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hage, zoals goedgekeurd bij Konink1ijk Bes1uit van 11 februari 1969, nr 49.

•

De vereniging draagt de naam: Politieke Partij Democraten'66,
bij afkorting IrDemocraten'66" of "D'66", en is gevestigd te
's-Gravenhage.

De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden
te rekenen vanaf de dag van de oprichting, 14 okt0ber 1966.

-1 D'66 ste1t zich ten doe1 de radika1e demokratiseri~g van de
samen1eving en het po1itieke beste1 door a1s po1itieke partij
met aIle geeigende wettige middelen er voor te ijveren dat:

'a de kring van degenen die effektief deel hebben aan de po-
1itieke en maatschappe1ijke besluitvorming zo ver moge1ijk
wordt uitgebreid;

·b de bes1ui tvo:;ming p1aats vindt na onbevooroordee1de afweging
van aIle terzake doende feiten en vooruitzichten;

c bij de bes1uitvorming aan de gevo1gen op 1angere termijn en
aan de internationale aspekten een groot gewicht wordt toe-
gekend;

·d de politieke verhoudingen gebaseerd worden op konkrete
partijprogrammaiso

-2 De in deze doelste1ling vervatte grondgedachten worden nader
uitgewerkt in het politiek programma, dat ten gronds1ag 1igt
aan alle aktiviteiten Van D'66 en zijn frakties in de vertegen-
woordigende lichameno

Iedere Neder1ander~ die redelijkerwijs geacht kan worden in te
stemmen met de grondgedachten van D'66 en die de leeftijd van 16
jaar heeft bereikt, wordt ala lid van D'66 toegelaten~

Het lidmaatschap eindigt door:
'a over1i1den;
b de ontvangst van een schrifte1ijke opzegging bij het sekreta-

riaat van D'66~ Opzegging 1aat de kontributieverplichting voor
het lopende jaar onver1et;

·c afvoering van de 1eden1ijst door het hoofdbestuur wegens een
kontributieschu1d zich uitstrekkende over meer dan een jaar,
met inachtneming van het hieromtrent bepaa1de in het huis-
houde1ijk reglement. Na afvoering kan men eerst weer tot het
lidmaatschap worden tooge1aten wanneer de kontributieschuld
is voldaan.

·d royement.
Het hoofdbestuur kan een lid royeren; indien het zich gedraagt
op een wijze, die in ernstige mate in strijd is met de grondge-
dachten van D'66, de statuten of het huishoude1ijk reg1ement, dan
we1 indien het de partij of ~en harer organen in ernstige mate
in diskrediet brengt.



-1 Bericht van afvoering of royement als lid moet onder vermel-
ding van de gronden binnen een maand per aangetekende brief
aan de betrokkene worden verzonden.

Art. 9. De kontributieverp1ichtingen worden vastgeste1d door de A1gemene
Leden Vergadering op voorste1 van het hoofdbestuur.

a de A1gemene Leden Vergadering
b het hoofdbestuur, waarbinnen het dage1ijks bestuur;
c de steekproefvergadering.

-2 Voorts kent DI66 1ande1ijke werkgroepen, regio's en afde1ingen,
a1smede de vo1gende bijzondere organen;

• -a de rapportagecommissie;
b de programmacommissie;
c de geschil1encommissie;
d de kascommissie;
e commissies ad hoc.

Het Huishoude1ijk reg1ement ste1t regelen omtrent de samenste11ing
van de partijorganen vast op de gronds1ag van beperkte herkies-
baarheid in dezelfde funktie en beperkte moge1ijkheid ge1ijktijdig
meer dan ~en funktie te bek1eden.

-1 Het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is on-
verenigbaar met het bek1eden van enige bestuuursfunktie binnen
de pa tij.

-2 Het lidmaatschap van de vertegenwoordigende 1ichamen -met uit
zondering van Qat van de berste Kamer der Staten-Generaa1- is
onderling onverenigbaar.

-3 Overige incompatibiliteiten met betrekking tot het lidmaatschap
van vertegenwoordigende lichamen worden bij huishoudelijk re-
glement gerege1d.

Art. 14. -1 De A1gemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan Van D'66,
zij komt tenminste tweemaa1 per jaar bijeen.

-2 Het Huishoude1ijk Reglement stelt rege1en omtrent bijeenroeping
aankondiging, agenda, leiding en de wijze waarop besluiten
worden genomen.

Art. 15. De leden van D966 kiezen rechtstreeks op een bij Huishoude1ijk
Reglement te bepalen wijze het hoofdbestuur.

Art. 16. Het hoofdbestuur bestaat uit tenminste 9 en ten hoogste 37 leden.
De samenstel1ing en het aftreden van het Hoofdbestuur geschiedt
op bij Huishoudelijk Reglement vast te stel1en wijze.



Art. 17. -1 Het hoofdbestuur is belast met de algemene leiding van D'66
en met de uitvoering van de besluiten van de Algemene Leden
Vergadering.

-2 Het hoofdbestuur is bevoegd aanvullende reglementen vast te
stellen voor huishoudelijke en politieke vergaderingen.

-3 Het dagelijksbestuur is belast met de dagelijkse 1eiding van
D'66.

Art. 18. D'66 wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee hoofd-
bestuursleden, van wie tenminste een lid van het dagelijksbestuur
moet zijn.

Art. 19. Leden, die voor enige bestuursfunktie binnen D'66 of namens D'66
voor een lidmaatschap van enig vertegenwoordigend lichaam in
aanmerking wensen te komen, moeten een door het hoofdbestuur
opgestelde vragenlijst invu1len en ondertekenen, waaruit blijkt,
dat zij na 9 mei 1940 niet zodanig betrokken zijn geweest bij
handelingen, uitingen of voorvallen waaruit een nationaal-socialis-
tische, fascistische of racistische gezindheid,blijkt, of zij niet
zodanig hebben deelgenomen aan aktiviteiten van de bezettende macht
dat ~en en ander een moreel beletsel zou vormen bij de kandidatuur
voor het lidmaatschap van een vertegenwoordigend lichaam.

Art. 20. De AlgememLeden Vergadering ver1eent, de kascommissie gehoord,
aan de penningmeester a1 of niet voorwaarde1ijk d~charge over het
gevoerde beheer, zoa1s een en ander nader is gerege1d in het Huis-
houde1ijk Reg1ement.

Art. 21. De Steekproefvergadering is de bijeenkomst van een representatieve
steekproef uit de 1eden van D'66~ welke met inachtneming van door
of krachtens Huishoudelijk Reg1ement te ste11en rege1en adviserende
uitspraken kan doen.

•
Art. 22. De landelijke werkgroepen geven adviezen betreffende onderwerpen

van 1ande1ijk po1itiek be12ng, in het bijzonder ten behoeve van
de opstelling en uitvoering van het politiek programma.
Het Huishoude1ijk Reglement stelt regalen omtrent samenstelling,
werkwijze, bevoegdheden en verplichtingen van de landelijke werk-
graepen.

Art. 23. -1 Een afdeling verenigt aIle leden wonende in een door het hoofd-
bestuur vastgffte1d gebied~ dat in beginse1 ~~n of meer gemeenten
omvat.

-2 Een regia verenigt de leden Van aIle afdelingen binnen een door
het hoofdbestuur vastgesteld gebied.

-3 Het Huishoude1ijk Reglement sta1t de grendregelen voer de afde-
lingen en regio's vast.

-4 Afdelingen zijn bevoegd eigen reglementen vast te stellen, mits
deze geen bepa1ingen bevatten welke in strijd zijn met statuten
en huishoudelijk reglement van D:66.

Art. 24. -1 Samenstelling9 bevoegdheden en verplichtiggen van de bijzondere
organen worden geregeld in het Huishoude1ijk Reg1ement.

-2 Commissies ad hoc kunnen door de Algemene Leden Vergadering en
de ledenvergaderingen van afdelingen worden ingesteld ter uit-
veering van door deze vergadering nader omschreven opdrachten.



~ kontributies;
b donnties;
'c erfstellingen en legaten;
d schenkingen
e aIle overige baten.

-2 Het hoofdbestuur weigert een schenking of donatie wanneer,
naar inzicht van tenminste eenderde Van de hoofdbestuurs-
leden, daardoor de politieke onafhar~elijkheid van de partij
in gevaar kan worden gebracht.

-1 Wijziging van deze Statuten is mogelijk door een besluit van
de Algemene Leden Vergadering, genomen met tweederde meerder-
heid van stemmen,

• -2 Een wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat de
konink1ijke goedkeuring is verkregen.

-1 ThA1gemene Leden Vorgadering stalt het Huishoude1ijk Regle-
ment vast, dat gewijzigd kan worden door een besluit van de
Algemene Leden Vergadering~ genomen met absolute meerderheid
v~n stemmen~

-2 In gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
niet voorzien, beslist het hoofdbestuur.

Art. 29. -1 Een besluit tot ontbinding va~ D'66 wordt door de Algemene
Laden Vergadering genomen met tweederde meerderheid van
stemmen~

-2 Het ontbindingsbesluit geeft aan een eventuee1 liquidntie-
saldo een met het doe1 van D'66 st~okende bestemming.

• -3 Bij ontbinding van D166 geschiedt de liquidatie doo~ het
hoofdbestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 1702 van
het Burgerlijk Wetboeko

Art. 30. -1 Een besluit ala bedoeld in artikel 27 of artikel 28 of artikel
29 kan alleen worden genomen, indian de Algemene Leden Vergn-
dering is bijeengeroepen met de mededeling dat aldner een
dergelijk besluit zal worden v0orgesteld.

-2 De termijn veor bijeenreeping tot een zodanige vergadering
bedraagt tenminste zeven dageno

Vastgeste1d in de Algemene Leden Vergadering, gehouden te Arnhem op
14 december 1968.
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HOOFDSTUK I (leden, aanhangers, belangstel19nden en donateurs)

Art. 1. Aanmelding voor het lidmaatschap gesohiedt schriftelijk bij het
landelijk sekretariaat.

Art. 2. De rechten aan het lidmaatschap verbonden k1L~en worden uitge-
oefend zodra aan de kont~ibutieverplichting is voldaan.

Art. 3. -1 De kontributies worden geInd door de penningmeester van het
hoofdbestuur. Deze stelt de betalings2'egeling vast"

•
1•

2.

3e

4.
5.6.
7.•

- 3 De A. L. V" stel t op veors'Gel Vl1n het hoofd'oestuur een gediffe-
rentieerde kontributieregeling vasta
De minimumkontributie bedraagt het gemiddeld bedrag per lid
afgelei6. uit de rekening van het voorafgaande jaar betref-
fende person;,:;eJ.s-huisvestings- en administratiekosten van
het landelijk sekretaril1at vermeerderQ met de begrote afdrach-
ten aan de afdelingen voor het kontributiejaar.

Met inachtneming van het in Statuten en Huishoudelijk Reglement
bepaalde heeft ieder Jid van D'66 hdt r:echt~

alle ledenve~gaderingen bij te wonen) aan de diskussie deel
te nemen, en ;;e stermnen in die vergaderingen 1-marvan het als
zodanig deel uitmaakt9
deel uit ie maken van werkgroepen en hun vertakkingen en daarin
zijn s'~em \;.i": te brengen 'bij de vaststelling van rnpporten en
advie:e~'l;
zijn stem uit te brengen bij de nanwijzing van kandidaten die
door J) '66 cesteld i'Jorden'Toor een vertegenwoordigend lichaam;
ka..r.lidaat te staan VOG:!' bef'J-tuu2'sfl:!nJdies9
kandidaat to stann V00r 'ce ki8zen bijzonder orgnnen van D '66;
kandidant te stann nam"·neD '66 voor een vertegemloordigend
licnaam?
bestuursvergaderinge~s ui~gezonderd die van het dagelijks be-
stuur, :L1J. voorafgaanue IDaY.dng bij het bestuur als toehoorder
bij te wone'YJ.~met diEm ve~":.'s.luCJ,ndG da t de fungerend voorzi tter
in bijzondere gevalle~ de vergadering geheel of gedeeltelijk
besloten kan verkla~en~

Art. 50 -1 Aanhange~s ·tan D I 66 in de zin ",.,o.ndi t re_~lement zijn alleen
die voldoen aan de ei::Je~lV00r hat lidmantsohap, g~en lid zijn
van enige politieke part~j en zion 0.13 aanhanger hebben aange-
neld.- Hat bepaalde in de a:dike:2.en 1 en 2 is op hen van overeen-
komstige toepassingc

-2 De koaten van registrntie bed~agen vijf gulden per jaar en
moeten voor hei; eerste jaa~ bij de aanmelding vorden voldaan.

-3 Het hoofdbestuur wijst een ieder die vrijwillig ann de geld-
middelen van D'66 bijdraagt op de mogelijY~eid zioh ala aan-
hanger aan te melden~
~e~e bijdrage Lan dan geheel of gedeeltelijk strekken tot vol-
doening van de keaten 7an j,~egirri:;rntie~



Met inachtneming van het in Statuten en Huishoudelijk Reglement
bepaalde he0ft iedere aanhanger van D'6e het recht:

a. aIle ledenvergaderingen bij te wonen en daarbij aan de dis-
kussie deel te nemen, met dien verstande dat de fungerend
voorzitter een If)denvergadering be slot en kan verklaren
wanneer het gedrag van leden onderwerp van bespreking is,
en dat voor het bijw~n~n van de Algemene Leden Vergadering
hetzelfde bedrag wordt betaald als door het hoofdbestuur
aan de leden van D'66 wordt gevraagd;

c. zlJn stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten
die door D'66 gesteld worden voor een vertegenwoordigend
lichaam.

•

Belangstellenden van DI66 in de zin van dit reglement ZlJn
allen die voldoen aan de eisen voar het lidmaatschap zonaer
lid of aanhanger van D'66 te zijn.

Met inachtneming van het in Statuten en Huishoudelijk Regle-
ment bepaalde heeft iedere belangstellende van D166 het recht:

a. aIle ledenvergaderingen bij te wonen en daarbij aan de
diskussie deel te nemen, met dien verstande dat de fungerend
voorzitter een ledenvergadering besloten kan verklaren
wanneer het gedrag van 1eden onderwerp van bespreking is,
en dat voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering
hetze1fde bedrag wordt betaald als door het hoofdbestuur
aan de 1eden van D'66 wordt gevraagd;

Donateurs zlJn allen die geen lid ZlJll van Dj66 en jaarlijks
vrijwillig bijdragen aan de geldniddelen van D'66.

D ~l L d H ,:J. (A ~ U \ d+ d d de ~,gemene e en vergauerlng A.~.V.J war v gevorm oar e
leden van D'66.

De A.L.V. is het hoogste orgaan van D'66 inzake aIle aangelegen-
heden op landelijk politick en organisatorisch terrein, voorzo-
ver die niet door Statuten of Huishoudelijk Reglement aan andere
organen zijn opgedragen.

-1 De A.L.V. wordt tenminste tweemaal per jaar door het hoofdbe-
stuur bijeen ge=~epeu en we1 eenmaa1 in het tweede kwartaal
en eenmaal in het laatste kwartaa1;



•

-2 op de in het tweede kwartaal te houden A.L.V. worden in
ieder geval de jaarrekening en de begroting behandeld;

-3 op de in het laatste kwartaal te hauden A.L.V. worden zo-
nodig verkozen het hoofdbestuur en de kommissies die op
1 januari daaropvolgend in fUDRtie treden.

Voorts wordt de A.L.V. ter behandeling van ~en of meer aange-
geven onderwerpen binnen dris maanden bijeen geroepen op ver-
zoek van:

a. een van de kamerfrakties van D166;
b. vijf procent der leden, waarvan niet meer dan eenderde uit

dezelfde afdeling afkomstig is?
c. de ledenvergadering van tenminste tien afdelingen, mits

deze afdelingen over tenminste drie regia's zijn verdeeld ••

Het hoofdbestuur kondigt iadere A.L.V. uiterlijk zes weken te-
voren aan, met dien verstande dat tussen de datum van verzen-
ding van de aankondiging en de opening van de A.L.V. tenminste
ZGB weken liggen.

-1 Een door het hoofdbestuur bijeengeroepen A.L.V. behandelt
in de eerste plaats de hoofdbestuursvoorstellen en de daar-
op ingediende amendementen.

-2 Een op verzoek bijeengeroepen A.L.V. behandelt in de eerste
plaats de door de verzoekers aangegeven onderwerpen.

-1 De agenda van de A.L.V. wordt met inachtneming van de arti-
kelen 14 en 15 door het hoofdbestuur vastgesteld en met be-
hoorlijke toe1ichting bij de aankondiging van de A.L.V. aan
aIle leden toegezonden;

-2 Tot drie weken, of zoveel korter als het hoofdbestuur moge-
lijk acht, veer de aanvang van de A.L.V. kunnen onderwerpen
aan de agenda worden toegevoegd op verzoek van:

a. ~en van de kamerfrakties van Di66;
b. een procent van de leden, waarvan niet meer dan eenderde

uit dezelfde afdeling afkomstig is;
c. de ledenvergadering van tenminste vijf afdelingen.

-3 Het verzoek wordt schriftelijk bij het hoofdbestuur ingediend
voorzien van een korte toelichting;

-4 Het hoofdbestuur deelt uiterlijk een week voer de aanvang
van de A.L.V. de toegevoegde agendapunten en de daarbij be-
horande toelichting aan aIle leden mede.

-1 leder lid heeft het recht amendementen en moties in te dienen,
met dien verstande dat amendementen tot drie weken, of zoveel
korter ala het hoofdbestuur mogelijk acht, veor de aanvang
van de A.L.V. kunnen worden ingediend. De Leiding van de A.L.V.



•

laat de A.1.V. beslissen of een motie, die na deze termijn
is ingediend, in behandeling wordt genomen. AIle amendemen-
ten door leden ingediend, moeten mede ondertekend zijn door
tenminste vijf andere laden van D'66 dan wel door een afde-
lingsvergadering zijn goedgekeurd.

-2 De rapportagekommissie en de programmakommissie hebben het
recht op de grondslag van de ingediende amendementen ook
tijdens de A.L.V. amendementen in te dienen.

-3 Over niet in de agenda opgenomen onderwerpen kunnen geen
besluiten worden genome~9 behoudens het in het eerste lid
bepaalde.

-1 De A.L.V. wordt geleid door een aneven aantaal voorzitters,
die door het hoofdbestuur zijn aangewezen uit de leden die
geen zitting hebben in het hoofdbestuur en de programma-
kommissie.
Bij de behandeling van een onderwerp waarbij ~en der voor-
zitters uit hoofde van enigerlei partijfunktie persoonlijk
is betrokken treedt deze niet als fungerend voorzitter op
zolang deze behandeling duurt. In de gevallen betreffende
de gang van zaken op de A.L.V. waarin het Huishoudelijk
Reglement niet voorziet, beslissen de gezamenlijke voorzit-
terse De fungerend voorzitter van de A.L.V. heeft het recht
spreektijd te verdelen en te beperken. De beslissingen van
de voorzitters zijn bindend behoudens onmiddellijk beroep
op de A.L.V., die dnarover stemt zander discussie.

-2 Op voorstel van de voorzitters kan de A.L.V. zich ter VOor-
bereiding van de plenoire diskussie in sekties splitsen
onder leiding van door de voorzitters aangewezen sektie-
voorzitters. Voorstellen die in een sektievergadering minder
dan vijfentwintig procent van de stemmen hebben gekregen,
worden in de plenaire zitting niet aan de crde gesteld.
Voorstellen die in een sektievergadering vijfentwintig pro-
cent van de stemmen of meer hebben gekregen, worden in de
plenaire zitting aan de arda gestald; amendering van deze
voorstellen is niet mogelijk, behoudens het bepaalde in
artikel 17 tweede lid.

-1 Een A.L.V. begint met de aanwlJzlng van een stemkommissie
en een notulenkommissie op voordracht van de voorzitters.

-2 De stemkommissie registreert de uitgebrachte stemmen, be-
slist zander beraep over de geldigheid daarvan, en konsta-
teert de uitslag van de stemming.

-3 De notulenkommissie maakt een zakelijk verslag van de ver-
gadering. Dit verslag wordt binnen twee maanden na sluiting
van de A.L.V. toegezonden aan alle laden van D'66.

Behoudens het in Statuten en Huishoudelijk Reglement bepaalde
neemt de A.L.V. besluiten met absolute meerderheid van stem-
men, met dien verstande dat het verschil tussen voor- en t~gen-
stemmen tenminste vijf procent client te bedragen. De A.L.V.
kan echter besluiten een bepaald besluit slechts te nemen met
tweederde meerderheid van stemmen. Indien geen der aanwezige
leden stemming wanst, kan de A.L.V. bij acclamatie een be-
sluit nemen.



-1 Ieder bij een stemming op de A.L.V. aanwezig lid knn e~n
stem uitbrengen.

-2 Stemming over personen geschiedt schrifte1ijk. Met een
scnrifte1ijke stemming wordt ge1ijk geste1d stemming door
middel van een e1ektrisch of mechanisch systeem.

-3 Over zaken wordt gestemd op een door de voorzitters te
bepalen wijze.

-1 Het hoofdbestuur bestaat uit eenentwintig leden en wordt
door de A.L.V. gekozen.

-2 De voorzitter, de vice-voorzitter, sekretaris en penning-
meester wurden in funktie gekozen. Indien de A.L.V. niet
kan komen tot de verkiezing van een of meer van deze hoofd-
bestuursleden, dan kiest het hoofdbestuur daze laden uit
zijn midden.

-3 De in bijlage 1~, onder III van het Huishoudelijk Reglement
omschreven methode dient bij heofdbestuursverkiezingen te
worden gevolgd.

-, Het dagelijksbestuur bestaat uit tenminste vijf en ten
hoogste negen leden. Over het aantal beslist het hoofdbe-
stuur.

-2 Het dagelijksbestuur wordt gekozen uit en door het hoofd-
bestuur, met dien verstnnde dat de voorzitter, de vice-
voorzitter, de sekretaris en de penningmeester er deel van
uitmaken. Het hoofdbestuur is bevoegd binnen het dagelijks-
bestuur een tweede vice-voorzitter en een tweede sekretaris
aan te wijzen.

-3 Het hoofdbestuur wijst uit zlJn midden een kontaktpersoon
aan per regia, het betrokken regiobestuur gehoord.

Ieder lid van D'66 kan zichzelf of sen ander lid, ml~S dit
zich daartoe hereid verklaart, kandidaat stellen voor het
hoofdbestuur.

De gelegenheid tot knndidaatstelling vangt aan onmiddellijk nn
de aankondiging van de datum van de A.L.V. en eindigt drie weken
voor genoemde datum, of zoveel korter als het hoofdbestuur mo-
gelijk aeht. Kandidaten dianen te worden opgegeven aan het
landelijk sekretariaat. Dekandidaatstelling dient vergezeld te
gaan van de ondertekende vragenlijst als bedoeld in artikel 19
van de Statuten.



-1 Bij de kandidaatstelling stelt iedere kandidaat op door het
hoofdbestuur te verstrekken formu1ieren de volgende persoon-
lijke gegevens ter bekendmaking aan de leden beschikbaar:

3.. personali':C
b. gegevens omtrent 1idmaatschap en funkties binnen de partij

-2 Het hoofdbestuur zorgt er voor dat een zake1ijke samenvatting
van deze gegevens tijdig v66r de A.L.V. ter beschikking van
alle leden wordt geste1d.

-3 Ben hoofdbestuurslid is slechta eenmaal onmiddellijk herkies-
baar, met dien verstande dat nooit meer dan de helft van de
door de A.L.V. verkozen zittende hoofdbestuurs1eden herkozen
kan worden.
Indien een grater aantal zich voor herverkiezing beschikbaar
atelt, worden van hen die het voor verkiezing vereiste stem-
menaantal hebben behaa1d degenen met de hoogste stemmenaantal-
len verkozen verklaard.

-1 Het lidmaatschap van het hoofdbestuur is niet verenigbaar
met enige andere partijfunktie, behalve het lidmaatschap van
de programmakommissie en de kommissies ad hoc.

-2 Funkties in niet in dit reglement geregelde kommissies gelden
niet als partijfunktie.

-3 Het lidmaatschap van het hoofdbestuur is niet verenigbaar met
het lidmaatschap van enig vertegenwoordigend lichaam, met
uitzondering van dat van de gemeenteraad van een gemeente met
minder dan ~enhonderduizend inwaners.

Voor zover door Statuten, Huishoudelijk Reglement en de A.L.V.
niet beperkt, heeft het hoofdbestuur aIle bevoegdheden betref-
fende:

a. organisatie op landelijk niveau en coordinatie van aktivi-
teiten van afdelingen, regia's en landelijke werkgroepen;

b. het nemen van beleidsbeslissingen en het kenbaar maken van
eigen meningen en conclusies als de opvatting van het hoofd-
bestuur;

c. de organisatie van het openbaar tUBsentijds overleg tussen:

enerzijds de kamerfrakties en anderzijds leden, aanhangers
en belangstellenden van D'66: dit geschiedt tenminste twee
maal per jaar,
enerzijds het hoofdbestuur en anderzijds vertegenwoordi-
gers van afdelingen en regio's: dit geschiedt tenminste
eenmaal per jaar,
de kamerfrakties, het hoofdbestuur en vertegenwoordigers
van de landelijke werkgroepen gezamenlijk: dit geschiedt
tenminste eenmaal per jaar.



Het hoofdbestuur wijst uit ZlJD midden een groep van drie tot
vijf leden aan, waarvan ieder ten aanzien avan een of meer
landelijke werkgroepen coordinerend en stimulerend optreedt.
Deze hoofdbestuursleden brengen gezamenlijk van hun werkzaam-
heden verslag uit aan het hoofdbestuur en desgevraagd aan de
A.L.V.

-1 Het hoofdbestuur is gemotiveerde v,orantwoording verschuldigd
aan de A.L.V.

-2 Het hoofdbestuur brengt regelmatig vers1ag uit over zijn
werkzaamheden op de daartoe meest geeigende wijze.

-1 Neemt de A.L.V. een motie van wantrouwen aan tegen het hoofd-
bestuur, dan dient dit onverwijld af te treden.

-2 De funktie van het hoofdbestuur wordt in dit geval waarge-
nomen door de voorzitters van de negen qua ledental grootste
afdelingen, met dien verstande dat de funktie van p~ng-
meester wordt uitgeoefend door de kaskommissie tot het tijd-
stip waarop een nieuwe penningmeester in funktie treedt.
Het waarnemend hoofdbestuur dient binnen een termijn van drie
maanden nieuwe hoofdbestuursverkiezingen te houden. Het waar-
nemend hoofdbestuur geeft van de verdeling der hoofdhestuurs-
funkties zo spoedig mogelijk kennis aan de leden van D'66.

Als de plaats van de voorzitter, de vice-voorzitter, sekretaris,
of penningmeester tUBsentijds vakant komt, wijst het hoofdbe-
stuur uit zijn midden een opvolger aan totdat op de eerstvol-
gende A.L.V. door verkiezing in de vakature wordt voorzien.
Als de plaats van enig ander hoofdbestuurslid tussentijds va-
kant komt, wordt op de eerstvolgende A.L.V. een opvolger ge~
kozen.

-1 Binnen een maand na afloop van het verenigingsjaar zendt de
penningmeester aan de kaskommissie een rekening van baten
en lasten, en een begroting voor het volgende jaar beide
met toelichting.

-2 Binnen een maana na afloop van het eerste halfjaar zendt de
penningmeester een kort financieel overzicht aan de kas-
kommissie.

-3 Door goedkeuring van de jaarrekening door de A.L.V. is de
betrokken penningmeester gedechargeerd.

-1 De toelichting op de jaarrekening bevat ondermeer een lijst
van aIle schenkingen aan D'66 van meer dan vijfentwintig-
honderd gulden zonder vermelding van de namen der schenkers.

-2 De 1ande1ijke werkgroepen, regio's afde1ingen en hijzondere
organen zijn verplicht aIle ontvangen schenkingen hoven
een honderd gulden aan het hoofdbestuur te melden. De be-
trokken sekretaris stuurt de schenker een ontvangstbevesti-
ging. De betrokken sekretaris is verplicht de afschriften
van de door he~ verzonden ontvangstbevestigingen doorlo-
pend te nummeren en ter beschikking te houden van de kas-
kommissie.



De begroting bevat een regeling voor de afdracbt van een deel
der kontributiegelden aan de afdelingen.

-1 Bij tussentijds aftreden van de penningmeester z~Jn de be-
palingen betreffende de jaarrekening van overeenkomstige
toepassing voor het gedeelte van het kalenderjaar dat ein-
digt met de dag van aftreden.

-2 De beslissing omtrent decharge wordt genomen op de eerste
A.L.V. die gehouden wordt nadat aan het bepaalde in artikel
35, eerste lid, is voldaan.

D'66 kent twee soorten bijzondere organen, te weten vaste kom-
missies en kommissies ad hoc. Vaste kommissies zijn:

a. de rapportagekommissie
b. de programma,:.ommissie
c. de geschillenkommissie
d. de kaskommissie

-1 Een lid Van D'66 kan van slechts ~&n vaste kommissie deel
uit maken.

-2 Leden van een vaste kommissie z~Jn slechts eenmaal als zo-
danig onmiddellijk herkiesbaar.

-3 De A.L. V. kiest op niet-binc:r:·r'~3voordra(~ht van het hoofdbe-
stuur, voorzover niet anders bepaald, de leden van de vaste
kommissies.

De rapportagekommissie bestaat nit vi;jf leden, die telkens voor
de tijd van twee jaar worden gekozen. De ko~missie kiest zelf
haar voorzitter.

-1 Tot de taak van de rapportagekommissie behoort het geven van
obajektieve voorlichting aan de A.L.V., telkena wanneer ~5n
of meer leden van D'66 de wens daartoe te kennen hebben ge-
geven, alsmede aan de stoekproefvorgadering te1kena wanneer
deze bijeenkomt,

-2 De kommissie heeft het recht aIle door haar noa~g geachte
inlichtingen te vragen aan het hoofdbestuur, de kamerfrak-
ties, de landelijke werkgrcepen\ de programmakommissie of de
kaskommissie, welke aIle gehouden zijn de gevraagde gegevens
te verstreklten voorzover dit mogelijl: is,

v66r de aanvang van de A.L.V. treedt de rapp~rtagekommisaie in
overleg met aIle indieners van amendementen en moties over de
uiteindelijke redaktie van hun voorstellen. Ook de organen die
de oorspronkelijke voorstellen hebben ingediend, worden hier-
bij gehoord.



B. Programmakommissie---------------------
-1 De programmakommissie bestaat uit dertien leden, waarvan

telkens zeven leden voer de tijd van twee jaar worden ge-
kozen.

-2 Het hoofdbestuur en de kamerfrakties wijzen uit hun midden
vier, respectievelijk twes laden van de programmakommissie
aan.

Taak en bevoegdheden van de programmakommissie worden geregeld
in hoofdstuk X (politiek programma) Van dit reglement.

De geschillenkommissie bestaat uit een voorzitter en negen leden,
die telkens voor de tijd van dris jaar worden gekozen.

De voordracht van het hoofdbestuur conform artikel 40, derde
lid, verme1dt tenminsts twee maal zovesl namen a1s er vaka-
tures zijn te vervu11en. Een groep van tenminste vijfentwintig
leden van Di66 is bevoegd deze voordracht aan te vul1en.

De voorzitter van de kommissie wordt gekozen door de A.L.V. uit
een voordracht van drie personen, op te maken door de kommissie.
COvergangsmaatregel: de eerste voorzitter van de kommissie wordt
gekozen uit een voordracht van drie personen, op te maken door
het hoofdbestuur.)

-1 Ieder jaar treedt een derde van het aantnl leden der kommissie
af, met dien verstande dat reeds aanhangige geschi11en zoveel
mogelijk worden afgehandeld door de leden die met de behande-
ling van de zaak een aanvang hebben gemaakt. (Overgangsmaat-
rege1: nadat de kommissie voar de eerste maal is samengeste1d,
stelt de kommissie bij loting vast welke leden in de eerst-
volgende drie jaren zullen aftreden. De uitslag van de loting
wordt ter kennis gebracht van het hoofdbestuur.)

-2 Indien een kamer van de kommissie tijdens de behande1ing van
een geschi1 anders wordt samengesteld: vindt sen nieuwe be-
handeling plaats.

-1 De kommissie voorziet in haar sekretariaat in overleg met het
hoofdbestuur. Zij heeft haar zetel ten kantore van het lande-
lijk sekretariaat.



-2 ]e kosten van de kommissie komen voar rekening van ]'66, met
dien verstande dat iedere pnrtij in een geschil steeds zijn
eigen kosten draagt,

-1 het beslechten van gescnillen tusseng
a. de laden 7~~ de partij enerzijds en partijorganen, ingesteld

bij of krachtens rle Statuten dam.;el bi,j of krachtens het
Huishoudelijk Reglement ande~zijd89

b. partijorge,nen als bedoeld onder Q; onderling;
c. pa:rtij fur...ktiolla.::ci88e:n onde:r:"ing"

-2 het desgevra.agd ui.tleggen :-an de S';atUGell ;9n het Huishoudelijk
Reglement van de pa::.'tij;;

• Art. 52. -1 ]e behandeling van de zaak vindt pla£.t3 (loor 8en ui t de kom-
missie samengestelde ka~e::c? aan ie wijzeu door de voorzitter •
.Ala de 'Voor'?iitcer van ie :'Ca"~e~ zeJ. optreden het oud.ste lid.

-2 Ben kamer doet gee:: U2. t8p::>ash: dan :"ada-c ziti partijen in de
gelegenheid heeft ge8teld om gehoor'Qco HO:i:'de::::.o

-3 Een kamer bestaa-t; ui':jg
&. drie leden voar geschillen ale bedoeld in artike! 51 lid 1;
b~ vijf leclen ~Toor :7,0.1:en als bedoelc1 io,1 artikel 51, leden 2 en

3.

Art. 53. -1 ]e Yoorzittek' zie-b er op toe, dg,t in een kamer geen laden
zi tting nemen clie 11:7_j x:et aa...nhang:Lgege8ch5.1 persoonlijk be-
trokken :-~i..jn"I3ij tlri,jfel hic:t'fJV8:.:'"beslist de yoorsi i;ter, waar-
bij de bet:rokkel1 lec.en gehco:r:d ~!i'J:'(:enc

• -2 Oak door ieder der bi.j 11r::d' S'3c;oh:~1 'J8tr·)}:kel1 pD.:i:.'tij kan tot
ui terli jk u.~·':Le dage:'1 v66r d.e :Tono.,,,l.i..:J.ge bGha~deling 2chrifte-
lijk of mondelj::.lg be:j';'ma:r 1.Tordon gSJJ8.a].;:t tegen een lid van
de kamer dnt bij heJc geGch:] 0::54;:1 yon de partijel'l persoon-
lijk zodanig is bet:cGkkHl~ r1[1:r ::9 O'::'1)a.:rtt;1digi.1eidgevaar loopt.
Een zodanig8 P0::'S001".lijke 1y:trro.kl:::"1')hoid zal steeds "'lOrden aan-·
genomeng

G. bij b1oed·- of aanverwD.ntschD.}) ':':n de; r8chte lijn en in de zij-
lijD. tot en met d.e vierdE· g:':'o.ad 9

b. bij het bes·~aan VOX .• ?en d,".enst-rerbayJL;
c. bij een belissing in be~oG~ ~18 b~dc2la in artikel 51 lid 3

"raarbij een lid. van cle kame:: re' ..H"t8 betrok1con is ge't"eest 0

-3 ]e besli8sing omtrent wruking '.;ordt door de betreffende kamer
genomen bij gei·Tonemeerderhr}icl binno.n D.cht dagen nn.dD.t het be-
zwao.r is ingediend"



•

De voorzitter van de kommissie is, alvorens een geschil for-
meel bij een kamer aanhangig te maken, steeds bevoegd te pogen
partijen te verzoenen.

-1 Een geschil bedoeld a1s in artikel 51 kan door belanghebben-
den mondeling of sehrifte1ijk bij de kommissie aanhangig
worden gemaakt.

-2 De voorzitter van de kamer stelt de wlJze van behandeling
vast, met inachtneming van het bepaalde in artikel 60, en
ziet er op toe dat partijen in een geschil gelijke kansen
hebben am hun standpunten toe te lichten.

De kamer doet uitspraak uiterlijk binnen drie maanden na de
dag waarop een geschil ter kennis is gekomen van de voor-
zitter, van de kommissie, met dien verstande dat zij in zaken
als bedoeld in artikel 51, lid 3, binnen ~en maand beslist.

De kamer heslist 21s goede mannen naar billijkheid en bij
meerderheid van stemmen. Bij de beslissing wordt vermeld of
deze met eenparigheid van stemmen danwel bij meerderheid is
genomen. Een beslissing kan slechts genomen worden indian
de kamer voltallig is. De beslissing der kamer wordt gegeven
schriftelijk en gemotiveerd. Zij wordt onverwijld aan belang-
h~bbendGnneegedeeld. De leden der kamer die een van de meer-
derheid afwijkend standpunt innemen kunnen daarvan schriftelijk
doen blijken. Een desbetreffend schrijven wordt als bijlage
gevoegd bij de beslissing.

Iadere beslissing wordt nan de betrokken partijen per aange~
tekend schrijven medegedeeld. Bij beslissingen ala bedoeld in
artikel 51, lid 2, draagt het hoofdbestuur er zorg voor dat
de beslissing aan de leden van D'66 ter kennis wordt gebracht.
Het lid wiens rayement wordt vernietigd kan verlangen dat van
deze beslissing door de zorg van het hoofdbestuur mededeling
wordt gedaan aan de leden van D966.

AIle besliasingen hebben onmiddel1ijke rechtskracht. Beslis-
singen van de kommissie in zaken ala bedoeld in artikel 51,
lid 1., zijn bindend voor de partijen in het geschil. Beslis-
singen in zaken als bedoeld in artikel 51, lid 2, zijn bin-
dend voor ieder die het aangaat, zolang de A.L.V. niet anders
beslist.

De kommissie kan met inachtneming van dit reglement een regle-
ment vaststellen tot nadere regeling van hanr werkzaamheden,
daaronder begrepen de door en voor haar in aeht te nemen orde
bij de behandeling van geschillen. Een daartoe strekkend be-
sluit wordt genomen met meerderheid van stemmen.
Dit reglement wordt medegedeeld aan het hoofdbestuur en door
zijn tussenkomst ter kennis gebraeht van de leden en de orga-
nen van de partij.
De geschillenkommissie heeft het recht de beslis3ing en om-
schrijving van de aan haar voorgelegde geschillen te publi-
ceren in het landelijk partijorgaan. De publikatie dient, zo
mogelijk, kort en zakelijk te zijn.



•

De kaskommissie bestaat uit dria leden, die te1kens voor de
tijd van twes j~ar worden gekozen.

-1 Het is de taak van de kaskommissie toe te zien op het fi-
nanciele be1eid en de A.L.V. daarover te informeren.

-2 De kaskommissie ziet er op toe dat de penningmeester de in
artikel 35 bedoelde stukken publiceert, en voarziet van
haar cammentaar na verificatie van de boekingsbescheiden.

De kaskommissie krijgt inza~e in aIle financiele bescheiden
zo v~ak zij dit wensto

De ledenvergadering, die een kommiasie ad hoc instelt, om-
schrijft in haar bes1uit de taak en bevoegdheden van deze
kommissie. Een kommissie ad hoc bastaD.tui teen anoven aQntal
leden' en blijft \;n;rkz..,:,,'1J.'":1 toi;('-!t8:ll:-:2ag aan de ledenvergadering
is uitgebracht.

•
Onder landelijke werkgroepen worden verstaan door het hoofdbe-
stuur erkende werkgroepen die zich bezig houden met onderwer-
pen van landelijk politiek kar~kter. Zij kunnen zich in sub-
groepen en ad hoc-kommissies splitsen ten aanzien van bepaalde
onderwerpen, en zich per provincia, regia, afdeling of gemeen-
te vertakken onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de
betrokken 1andelijke werkgroep.

De landelijke werkgroepen ndviseren de A.L.V., de programma-
kommissie, hat hoofdbestuur en frakties in de vertegenwoordi-
gende lichamen, hetzij op verzoek, hetzij eigener beweging.
Gevraagde adviezen worden met voorrang behandeld.

Bij de vaststelling van adviezen en rapporten hebben alleen
leden van D'66, die deel uitmaken van de werkgroepen stem-
recht.

Iedere landelijke werkgroep meldt zich aan hij het hoofdbestuur~
Zij treedt slechta naar buiten op onder verantwoordelijkheid
en na verkregen toestemming van het hoofdbestuur. De financiele
aangelegenheden van de landelijke werkgroepen worden geregeld
in overleg met de penningmeester van het hoofdbestuur.



•

•

-1 Iedere landelijke werkgroep en subgroep kiest tenminste
~~nmaal per twee jaar uit haar midden een voorzitter en
een sekretaris; in sUbgroepen zijn deze funkties in ~en
persoon verenigbanr. Per onderwerp wordt een rapporteur
aangewezen. Deze funktionarissen dragen zorg voor de
coordinatie binnen de betreffende landelijk; werkgroep
en voor de communieatie nGar buiten. Zij zenden de regio-
nale subgroepen en kommissies aIle rapporten toe en hou-
den hen op de hoogte van de te behandelen onderwerpen.

-2 Het 1idmaatschap van de rapportagekommissie is niet ver-
enigbaar met de funktie van voorzitter, sekretaris of
rapporteur van een landelijke werkgroep.

Iedere 1ande1ijke werkgroGp vergadert e~nmaa1 per jaar VOor
het opste11en van een verslag van de werkzaamheden van de
landelijke werkgroep en haar subgroepen en kommissie gedu-
rende hat daaraan voorafgaande jaar, en voer hat vaststel1en
van een werkplan voor het vo1gende jaar. In dezelfde verga-
dering worden zonodig de voorzitter en de sekretaris van de
landelijke werkgroep verkozen. Het jaarverslag, het werkplan
en de uits1ag van de verkiezing worden toegezonden aan hat
hoofdbestuur, dat hieraan op d; meest ge~igende wijze bekend-
heid geeft onder de betrokken partijorganen, de frakties en
de leden van D'66.

Tenminste tweemaal per jaar beleggen de in artike1 31 genoem-
de hoofdbestuurs1eden gezamen1ijk een vergadering met de
voorzitters van aIle landelijke werkgroepen. Deze gecombi-
neerde vergadering heaft de bevoegdheid bindende besluiten
te nemen tetreffende de eoordinatie en de eommunicatie van de
lande1ijke werkgroepen en hun subgroepen en kommissies, wan-
neer zij dit voor een goede vervul1ing van de adviserende
taak noodzakelijk aeht. Leden van de frakties in de Staten-
Generaal en van de programmakommissie kunnen deze vergadering
bijwonen, doch hetten seen stemrecht •

De landelijke werkgroepen nemen de desbetreffende adviezen en
rapporten van de regionale en andere subgroepen en kommissies
in hun besehouwingen op. Bij het uitbrengen van adviezen en
rapport en geven 1ande1ijke werkgroepen en subgroepen aan in
hoeverre en am welke redenen van eventuele uitspraken van de
A.L.V. of steekpraefvergadering wordt afgeweken.

Leden van een fraktie van D'66 kunnen een lnndelijke werkgroep
verzoeken onder geheimhouding advies uit ts brengen; zij kunnen
zonodig een subgroep am een rechtstreeks en geheim pro-advies
verzoeken. Zodra de betrokken fraktie van D'66 haar standpunt
over het betreffende onderwerp bekend heeft gemaakt is het
advies of pre-advies openbaar.

Met inachtneming van het in het voorgaande artikel bepaalde
zendt de sekretaris van iedera lande1ijke werkgroep a1le ad-
viezen en rapport en van de landelijke werkgroep en haar sub-
graepen aan het hoofdbestuur? dat hieraan onder de 1eden zo
ruim moge1ijk bekendheid geeft.



Er zijn landelijke werkgroepen die adviserend en co~rdinerend
optreden ten behoeven van afde1ingen, regio's en de frakties
in ve~tegenwoordigende 1ichamen. Zij stellen een basis pro-
gramma Ope

Landelijke werkgroepen kunnen in over1eg met en onder verant-
woordelijkheid van het hoofdbestuur een dee1kcngres houden
over wijzigingen en/or aanvu1lingen van het politiek pro-
gramma, dat dan als sektievergadering wordt beschouwd. De
artikelen 15, 17, 18, 18 , 20, 21 en 22 zijn van overeenkom-
stige toepassing.

•

•

De steekproefvergadering is de bijeenkomst van een a-selekte
groep uit aIle leden van D166, welke tot taak heeft het geven
van adviserende uitspraken over konkrete vraagstukken van
politieke en organisatorischo aard.

-1 Het hoofdbestuur benoemt een kammissie van deskundigen,
hierna te noemen de steekproe~ommi8sie, waarvan oak niet-
leden deel uit kunnen maken. De steekproefkommissie heeft
tot tank de methode vast te stellen volgens welke de steek-
proeven zul1en worden getrokken. De kommissie maakt deze
methode zo spoedig mogelijk bekend. Tegen de methode staat
binnen twee weken na de bekendmaking beroep open op de ge-
schillenkommissieo Gedurende deze termijn of hangende de
beslissing van de geschillenkommissie kan geen steekproef
worden get~okken. Telkens wanneer de steekproefvergadering
bijeengroepen moet worden hecft de steekproefkommissie tot
taak de steekproef te trekken en de uits1ag vast te stellen •

a~ het hoofdbestuur;
b. een kamerfraktie van D'66;
c. vijf procent der leden, waarvan niet mear dan een derde uit

dezellde afdeling afkomstig;
eo de ledenvergaderingen van tenminste vijf afdelingen, mits

deze afdelingen over tenminste twee regio's verdee1d zijn.

a. de steekproefvergadering komt in vergadering bijeen;
b. de leiding van ae vergadering berust bij een lid van D'66

aangewezen door de rapportagekommissie;
c. de rapportagekommissie, gehoord de steekproefkommissie, for-

muleert de vragen die aan de steekproefvergadering worden
voorgelegd;

d. de informatie over twee of maer standpunten worden verzorgd
door de rapportagekommissie;

e. de vragen worden na diskussie in stemming gebracht;
f. de vergaderingen zijn openbaar.



Vaordnt de steekproefvergadering bijeenkamt geeft de steek-
proefkommissie aan het hoafdbestuur en de deelnemers van de
steekproefvergadering schriftelijk kennis van de mate van be-
trouwbao.rheid der stemuitslagf'n bij verschillende opkomstper-
centages.

De stemuitslag van een steekproefvergadering wordt bekend ge-
maakt waarbij een wetenschappelijke verantweording wordt ge-
geven Van de mate waarin de uitslag overeenstemt met de mening
van de leden van D166~ ala die Jezelfde voerlichting en dis-
kussie gehud zouden hebben.

De deelnemers ann de steekproefvergadering krijgen een tege-
moetkoming in de reiskostenj welke doer de penningmeester
van D'66 wordt vastgesteld.

•

Een afdeling verenigt aIle leden binnen het geoled van ~~n of
meer gemeenten, lGet c"lien verst.cll1decbt een afdeling tenminste
negen leden telt1 en dat iedere gemeente tot ~en, no. overleg,
tussen de betrokken afdelingsbesturen te bepalen afdeling
wardt gerekend.

Het hoogste aI'gaan in de afdeling is de ledenvergadering, verdeI'
te noemen de afdelingsvergadering.

De afdeling heeft een afdelingsbestuur
leden, det direkt gekozen wo~dt in een
in de afdelingsvergadering,

van tenminste drie
schriftelijke stemming

Het afdelingsbestuur wordt gekozen voor de tijd van ten hoogste
twee jaar; de afdelingsbestuursleden zijn slechts 5enmaal voor
twee jaar herkie8baar~ behoudena dis~ensatie van het hoofdbe-
stuur.

leder lid van D'66 kan zichzelf of een ander lid, mits dit
zich daartoe bereid verklaart, kandidaat stellen, en wel tot
de aanvang der vergadering waarir e&n of meer afdelingsbestuurs-
leden moeten worden gekozenQ

Tenminste de voorzitter V2-n het afc1elingsbestuur wordt in
funk tie gekozen.

De afdelingsvergadering komt tenminste driemaal per jaar
bijeen.



a. het bevorderen van het kontakt tUBsen leden en kiezers in
hat gebied van de afdeling en hat stimuleren van bestu-
dering en diskussie v~n politieke problemen;

b. het voorbereiden van de kandidaatstelling en het bevor-
deren van de verkiezing van vertegenwoordigers in de
gemeenteraden;

c. het bevorderen Van de kommunikatie tussen leden en kie-
zers in de afdeling en het hoofdbestuur en de frakties
in de vertegenwoordigende lichamen;

d. ledenwerving en politieke vorming.

a. afdracht van kontributiegelden door de penningmeester
van het hoofdbestuur;

b. subsidies van het hoofdbestuur;
c. schenkingen;
d. aIle overige baten.

-2 Bij het beheer van de geldmiddelen is het bepaalde in de
artikelen 35, 36 en 38 van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK VIII Cregia's)

•
Een regio verenigt de leden van aIle afdelingen gelegen binnen
het door het hoofdbestuur voor de regia vastgestelde gebied,
waarbij de regio een samenwerkingsverband van sen aantal af-
delingen is.

De A.L.V. is bevoegd in de grenzen van de regio's wijziging te
brengen •

Het bestuur van een regio wordt gevormd door de afdelingsvaor-
zitters van de afdelingen binnen de regio. Het bestuur van een
regia kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur van drie leden.

a. het verlenen van steun aan afdelingen en het bevarderen
van kommunikatie en koo;dinatie tu~sen de afdelingen;

b. de begeleiding en stimulering van verkiezingsaktiviteiten;
c. het bestuderen van palitieke vraagstukken op regionaal

gebied, al of niet in samenwerking met andere regia's.



HOOFDSTUK IX (kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen)

-1 Het hoofdbestuur benoemt binnen drie maanden na verkiezingen
vOOr de Tweede Kamer (en voor de eerstemaal voor 1 januari
1972) een landelijke verkiezingskommissie, die tot taak heeft
op onpartijdige wijze de goede voortgang van de kandidaat-
stellingsprocedure volgene de bepalingen van dit reglement te
bewerkstelligen en zorg te dragen voor de indiening van de
overeenkomstig dit reglement samengestelde kandidatenlijst,
op de wijze als door de Kieswet voorgeschreven.

-2 De verkiezingskommissie bestaat uit tenminste drie leden.
Het lidmaatschap van de verkiezingskommissie is onverenig-
baar met het lidmaatschap van het hoofdbestuur. Leden van
de verkiezingskommissie kunnen niet als kandidaat worden
aangemeld.

-3 leder lid van D'66 kan Zlcn aanmelden of 1aten aanmelden als
kandidaat door midde1 van een aangetekend schrijven, te
richten aan een door de verkiezingskommissie bekend te maken
adres. Af3chrift van deze aanme1ding en van aIle daarbij te
verstrekken gegevens dient te worden verzonden aan het
1ande1ijk sekretariaat.

-4 Bij de aanme1ding dient aan de volgende voorwaarden te wor-
den vo1daan:

a.

b.

c.

•
d.

e.

de kandidaat dient gedurende tenminste zes maanden voor-
afgaande aan de aanme1ding lid van Di66 te zijn geweest;
ondertekening door de kandidaat van de vragen1ijst con-
form artikel 19 van de Statuten;
bereidverklaring een eventuee1 kamer1idmaatschap als een
vol1edige dagtaak te zu1len beschouwen, dat wil zaggen
in ieder geva1 de uitoefening van zijn beroep te staken,
en bij verkiezing afstand te zul1en doen van aIle open-
bare ambten en partijfunkties;
verstrekking van persoonlijke gegevens en van gegevens
omtrent vorige en huidige partijfunkties;
bereidvcrklaring bij directe verkiezing ingevolge de
Kieswet, dat we1 binnen een half jaar bij opvo1ging Van
sen direkt gekozene het kamerlidmaatschap te zul1en aan-
vaarden en de garantie daartoe gezien de grondwettelijke
eisen in staat te zijn;

f. opgave van een of meer beleidsonderde1en of departementen
waarmee de kandidaat zich nn eventue1e verkiezing in het
bijzonder wi1 belasten;

g. opgave van het gebied, waarmee de kandidaat bij eventue1e
verkiezing in het bijzonder kontakt wil onderhouden en
in verband daarmede opgave van de kieskringgroep waarin
de kandidaat aan de verkiezingen wil deelnemen.

-5 De aanme1dingstermijn opent onmidde11ijk nadat door het
hoofdbestuur aan de leden mededeling is gedaan van de be-
noeming van de verkiezingskommissie en deze kommissie het
aanmeldingsadres heeft bekendgemaakt.



De annmeldingstermijn sluit zes mnanden veer de dag van in-
dianing van de kandidatenlijsten ingevolge de Kieswet. In-
dien veor deze sluitingsdag vanwege het zittende kabinet
wordt aangekondigd dat vervroegde verkiezingen zullen plaats-
vinden sluit de termijn veertien dngen na de dog van deze
oankondiging~ De verkiezingskommissie deetnan nl1e leden
mededeling Van de datum en het uur van de sluiting.

-6 De verkiezingskommissie doat van nIle aanmeldingen met bij-
behorende gegevens periodieke mededeling nan aIle leden van
Di66. Hat hoofdbestuur doet van iedere aanmelding mededeling
aan het bestuur van de betrokken wer~groepen en de betrokken
regiobesturen. Een afschrift van het door de verkiezingskom-
missie bij te houden registel van aanmeldingen ligt voort-
durend ter inzoge op het landelijk sekretariaata

-7 De geldigheid van Qanmeldingen wordt beoordeeld door de ver-
kiezingskommissie~ ingeval de aanmelding WOj~dt ao.nvaard,
wordt de betreffende kandidaat een ontvangstbevestiging ge-
zonden. Indien de o.anmeluing niet geldig Nordt geoordeeld,
zendt de verkiezingskommissie hiervo.n bericht aan de kandi-
dnat met opgave van redenen. De kandidaat kan van daze be-
sliasing in beroep gaan bij de geschillenkommissie binnen
tien dagen no.de datum van de beslisBing.

-1 Door kombLl-tie van kamerkiesk:d.ngen 'dordellvij f kieskring-
groepen gevormd te weten:

I Noord-Oostc omvattende de provincie3 Friesland, Groningen,
Drenthe~-5;'e~ijssel, en Geldel'land,
II Zuid, omvattende de Drcvinrdes :L:i.mburg,~Joord-Brabant enZeey;nd. -
III Hollo.nd-Zuid, omvattende de provincia Zuid-Holland metliitzonder'ing-vnn de kQmel'l(~_es~:r·:Lngi:e:l.den.
IV Holland-Neord. oillV"uttendei~ nTovineie Noord-Holland, met
--:- ..•..•------~ .•••._-_ •._- . ~ • 4..... _"( _Ultzonderlng vun de xumerk~es~rlng LaU!'Lem.
V Midden, omvuttende de ~r8~inci? ~~recht en de kaillorkies-
~;I;ie~-Leiden en Huurlem;
Iedere kandidant kan 2i~h s:c~hts 700r 8~n groep aanmelden.

-2 De landeli ,jkevert~.eZhJgEko;"il1:~r-)8L,)b0<n-Jemt in overleg met
de batrokken rcgiobesture~ voar iedAre kieskringgroep een
groepsverkiezingskommicsie d~e m~t betrekking tot de voor-
verkiezingen cen o78:reenkoms:;::"geca,'k el-positie heeft o.ls
de landelijke verki8zing8~omrnissien

-3 Per kiaskring worden 7oorverk58zingen gehouden onder verant-
,"!oordelijkheidvan de groepsve::-~:'8sin.gskommissies. Binnen
vier weken na sluiting van de aanrneldingstermijn zenden de
groepsverkiezingskommissies:.n overleg met de landelijke ver-
kiezingskommissie aan aIle in he~ gabied van hun kieskring
groep wonende leden en aanhan~ers: die op hot tijdstip van
sluiting van de aanmeldingstermijn aan hun verplichtingen
hadden voldaani een opgnv8 in alfabetische 701gorde, begin-
nende met een door loting verkregen letter, van aIle kandi-
daten voor de betreffende grasp. AIle door de kandidaten
verstrekte gegevens worden in daze opgave opgenomen, als-
mede indien de kandidaat ~ul~~ wanst eeil persoonlijke ver-
klaring van ten hoogste 300 -;'OOrd811



Bij de opgave wordt tevens een stembiljet toegezonden
waarop ten hoogste 20 kandidaten in volgorde Van voorkeur
kunnen worden vermeld.

-4 Door de groepsverkiezingskommissies worden zaveel magelijk
in overleg met de kandidaten tot uiterlijk vier maanden
voor de datum -,,ran indiening van de kandidatenlijsten inge-
volge de Ki2m,ret enkele kandidatcnpresentntievergnderingen
gehouden, bij voorkeur een per afdeling doch in iedsr ge-
val een per kamerkieskring. In deze presentatievergnde-
ringen worden kandiderende personen in de gelegenheid ge-
steld hun kandidatuur te verdedigen of te laten verdedigen.
Zittende kamerleden zijn behoudens overmacht gehouden in
de kieskringgroep waar zij knndideren hun kandidatuur per-
soonlijk te verdedigen. De in het gebied van de betrokken
kioskringgroep woonnchtige leden en aanhnngers worden schrif-
telijk van plo.atseYlen rbtD. van (:.llein die groep belegde
presentntievergaderingen op de hoogte gesteld •• -5 Regio-, nfdelingsbesturen en individuale leden van Di66
hebben het recht tijdens eon presentntievergadering monde
linge stemndviezen to geven. Per vergadering wordt hier-
voor ten hoogste een hnlf uur uitgetrokken, no. de presen-
tatiefnse. Wie een stemadvies wil uitbrengen, client zich
voor de aanv~ng van de vergadering bij de vQorzitter van
de vergadering aan te melden. De voorzitter distribueert
de spreektijd. Zijn or moer do.n10 gegadigden, dan beperkt
de vQorzitter het aantal sprekers als voIgt tot 10. Hij
geeft voorrang o.an ~~n lid van ieder betrokken regio- en
afdelingsbestuur: overige sprekers worden door loting aan-
gewezen. De afdelingsbesturen en het landelijk sekretariaat
stellen aan wie dit wenst hot benodigde adressenmateriaal
beschikbaar om schriftelijke voorkeursverklaringen onder
de leden en aanhangers te verspreiden.

-6 Bij het bep~len van de uitslag van de voorverkiezingen
worden slechts die stembiljetten in aanmerking genomen
welke binnen sen week nn de laatste presentatievergade-
ringen in de betrokken graep bij de groepsverkiezingskom-
missie zijn ontvangen.

-7 Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten wordt per
kieskringgroep een rnnglijst vande kandidaten opgemaakt
overeenkomstig de bepalingen van bijlage A of C van dit
reglement.

-8 De overeenkomstig artikel 98 lid 7 verkregen ranglijsten
worden gekombineerd tot ~en landelijke ranglijst aldus:

a. aan de kandidaten met rangnummer 1 van elk der rang-
lijsten wordt de rangwaarde 1 toegekend: aan de kandi-
daten met rangnummer 2 de rangwaarde 1/2: aan de kandi-
daten met rangnummer 3 de rangwaarde 1/3 enz.;

b. de kandidaten worden geplaatst in de volgorde van hun
~ldus verkregen rangwaarde. Bij gelijke rangwaarde
worden kandidaten geplaatst in alfabetische volgorde;

c. de aldus verkregen rnnglijst van kandidaten is de
voorlopige landelijke ranglijst.



-9 Zo spoedig mogelijk nn het vnststellen van de voorlopige
landelijke ranglijst delen de eerst 30 geplaatsten v56r
een door de landelijke verkiezingskammissie vast te stellen
datum aan deze kommissie mede of zij tevens kandidaat willen
zijn veor de verkiezing van de lijstaanvoerder.

-10 De A.L.V., welke het beleidsplan behandelt, kiest de lijst-
annvoerder uit de kandidaten welke zich daarvoor hebben
aangemeld conform nrtc 98 lid 9. Daze verkiezing geschiedt
door middel van de votometer op een wijze welke overee~~omt
met de methode volgens bijlage A van dit reglement, nIdus:
na ijking op 100 wordt achtereenvolgenG voar aIle kandida-
ten, in alfabetische volgorde te beginnen met een door 10-
ting verkregen letter, gevraagd de knop in te drukken in-
dien men deze kandidaat tot lijstaanvoerder gekozen wenst.
Behnalt een kandidnat de absolute meerderheid, dan is deze
gekozen. Zo niet, dan valt de helft -20 nodig naar beneden
afgerond- van de kandidaten af, waarna opnieuw wordt ge-
stemd enz.

-1 Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de voorlopige
landelijke ranglijst zendt de landelijke verkiezingskommissie
aan aIle leden en aanhangers die aan hun verplichtingen hebbel
voldaan, de lijst met namen van de eerste 30 ka~didaten van
de voorlopige landelijke ranglijst onder vermelding van aIle
gegevens overeenkomstig de punt en a tlm g van art. 97, lid 4
van het bij de voorverkiezingen bereikte resultaat, alamede
de persoonlijke verklaring bedoeld in artikel 98 lid 3.
Tevens wordt een stembiljet toegezonden, waarop de kandidaten
in volgorde van voorkeur kunnen worden geplaatst.

-2 Bij het
slechta
door de
door de
lijk op

bepalen van de uitsl~g van de verkiezingen worden
die stembiljetten in aanmerking genomen die op een
landelijke verkiezingskowrnissie te bepalen tijdstip
kommissie zijn ontvangon. Dit tijdstip wordt duide-
de stembiljetten vermeld.

-3 Op basis van de tijdig oncvangen stembiljetten wordt een
ranglijst v~n kandidaten opgema~kt overeenkomstig de bepa-
lingen van bijlage A of C van dit reglement. Er wordt een
definitieve landelijke ranglijst opgernaakt door aan de bij
de verkiezing ex. artikel 99 lid 2: verkregen lijst de overig,
kandidaten v~n de voorlopige landelijke ranglijst onder hand-
having Van hun onderlinge volgorde toe te voegen.
De lijstaanvoerder wordt, oak indian hij of zij bij deze
landelijke stemming niet de eerate plaats behaalt, als num-
mer ~~n op de definitieve landelijke lijst geplaatst.

-4 Het staat een ieder vrij ap eigen kosten schriftelijke ver-
klnringen inzake voorkeur voor bepaalde kandidaten onder de
leden en aanhangers te verspreiden. Het landelijk sekretari-
aat zal voar dit doel aan wic dit wenst het benodigde adres-
senmateriaal ter beschikking stellen respektievelijk tegen
kostprijs voor geadresserde enveloppen enz. zorg dragen.



Art. 100. -1 De kandidaten met de rangnummers 2 t/m 20 etc. van de de-
finitieve landelijke ranglijst worden op alle lijsten op
overeenkomstig genummerde plaatsen geplaatst. Op de 1ijsten
in iedere kieskringgroep worden de plnatsen 21 t/m 30 bezet
door de nog niet geplaatste kandidaten van de definitieve
landelijke ranglijst in de volgorde van de ranglijst ex.
artikel 98 lid 7. Indien op de definitieve landelijke rang-
lijst niet voldoende kandidaten voorkomen die aan de voor-
verkiezingen in de betreffende kieskringgroep hebben dee1-
genomen worden de resterende plaatsen van de lijst vervu1d
door nr. 21 en vo1gende van de definitieve landelijke rang-
lijst ongeacht plnatsingen van deze kandidaten in andere
kieskringgroepen.

Ingeva1 van tussentijdse verkiezingen kan van de in dit hoofd-
stuk gestelde termijnen worden afgeweken. AIle betrokken orga-
nen zijn echter gehouden daaraan ook dan zoveel mogelijk de
hand te houden.

Art. 115. -1 Het hoofdbestuur benoemt binnen dria maanden na verkiezingen
voor de eerste kamer (en voor de eerate maal v~5r 1 april
1973) een landelijke verkiezingskommissie, die tot taak heeft
op onpartijdige wijze de goede voortgang van de kandidaat-
stellingsprocedure volgens de bepalingen van dit reglement
te bewerkstelligen en zorg te dragen voor de indiening van
de overeenkomstig dit reglement samengestelde kandidaten-
lijst, op de wijze als door de Kieswet voorgeschreven.

-2 De verkiezingskommissie bestaat uit tenminste drie leden.
Het lidmaatschap van de verkiezingskommissie is onverenig-
baar met het lidmaatschap van het hoofdbestuur. Leden van
de verkiezingskommissie kunnen niet als kandidaat worden
aangemeld~

-3 Ieder lid van D'66 kan zich aanmelden of laten aanmelden a1s
kandidaat door middel van een aangetekend schrijven, te
richten aan een door de verkiezingskommissie bekend te maken
adres. Afschrift van deze aanmelding en v~ a11e daarbij te
verstrekken gegevens dient te worden verzonden aan het
landelijk sekretariaat.

-4 Bij de aanmelding dient aan de vo1gende voorwaarden te wor-
den voldaan:

a. de kandidaat dient gedurende tenminste zes maanden voor-
afgaande aan de aanmelding lid van D'66 te zijn geweest;

b. ondertekening door de kandidaat van de vragen1ijst con-
fDrm artikel 19 van de Statuten;

c. bereidverk1aring bij verkiezing afstand te zullen doen
van a1le partijfunkties;

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



e. bereidverklaring bij direkte verkiezing ingevolge de
Kieswet, dat wel binnen een half jaar bij opvolging van
een direkt gekozene het kamerlidmaatschap te zullea aan-
aanvaarden en de garantie daartoe gezien de grondwette-
lijke eisen in staat te zijn;

f. opgave van een of meer beleidsonderdelen of departementen
waarmee de kandidaat zich na eventuele verkiezing in het
bijzonder wil belasten;

g. opgave van het gebied, waarmee de kandidaat bij eventuele
verkiezing in het bijzonder kontakt wil onderhouden en in
verband daarmede opgave van de kieskringgroep waarin de
kandidaat aan de verkiezingen wil deelnemen.

•
-5 De aanmeldingstermijn opent onmiddellijk nadat door het

hoofdbestuur aan de leden mededeling is gedaan van de be-
noeming van de verkiezingskommissie en deze kommissie het
aanmeldingsadres heeft bekendgemaakt. De aanmeldingsterDij~-
sluit zes maanden voor de dag van indiening van de kandida-
tenlijsten ingevolge de kieswet. Indien voor deze sluitings-
dag vanwegen het zittende kabinet wordt aangekondigd dat
vervroegde verkiezingen zullen plaatsvinden sluit de termijn
veertien dagen na de dag van deze aankondiging. De verkie-
zingskommissie clost aan aIle leden medecleling van de datum
en het uur van de sluiting.

-6 De verkiezingskommissie doet van aIle aanmeldingen met bij-
behorende gegevens periodieke mededeling aan aIle leden van
D'66. Het hoofdbestuur cloetvan iedere aanmelding mededeling
aan het bestuur van de betrokken werkgroepen en de betrokken
regiobesturen. Enn afschrift van het door de verkiezings-
kommissie bij te houden register van aanmeldingen ligt voort-
durend ter inzage op het landelijk sekretariaat.

•
-7 De geldigheid van aanmeldingen worclt beoordeeld door de ver-

kiezingskommissie, ingeval de aanmelding wordt aanvaard, wordt
de betreffende kandidaat een ontvangstbevestiging gezonden.
Indien de aanmelding niet geldig wordt geoordeeld, zendt de
verkiezingskommissie hiervan bcricht nan de kandidaat met
opgave van redenen. De kandidaat kan van deze beslissing in
beroep gaan bij de geschillenkommissie binnen tien dagen na
de datum van beslissing.

Art. 116. -1 Door kombinatie van kamerkieskringen worden vijf kieskring-
groepen gevormd, te weten:

I Noord-Cost, omvattende de provincies Friesland, Groningen,
Dre~th~:-6v~rijssel en Gelderland.
II Zuid, omvattende de provincies Limburg, Noord-Brabant enZeel~~d.
III Holland- Zuid, omvattende de provincie Zuid-Holland met
uitzond~ri~g-v~~-de kamerkieskring Leiden.
IV Holland-Noord, omvattende de provincie Noord-Holland metuitzondering-van de kamerkieskring Haarlem.
V Midden, omvattende de provincie Utrecht en de kamerkies-
k;ing~n-Leid8n en Haarlem;
Iedere kandidaat kan zich slechts voor ~~n groep aanmelden.



-2 De landelijke verkiezingskommissie benoemt in overleg met
de betrokken regiobesturen voor iedere kieskringgroep een
groepsverkiezingskommissie die met betrekking tot de voor-
verkiezingen een overeenkomstige taak en positie heeft als
de landelijke verkiezingskommissieo

•

-3 Per kieskring worden voorverkiezingen gehouden onder verant-
woordelijkheid van de groepsverk~ezingskommissies. Binnen
vier weken na sluiting van de aanmeldingstermijn zenden de
groepsverkiezingskommissies in overleg met de landelijke
verkiezingskommissie aan aIle in het gebied van hun kies-
kringgroep wonende leden en aanhangers, die op het tijdstip
van sluiting van de aanmeldingstermijn aan hun verplichtingen
hadden voldaan, een opgave in alfabetische volgorde~ begin-
nende met een door loting ve~kregen letter, van aIle kandi-
daten voor de betreffende groepo AIle door de kandidaten ver-
strekte gegevens worden in deze opgave opgenomen. Alsmede
indien de kandidaat zulks wenst, een persoonlijke verklaring
van ten hoogste 300 woorden. Bij de opgave wordt tevens een
stembiljet toegezonden waarop ten hoogste 20 kandidaten in
volgorde van voorkeur kunnen worden vermeld.

-4 Door de groepsverkiezingskommissies worden zoveel mogelijk
in overleg met de kandidaten tot uiterlijk vier maanden voor
de datum van indiening van de kandidatenlijsten ingevolge de
Kieswet enkele kandidatenpresentat_i_evergaderingen gehouden,
bij voorkeur een per afdeling doch in ieder geval een per
kamerkieskring. In deze presertatievergaderingen worden kan-
diderende personen in de gelegenheid g0ste~d hun kandidatuur
te verdedigen. Zittende kamerleien zijn behoudens overmacht
gehouden in de kieskringgroep waar zij' kandideren hun kan-
didatuur persoonlijk te verdedige~< De in het gebied van de
betrokken kieskringgroep w00nachtige ~eden en aanhangers
worden schriftelijk van plaatsen en (>··-'~avan aIle in die
groep belegde presentatievergaCeringen op de hongte gesteld.

• -5 Regio-, afdelingsbesturen en indivuducle laden van D'66 hebben
het recht tijdens een prcsentatievergadering mondelinge stem-
adviezen te geven. Per ve~gaderinG wordt hiervoor ten hoogste
een half uur uitgetrokken, nR de p~esenta~i~face. Wie een
stemadvies wil uitbrengen. dien~ zich voar de aanvang van de
vergadering bij de voorzi tb:n' van de vergcLdering aan te melden.
De voorzitter distribueert de spreektijd. Zijn er meer dan
tien gegadigden, dan hepe~kt ~e voo~zitter het aantal sprekers
als voIgt tot tien. Eij geeft voorrang aan 66n lid van ieder
betrokken regici- en afdelingsbestuur: overige sprekers worden
door loting aangewezen. De afdelingsbesturen en het landelijk
sekretariaat stellen aan wiG dit wenst het benodigde adres-
senmateriaal beschikbaar om Echriftelijke 7oorkeursverkla-
ringen onder de leden en aanhangerR te ver3,reiden.

-6 Bij het bepalen van de uitslag van de voorverkiezingen worden
slechts die stembiljetten in aanme:c:kinggenomen welke binnen
een week nn de laatste presentatievergaderingen in de betrok-
ken graep bij de groepsverkiezingskommissie zijn ontvangen.

-7 Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten wordt per
kieskringgroep een ranglijst van kandidaten opgemaakt over-
eenkomstig de bepalingen van bij:age A of C van dit regle-
mente



-8 Overeenkomstig artike1 11b lid 7 verkregen ranglijsten
worden gekombineerd tot een lande1ijke ranglijst a1dus:

a. aan de kandidaten met rangnummer 1 van elk der rang-
lijsten wordt de rangwaarde 1 toegekend; aan de kandi-
daten met rangnummer 2 de rangwaarde 1/2; aan de kandi-
daten met rangnummer 3 de rangwaarde 1/3 enz.

b. de kandidaten worden geplaatst in de volgorde van hun
aldus verkregen rangwaarde. Bij gelijke rangwaarde wor-
den kandidaten gep1aatst in alfabetische volGorde;

c. de aldus verkregen rang1ijst van kandidaten is de vOOr-
lopige 1andelijke rang1ijst.

Art. 117. -1 Zo spoedig moge1ijk na de vaststel1ing van de voor1opige
1ande1ijke ranglijst zendt de 1ande1ijke verkiezingskom-
missie aan a11e 1eden en aanhangers die aan hun verp1ich-
tingen hebben vo1daanj de lijst met namen van de eerste
dertig kandidaten van de voor1opige 1ande1ijke ranglijst
onder verme1ding van o.lle ge;evens overeenkomstig de punten
a t/m g van artikel 115 lid 4, van het bij de voorverkie-
zingen bereikte resultaat, alsmede de persoon1ijke verkla-
ring bedoe1d in artike1 116 lid 3. Tevens wordt een stem-
biljet toegezonden, waarop de kandidaten in volgorde van
voorkeur kunnen worden geplaatstu

-2 Bij het bepalen van de uitslag van de verkiezingen worden
slechts die stembi1jetten in aanmerking genomen die op
een door de landelijke verkiezingskommissie te bepalen tijd-
stip door de kommissie zijn ontvangen. Dit tijdstip wordt
duidelijk op de stembiljetten vermeld.

•
-3 Op basis van de tijdig ontvangen stembi1jetten wordt een

ranglijst van kandidaten opgemaakt overeenkomstig de vbe-
palingen Van bijlage A of C van dit reg1ement. Er wordt
een definitieve 1andelijke ranglijst opgemaakt door aan bij
de verkiezing ex. artikel 117 lid 2, verkregen lijst de
overige kandidaten van de voorlopige 1ande1ijke ranglijst
onder handh'\ving van hun onderlinge volgorde toe te vaegen.

-4 Het staat een ieder vrij op eigen kosten schriftelijke ver-
k1aringen inzake voorkeur VOor bepaalde kandidaten onder de
leden en aanhangers te verspreiden. Het landelijk sekretariaat
zal voor dit doel aan wie dit wanat dhet benodigde adressen-
materiaal tar beschikking ste1len respektieve1ijk tegen kost-
prijs voor geac1resseerde enveloppen enz. zarg te dragen.

Art. 118. De in te dieneD kandidatenlijsten worden door de verkiezings-
kammissie apgeste1d, en wel zodanig dat de verkiezingsuitslag
va or D'66 zo gunstig mogelijk zal zijn en zaveel mogelijk in
overeenstemming met de volgarde van de definitieve landelijke
1ijst. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de voor de Eerste -
Kamer verkiezing stemgerechtigde D'66-1eden hun stem zo zullen
uitbrengen dat zaveel magelijk door D'66 gestelde kandidaten
in vo1gorde van de definitieve landelijke lijst worden ver-
kazen.

Art. 119 = 101
Art. 120-122 p.m.



Art. 123. -1 Het hoofdbestuur benoemt tijdig v&or de verkiezingen van
provinciale staten voor iedere provincie een verkiezings-
kommissie, dio tot uitsluitende tank haeft op onpartij-
dige wijze de goede voortgang van de kandidaatstellings-
procedure volgens de bepalingen van het Huishoudelijk
Reglement te bewerkstelligeno De kommissie kan zich laten
assisteren door door haar aan te wijzen leden van D'66.

-2 De regiobesturen benoemen tijdig v60r de verkiezingen voor
gemeenten verkiezingskommissie8 belast met de taak als in
het eerste lid omschreven, met dien verstande dat voor ge-
meenten welke binnen eon afdeling van D'66 zijn gelegen
desgewenst met een kommissie kan worden volstaan •

• -3 De regiobesturen benoemen tijdig v60r de verkiezingen voor
gekozen vertegenwoordigende raden bij andere openbare
lichamen dan provincia en gemeente in elke eenheid waar-
voor afzonderlijk verkiezingen worden gehouden een ver-
kiezingskommissie met cen overeenkomstige tank als in het
eerste lid omschreven~

Art. 124. De leden en aanhangers van D'66 woonachtig in een gebied ressor-
terend onder cen openbaar lichaam waarvoor algemene verkiezingen
worden gehouden, hierna te noemen "gebied7i, worden tenminste een
jaar v66r de dag der verkiezingen door de betreffende verkiezings'
kommissie uitgenodigd voor een afzonderlijke vergadering onder
haar leiding in ieder gebied, waarin een beginse1verklaring over
deelname aan de verkiezingen voor het betrokken gebied wordt ge-
nomen. De verkiezingskommissie deelt de beslissing binnen een
week mede aan het regiobestuur, aan het hoofdbestuur en aan de
eventuele betrokken afdelingsbesturen •

• Art. 125_ leder lid van D'66 kan door zichze1f of door g&n of meer andere
leden door aanmelding bij de verkiezingskammissie kandidaat ge-
steM worden, mits ann de volgende vereister wordt voldaan:

a. lidmaatschap van D'66 gedurende tenminste zes maanden
voorafgaande aan de aanmelding. behoudens dispensatie
van het hoofdbestuur, welke door de eerstvolgende A.L.V.
bekrachtigd dient to worden;

b. de wettelijke vereisten voor verkiesbaarheidi
c. ondertekening Van de vragenlij8~; "()nform nrtikel 19 van

de Statuteni
d. bereidverklaring na eventuele verkiezing de vertegenwoor-

digende taak naar behoren te vervullen, desgevraagd verant-
woording af te leggen tegenover leden" aanhangers en be-
1angstellenden, afstand te doen van aIle partijfunkties op
gelijk niveau, en de morele verplichting op zich te nemen
zich terug te trekken uit het vertegenwoordigend lichaam
b·'b··' 0" , +l'd t' D,ee.lJ eelncllglng van ne~ 1 maa scnap van' OOj

e. verstrekking van persoonlijke gegevens overeenkomstig het
in artikel 27 eerste lid, bepaaldeo



Art. 126. In de provincies worden de verkiezingen schriftelijk gehouden,
in de overige gebieden kan de verkiezingskommissie desgewenst
de verkiezing in een vergadering houden.

Art. 127. De termijn van aanmelding vangt aan ~~n jaar v66r de datum van
de verkiezingen, en sluit zas waken v60r de verkiezing ter
vaststelling van de kandidatenlijst.

Art. 128. De verkiezingen vinden plaats tenminste twee weken voor de dag
van indiening van de kandidatenlijsten ingevolge de Kieswet,
en worden tenminste twee weken tevoren bekend gemaakt aan aIle
leden en aanhangers, en voorts in de regionale, respektievelijk
lokale pers.

Art. 129. AIleen laden en aanhangers van D'66, die tenminste een week
tevoren als zodanig bij hun afdeling bekend zijn en die woon-
achtig zijn in het betrokken gebiel, zijn bij de verkiezing
ter vaststelling van de kandidatenlijst stemgerechtigd.

Art. 130. In iedere afdeling wcrdt na de sluitigg van de termijn van aan-
melding en tenminste drie weken veor de verkiezingen ter vast-
stelling Van de kandidatenlijsten een ledenvergadering gehouden,
waarin allen die voor de kandidatenlijst van het betreffende ge-
bied zijn aangemeld in de ge1egenheid worden gesteld hun kandi-
datuur te verdedigen. Het afdelingsbestuur stelt de datum veer
deze ledenvergadering vast in ovarleg met de verkiezingskommissiE
van het betrokken gebied.

•
Art. 131. -1 De verkiezingskommissie ste1t de uits1ag van de verkiezing

vast overeenkcmstig de rege1s van bijlage A, aan de hand
van de stembiljetten die binnen ~~n week worden terugont-
vangen, respektievelijk ter vergadering zijn ingediend.

-2 Op de kandidatenlijst is aangegeven wie zich niet bereid
hebben verk1aard op te treden als lijsttrekker.

Art. 132. De verkiezingskammissies stellen het hoofdbestuur binnen ~en
week na de verkiezingen ter vaststelling van de kandidaten-
lijsten in kennis van de volledige uitslag en maken vervelgens
de einduits1ag voor hun gebied zo spoedig mogelijk algemeen
bekend.

Art. 133. Wanneer aan de verkiezingen ter vaststelling van de kandidaten-
lijst in een gebied een aantal stemgerechtigden heeft deelge-
nomen, dat niet grater is dan het totaal aantal zetels van het
betreffende vertegenwoordigend lichaam dient de uits1ag door
het hoofdbestuur te worden goedgakeurd. Het hoofdbestuur is in
dit geval bevoegd de kandid;teniijsten te wijzigen in afwijking
van de uitslag. De betrokken verkiezingskommissie wordt gehoord.



Art. 134. -1 E1ke kandidaten1ijst behoeft de goedkeuring van het hoofd-
bestuur om onder de naam "Demokraten'66" of "D'66" te kunnen
worden ingediend.

-2 De goedkeuring kan al1een worden geweigerd indien niet aan
een van toepassing zijnde bepa1ing van het Huishoudelijk
Reg1ement is vo1daan, of indien door indiening van de kan-
didaten1ijst de partij in ernstige mate in diskrediet zou
worden gebracht.

Art. 135. De verkiezingskommissies dragen zorg voor de indiening van de
goedgekeurde kandidatenlijsten) op de wijze ala door de Kies-
wet voorgeschreven.

Art. 136. Indien in een gebied in samenwerking met een of meer andere
politieke partijen een kandidatenlijst wordt ingediend zijn
de bepalingen van het Huishoudelijk Reg1ement vOOr de verkie-
zing van de door de leden van D'66 te bezetten plaatsen van
overeenkomstige toepassing. Het hoofdbestuur kan echter hier-
van dispensatie verlenen indian oak de verkiezingen voor de
kandidatenlijst gezamen1ijk worden gehouden, mits dit geschiedt
volgens regelen die niet in strijd zijn met de geest van het
Huishoude1ijk Reglement.

Art. 137. -1 Een overeenkomstig artikel ~36 tot stand gekomen kandidaten-
1ijst behoeft voer de indiening de goedkeuring van het hoofd
bestuur, ook wanneer de kandidatenlijst niet mede onder de
naam "Demokraten'66" of "D'6611 wordt ingediend.

-2 De goedkeuring wordt alleen geweigerd op de gronden verme1d
in artikel 134, tweede lid, 8f indien gewich~ige politieke
belangen zich daartegen verzetten.

Art. 137.bis
Voor de verkiezingen van gemeenteraden en gekozen vertegenwoor-
digende raden bij openbare 1ichamen kan het hoofdbestuur op ver
zoek en op door hem te stal1en voorwaarden dispensatie geven va
de op deze verkiezingen betrekking habbende voorschriften.

Art. 133. Het po1itiek programma van Di66 wordt vastgesteld en gewijzigd
door de A~L.V. , met dien verstande dat de eindredaktie van het
programma met inachtneming van de besluiten van de AeL.V. bij
de programmakommissie berust.
Veer de aanvang van de A.L.V. treedt de programmakommissie in
overleg met aIle indieners van amendementen over de uiteinde-
1ijke redaktie van hun voorstellen. De werkgroepen worden hier-
bij gehoord.



•

•

-1 De programmakommissie stelt tenminste eens in de vier jaar
in saffiGnwerking IDQtde landelijke werkgroepen en het hoofd-
bestuur een concept politiek programma op tel.' toezending
aan aIle leden van D'66.,

-2 De programmakoillfliscie is belast met de koordinatie van het
tU8sentijd:JG lTijzigen en c.anvullen van he"c poIi tiek programr

Het concept politiek P~o5~o~~a wordt uiterlijk zes onanden VOOl
het tijdstip \"aarop Y8rkiezingen voor de Tweede Kamer del.' StatE
Genero.al ,·/Orden gehoudE.llnc.n a.e lede:1 van DI 66 toegezonden.

De a.fdelingen .J-Gellen het concept poli tiek progrnr:lI21ana.n de
ore1e ter behandeling in de ledenvergaderingen. Het verslag
van de behandeli.ng in de afdelil1G ,'Tordt toegezonden aan het
hoofdbestuuro

Op de A.I,.V. conform a:-::-tikel '140 i-lOrdt het concept politiek
programma behandeld en vastg0steld,;,raa:cnn de prcg:"£'ammakommissi
binnel1 vier ·,'18ke:(l, het eindprogramro.a aan. de leden van J)' 66 tegen
betaling doet toekcmen.

Bij vervroegdc ve~kiezingcn van de Tweode Kamer del' Stnten-
Generaal of 'l,ia,;meerde poli'l;ieke sitautie het noodzo.kelijk
maakt zijn de bepo,lingen VI).,lldit hoofdstuk van ove~eenkomstige
toepassing, lJ13t C'Jen 'i1)I's·;;ande Qnt c.La.nde genoemde teI'IDijn
waar moge~,ijk de ha.ndiliordt gE?ho'..1d0n.

Ledenve:I:gaC'.eringenkunnen be811)ite-_1bi.,i een verkie::dng waarvoor
di t reglemeni; ':~()(;pa88:Lng vrm oi jlage A a:.:-tikel III voorschrijft
i:r1plD,n,°GS dntl:t'"tlo:!} 'bij:..D,g8 C!;(!t:'l t,;:: paS80~1~
LedenvergndE):LillgenVno.::-amlmGeT ann ·v:i..jftig stemgerechtigden
deelnemen hebben vc-::;:'cd5+; 'b":1~:lu::.:; voornfgo,ande t008tellli."71ingvan
het hoofd1)ps-:;11U:':- nocl;c~'&

"ltJij ziginge:J. in di -:; rebJ.0m8n'~ t:redsn i':J. -~i·G::'~C.:ngveertien dagen
nadat de A.L.V. C~,)zc·: ,li,j~ig::ngen h0efl:; i/'ustgeleg\L



Methode voor het verkiezcn van personen ter vervulling van
vakatures in een college (zoals het hoofdbestuur, Vaste
kommissies) en ter vervulling van plaatsen op kandidaten-
lijsten voor vertegenwoordigende lichamen.

a. Alle stemgerechtigden ontvangen een lijst, waarop alle
kandidaten in alfabetische volgorde zijn vermeld, alsmede
een stembiljet.

b. De stemgerechtigden stemmen door op het stembiljet ten-
minste 0en en ten hoogste een door het hoofdbestuur te be-
palen aantal namen van kandidaten aan te geven in de volg-
orde van hun voorkeur •

• c. De stembiljetten worden bij de stemkommissie ingeleverd
en geteld.

Indien de verkiezing het doen vervullen Van vakatures in een
kolleges betreft doet de stemkommissie de uitslag als voIgt
bepalen:

a. Ctoewijzing)Een gel dig stembiljet (zie lid f) wordt in eerst
instantie met cen stemwaarde I toegewezen aan de daarop ala
eerste voorkeur aangegeven kandidaat.

•

b. Ckiesdeler) Het stemwaardentotaal wordt gedeeld door een
meer dan hat aantal nog te vervullen plaatsen en de uit-
komst wordt verhoogd tot het naasthogere gehele getal.
Dit laatste getal wordt kiesdeler genoemd. Onder stemwaar-
den-totaal wordt verstaan het totaal van de stemwaarden van
de geldige stembiljetten, welke zijn toegewezen aan werke-
lijke kandidaten. Met werkelijke kandidaten wordt bedoeld d
kandidaten ten aanzien waarvan nog geen beslissing is ge-
nomen omtrent verkiezing of aiwijzingn

c. Cverkiezing) Indien tenminste ~~n werkelijke knndidnat een
stemwaardensom haeit verkregen, die tenminste gelijk is aan
de kiesdeler: de werkelijke kandidaat, die de hoogste stem-
waardensom heeft verkregen is verkozen. Onder stemwaarden-
som wordt verstaan de som van de stemwaarden van de geldige
stembiljetten, die zijn toegewezen aan e~n enkele werkelijke
knndidaat. Indien meerdere werkelijke kandidaten deze hoog-
ste stemwaardensom hebben verkregen wordt op de wijze als
bepo.ald in lid I1hl1 beslist wie van hen is verkozen.
De stemwaarden van de aan de verkozen kandidaat toegewezen
geldige stembiljetten worden verminderd op de wijze zoals
bepaald in lid IIg". Elk Van deze stembiljetten wordt ver-
volgens met de nieuwe stemwaarde toegewezen aan de daarop
als eerstvolgende voorkeur aangegeven werkelijke kandidaat;
geldige stembiljetten waarop voor geen werkelijke kandidaat
meer een voorkeur is aangegeven zijn uitgeput en worden
verder genegs8rd. Het bepalen Van de uitslag wordt voortge-
zet op de wijze zonls bepaald in de leden "bli en volgende.



d. (afwijzing) Indien geen werkelijke kandidaat een stemwaarden-
som heeft verkregen, welke tenminste gelijk is aan de kies-
delers de werkelijke kandidaat, die de laagste stemwaarden-
som heeft verkregen, is afgewezen, Indien meerdere werkelijkE
kandidaten deze laagste stemwaardensom hebben verkregen wordt
op de wijzQ nls bedoeld in lid "i1i beslist wie van hen is
afgewezenQ Elk Vnn de aan de afgewezen kandidaat toegewezen
geldige stembiljetten wordt vervolgens met ongewijzigde stem-
waarde toegewGzen aan de danrop als eerstvolgende voorkeur
nangegeven werkelijke kandidaat; geldige stembiljetten waaro!
voor geen werkelijke kandidaat meer een yoorkeur is aangegevE
zijn uitgeput en worden verder genegeerd.
Het bepalen van de uitslag wordt voortgezet op de wijze als
bepaald in de le(':'ten!lb 11 en volgende 0

e~ (voltooiing) Hat bepalen vnD de uitslag is voltooid, zodra
aIle plaatsen zijn vervuldo

• f. (geldigheid) Een stembiljet is geldig als het is ingevuld
overeenkomstig artikel I b. Indian op een 3tembiljet een niet
kandidaat is aangegeven, wordt het gencht deze informatie
niet te bevatten. Als een kandj.daat op ~&n stembiljet meer-
malen is aangGgeven~ wordt daarvan slechta de hoogste voor-
keur in aanmerking genomen, Indian op sen stembiljeteeen
voorkeur zodanig is aangegeven, dat twijfel ontstaat ten
aanzien van de daarmede door de betrokken kiesgerechtigden
bedoelde kandidaat, worden deze voorkeur en aIle daarop
volgende voorkeuren~ voer zover aanwezig, van onwaarde ge-
acht. In aIle andere die afwijken van hat in artikel b be-
paalde gevellen beslist de stemkommissie ten aanzien van de
geldigheid"

•
g. (Stemwaardenberekening) het verkiezen van een kandidaat

worden de stemwnarden van de aan de verkczen kandidaat toe-
gewezen geldige stembiljetten verminderd door deze te ver-
menigvuldigen met sen breuk~ wnarvan de noemer wordt gevormd
door de 8temwaa~den8om van de verkozen kandidaat~ en teller
verkregen wordt doo~ deze stem~'aurdensonl te verminderen met
de kiesdeler. Het aldus verk70gcD getal is de nieuwa Gtem-
waarde.

h. (gelijkheid bij verkiezing) Hebben tenmirrste hlee werkelijke
kandidaten eenzelfde hoogste stemwaa~dena0m verkregen, welke
tenmirrste gelijk is Qan de kiesdeler, ~an is van hen verko-
zen de kandidant die hot hcogste aantal malan als eerate
voorkeur is anngegeven. Zijn terminate twea dezer kandidaten
eenzelfde hcogate aantal maJen als eerste voorkeur aangegeven
dan is van hen verkozen de kanQidaa~ die hat hoogste aantal
malen als tweeds voorkeur is aangegeven op die geldige stem-
biljetten~ waarop geen deze~ kandidaten als hogere voorkeur
is aangegeven. Zijn tenmins~e twae der laatstgenoemde kandi-
daten eenzelfde hoogste aanta~ malen al~~l~ als tweede voor-
keur aangegeven, dan wordt op overeenkomstige wijze hot ann-
tal derde voorkeuren beschouwd; vervolgens zonodig het aan-
tal vierde voorkeuren en 20 vervolgens.
Kan op deze wijze niet worden vQstgesteld welke kandidaat is
verkozen, ann beslist het lot, welke van de na daze procedure
daarvoor nog in aanmerki~g komenae kandidaten is verkozen.



i. (gelijkheid bij afwijzing) Hebben tenminste twee werkelijke
kandidaten eenzelfde laagste stemwaardensom verkregen, als
bedoeld in lid Ifd!1,dan is van hen afgewezen de kandidaat
die het geringste aantal malen als tweede voorkeur is aan-
gegeven op die geldige stembiljetten, waarop geen dezer
kandidaten als hogere voorkeur is aangegeven.
Zijn tenminste twae der laatstgenoemde kandidaten eenzelfde
geringste aantal malen alcus als tweede voorkeur aangegeven,
dan wordt op overeenkomstige wijze het aantal derde voorkeure
beschouwd; vervolgens zonodig het aantal vierde voorkeuren en
zo vervolgens.
Kan op deze wijze niet worden vastgesteld welke kandidaat is
afgewezen, dan beelist het lot, welke van de na deze proce-
dure nog in aanmerking komende kandidaten is afgewezen.

j. (nauwkeurigheid) Het hoofdbestuur bepaalt v56r iedere verkie-
zing nauwkeurigheid, waarmee het berekenen van de stemwaarden
dient te geschieden •

• k. eloting) Het hoofdbestuur bepaalt v65r iedere verkiezing de
wijze waarop, indian nodig, het lot dient te worden gehan-
teerd.

hrt. III. Indien de verkiezing het doen vervullen v~~nplantsen op een kan-
didatenlijst betrsft dost de stemkommissie de uitslag als voIgt
bepalen:

a. Ter bepaling van de
lijst zal vervullen
aantal te vervullen

kandidaat, die de eerste plants op de
vindt artikel II toepassing, waarbij het
plaatsen op een wordt gesteld.

b. AIle op de stembiljetten aangegeven voorkeuren voor de over-
eenkomstig het voorgaande lid a13 eerste op de lijst verko-
zene worden bij toepecssing VD.n de leden c t/m e VD.n dit
artikel genegeerd.-. c. Vervolgens ter bepaling van de kandidaat, die de tweede
plaats op de lijst zal vervullen, nrtikel II opnieuw van
toepassing, wececrbijhet aantecl te vervullen plaatsen opnieuw
op een wordt gesteld~

d. Vervolgens vindt ter bepaling van de knndidaat, die de derde
plants op de lijst zal vervullen, nrtikel II zolang toepas-
sing, uitgaande van een aantal te vervullen plaatsen gelijk
twee, totdat een kandidaat is verkozen~ die niet alreeds een
plaats op de lijst vervult.

e. Vervclgens vindt ter bepaling van de kandidaten, die de
vierde en volgende plaatsGn op de lijst zullen vervullen, het
voorgaande lid overeenkomstige toepC\ssing, met dien verstC\nde
dat het aantal te vervullen plaatsen, waarVCln wordt uitgegaan
telkens met een w0rdt vermeerderd.



•

•

Defini;;ring van lIgeldig uitgebrachte stemmen", en de stem-
uitslagen.

Onder geldig uitgebrachte stemmen worden verstaan de voor-,
tegen- en blancostemmen.

II Een beslui t wordt "bij (ge\vone) meerderheid Van (geldig
uitgebrachte) stemmen" genomen als er meer voor- dnn
tegenstemmen zijn uitgebracht.

III IlAbsolute meerderheid van (gc~ldig ui tgebrachte) stemmenf1
wil zeggen: meer dan vijftig procent der geldig uitge-
bro.chte stemmen •

IiTweederde meerderhpid van (geldig uitgebrr1.chte),stemmenII

wil zeggen: tweederde of meer der geldig uitgebrachte
stemmen •



•

Altcrnatieve methode voer het verKlezen Van personen ter
vervulling Van plootsen op knndidatenlijsten veor verte-
genwoordigende lichamen. De kandidaat, die de eerste plaats
op de lijst zol vervullen, client met meerderheid Van stem-
men daartoe te worden verkozen. Voer het bepalen van de
volgerde der overige kandidaten op de lijst is allereerst
Bijlage A, artikel I van toepassing.
Vervolgena doet de stemkommissie de uitslag als voIgt be-
palen: Ann op de stembiljetten als eerste voorkeur aange-
geven kandidaten wordt een stemwaarde 1 toegekend; aan
ala tweede voorkeur aangegeven kandidaten een stemwaarde
1/2; aan ala derde voorkeur anngegeven kandidaten een stem-
waarde 1/3 en zo vervolgens.
De aan elke kandidaat nIdus toegekende stemwaarden worden
bijeengeteld. De kandidaat, die daarbij net hoogste stem-
waardentotaal verwerft, vervult de tweede plaats op de
lijst; de kandidaat, die daarbij het op een na hoogste
stemwaardentotaal verwerft, vervult de derde plaats op de
lijstj en zo vervalgens.
Habben twee of meer kandi1aten hetzelfdc stemwaardentotaal,
dan beslist het lot ten ~nnzien van hun onderlinge valg-
orde op de lijst •

•






