afdelingen zijn geen - 
- 

rechtspersonen, 
Art, 24,1, Samenstelling, bevoegdheden en verplichtin- 

gen van de bijzondere organen worden geregeld 
in het Huishoudelijk Reglement - 

- 2, Commissies ad hoc kunnen door de Algemene 
Leded-vergadering, de Adviesraad en de, leden- 
vergaderingen van regios, subregio 's en af- 
delingen worden ingesteld ter uitvoering van 
door deze vergadering nader omschreven op- 
drachten 

Art, 25, Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalen- 
derjaar. - 

Art, 26,1; De geldmiddelen van 066 bestaan uit: - 

- a; Contributies, 
b, donaties, 

- C. erfstellingen en 1e-gaten, 
- d, schenkingen, 

e alle overige baten 
2, Het Hoofdbestuur weigert een fïnanciëie hij- 

- dragewanneet, naar inzicht van te : .:-: - :te - 

- éénderde van de hoofdbestuursled,i, avrdoor 
- de -politieke onafhankel ijkheid van de partij 

in gevaar kan  worded  gebracht, 
Art, 27,1, Wijziging van deze Statuten is mogelijk door 

-- 
- een besluit van de Algemene Ledenvergadering, 

- 
- genomen met tweederde meerderheid \''r de -  uit- 

- - gebrachte stemmen, 
2. Een wijziging treedt niet eerder in -rking 

- - 
-. dan nadat een notariële akte is akt,. 

Ar--b, 28,1,- De Algemene Ledenvergadering stelt - - Huis- 
-- - hbudelijk Reglement vast, dat - gewijgd kan 

- - -- -  worded  door een - besluit van de Algaacne Ledën-F 
-- -- - vergadering, genomen met absolute meerderheiC 1 

van de uitgebrachte stemmen. 
2, Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strij 

zijn met de Statuten, - 

.1 In gevallen waa r in do Sta ,—en en het  Huis- 
houdelijk Reglement fllLv ---. - -;-- -cn, beslist 

- het -  Hoofdbestuur, - onvern-.--vrd bet bepaalde 
-in art. :14, lid 1, -- 

J'rt 29,1 Een besluit tot ontbinding jan P 
- --. door de Algemene Ledenvergadër-i 

nn1 tweedei de meerderheid van a 
2 Het ontbindingsbesluit geeft sar au  

eel liquidatiesaldo een met het doel van- 0 1 66 - 

- strokende bestemming 
- 3 - Bij ontbinding vanD ' 66 geschiedtde liqui- 

datie door het Hoofdbestuur. - 

Art 30.1. Een bes l uit als bedoeld in art. 27 or  art 28 
kan alleen - worden genomen, - i ndi-éd de Algemene 

- 
-, Ledenvergadering is bijeengekomen met de mede- 

-- -- debing dat aldaar een dergelijk besluit zal 
- worden voorgesteld. - 

- -- - 2 -  De termijn voor bijeenroeping tot .een zoda- 
nige vergadering bedraagt tenminste zeven - 

dagen. - - 

-- 3, De- letterlijke tekst van een -voorstel - tot -- 

- wijziging van Sta ----- - - P Huishoudelijk 
Reglement of tot ont-binding der partij wordt 

- tenminste, vijf .dagen - Voor de vergadering hij 
het landelijk secretariaat en ter ëergaderïnc 

- - 
- ter inzage gelegd en wordt- tenminste veertien - 

- 
- - dagen tevoren aan de regiobesturen toegezon- 

den, - 



Ustuk II  

H: ukI  

LEDEN EN DONATEURS 

Leden 

Art. 1. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt 
bij het landelijk secretariaat 
Het lidmaatschap wordt geacht in te gaan op 
de datum van ontvangst van de aanmelding. 

Art. 2. Het hoofdbestuur beslist over de toelating 
als lid. Een besluit tot niet toelating kan 
slechts genomen worden op gronden ontleend 
aan artikel 5 van de Statuten. Van een be-
sluit tot niet toelating staat beroep open 
op de geschillencommissie. 

Art, 3. De rechten van het lidmaatschap verbonden 
kunnen worden uitgeoefend zodra aan de con-
tributieverplichting is voldaan. 

Art 41. De contributie voor enig jaar dient te zijn 
voldaan op 1 juli van dat jaar. 

2. De contributies worden geind door de penning-
meester van het hoofdbestuur. Deze stelt de 
betalingsregeling vast, 

3. Het contributiejaar is gelijk aan het ver-
enigingsjaar. 

4. De Algemene Ledenvergadering stelt op voor-
ste] van het hoofdbestuur een gedifferen-
tiNerde contributieregeling vast. 

Art, 5. Met inachtneming van het in de Statuten en 
het Huishoudelijk Reglement bepaalde, heeft 
ieder lid van D66 het recht: 
1, alle ledenvergaderingen bij te wonen, 

aan de discussie deel te nemen en te stem-
men in die vergaderingen waarvan het als 
zodanig deel uitmaakt; 

2, deel uit te maken van werkgroepen en hun 
vertakkingen en daarin zijn stem uit te 
brengen bij de vaststelling van rapporten 
en adviezen; 

3. zijn stem uit te brengen bij de aanwij-
zing van kandidaten die door 066 ge-
steld worden bij de verkieing van 'een 
vertegenwoordigend lichaam; 

4, kandidaat te staan voor bestuursfunkties; 
5, kandidaat te staan voor te kiezen bij- 

zondere organen van 066; 
6. kandidaat te staan namens D66 voor een 

vertegenwoordigend lichaam; 
7, bestuursvergaderingen, uitgezonderd die 

van het dagelijks bestuur, na voorafgaan-
de melding bij het bestuur als toehoorder 
bij te wonen, met dien verstande, dat de 
fungerend voorzitter in bijzondere geval- 
len de vergadering geheel of gedeeltelijk 
besloten kan verklaren. 

Donateurs 

Art, 6. Donateurs zijn allen die geen lid zijn van 
066 en jaarlijks vrijwillig bijdragen aan 
de geldmiddelen van D66. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Art, 7. De Algemene Ledenvergadering (A.L.V ) wordt 
gevormd door de leden van Dub. 

Art, 8. De A.L.V. is het hoogste orgaan van Dub in- 
zake alle aangelegenheden op landelijk poli- 
tiek en organisatoriscn terrein, voor zover 
die niet door Statuten of Huishoudelijk keg- 
lenient  aan andere organen zijn opgedragen. 

Art. 9,1, De A.L.V. wordt tenminste een maal per jaar 
door het hoofdbestuur bijeengeroepen binnen 
zes maanden na afloop van het boekjaar, 

2. Tijdens deze A.L.V. worden in elk geval de 
jaarrekening en de begroting behandeld. Zo- 
nodig worden verkozen net hoofdbestuur en de 
commissies, 

Art. 10,1. Voorts wordt de A.L.V. ter behandeling van 
een of meer aangegeven onderwerpen binnen 
drie maanden bijeengeroepen op verzoek van' 
a, een van de kamerfrakttes van Dbb 
b, de adviesraad 
c, tenminste twee algemene regiovergaderinge 
d. tenminste 10 procent van de leden. 

2. Indien niet binnen twee weken aan het ver 
zoek gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoe- 
kers zelf tot die bijeenroeping overgaan op 
de wijze waarop het hoofdbestuur de A.L.V.  
bijeenroept of per advertentie in drie veel- 
gelezen dagbladen. 

Art, 11. Het hoofdbestuur kondigt iedere A,L,V, ulter 
lijk acht weken tevoren aan, met dien ver- 
stande dat tussen de datum van verzending 
van de aankondiging en de opening van de 
A.L.V. tenminste acht weken liggen. 

Art. 12,1. Een door het hoofdbestuur bijeengeroepen 
A.L.V. behandelt in de eerste plaats de 
hoofdbestuursvoorstellen en de daarop inge- 
diende amendementen. 

2. Een op verzoek bijeengeroepen A.L.V. behan- 
delt in de eerste plaats de door de verzoe- 
kers aangegeven onderwerpen. 

Art, 13.1. De concept-agenda van de A.L.V. wordt met 
inachtneming van de artikelen 11 en 12 door 
het hoofdbestuur vastgesteld en met behoor- 
lijke toelichting bij de aankondiging van 
de A.L.V. aan alle leden toegezonden. 

2. Tot vier weken, of zoveel korter als het 
hoofdbestuur mogelijk acht, voor de aan- 
vang van de A.L.V. kunnen onderwerpen aan de 
agenda worden toegevoegd op verzoek van: 
a. een van de kamerfrakties van D66 
b. de adviesraad 
c. tenminste één algemene regiovergadering. 

Art. 14.1. In een congresreglement zal als sluitings- 
datum voor het indienen van moties en amen- 
dementen nooit een vroegere datum worden op- 
gegeven dan die welke twee weken later ligt 
dan de datum waarop alle leden de congres- 
voorstellen per post hebben ontvangen. 

2. Tijdens de A.L.V. kunnen moties en amende- 
menten worden ingediend die zijn goedgekeurd 
door tenminste één algemene regiovergadering 
met dien verstande dat ieder lid tijdens de 
A.L.V. moties en amendementen kan indienen 
die betrekking hebben op de agendapunten die 
volgens lid 2 van artikel 13 aan de agenda 
zijn toegevoegd. 



Huishoudelijk Reglement 

Art 

Art 

Art 

Art, 

Art 

Art 

Art 

Art 

3. Dc  rapportagecommissie en de programmacom-
missie hebben het recht op de grondslag van 
de ingediende amendementen ook tijdens de 
A,LV, amendementen in te dienen. 

4. Over niet in de agenda opgenomen onderwer-
pen kunnen geen besluiten worden genomen 
behoudens het in het tweede li.d bepaalde, 

15,1. DeA,L,V, wordt geleid door een oneven aan-
tal voorzitters, die door het hoofdbestuur 
zijn aangewezen uit de leden die geen zit-
ting hebben in het hoofdbestuur en de pro-
grammacommissie. 
Bij de behandeling van een onderwerp waarbij 
één der voorzitters, uit hoofde van enigerlei 
partijfunktie persoonlijk is betrokken, 
treedt deze niet op als fungerend voorzitter 
zolang deze behandeling duurt. In de geval-
len betreffende de gang vn zaken op de 
A.L.V. waarin het huishoudelijk reglement 
niet voortiet, beslissen de gezamenlijke 
voorzitters, De fungerend Voorzitter van de 
A.L.V. heeft het recht spreektijd te Verde-
len en te beperken. De beslissingen van de 
voorzitters zijn bindend behoudens onmiddel-
lijk beroep op deA.L,V,, die daarover stemt 
zonder discussie, 

2. Op voorstel van de voorzitters kan.de  A.L.V. 
zich ter voorbereiding van de plenaire dis-
cussie in sekties splitsen onder leiding 
van de door de voorzitters aangewezen sek-- - 
tievoorzitters, Voorstellen die in een sek--- 
tievergadering minder dan 25 procent van de 
stemmen hebben gekregen worden in de  plc--  - 
naire zitting niet aan de orde gesteld. 
Voorstellen die in een sektieVergadering 25 
procent van de stemmen of meer hebben gekre-
gen, worden in de plenaire zitting aan de 
orde gesteld; amenderen van deze voorstellen 
is niet mogelijk behoudens het bepaalde in 
lid 3 van artikel 14, 

161. Een A.L .V. begint met de aanwijzing van een 
stemcomnissie en een notulencommissie op 
voordracht van de voorzitters, - 

2. De stemcommissie registreert de uitgebrachte 
stemmen, beslist zonder beroep over de gel-
digheid daarvan en constateert de uitslag 
van de stemming. 

3. De notulencommissie maakt een zakelijk ver-
slag van de vergadering. Dit •verslag wordt 
binnen twee maanden na sluiting van de 
A.L.V. toegezonden aan alle leden van 066, 

17. Behoudens het in Statuten en Huishoudelijk 
Reglement bepaalde neemt de A.L.V. beslui-
ten met absolute meerderheid van stemmen 
Indien geen der aanwezige leden stemming 
wenst, kan de A.L.V. bij acclamatie een be-
sluit nemen, 

18.1. Ieder bij een stemming op de A.L.V. aanwezig 
lid kan één stem uitbrengen, 

2, Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 
Hierbij is art, 17 niet van toepassing. 

3, Over taken wordt gestemd op een door de voor-
zitters te bepalen wijze. 

- 

HOOFDBESTUUR 
Art, 19,1, Het hoofdbestuur bestaat uit de leden van 

het dagelijks bestuur en één lid uit elke 
regio, 

2. Het dagelijks bestuur wordt tijdens de 
A.L.V. gekozen volgens de methode van bij-
lage C van het 54ui5houde1ijk Reglement, 

3, Elke regio kiest een hoofdbestuurslid en 
tenminste één plaatsvervangend hoofdbestuurs-
lid. De verkiezing. geschiedt schriftelijk 
volgens de methode van bijlage C van het 
Huishoudelijk Reglement, 

20.1. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voor-
zitter, een vice-voorzitter politiek (eerste 
vice-voorzitter), een vice-voorzitter orga-
nisatie (tweede vice-voorzitter), een eerste 
en tweede penningmeester, een publiciteits-
coördinator, een secretaris-politiek, een 
secretaris-organisatie en een secretaris-
buitenland. 

2. Het dagelijks bestuur regelt de onderlinge 
taakverdeling van zijn leden, 

3. Binnen het hoofdbestuur vervult het dagelijk 
bestuur de uitvoerende taak. 

21.1. Ieder lid van 066 kan zichzelf of een ander 
lid, mits dit zich daartoe bereid verklaart, 
kandidaat stellen voor het dagelijks bestuur 

2. Ieder lid van een regio kan zich zelf of een 
ander. lidvan die regio, mits dit zich daarto' 
bereid verklaart, kandidaat stellen als re 
regio--hoofdbestuurslid. 

22. De gelegenheid tot kandidaatstelling voor 
het dagelijks bestuur vangtaan onmiddellijk 
na de aankondiging van de datum van de A.L.V. 
en eindigt vier weken vóór genoemde datum, 
of zoveel korter als het hoofdbestuur nodi g  
acht. Kandidaten dienen te worden opgegeven 
aan het landelijk secretariaat. De kandidaat-
stelling dient vergezeld te gaan van de on-
dertekende vragenlijst als bedoeld in arti-
kel 19 Van de Statuten, 

23,1, Bij de kandidaatstelling voor het dagelijks 
bestuur stelt iedere kandidaat op door het 
hoofdbestuur te verstrekken formulieren de 
volgende persoonlijke gegevens ter bekend-
making aan de leden, beschikbaar: 
a, personalia 
b. gegevens omtrent lidmaatschap en funkties 

binnen de partij, 
2. Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat een 

zakelijke samenvatting van deze gegevens 
tijdig vóór de A.L.V. ter beschikking van 
alle leden wordt gesteld. 

24,1. Het hoofdbestuur wordt gekozen voor de pe-
riode van twee jaar ,  

2. Een hoofdbestuurslid is slechts één maal en-
middellijk herkiesbaar, 

25,1. Het lidmaatschap van het hoofdbestuur is 
niet verenigbaar met enige andere partij--
funktie, behalve het lidmaatschap van de 
programmdcommissie en de commissies ad hoc, 

2. Funkties in niet in dit reglement geregel-
de commissies gelden niet als partijfunkties 

3 Het lidmaatschap van het hoofdbestuur is 
niet verenigbaar met het lidmaatschap van 
enig vertegenwoordigend lichaam, met uitzon-
dering van het lidmaatschap van een gemeen-
teraad van een gemeente met minder dan 
éénhonderdduizend inwoners, 

26. Voorzover door Statuten, Huishoudelijk Regle- 
ment en de A.L.V. niet beperkt, heeft het 
hoofdbestuur alle bevoegdheden betreffende: 
a. Organisatie op landelijk niveau en coör-

dinatie van aktiviteiten van afdelingen, 
subregio ' s en regio ' s 

b. het nemen van beleidsbeslissingen en het 
kenbaar maken van eigen meningen en con-
clusies als de opvatting van het hoofdbe- 
stuur. 

27,1. Het hoofdbestuur is gemotiveerde verantwoor-
ding verschuldigd aan de A.L.V. 

2. Het hoofdbestuur brengt regelmatig verslag 
uit over zijn werkzaamheden op de daartoe 
geëigende wijze. 

Art 

Art 

Art 

Art 
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Art. 281. Neemt de A.L.V. een motie van wantrouwen aan 
tegen het hoofdbestuur dan dient dit onver- 
wijld af te treden. 

2. De dagelijkse gang van zaken wordt afgehan- 
deld door het dagelijks bestuur, dat binnen 
drie maanden de algemene ledenvergadering 
bijeen roept om een nieuw dagelijks bestuur 
te kiezen. De regio's kiezen binnen drie 
maanden hun nieuwe regio-hoofdbestuursleden, 
die tegelijk met het nieuwe dagelijks be- 
stuur in funktie treden. 

Art. 29, Als de plaats van een lid van het dagelijks 
bestuur tussentijds vacant wordt, wijst het 
hoofdbestuur uit zijn midden een opvolger 
aan totdat tijdens de eerstvolgende A.L.V .  
door verkiezing in de vacature wordt voor- 
zien. Ais de plaats van een regio-hoofdbe- 
stuurslid tussentijds vacant komt, kiest de 
de regio tijdens  dg  eerstvolgende Al gemene 
Reqiovergadering een opvolger. 

Art, 30,1. Jaarlijks na afloop van het verenigingsjaar, 
laat de penningmeester de boeken van de ver- 
eniging controleren door een door het hoofd- 
bestuur aangewezen registeraccountant. Het 
rapport van deze accountant wordt terstond 
overgelegd aan het hoofdbestuur en de fi- 
nanciële commissie. 

2. Op de eerstvolgende A.L.V. stelt het hoofd- 
bestuur het exploitatieoverzicht over het 
afgelopen jaar, de balans en het accoun- 
tantsrapport aan de orde en verzoekt de 
A.L.V. de penningmeester te déchargeren. 

Art, 31, De toelichting op de jaarrekening bevat on- 
dermeer een lijst van alle schenkingen aan 
D'66 van meer dan vijfentwintighonderd gul- 
den zonder vermelding van de namen der 
schenkers. 

Art. 32,1. Jaarlijks biedt het hoofdbestuur de A.L.V. 
een begroting voor het komende jaar ter 
goedkeuring aan. 

2.  Tevens dient het hoofdbestuur hierbij een 
voorstel voor een gedifferentieerde contri- 
butieregeling voor het komende jaar in. 

3.  Naast het begrotingsvoorstel wo rdt een meer- 
jarenraming aan de A.L.V. ter goedkeuring 
voorgelegd. 

4.  Aan de meerjarenraming en de begroting wordt 
een regeling toegevoegd voor de financiële 
bijdrage aan de regio's. Deze bijdrage be- 
staat uit een basisbedrag, dat op grond van 
de meerjarenraming voor minimaal vier jaar 
door de A.L.V. wordt vastgesteld en een aan- 
vullend bedrag, dat jaarlijks op de basis 
van de begroting wordt bijgesteld. 

5.  Separaat legt het hoofdbestuur verantwoor- 
ding af over de besteding van het verkie- 
zingsfonds en verschaft inzicht in de voor- 
genomen besteding van dit fonds. 

Art, 33.1, Bij tussentijds aftreden van de penningmees- 
ter zijn de bepalingen betreffende de jaar- 
rekening van overeenkomstige toepassing 
voor het gedeelte van het kalenderjaar dat 
eindigt met de dag van aftreden, 

2. De beslissing omtrent décharge wordt geno- 
men op de eerste A.L.V. die gehouden wordt 
nadat aan het bepaalde in art, 30, lid 1 is 
voldaan. 

Hoofdstuk  IV  

BIJZONDERE ORGANEN 

Art. 34.1,D'66 kent drie soorten bijzondere organen, 
te weten vaste commissies, commissies ad 
hoc en werkgroepen. 

2, Vaste commissies zijn: 
a. de rapportagecommissie 
b. de programmacommissie 
c. de geschillencommissie 
d. de financiële commissie 
a. de landelijke verkiezingscommissie. 

Art. 35,1. Een lid van D'66 kan slechts van één vaste 
commissie deel uit maken, 

2.  Leden van een vaste commissie zijn slechts 
éénmaal als zodanig onmiddellijk herkies- 
baar. 

3.  De A.L.V. kiest op niet-bindende voordracht 
van het hoofdbestuur voor zover niet anders 
bepaald, de leden van de vaste commissies. 

Rapportagecommissie 

Art. 36. De rapportagecommissie bestaat uit vijf le- 
den, die telkens voor de tijd van twee jaar 
worden gekozen. De commissie kiest zelf haar 
voorzitter. 

Art. 37.1. Tot de taak van de rapportagecommissie be- 
hoort het geven van objectieve voorlichting 
aan de A.L.V. telkens wanneer een of meer 
leden van D'66 de wens daartoe te kennen ge- 
ven. 

2. De commissie heeft het recht alle door haar 
nodig geachte inlichtingen te vragen aan het 
hoofdbestuur, de kamerfrakties, de program- 
macommissie, de financiële commissie en de 
werkgroepen welke gehouden zijn de gevraagde 
gegevens te verstrekken voor zover dit moge- 
lijk is. 

Art. 38. Vóór de aanvang van de A.L.V. treedt de rap- 
portage-commissie in overleg met alle in- 
dieners van amendementen en moties over de 
uiteindelijke redaktie van hun voorstellen. 
Ook de organen die de oorspronkelijke voor- 
stellen hebben ingediend, worden hierbij ge- 
boord. 

Programmacommissie 

Art. 39.1. De programmacommissie bestaat uit zeven le- 
den, waarvan telkens vier leden voor de tijd 
van tweejaar worden gekozen. 

2.  Het hoofdbestuur en de kamerfrakties wijzen 
uit hun midden gezamenlijk drie leden van 
de commissie aan. 

3.  De commissie kiest zelf haar voorzitter. 
Art. 40. Taaken bevoegdheden van de programmacommis- 

sie worden geregeld in hoofdstuk X van dit 
reglement. 

Geschillencommissie 

Art. 41. De geschillenconr.iissie bestaat uit een voor- 
zitter, tevens lid, en negen gewone leden. 
Alle leden worden telkens voor de tijd van 
drie jaar gekozen. 

Art, 42. De voordracht van - het hoofdbestuür conform 
art.35, lid 3 , vermeldt telkens tenmins- 
te twee maal zoveel namen als er vacatures 
zijn te vervullen. Een groep van tenminste 
vijfentwintig leden van woo is bevoegd-de- 
ze voordracht aan te vullen. 



d. een beslissing in beroep als bedoeld in 
art.46, sub c,waarbi'jeen lid van de kamer 
reeds betrokken is geweest. 

3. De beslissing omtrent wraking wordt door de 
betreffende kamer genomen bij gewone. meer 
derheid van stemmen; binnen acht dagen nadat 
het bezwaar is ingediend. 

49. De voorzitter van de commissie is; alvorens 
een geschil formeel bij men kamer aanhangig 
te maken, steeds bevoegd, te pogen de par-
tijen te verzoenen. 

50.1. Een geschil bedoeld als in art. 46 kan door 
belanghebbenden mondeling of schriftelijk' 
bij de commissie aanhangig worden gemaakt. 

2. De voorzitter van de kamer stelt de wijze 
van behandeling vast, met inachtneming van 
het bepaalde in art. 55 ,en ziet erop toe 
dat partijen in een geschil gelijke kansen 
hebben om hun standpunten toe te lichten, 

51. De kamer doet ,uitspraak uiterlijk binnen 
drie maanden na de dag waarop een geschil 
'ter kennis i's gekomen van  dg  voorzitter van 1 

de commissie, met dien verstande dat zij in 
zaken als bedoeld in. art. 46 sub c en d, 
binnen één maand beslist, 

52. De kamer beslist als goede mannen en vrouwen 
naar billijkheid en bij meerderheid van 
stemmen. Bij, de beslissing wordt vermeld of 
deze met eenparigheid dan wel bij meerder-
heid van stemmen is genomen. Een beslissing 
kan slechts dan genomen worden, ' indien de 
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Art 
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Art, 43. De voorzitter van de commissie wordt gekozen  
door  dc  A.L.V. uit een voordracht van drie 
personen, op te maken door de cömmissie. De 
volgorde van de kandidaten op deze voordracft 
geeft de aanbeveling van de commissie weer. 

Art.. 44,1. Ieder jaar treedt een derde van het aantal 
leden der commissie af, met dien verstande. 
dat reeds aanhangige geschillen zoveel moge- 
lijk worden afgehandeld door de leden die 
met de behandeling van de zaak een aanvang 
hebben gemaakt. 

2.  Wanneer 'door tussentijds aftreden niet vast- 
staat welke leden moeten aftreden, stelt de 
commissie bij loting vast, welke leden dat 
jaar zullen aftreden. 

3.  Indien een kamer van de commissie tijdens de
behandeling van een geschil,anders wordt 
samengesteld, vindt een nieuwe behandeling, 
plaats. 

Art, 45.1; De commissie voorziet in haar secretariaat 
in' overleg met het hoofdbestuur. Zij heeft 
haar zetel ten kantore van het landelijk se- 
cretariaat. 

2. De kosten van de comnsissie komen voor reke- 
ning van D'66, doch dienen vooraf door de 
penningmeester te worden goedgekeurd. 
Iedere partij in een geschil dient steeds 
zijn eigen kosten te dragen. 

Art, 46. De geschillencommissie heeft tottak: 
a, het beslechten van geschillen tussen: 

1. de leden van de partij enerzijds en 
partij-organen,, ingesteld bij of 
krachtens de Statuten, dan wel bij of 
krachtens het Huishoudelijk Reglement 
anderzijds; 

2. partij-organen als bedoeld onder 1 
onderling; 

3. partijfunctionarissen onderling. 
b. het desgevraagd uitleggen van de Statuten 

en het Huishoudelijk Reglement; 
c. het beslissen in beroep bij royement; 
d. het beslissen in beroep bij niet toelating, 

als lid van de partij. 
Art, 47.1. De behandeling van de zaak vindt plaats door 

een uit de commissie samengestelde kamer, aan 
te wijzen door de voorzitter. 
Als voorzitter van de kamer zal het lid op- 
treden, dat het langst deel uitmaakt van de 
commissie. 

2.  Een kamer doet geen uitspraak dan nadat zij 
partijen in de gelegenheid heeft gesteld om 
gehoord te worden, 

3.  Een kamer bestaat uit: 
a. drie leden voor geschillen als bedoeld 

in art. 46 sub a; 
b. vijf leden voor zaken als bedoeld in 

art, 46, sub b, c en d. 
Art, 48.1. De voorzitter ziet erop toe, dat in een ka- 

mer geen leden zitting nemen die bij het aan- 
hangige geschil persoonlijk betrokken zijn. 
Bij twijfel hierover beslist de voorzitter, 
waarbij de betrokken leden gehoord worden, 

2. Ook door ieder der bij het geschil betrokken 
partijen kan tot uiterlijk drie dagen vóór 
de mondelinge behandeling schriftelijk of 
mondeling bezwaar worden gemaakt tegen een 
lid van de kamer dat bij het geschil of één 
van de partijen zodanig persoonlijk is be- 
trokken, dat de onpartijdigheid gevaar loopt. 
Een zodanige persoonlijke betrokkenheid zal 
steeds worden aangenomen bij: 
a. bloed- en aanverwantschap in de rechte 

lijn en in de zijlijn tot 'én met de vier- 
de graad; 

b. het bestaan van den dienstverband; 

kamer' voltallig 1s. De beslissing dér kamer 
wordt schriftelijk en gemotiveerd gegeven. 
Zij wordt onverwijld 'aan belanghebbenden 
meegedeeld. 
De leden der kamer die een van de meerder-
heid afwijkend' standpunt innemen kunnen daar-
van schriftelijk doen blijken. Een desbetref-
fend schrijven wordt als bijlage gevoegd bij 
de beslissing. 

3. Iedere beslissing wordt aan betrokken partij- 
en per aangetekend schrijven meegedeeld. Bij 
beslissingen als bedoeld in art. 46, sub b, 
draagt het hoofdbestuur 'er zorg voor dat de 
beslissing aan de leden van D66 ter kenni' 
wordt gebracht. . 

Het lid wiens royement wordt vernietigd, kan 
verlangen dat van deze beslissing door de 
zorg van het hoofdbestuur mededeling wordt 
gedaan aan de leden van D66. 

Art, 54. Alle beslissingen hebben onmiddellijke rechts-
kracht. Beslissingen in zaken als bedoeld in 
art. 46,sub a, zijn bindend voor de partijen 
in een geschil. Beslissingen in zaken als be-
doeld in art. 46',sijb b zijn bindend voor ie-
der die het aangaat, zolang de A.L,V. niet an-
ders béslist, met dien verstande dat beslis-
singen inzake de artikelen met betrekking tot 
de geschillencommissie op de e.v.. A.L.V. die-
nen te worden bekrachtigd. 

Art. 55, De commissie kan met in,acntneming van  nit  
reglement een reglement vaststellen tot na-
dere regeling van haar werkzaamheden, daar- 

'onder begrepen' de, door en voor haar in acht 
te nemen orde bij de behandeling van geschil-
len.  E'en  daartoe strekkend besluit wordt ge-
nomen met meerderheid van stemmen. 
Dit reglement wordt meegedeeld aan het hoofd-
bestuur en door zijn tussenkomst ter kennis 
gebracht 'van de leden en de organen van de 

,partij. " 

Art. 56., , De geschillencommissie heeft het recht de be-
slissing en omschrijving van de aan haar 
voorgelegde geschillen te publiceren in het 
landelijk partij-orgaan. De publicatie dient 
zo mogelijk, kort en zakelijk te zijn, 

Art  
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algemene ledenvergadering tenminste drie per- 
sonen, die tezamen de financiële commissie 
vormen. De A.L.V. is vrij bij haar keuze van 
de voordracht van het hoofdbestuur af te wij- 
ken. Zij kan eveneens al dan niet op voor- 
dracht van het hoofdbestuur plaatsvervangende 
leden aanwijzen. De benoemde leden en plaats- 
vervangende leden blijven gedurende drie jaar 
in funktie, tenzij zij eerder hun taak neer- 
legged, dan wel door de A.L.V. daarvan worden 
ontheven. Afgetreden leden kunnen terstond 
opnieuw worden benoemd. 

Art. 58, De financiële commissie vergadert tenminste 
éénmaal- in de twee maanden en voorts zo dik- 
wijls als de penningmeester en 04n lid of 
twee leden zulks verlangen met de penning- 
meester over de financiële aangelegenheden 
van departij en dient hem van advies. Be- 
sluiten worden door de financiële commissie 
genomen met meerderheid van stemmen in ver- 
gaderingen, waarin tenminste twee leden aan- 
wezig zijn of indien meer dan drie leden 
zijn benoemd, waarin op ten hoogste twee na 
alle leden zijn aanwezig. Besluiten kunnen 
eveneens met meerderheid van stemmen worden 
genomen indien alle leden daarover schrifte- 
lijk, telefonisch of telegrafisch zijn ge- 
hoord. Van de vergaderingen worden schrifte- 
lijke notulen bijgehouden. De leden van de 
commissie kunnen te allen tijde kennis nemen 
van de boeken van de partij en zich laten 
inlichten door de penningmeester over de 
stand van zaken. De commissie brengt aan de 
A.L.V. advies uit over de goedkeuring en 
vaststelling van de begroting en de jaarstuk- 
ken. 

Art. 59, 1. Geen van de hoofdbestuursleden met uitzonde- 
ring van de penningmeester zal medewerken 
aan het aangaan van enige verbintenis ten: 
laste van de partij of aanhet doen van uit- 
gaven waarvan het beloop of het belang een 
waarde van vijfhonderd gulden te boven gaat 
dan na verkregen toestemming van de findn- 
ciële commissie. 

2.  De penningmeester zal niet medewerken aan het 
aangaan van enige verbintenis ten laste van 
de partij of aan het den van uitgaven waar- 
van het beloop of het belang een jaarlijks 
door de A.L.V. vast te stellen bedrag te bo- 
ven gaat dan na verkregen toestemming van de 
-financiële commissie. 

3.  Indien de gevraagde goedkeuring wordt gewei- 
gerd, is het hoofdbestuur, de financiële com- 
missie gehoord hebbende, bevoegd om het be- 
sluit van de financiële commissie terzijde 
te stellen en de goedkeuring alsnog te ver- 
lenen. Van een dergelijk besluit wordt door 
het hoofdbestuur schriftelijk en gemotiveerd 
terstond aan de financiële commissie en ver- 
volgens aan de eerstvolgende-A.L.V. kennisge- 
geven. De financiële commissie kan een alge- 
mene machtiging geven aan het hoofdbestuur 
voor het aangaan van bepaalde verbintenissen 
en het doen van bepaalde uitgaven. 

Landelijke verk-iezingscommissie 

Art. 60,1. De landelijke verkiezingscommissie bestaat 
uit tenminste vijf leden, die telkens voor de 
tijd van drie jaar worden gekozen. 

2. Een lid van de landelijke verkiezingscommis- 
sie kan niet als kandidaat worden aangemeld. 

Art.  

Zodra een lid zich kandidaat stelt treedt 
betrokkene onmiddellijk af als lid van de 
verkiezingscommissie en stelt het hoofdbe-
stuur hiervan in kennis. 

3. Het hoofdbestuur benoemt in een aldus ont-
stane vacature een ander lid en stelt de 
eerstvolgende Al-gemene Ledenvergadering 
voor deze benoeming te bekrachtigen.- 

4. Ingeval van tussentijdse of naderende ver-
kiezingen kan het hoofdbestuur de zittings-
duur met maximaal een jaar verlengen. 

61. Taak en bevoegdheden van de landelijke ver-
kiezingscommissie worden geregeld in hoofd-
stuk  IX  van dit reglement. 

Commissies ad hoc - 

Art. 62. De ledenvergadering, die een commissie ad 
hoc instelt, omschrijft in haar besluit de 

- 
taak en bevoegdheden van deze commissie. - 

Een commissie ad hoc bestaat uit een  on-even 
-aantal leden en blijft werkzaam tot verslag 
aan de ledenvergadering is uitgebracht. 

Landelijke werkgroepen 

Art. 63, Onder landelijke werkgroepen worden ver- 
staan door het hoofdbestuur erkende werk- 
groepen die zich bezig houden met onderwer- 
pen van landelijk politiek karakter. Zij 
kunnen zich in subgroepen en ad hoc commis- 
sies opsplitsen, ten aanzien yam bepaalde 
onderwOrpen, en zich per provincie, (sub) 
regio, afdeling of gemeente vertakken onder 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de be- 
trokken landelijke werkgroep. 

Art. 64,1, De werkgroepen- treden nimmer zelfstandig - 

naar buiten op. Meningen, opvattingen en 
publicaties vallen onder -verantwoordelijk- 
heid van het bestuur van de-  Stichting We- 
tenschappelijk Bureau D66, 

2. Het bestuur-  van de Stichting Wetenschappe- 
lijk Bureau D-66 treedt niet naar buiten op 
dan na overleg met het hoofdbestuur. 

Art,- 65.1. Een werkgroep kan met goedkeuring van het 
bestuur van de Stichting Wetenschappelijk 

- Bureau D66 en van het hoofdbestuur onder 
verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur 
een-deelcongres-organiseren over wijzigin- 
gen-  en/of aanvullingen van het politiek pro- 
gramma. - 

2.  Een dergelijk deelcongres wordt beschouwd 
als een sektievergadering als bedoeld in 

- art. 15, lid 2. -- 

3.  De artikelen 12 t/in -18 zijn op zon voor- 
congres van overeenkomstige toepassing. 

- 

- Hoofdstuk V - - - 

ADVIESRAAD - - 

Art.- 661, De adviesraad, in dit hoofdstuk verder te 
noemen de raad, is een door middel van re-
gionale verkiezingen samengesteld orgaan, 
dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt 
aan het hoofdbestuur en de iste en 2de 
kamerfrakties inzake de vorming van de lan-
delijke politiek en inzake de organisatie-
structuur en procedures van de paktij. 

2. De raad kan gevraagd of ongevraagd advies 
uitbrengen aan het hoofdbestuur over de 
rapporten van de werkgroepen als bedoeld 
in artikel 22 van het Statuten van D'66. - 

Art. 67.1. De raad kan besluiten het hoofdbestuur te 
verzoeken een al-gemene ledenvergadering bij-
een te roepen over één of meer bij dat be-
sluit aan te geven onderwerpen. 

Financiële commissie 

Art. 57. Op voordracht van het hoofdbestuur benoemt de 
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2. Een besluit als in lid 1 bedoeld kan slechts 
worden genomen met absolute meerderheid van 
stemmen, 

68. Het orgaan waaraan door de raad een advies 
is uitgebracht deelt de raad gemotiveerd 
mede of, in hoeverre en op welke wijze ge-
volg is gegeven aan het advies. 

69.1. De raad kan besluiten tot de intstelling van 
tijdelijke commissies van bepaalde in het in-
stellingsbesluit aan te geven werkzaamheden 
of onderwerpen. 

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

70. De raad en commissies kunnen, indien dat voor 
de vervulling van de taak noodzakelijk is, 
werkgroepen van de Stichting Wetenschappelijk 
Bureau van D66, het Politiek Scholings- en 
Vormingsinstituut en andere deskundigen raad-
plegen. 

71,1. De raad bestaat uit vijftig leden. 
2. Elke regio als bedoeld in artikel 23, lid 1 

van de Statuten heeft tenminste één zetel in 
de adviesraad. 

3. De overige zetels worden toegedeeld aan de 
regio's naar evenredigheid van het aantal 
leden van dieregio's. 

4. Jaarlijks stelt het hoofdbestuur in de maand 
januari een verdeelsleutel "ast voor de toe-
deling van zetels in de raad als bedoeld in 
lid 3. 

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

72.1. De leden van de raad worden gekozen door de 
leden van D66 binnen iedere regio door mid-
del van een poststemming volgens de methode 
van bijlage A  van dit reglement. 

2. Een algemene regio vergadering kan besluiten 
de verkiezing te doen plaatsvinden tijdens 
een mede daartoe uitgeschreven algemene re-
giovergadering, waarbij de methode van bij-
lage A van dit reglement wordt toegepast. 

3. De verkiezingen vinden plaats vOOr 1 april 
van het jaar. 

73.1. Iedere regio kiest op overeenkomstige wijze 
als bepaald in artikel 72 een aantal plaats-
vervangende leden van de raad gelijk aan het 
aantal door die regio te kiezen leden. 

2. Bij verhindering van een lid van de raad 
treedt in zijn plaats het plaatsvervangende 
lid dat bij de in lid 1 bedoelde stemming 
het hoogste aantal stemmen behaalde. Indien 
ook dit  ply,  lid is verhinderd treedt in 
diens plaats het  ply,  lid dat bij de in lid 
1 bedoelde stemming het op één na hoogste 
aantal stemmen behaalde en zo vervolgens. 

3 Bij tussentijds aftreden van een lid van de 
raad wordt dit voor de resterende periode 
van zijn zittingsduur opgevolgd door het 
eerste plaatsvervangende lid overeenkomstig 
lid 2. 

74.1. Leden en  ply,  leden worden gekozen voor een 
periode van een jaar. Zij zijn tweemaal als 
zodanig herkiesbaar. 

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt de ter-
mijn gedurende welke iemand op grond van 
artikel 73, lid 3, lid is geweest 
van de raad buiten beschouwing gelaten 

75,1. Het lidmaatschap van de raad is onverenig-
baar met 
a. het ambt van minister of staatssecretaris 
b. het lidmaatschap van één der kamers der 

Staten-Generaal 
c. het lidmaatschap van het hoofdbestuur.  

2. De in lid 1 bedoelde functionarissen zijn 
gerechtigd deel te nemen aan de beraadsla-
gingen van de raad. Zij hebben alsdan een 
adviserende stem. 

76. De leden van de raad zijn gehouden de alge- 
mene regiovergadering van hun regio, alsme-
de zoveel mogelijk ook de subregio's en af-
delingen binnen hun regio, te informeren 
over de werkzaamheden van de raad. 

77.1. De raad kiest uitzijn midden een voorzitter 
en twee vice-voorzitters volgens de methode 
van bijlage C van dit reglement. 

2. Zij worden verkozen voor een periode van 
een jaar en zijn tweemaal als zodanig her-
kiesbaar. 

78. In het secretariaat van de raad wordt voor- 
zien door het hoofdbestuur. 

79.1. De raad vergadert tenminste 4x per jaar en 
voorts zo dikwijls als de voorzitter nood-
zakelijk acht. 

2. De voorzitter roept een vergadering bijeen 
indien daartoe een verzoek wordt gedaan door. 
a. het hoofdbestuur 
b. één der kamerfrakties 
c. 10 leden van de raad 
d. één algemene regiovergadering. 

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

00. De vergaderingen van de raad zijn openbaar. 
81.1. De raad stelt zijn eigen agenda vast. 

2. De voorzitter stelt de ontwerp-agenda op. 
Deze bevat in geval van een vergadering bij- 
eengeroepen op grond van artikel 79, lid 2, 
in elk geval de punten bedoeld in artikel 
79, lid 3. 

3. De agenda en daarop betrekking hebbende stuk-
ken worden, bijzondere omstandigheden voor- 
behouden, tenminste acht dagen voor de ver-
gadering bekend gemaakt aan de leden en  ply.  
leden van de raad, aan de in artikel 75 ge-
noemde functionarissen, aan de regiobesturen 
en aan eventuele andere betrokkenen. 

82,1. Adviezen en besluiten van de raad komen, 
voor zover in dit reglement niet anders is 
bepaald, tot stand met enkelvoudige meerder-
heid van stemmen. 

2. Een advies of besluit van de raad komt niet 
tot stand indien niet tenminste de helft 
plus één van het aantal leden van de raad 
aan de stemming heeft deelgenomen 

3. In geval van adviezen wordt het standpunt 
van eventuele minderheden in het advies ver-
meld, indien die minderheden dat wensen. 

83. De raad regelt voor het overige haar eigen 
orde en kan daartoe reglementen vaststellen, 
mits deze niet in strijd zijn met de Statu-
ten of het Huishoudelijk Reglement. 

84, Van de voorzitter, de vice-voorzitters, de 
leden en  ply.  leden die op het moment van 
het van kracht worden van de artikelen 77 
t/m 83 van dit reglement fungeren als voor-
zitter en vice-voorzitters van, dan wel zit-
ting hebben in de voorlopige adviesraad, 
wordt de duur van hun fungeren als zodanig 
voor de toepassing van artikel 74 buiten be-
schouwing gelaten. (Overgangsbepaling). 
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Hoofdstuk  VII  
SUBREGIO ' S 

Art, 93.1, Een subregio verenigt alle leden wonend in 
een door het regiobestuur vastgesteld gebied 

2. Een subregio kan wanneer de Algemene Regio 
Vergadering dit heeft bepaald, in de plaats 
treden van een regio, voorzover dit niet in 

dit reglement is verboden, 
3, Het hoogste orgaan in de subregio is de le- 

denvergadering, verder te noemen subregio- 
vergadering. 

Art, 94,1, Indien een subregio geen afdelingen heeft 
of gebieden kent die niet tot een afdeling 
behoren vervult de subregio de functies van 

de afdeling zoals vermeld in art, 91, 

2, De subregio heeft een subregiobestuur. De 
bepalingen van art, 86 t/m 89 zijn overeen- 

komstig van toepassing. 
Art, 95. Voor het financieel beheer van de subregio 

is het bepaalde in art, 92 van overeenkom- 
stige toepassing. 
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Art 
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Hoofdstuk  VI  

AFDELINGEN 

85. Het hoogste orgaan in de afdeling is de le- 
denvergadering, verder te noemen afdelihgs-
vergadering. 

86:1. De afdeling heeft een afdelingsbestuur van 
tenminste drie leden, dat direkt gekozen 
wordt in een schriftelijke stemming in de 
afdelingsvergadering volgens methode C van 
dit reglement. 

2, Het afdelingsbestuur wijst uit zijn midden 
een vertegenwoordiger in de (sub)regioraad 
aan. 

87, Het afdelingsbestuur wordt gekozen voor de 
tijd van ten hoogste twee jaar en de leden 
zijn slechts éénmaal voor twee jaar herkies-
baar, 

88. Tenminste de voorzitter van het afdelings- 
bestuur wordt in funktie gekozen. 

89, Ieder lid van de afdeling kan zichzelf of 
een ander lid van de afdeling, mits dit zich 
daartoe bereid verklaart, kandidaat stellen 
en wel tot x24 uur voor de aanvang van de 
afdelingsvergadering. 

90. De afdelingsvergadering komt tenminste drie-
maal per jaar bijeen, 

91. De functies van de afdeling zijn: 
a, het bevorderen van het contact tussen le-

den en kiezers in het gebied van de afde-
lingen het stimuleren van bestudering en 
discussie van politieke problemen 

b, het voorbereiden van de kandidaatstelling 
en het bevorderen van de verkiezing van 
vertegenwoordigers in de gemeenteraden 

c, het bevorderen van de communicatie tussen 
leden en kiezers i n de afdeling en de 
frakties in de vertegenwoordigende licha-
men 

d. ledenwerving. 
92,1, 0e geldmiddelen van de afdeling bestaan uit: 

a. bijdragen van de penningmeester van het 
regiobestuur 

b, subsidies van het hoofdbestuur 
C. schenkingen 
d, alle overige baten, 

2, Jaarlijks overlegt de penningmeester het ex-
ploitatieoverzicht over het afgelopen jaar 
aan de afdelingsvernadering, 

3, De ledenvergn j benoemt ter contröle van 
het financieel eheer een kascommissie van 
minimaal drie leden, die geen deel uitmaken 
van het afdelingsbestuur. De kascommissie ad-
viseert de afdelingsvergadering over de goed-
keuring van het gevoerde financieel beheer 
en het décharge van de penningmeester. 

4. De penningmeester biedt de ledenvergadering 
een begroting voor het komende jaar ter goed- 
keuring aan, 

5. Over de besteding van een eventueel verkie-
zingsfonds legt het afdelingsbestuur van de 
afdelingsvergadering verantwoording af en 
verschaft inzicht in de voorgenomen besteding 
van dit fonds, 

6. Ten aanzien van schenkingen aan de afdeling 
is art-31 van toepassing, 

7, Bij tussentijds aftreden van de penningmees-
ter overlegt hij eveneens een exploitatie-
overzicht tot aan de dag van aftreden en 
hierbij is lid 3 eveneens van toepassing, 

• Hoofdstuk  VIII  
REGIO'S 

96,1, Een regio verenigt alle leden woonachtig 
binnen het door het hoofdbestuur voor de 
regio vastgesteld gebied, 

2, De A.L.V. is bevoegd in de grenzen van de 
regio's wijzigingen aan te brengen, 

3, De A.R . V. wordt gevormd door de leden binnen 
de regio en is het hoogste orgaan van 066 
in een regio inzake alle aangelegenheden 
op regionaal politiek en organisatorisch 
terrein, voorzover die niet door Statuten 
of Huishoudelijk Reglement aan andere orga-
nen zijn opgedragen, 

4, De A.R.V. komt tenminste eenmaal per jaar 
bijeen. 

5. Voorts wordt  de A.R.V. ter behandeling van 
één of meer aangegeven onderwerpen binnen 
zes weken bijeengeroepen op verzoek van: 
a. de provinciale staten fraktie 

b, tenminste drie afdelingen of een sub-
regie 

c. van de regioraad, 
6. Ieder lid kan tot de aanvang van de A.R.V. 

moties indienen betreffende de agenda en 
de agendapunten. Deze moties moeten mede 
zijn ondertekend door tenminste vijf andere 
leden van de regio, 

7, De A.R.V. kiest: 
a. het regiobestuur 
b. het regiohoofdbestuurslid en diens plaats-

vervanger volgens de methode van bijlage 
C van dit reglement 

C, het aan de regio toegewezen aantal leden 
-en  ply,  leden van de adviesraad volgens 
de methode van bijlage A van dit regle-
ment, 

97,1. Het regiobestuur bestaat uit tenminste vijf 
leden, die rechtstreeks door de A.R.V. wor-
den gekozen en het regio-hoofdbestuurslid, 
dat slechts een adviserende stem heeft 

2. De voorzitter, secretaris en penningmeester 
worden in functie gekozen volgens de methode 
Van bijlage C van dit reglement. De overige 
leden worden gekozen volgens de methode van 
bijlage A van dit reglement, 

3. Een lid van de regio kan zich zelf of een 
ander lid van de regio, mits dit zich hier- 

Art 

Art 



toe bereid verklaart, kandidaat stelen- 
als regiob'estuurslid, 

4: Het regiobestuur heeft tot taak de organisa- 
tie van regionale activiteiten, de communica- 
tie met hoofdbestuur en met de subregio ' s en 
afdelingen te onderhouden, de activiteiten 
van subregio ' s en afdelingen te coördineren 
en de Organisatie van algemene regiovergade- 
ringen. 

drt, 98,1. Indien de A.R.V. dit wenst kan een 'reg'ioraad 
worden gevormd, die bestaat uit vertegenwoor- 
digers van de afdelingsbesturen, subregiobe- 
sturen en het régiobestuur, 

2. De regioraad is een overlegorgaan, dat een 
goede communicatie en coördinatie binnen de 
regio moet bevorderen en het regiobestuur 
adviseert over vraagstukken van regionaal 
politieke en organisatorische aard. 

Art. 99.1. De kandidaatstelling voor regiobestuurslid, 
regiohoofdbestuurslid en lid van de advies- 
raad kan geschieden tot 2 x 24 uur voor de 
aanvang van de A.R.V. , waarin de verkiezing 
plaatsvindt. 

2.  Het lidmaatschap van het regiobestuur is on- 
verenigbaar met het lidmaatschap van Provin- 
ciale Staten, 

3.  Wanneer de A.R.V. een motie van, wantrouwen 
aanneemt tegen zijn regiohoofdbestuurslid, 
dan treedt deze onmiddellijk af. Op voor- 
dracht van bet regiobestuur benoemt de A.R.V. 
staande de vergadeing een vervanger, die 
in funktie blijft, totdat tijdens de eerst 
volgende.A.R.V. een opvolger wordt gekozen. 

Art. 100,1. De geldmiddelen van de regio bestaan uit: 
a. bijdrage uit de contributiegelden door 

het hoofdbestuur 
b. subsidies van het hoofdbestuur 
C. schenkingen 
d. overige baten, 

2.  Jaarlijks biedt het regiobestuur de A.R.V. 
een begroting voor het komende jaar ter goed- 
keuring aan. De indeling van deze begroting 
sluit aan bij de indeling van de landelijke 
begroting. 

3.  Tevens, dient het regiobestuur hierbij een 
voorstel in voor een financiële bijdrage aan 
de subregio 's en afdelingen. 

4.. Na goedkeuring door de A.R.V. zendt de regio- 
penningmeester de begroting ter kennisname 
aan de penningmeester van het hoofdbestuur. 

5.  Jaarlijks overlegt de regiopenningmeester het 
exploitatieoverzicht over het afgelopen jaar 
aan de A.R.V. 

6.  De A.R.V. benoemt ter contrôle van het finan- 
cieel beheer een kascommissie van minimaal 
drie leden, die:geen deel uitmaken van het 
regiobestuur. De kascommissie adviseert de 
A.R.V. over het gevoerde financieel beheer 
en het décharge van de penningmeester. 

7.  Over de besteding van een eventueel verkie- 
zingsfonds legt het regiobestuur aan de A.R.V. 
verantwoording af en verschaft inzicht in de 
voorgenomën besteding van dit fonds. 

Art. 101, De A.R.V. stelt zijn eigen reglement vast, 
voorzover dit niet in strijd is met het be- 
paalde in de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement. 

Hoofdstuk  IX  
KANDIDAATSTELLING VOOR VERTEGENWOORDIGENDE 
LICHAMEN 

Art, 102,1, De landelijke verkiezingscommissie heeft tot 
taak op onpartijdige wijze de goede voort- 
gang van de kandidaatstelingsprocedure voor 
de verkiezingen voor .het Europees Parlement 
en de Tweede en Eerste Kamer der Staten- 
Generaal volgens de bepalingen van dit regle- 
ment te bewerkstelligen. 

2.  Zij draagt tevens zorg voor de indiening van 
de overeenkomstig dit reglement samengestelde 
kandidatenlijsten op de wijze als door de 
Kieswet voorgeschreven. 

3.  De commissie is tevens belast met het geven 
van aanwijzingen en de ondersteuning van 
provinciale en plaatselijke verkiezingscom- 
missies. 

Art. 103,1. Iëder lid van 066 kan zich aanmelden of la- 
ten aanmelden als kandidaat door middel van 
een aangetekend schrijven te richten aan 
een door de verkiezingscommissie bekend te 
maken adres. Afschrift van deze aanmelding 
en van alle daarbij te verstrekken gegevens 
dient te worden gezonden aan het landelijk 
secretariaat, 

2. Bij de aanmelding dient aan de volgende door- 
waarden te.worden voldaan: 
a, de kandidaat dient gedurende tenminste 

zes maanden voorafgaande, aan de aanmelding 
lid van 066 te zijn geweest 

b. ondertekening door de kandidaat van de 
vragenlijst conform art. 19 van de Statu- 
ten . 

c. bereidverklaring een eventueel kamerlid- 
maatschap als" een volledige dagtaak te.:

. 
 

zullen beschouwen, dat wil zeggen, in ie- 
der geval de uitoefening van zijn beroep 
te zullen staken en bij verkiezing af- 
stand te ''zullen doen van alle openbare 
ambten en partijfunKties 

d.. verstrekking van persoonlijke gegevens 
en van gegevens omtrent vorige en huidige 
partijfunkties 

e, bereidverklaring om bij directe verkie- 
zing ingevolge de Kieswet, dan wel binnen' 
een half' jaar bij opvolging van een di- 
rect gekoze, het 'kamerlidmaatschap te 
'zullen aanvaarden en de garantie daartoe 
gezien de grondwettelijke eisen in staat 
te zijn 

f. opgave van een of meer beleidsonderdelen 
,of departementen waarmee de kandidaat zich 
na ev. verkiezing in het bijzonder wil be- 
lasten  

g. opgave van het gebied, waarmee de kandi- 
daat bij eventuele verkiezing in het bij- 
zonder contact wil onderhouden en in ver- 
band daarmee opgave van' de kieskringgroep 
waarin de kandidaat aan de verkiezingen 
wil deelnemen. 

3. De aanmeldingstermijn opent onmiddellijk na- 
dat door het hoofdbestuur aan de leden mede- 
deling hiervan is gedaan en de verkiezings- 
commissie het' aanmeldingsadres heeft bekend 
gemaakt. Deze datum dient minstens een jaar 
voor de datom van indiening van de kandida- 
tenlijsten ingevolge de Kieswet te liggen. 
De aanmeldingstermijn sluit zes maanden voor 
de dag van indiening van de kandidatenlijs- 
ten ingevolge de Kieswet, 

4. Wanneer door het zittende kabinet vervroegde 
verkiezingen worden uitgeschreven, dan wordt 
zonodig de aanmeldingstermijn met onmiddel- 
lijke ingang geopend.. In dat geval sluit de ' 

aanmelding dertig dagen na deze aankondiging. 
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De verkiezingscommissie doet aan alle leden 
mededeling van de datum en uur van, de slui- 
ting. 

5.  De verkiezingscommissie doet van alle aanmel- 
dingen niet bijbehorende gegevens mededeling 
aan alle leden van D66. Een afschrift van 
het door de verkiezingscommissie bij te hou- 
den register van aanmeldingen ligt voortdu- 
rend ter inzage op het landelijk secretari- 
aat 

6.  De geldigheid van aanmeldingen wordt beoor- 
deeld door de verkiezingscommissie. Ingeval 
de aanmeldingwordt aanvaard, wordt de betref- 
fende kandidaat een ontvangstbevestiging ge- 
zonden. Indien de aanmelding niet geldig 
wordt geoordeeld, zendt de verkiezingscommis- 
sie hiervan bericht aan de kandidaat met op,- 
gave van redenen. De kandidaat kan van deze 
beslissing in beroep gaan, bij de geschillen- 
commissie binnen tien dagen na de datum van 
de beslissing. 

ct. 104,1, 'De combinatie van kamerkieskringen worden 
vijf kieskringgroepen gevormd, te weten: 
I. Noord-Oost, omvattende de provincies 

Friesland, Groningen, 
Drenthe, Overijssel en Gel- 
derland;  

II. Zuid, omvattende de provincies 
Limburg, Noord-Brabant en 
Zeeland; 

'IlL Holland-Zuid, omvattende de provincie 
Zuid-Holland met uitzonde- 
ring van de kamerkieskring 
Lei den ;  

IV. Holland-Noord, omvattende de provincie 
Noord-Holland met uitzonde- 
ring van de kamerkieskring 
Haarlem; 

V. Midden, omvattende de provincie 
Utrecht en, de kamerkies- 
kringen Leiden en Haarlem. 

Iedere kandidaat kan zich slechts voor één 
groep aanmelden, 

2.  De landelijke verkiezingscommissie benoemt 
in overleg met de betrokken regiobesturen 
voor iedere kieskringgroep een groepsverkie- 
zingscommissie, die met betrekking tot de 
voorverkiezingen een overeenkomstige taak 
en positie' heeft als de landelijke verkie- 
zingscommissie.  

3.  Per 'kieskring worden voorverkiezingen gehou- 
den onder verantwoordelijkheid van degroeps- 
verkiezingscommi,ssies. Binnen vier weken' na 
sluiting van de aanmeldingstermijn zenden de 
groepsverkieziigscommissies in overleg met 
de landelijke verkiezingscommissie aan alle 
in het gebied van hun kieskring wonende ]e- 
den, die op het tijdstip van de aanmeldings- 
termijn aan hun verplichtingen hebben vol- 
daan, een opgave in alfabetische volgorde 
beginnende niet een door loting verkregen 
letter, van alle kandidaten voor,  de betref- 
fende groep'. Alle door de kandidaten ver- 
strekte gegevens worden in deze opgave opge- 
nomen, alsmede indien de kandidaat zulks 
wenst, een persoonlijke verklaring van ten 
hoogste 300 woorden, Bij de opgave wordt te- 
vans een stembiljet toegezonden waarop ten 
hoogste 20 kandidaten in' volgorde  van voor- 
keur kunnen' worden vermeld. 

4.  Door de groepsverkiezingsconimissies worden 
zoveel mogelijk in overleg met de kandidaten 
tot uiterlijk vier maanden voor de datum van 
'indiening van de kandidatenlijsten ingevolge 
de Kieswet, enkele kandidatenpresentatiever- 

gaderingen gehouden, bij voorkeur een per 
afdeling, doch in ieder geval een per kamer-
kieskring. In deze presentatievergaderingen 
worden ' kandiderende personen in de gelegen-
heid gesteld hun kandidatuur persoonlijk te 
verdedigen of te laten verdedigen. Zitten-
de kamerleden zijn behoudens overmacht ge-
houden in de kieskringgroep waar zij kandi-
deren hun kandidatuur persoonlijk te verde-
digen. De 'in het gebied van de betrokken 
kieskringgroep woonachtige leden worden 
schriftelijk van plaatsen en data van alle 
in die groep belegde presentatievergaderin-
gen op de hoogte gehouden. 

5. 'Iegio-, subregio-, afdelingsbesturen en in-
dividuele leden van 066 hebben het recht 
tijdens eed presentatievergadering monde-
ling stemadviezen te geven. Per vergadering 
wordt hiervoor ten hoogste een half uur uit-
getrokken, na de presentatiefase. Wie een 
stemadvies wil uitbrengen, dient zich voor 
de aanvang van de vergadering bij de voor-
zitter van de vergadering aan te melden .  
De voorzitter distribueert de spreektijd. 
Zijn er meer dan 10 gegadigden, dan beperkt 
de voorzitter het aantal sprekers als volgt 
tot 10. Hij geeft voorrang aan één lid van 
ieder betrokken regio-,subregio- en afde- 
lingsbestuur overige sprekers worden door 
loting aangewezen. De afdelingsbesturen en 
het landelijk secretariaat stellen aan wie 
dit wenst, het benodigde adressenmateriaal 
beschikbaar om schriftelijke voorkeursver-
klaringen onder de leden te verspreiden. 

6; Bij het bepalen van de uitslag van de voor-
verkiezingen worden slechts die stembiljet-
ten in aanmerking genomen welke binnen een 
week na de laatste presentatievergaderingen 
in de betrokken groep bij de grbepsverkie- 
zingscommissie zijn ontvangen. 

7. Op basis van de tijdig ingeleverde stembil-
jetten wordt per kieskringgroep een rang-' 
lijst van de kandidaten opgemaakt overeen-
komstig de bepalingen bij bijlage A'van dit 
rg1ement. 

8. De overeenkomstig artikel 104, lid 7 ver-
kregen ranglijsten worden' gecombineerd tot 
één' landelijke ranglijst volgens onderstaan- 
de methode: - ' 

a. aan' de kandidaten met rangnummer 1 van 
elk der ranglijsten wordt rangwaarde 1 
toegekend, aan de kandidaten met rang-
nummer 2  de rangwaarde 21. aan de kandi-
daten met 'rangnummer 3 rangwaarde 1/3 
enz, 

b. de kandidaten worden geplaatst 'in de volg-
orde van de aldus verkregen rangwaarde, 

'Bij gelijke rangwaarde worden kandidaten 
geplaatst in alfabetische volgorde. 

C. de aldus verkregen ranglijst van kandi-
daten is de voorlopige landelijke rang-
lijst. 

9. Zo spoedig mogelijk na het vaststellen van 
de voorlopige landelijke ranglijst delen 
de 'eerste 30 gepl aatst"e,n vOOr een door de 
landelijke verkiezingscommissie' vast te 
stellen datum mede aan deze commissie of 
zij tevens kandidaat willen zijn voor de 
verkiezing van een lijstaanvoerder, 

10. De A.L.V. die het verkiezingsprogramma be- 
handelt, kiest de lijstaanvoerder uit de 

- kandidaten die zich daarvoor hebben aange- 
meld conform art. 104, lid 9 .  Deze verkie- 
zing geschiedt volgens bijlage C van dit 
reglement.  
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Art, 105. 1. Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van 
de voorlopige ranglijst, zendt de landelijke 
verkiezingscommissie aan alle leden die aan 
hun verplichtingen hebben voldaan, de lijst 
met namen van de eerste 30 kandidaten van 
de voorlopige landelijke ranglijst, onder 
vermelding van alle gegevens overeenkomstig 
de punten a t/m g van artikel 103, lid 2, 
van het bij de voorverkiezingen bereikte 
resultaat, alsmede de persoonlijke verkla- 
ring als bedoeld in artikel 104, lid 3. 
Tevens wordt een stembiljet toegezonden, 
waarop de kandidaten in volgorde van voor- 
keur kunnen worden geplaatst. 

2.  Bij het bepalen van de uitslag van de ver- 
kiezingen, worden slechts die stembiljetten 
in aanmerking genomen, die op een door de 
landelijke verkiezingscommissie te bepalen 
tijdstip door de commissie zijn ontvangen. 
Dit tijdstip wordt duidelijk op de stembil- 
jetten vermeld. 

3.  Op basis van de tijdig ontvangen stembil- 
jetten wordt een ranglijst van kandidaten 
opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van 
bijlage A van dit reglement. Er wordt een 
definitieve landelijke ranglijst opgemaakt 
door aan de bij de verkiezing ex. art. 105, 
lid 2 verkregen lijst, de overige kandida- 
ten van de voorlopige landelijke ranglijst 
onder handhaving van hun onderlinge volg- 
orde toe te voegen. 
De lijstaanvoerder wordt, ook indien hij of 
zij bij de landelijke stemming niet de eer- 
ste plaats behaalt, als nummer één op de 
definitieve landelijke lijst geplaatst. 

4.  Het staat een ieder vrij op eigen kosten 
schriftelijke verklaringen inzake voorkeur 
voor bepaalde kandidaten onder de leden te 
verspreiden. Het landelijk secretariaat 
zal voor dit doel aan wie dit wenst het be- 
nodigde adressenmateriaal ter beschikking 
stellen resp. tegen kostprijs voor geadres- 
seerde enveloppes  etc. zorgdragen. 

Art. 106, 1. De kandidaten met de rangnummers 2 t/m 20  
etc. van de definitieve landelijke lijst, 
worden op alle lijsten op overeenkomstig 
genummerde plaatsen geplaatst. Op de lijs- 
ten in iedere kieskringgroep worden de 
plaatsen 21 t/m 30 bezet door de nog niet 
geplaatste kandidaten van de definitieve 
landelijke ranglijst in de volgorde van de 
ranglijst ex. art. 104, lid 7. Indien op de 
definitieve landelijke ranglijst niet vol- 
doende kandidaten voorkomen die aan de voor- 
verkiezingen., in de betreffende kieskringen 
hebben deelgenomen, worden de resterende 
plaatsen van de lijst vervuld door nr. 21 
en volgenden van de definitieve landelijke 
ranglijst ongeacht de plaatsingen van deze 
kandidaten in andere kieskringgroepen. 

Art. 107. Ingeval van tussentijdse verkiezingen kan 
van de in dit hoofdstuk gestelde termijnen 
worden afgeweken. Alle betrokken organen 
zijn echter gehouden ook dan zoveel moge- 
lijk de hand daaraan te houden. 

Art. 108. 1. De A.L.V. kan. besluiten bij de kandidaat- 
stelling een aanbeveling te laten doen door 

I\ I II Ç -:-1I, -- ...  
CCU  UWU! UC rl,L.V, ULU!IUCI  

zen commissie. Van deze commissie mogen 
geen kandidaten deel uit maken. 

2. De A.L.V. bepaalt in dit besluit tevens hoe-
veel kandidaten deze aanbeveling zal bevat-
ten en geeft aan of deze aanbeveling een 
aanbevolen of een alfabetische volgorde 
vermeldt. 

3.  Het hoofdbestuur doet hieromtrent tenmins- 
te éénmaal per jaar een voorstel aan de 
A.L.V. 

4.  De commissie geeft aan de leden in ieder 
geval schriftelijke informatie over de 
kandidaten. De over de kandidaten gegeven 
informatie moet éénduidig ingericht zijn. 

5.  De ontwerp-aanbeveling wordt aan de kandi- 
daten gezonden die binnen een redelijke 
termijn daarop commentaar kunnen geven bij 
de commissie. 

6.  De aanbeveling moet gemotiveerd zijn. De 
gegevens op grond waarvan de commissie tot 
haar aanbeveling komt moeten aan de leden 
ter beschikking staan, 

Europees Parlement 

Art. 109, 1. Voor de kandidaatstelling voor het Europe- 
se Parlement zijn de bepalingen volgens 
art, 103 t/m 108 van overeenkomstige toe- 
passing met uitzondering van het in de 
overige leden van dit artikel bepaalde. 

2.  De. aanmeldingstermijn vangt aan acht maan- 
den voor de dag van indiening van de kan- 
didatenlijsten ingevolge de Kieswet en 
sluit uiterlijk drie maanden voor deze dag. 

3.  De lijstaanvoerder kan gekozen worden con- 
form art, 104, lid 10, ofwel d,m.v, de 
schriftelijke stemming. De A.L.V. die be- 
slist over deelname, bepaalt welke methode 
wordt gevolgd. 

4.  Er worden geen voorverkiezingen per kies- 
kring gehouden. 

5.  De aanmeldingsvoorwaarden, vermeld in art. 
103, lid 29. zijn niet van toepassing. 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Art. 110. Voor de kandidaatstelling voor de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal zijn de bepalin- 
gen volgens art, 103 t/m 108 van overeen- 
komstige toepassing. 

Art. 111. De in te dienen kandidatenlijsten voor de 
Eerste Kamerverkiezingen worden door de 
verkiezingscommissie opgesteld, en wel zo 
danig dat de verkiezingsuitslag voor D66 
zo gunstig mogelijk zal zijn en zoveel mo- 
gelijk in overeenstemming met de volgorde 
van de definitieve landelijke lijst. Hier- 
bij wordt er vanuit gegaan dat de voor de 
Eerste Kamer verkiezingen stemgerechtigde 
D'66 leden hun stem zo zullen uitbrengen, 
dat zoveel mogelijk door D66 gestelde kan- 
didaten in volgorde van de definitieve lan- 
delijke lijst worden verkozen. 

Provinciale Staten, Gemeenteraden en ge- 

kozenvertegenwoordigende raden bij overige 

openbare lichamen 

Art. 112. 1. In overleg met de landelijke verkiezings- 
commissie en het betrokken regiobestuur be- 
noemt het hoofdbestuur acht maanden voor 
de verkiezingen van de provinciale staten 
Voor iedere provincie één provinciale ver- 
kiezingscommissie, die tot taak heeft op 
onpartijdige wijze de goede voortgang van 
de kandidaatstellingsprocedure voor de ver- 
kiezingen van provinciale staten volgens 
de bepalingen van dit reglement te bewerk- 
stelligen. 

2. De provinciale verkiezingscommissie draagt 
tevens zorg voor de indiening van de over- 
eenkomstig dit reglement samengestelde kan- 
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didatenlijsten op de wijze als door de 
Kieswet voorgeschreven De commissie kan 
zich voor deze taak laten assisteren door 
een aantal door haar aan te wijzen D'66 
leden, 

3. De provinciale verkiezingscommissies volgen 
bij de uitvoering van hun taak de aanwij- 
zingen van de landelijke verkiezingscommis- 
sie. 

4, Een provinciale verkiezingscommissie be- 
staat uit tenminste vijf leden, die geen 
deel uitmaken van het regiobestuur. Een lid 
van de provinciale verkiezingscommissie 
kan niet als kandidaat worden aangemeld. 

Art. 113. 1. In overleg met de landelijke verkiezings- 
commissie benoemen de regiobesturen acht 
maanden voor de verkiezinge'voor de ge- 
meenteraden, plaatselijke verkiezingscom- 
missies, die belast zijn met de overeen- 
komstige taken zoals omschreven in art. 
112, lid 1 en 2. Voor gemeenten die binnen 
een afdeling of subregio zijn gelegen kaft 
worden volstaan met een plaatselijke ver- 
kiezingscommissie. 

2. De plaatselijke verkiezingscommissies vol- 
gen bij de uitvoering van hun taak de aan- 
wijzingen van de landelijke verkiezings- 
commissie. 

3; Een plaatselijke verkiezingscommissie be- 
staat uit tenminste drie leden. Een lid 
van de plaatselijke verkiezingscommissie 
kan niet als kandidaat worden aangemeld. 
Leden van het afdelings- of subregiobe- 
stuur maken geen deel uit van de plaatse- 
lijke verkiezingscommissie, tenzij erin 
de gemeente niet voldoende leden 'beschik- 
baar zijn voor de plaaselijke verkiezings- 
commissie. 

Art. 114. In overleg met de landelijke verkiezings- 
commissie benoemen de regiobesturen tijdig 
vóór de verkiezingen voor gekozen vertegen- 
woordigende raden bij andere openbare  li- 
chamen dan provincie en gemeente, in elke 
eenheid waarvoor afzonderlijke verkiezin- 
gen worden gehouden een verkiezingscom- 
missie met een overeenkomstige taak als in 
art, 113 omschreven, 

Art, 115, De leden van 066, woonachtig 
in een gebied ressorterende onder een open- 
baar lichaam waarvoor algemene verkiezingen 
worden gehouden, hierna te noemen- gebied, 
worden tenminste één jaar voor de dag der 
verkiezingen door de betreffende verkie- 
zingscommissie uitgenodigd voor een afzon- 
derlijke vergadering onder haar  leiding in 
ieder gebied, waarin een beginselverklaring 
over deelname aan de verkiezingen voor het 
betrokken gebied wordt genomen. De 'verkie- 
zingscommissie deelt de beslissing binnen 
een week mede aan het regiobestuur, aan 
het hoofdbestuur en aan de eventueel be- 
trokken afdeling;» en/of subregiobesturen. 

Art, 116, Ieder lid van D'66 kan door zichzelf of 
door één of meer andere leden door aanmel- 
ding bij de verkiezingscommissie kandidaat 
gesteld worden, mits aan de volgende ver- 
eisten wordt voldaan. 
a. lidmaatschap van D'66 gedurende tenmin- 

ste zes maanden voorafgaande aan de 
aanmelding, behoudens dispensatie van 
het hoofdbestuur, welke door de eerst- 
volgende A.L.V. bekrachtigd dient te 
woraen; 

b. de wettelijke vereisten voor verkies- 
baarheid; 

C. ondertekening van de vragenlijst con-
form art, 19 van de Statuten; 

d. bereidverklaring na eventuele verkiezing 
de vertegenwoordigende taak naar behoren 
te vervullen, desgevraagd verantwoording 
af te leggen tegenover de leden, afstand 
te doen van alle partijfunkties op ge-
lijk niveau en de morele verplichting 
op zich te nemen zich terug te trekken 
uit het vertegenwoordigend lichaam bij 
beëindiging van het lidmaatschap van 
D66; 

e. -verstrekking van persoonlijke gegevens 
conform het in art. 23, lid 1 Van dit 
reglement bepaalde. 

Art, 117; In deprovincies worden de verkiezingen 
schriftelijk gehouden; in de overige gebie-
den kan de verkiezingscommissie de verkie-
zingen desgewenst in een vergadering hou- 
den, - - - 

Art, 118, De termijn van aanmelding vangt aan acht 
maanden vóór de dag van indiening van de 
kandidatenlijsten ingevolge de Kieswet en 
wordt tenminste twee weken tevoren bekend 
gemaakt aan alle leden en voorts in de re-
gionale, resp. lokale pers. 

Art. 119. De verkiezingen vinden plaats tenminste 
twee weken vóór de dag van indiening van 
de kandidatenlijsten ingevolge de Kieswet - 

en worden tenminste twee weken tevoren be-
kend gemaakt aan, alle leden en voorts in 
de regionale, resp, lokale pers. 

Art, 120, Alleen leden van 066 die tenminste één 
week tevoren als zodanig bij hun afdeling 
bekend zijn en die woonachtig zijn in het 
betrokken gebied, zijn hij de verkiezing 
ter vaststelling van de kandidatenlijst 
stemgerechtigd, 

Art, 121, In iedere afdeling wordt na de sluiting van 
de termijn van aanmelding tenminste drie 

- weken vóór de verkiezingen ter vaststelling 
van de kandidatenlijsten een ledenvergade- 
ring gehouden, waarin allen die voor de - 

kandidatenlijst, van het betreffende gebied 
zijn aangemeld, in de gelegenheid worden - 

gesteld hun kandidatuur te verdedigen. 
Het afdelingsbestuur stelt de datum voor 
deze ledenvergadering vast in overleg met 
de vërkiezingscommissie van het betrokken 
gebied. 

Art, 122, 1, De verkiezingscommissie stelt de uitslag 
- van de verkiezing vast in overeenstemming 
met de regels van bijlage A aan de hand van 
de stembiljetten die binnen één week worden 
terug ontvangen resp. ter vergadering zijn 
ingediend,' 

2. Op de kandidatenlijsten is aangegeven wie 
zich niet bereid' hebben verklaard op te 
treden ls lijsttrekker. 

Art, 123, De verkiezingscommissies stellen het hoofd-
bestuur binnen één week na de verkiezingen 
ter vaststelling von de kandidatenlijsten 
in kennis van de volledige uitslag en ma- - 

ken vervolgens de einduitslag in hun gebied 
zo spoedig mogelijk algemeen bekend, 

Art, 124. Wanneer aan de verkiezingen ter vaststel-
ling van de kandidatenlijst in een gebied 
een aantal stemgerechtigden heeft deelge- 
nomen dat niet groter is dan het totaal 

- 
aantal zetels van het betreffende vertegen-
woordigende lichaam dan dient de uitslag 
door het hoofdbestuur te worden goedgekeurd. 
Het hoofdbestuur is in dit geval bevoegd de 
kandidatenlijsten te wijzigen en af te wij-
ken van de uitslag. De betrokken verkie- 
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Methode voor liet verkiezen van personen ter 
vervulling van vacatures in een bestuur of 
commissie en ter vervulling van plaatsen 
op kandidatenlijsten voor vertegenwoordi-
gende lichamen. 

I. a, Alle -stemgerechtigden ontvangen een lijst, 
waarop  ale  kandidaten in al fabetische 
volgorde zijn vermeld, alsmede een stem-
biljet. 

b. De stemgerechtigden stemmen door op het 
stembiljet tenminste één en ten hoogste 
een door het verantwoordelijke bestuur te 
bepalen aantal namen van kandidaten te no-
teren in volgorde van hun voorkeur. 

C. De stembiljetten worden bij de stemcommis-
sie ingeleverd en geteld. 

Art.  II. Indien de verkiezing het doen vervullen 
van vacatures in een college betreft, doe 
de stemcommissie de uitslag als volgt be-
palen: 
a. (toewijzing). Een geldig stembiljet 

(zie lid f) wordt in eerste instantie 
met een stemwaarde 100 toegewezen aan 
de daarop als eerste voorkeur aangege-
ven kandidaat; 

b. (kiesdeler). De som der stemwaarden van 
alle geldige stembiljetten wordt gedeeld 
door één meer dan het aantal te vervul -
]en plaatsen en de uitkomst wordt ver-
hoogd tot het naast hogere gehele getal. 
Het aldus verkregen getal is de kiesde- 
ler; 

C. (verkiezing) Indien het aantal werke-
lijke kandidaten gelijk is aan het aan-
tal (nog) te vervullen plaatsen zijn al-
le werkelijke kandidaten verkozen. In-
dien het aantal werkelijke kandidaten 
groter is dan het aantal (nog) te ver-
vullen plaatsen zijn die werkelijke kan 
daten verkozen die een stemwaardensom 
hebben verkregen, welke tenminste ge- 
lijk is aan de kiesdeler. Werkelijke 
kandidaten zijn kandidaten ten aanzien 
van wie nog geen beslissing is genomen 
omtrent verkiezing of afwijzing. 
Onder stemwaardensom wordt verstaan de 
som van de stemwaarden van de geldige 
stembiljetten, welke zijn toegewezen 
aan één werkelijke kandidaat, 

Art 
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zingscommissie wordt gehoord. 
Art 125, 1. Elke kandidatenlijst behoeft de goedkeuring 

van het hoofdbestuur om onder de naam Demo- 
craten 66 of D66 te kunnen worden inge- 
diend. 

2. De goedkeuring kan alleen worden geweigerd 
indien niet aan de van toepassing zijnde be- 
palingen van dit reglement is voldaan of in- 
dien door indiening van de kandidatenlijst 
de partij in ernstige mate in diskrediet zou 
worden gebracht. 

Art 126 De verkiezingscommissies dragen zorg voor 
de indiening van de goedgekeurde kandidaten- 
lijsten op de wijze als door de Kieswet 
voorgeschreven. 

Art. 127. Indien in een gebied in samenwerking met één 
of meer andere partijen een kandidatenlijst 
wordt ingediend zijn de bepalingen van dit 
reglement voor de verkiezing van de door 
ledeh van D66 te bezetten plaatsen van 
overeenkomstige toepassing. Het hoofdbe- 
stuur kan echter hiervan dispensatie verle- 
nen indien ook de verkiezingen voor de kan- 
didatenlijst gezamenlijk worden gehouden, 
mits dit geschiedt volgens regelen die niet 
in strijd zijn met de geest van het Huishou- 
delijk Reglement. 

Art. 128, 1. Een overeenkomstig art. 127 tot stand geko- 
men kandidatenlijst, behoeft vóór de indie- 
ning de goedkeuring van het hoofdbestuur, 
ook indien de kandidatenlijst niet mede on- 
der de.naam Democraten 66 of D66 wordt in- 
gediend. 

2. De goedkeuring wordt alleen geweigerd op 
gronden vermeld in art. 125, lid 2, of in- 
dien gewichtige politieke belangen zich 
daartegen verzetten. 

Art. 129, Voor de verkiezingen van gemeenteraden en 
gekozen vertegenwoordigende raden van open- 
bare lichamen kan het hoofdbestuur op ver- 
zoek en op door hem te stellen voorwaarden 
dispensatie verlenen van de op deze verkie- 
zingen betrekking hebbende voorschriften. 

Hoofdstuk X. 
POLITIEK PROGRAMMA 

Art, 130, Het politiek programma van 066 wordt vast- 
gesteld en gewijzigd door de A.L.V. , met 
dien verstande dat de eindredaktie van het 
programma met inachtneming van de besluiten 
van de A.L.V. bij de programmacommissie be- 
rust. 
Vóór de aanvang van de A.L.V. treedt de pro- 
grammacommissie in overleg met alle indie- 
ners van amendementen over de uiteindelijke 
redaktie van hun voorstellen. De werkgroeper 
worden hierbij gehoord. 

Art, 131. 1. De programmacommissie stelt tenminste eens 
in de vier jaar in samenwerking met de lan- 
delijke werkgroepen en het hoofdbestuur een 
concept politiek programma op ter toe- 
zending aan alle leden van D66. 

2. De programmacommissie is belast met de coör- 
dinatie van het tussentijds wijzigen en 
aanvullen van het politiek program. 

Art 132. Het concept politiek programma wordt uiter- 
lijk zes maanden voor het tijdstip waarop 
verkiezingen worden gehouden voor de Tweede 
Kamer der Staten Generaal toegezonden aan 
de leden van D66. 

Art. 133, De afdelingen stellen het concept politiek 
programma aan de orde ter behandeling in de 
ledenvergaderingen. Het verslag van de be- 

Art. 134 

Art 135  

handeling in de afdeling wordt toegezonden 
aan het hoofdbestuur. 
Op de A.L.V. wordt het concept politiek 
programma behandeld en vastgesteld, waarna 
de programmacommissie binnen vier weken het 
eindprogramma aan de leden van 066 tegen 
betaling doet toekomen. 

Slotbepal ing 

Wijzigingen in dit reglement treden in wer- 
king veertien dagen nadat de A.L.V.deze 
wijzigingen heeft vastgelegd. 
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De stemwaarden van uc aan een verkozen 
h (gelijkheid bij afwijzing) Hebben ten- 

kandidaat toegewezen geldige stembiljet 
mi nste twee werkelijke k a ndidaten eer 

ten worden verminderd op de wijze zoals 
zelfde laagste stemwaardensom verkre bepaald onder g kit van deze stemb i l- 
gen als bedoeld onder d dan is van hen 

jetten woedt vervo l gens met de nieuwe 
afgewezen de kandidaat, die het gering - 

stemwaarde toegewezen aan de daarop als 
ste aantal malen als tweede voorkeur is 

eerstvo l gende voorkeur aangegeven werke- 
hgke kandidaat geldige stembiljetten aangegeven op die geldige stembiljetten ,  

waarop voor neen werke lijke kandidaat waarop geer deter  kandidaten als hogere 

meer een voorkeur is aangegeven zijn voorkeur is aangegeven 
Zijn rerimi ns Le twee der laatstgenoemde uitgeput en worden verder genegeerd. 
kand i daten eenzelfde ger i ngste aunta' 

Het bepalen jari de uitslag wordt voott 
gezet  on  de wijze zoals bepaald onder malen als  tweeze  voorkeur aangegevei 

o en volgende dan woedt op overeenkomstige wijze ho 

d (afwijzing). Indien geen werkelijke en aanzai derde voo rkeuren beschouw cl, vee 

di daac een stciwaai  Janson heeft veeL e volgens het aantal vi erde  voorkeuren en ei 

gen welke tenminste gelijk is aan de tO vervolgens, kan op  doze  wijze  nick  

kiesdelor, t de werke lijke kandidaat, worden vastges teld we F r ka ndidaat - 5 

die de laagste stoawaardensom zeeft afgewezen, dan besl i st jet les wale  

verkregen, afgewezec van de na deze pen E nog in  can]  er 

md- en meerdere werkelijke kandidaten j 
OIJ  komende kandivar is ofgewezet 

deze langste stermiacedensom hebben var jAet III  indien de verkiezing not doen vervullen 

kreg'n, dan wordt op de wijze eis be van plaatsen op en kandidatenlijst be- 

doeld ouder P beslist wie van hen is af treft, doet de stemcommissie le uitsla g 

gewezen. Elk van de aan de afgewezen 
kandidaat toegewezen geldige stembïljet 

al: volgt hepalen 
a voorzover in het Huishoudelijk Reglement 

ten wordt vervo lgens met ongewijzigde niet anders geregeld,vindt or bepal ing  

stemwaarde toegewezen aan de daarop als van de kand i daat, de de eerste plaats op 

eerstvolgende voorkeur aangegeven werLe- de lijst zal vervullen, artikel f1 toe=  

lijie kandidaat geldige stembiljetten passing, waarbij het aantal te vervullen 

waarop voor geen werkelijke kandidaat plaatsen op 1 wordt ges teld ;  

meer een voorkeur wordt aangegeven zijn h tee bepaling van de kandidaat, die do 
tweede on  de lijst zal ve rvullen ,  plaats  uitgeput en worden verder genegeerd 

Het bepalen van de uitslag woedt voort vindt artikel tI zolang toepaasing, uit- 
rel te gezet als bepaald onder b en volgende, gaande van een aan vervullen zat 

e (voltooiing). liet bepalen van da uitslag sen gelijk  eat  twee, totdat o'r tat  di- 
is voltooid als alle plaatsen zijn vet  doer is verkozen, die it'at alreeds eer 

vuld, I plaat' op de lijst vervult, 

f (geldigheid). Eon stambiljet is geldig o ter hepdliec van idatrn die ze 

als het is ingevuld conform art I t derde  an  volgende OP de t 

indien op een stembiljet eer niet-kandi zullen vervullen, virdr, riet t ie 

daar is aangegeven, wordt het geacht van hat  onder d en e b aalde, I - 

deze informatie niet Le bevatten Als 
ts vorm Id  'roer b 'eenkomst te 

eer kandidaat  bp  êti stembiljet meerde 
- passing eet dien v ir rdv • dat vat 

re malen is aangegeven, wordt daarvan tal te vervullen Pl at waarvan  

slechts de hoogste voorkeur in aanmet' uitgegaan, telkens met .en wordt vee 0E  

king  genomen Indien op een stembiljet deed 
d het verantwoordelijke bestuur i s b evoegd een voorkeur zodanig is aangegeven dat 

twijfel ontstaat ten aanzien van de het aantal lijstplaatsen, dat overeen - 

daarmede door de betrekken kesgeeech Lomstï g het voorgaande  under  o wordt /at 

tigde bedoelde kandidaat, worden deze vu  td, ce doen beperken tot' 

voorkeur en alle daarop volgende tenminste LD, bij kandidatenlisten 

voorkeuren voor zover aanwezig, var]  on  
voor verkiezingen voor de Tweede V,mo-' 
tenminste 5, bij overige kandidaten - 

waarde geacht in alle andere van het lijsten; 
in artikel I, lid b, bepaalde afwijken 

e. indien een in de onder d bedoelde hoper 
de gevallen, beslist de stemcommissie king  van toepassing is, wordt de volg - 
ten aanzien van de geldigheid,  orde der  avenge  kand i daten  'tan  onder af 

g (stemwaardenherekening) Na het verkia gerekend bepaald door de volgorde van 
zen van een kandidaat worden de stem- afwijz i ng b i j het betalen van de laagste 
waarden van de aan de verkozen kandi lijstplaats overeenkomstig sub c. Zijn 
oaat toegewezen geldige stembiljetten er bi j het toekennen van deze laatste 
verminderd door deze te vermeni gvul d-  l ijstplaats nog niet afgewezen I andi da 
gen met en breuk waarvan de noemer ten, data wordt de onderlinge volgorde 
wordt gevormd door de stemwaardenotn op de lijst cart  dia kandidaten bepaald 
van de verkozen kandidaat en de teller door hun stemtiaardensom. Deze kandidaten 
wordt verkregen door deze stemwaarde, 

worden op de lijst geplaatst onmiddelli j k  
som te verminderen met de kiesdeler. Het na bedoelde laagste listplaats 
aldus verkregen getal waarvan het breuk 
deel werd verwaarloosd, is de nieuwe 
stemwaarde; 



Methode voor het verkiezen van personen 

in funktie 

Gestemd wordt door op het stembiljet één of 
meer kandidaten te noteren, in volgorde van 
voorkeur. 
Een stembiljet geldt in de eerste instantie 
als een stem voor de kandidaat van eerste voor-
keur. 
Een kandidaat met meer dan de helft der geldige 
biljetten is gekozen. 
Indien geen kandidaat aan deze voorwaarde vol-
doet, wordt de kandidaat met het geringste aan-
tal biljetten afgewezen. 
Hebben tenminste twee kandidaten eenzelfde ge-
ringste aantal biljetten, dan wordt door loting 
bepaald welke kandidaat wordt afgewezen. Elk 
van de biljetten voor de afgewezen kandidaat 
wordt toegekend aan de erop genoemde kandidaat 
van eerstvolgende voorkeur, die nog niet is af-
gewezen. 
Biljetten waarop geen verdere voorkeur wordt 
genoemd zijn uitgeput. Een kandidaat met meer 
dan de helft der niet uitgeputte biljetten is 
gekozen. 
Indien geen kandidaat aan deze voorwaarde vol-
doet vinden de bepalingen volgens lid d achter-
eevolgens zolang toepassing tot een kandidaat 
gekozen is. 

e,  

H a. 

c 

d 

Bijlage B 

Definiëring van geldig uitgebrachte 

stemmen" en de stemuitslagen 

T, Onder geldig uitgebrachte stemmen worden ver- 
staan de voor-, tegen- en blanco stemmen.  

II,  Een besluit wordt bij (gewone) meerderheid 
van (geldig uitgebrachte) stemmen genomen als 
er meer vóór- dan tegenstemmen zijn uitge-
bracht.  

III. Absolute meerderheid van (geldig uitgebrachte) 
stemmen wil zeggen: 
meer dan vijftig procent der geldig uitgebrach-
te stemmen,  

IV. Twee-derde meerderheid van (geldig uitgebrach-
te) stemmen wil zeggen: 
twee-derde of meer der geldig uitgebrachte 
stemmen. 
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