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Heofdstuk
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(DI66).

leden
aanhangers
"helangstellenden
donateurs

leden
Art. 1.

Aanmelding voor h~t lidmaatschap geschiedt
schriftelijk bij het landelijk secretariaat.

Art. 2.

De rechten aan het lidmaatschap verbonden kunnen
worden uitgeoefend zodra aan de contributieverplichting is voldaan.

Art. 3.

-1. De co~tributies wo~den geind door de penningmeester van het hcofdbestuur. Deze stelt de
betalingsreg~ling vast.
-2. Het cAntributiejaar i~ gelijk aan het vereniging
jaar.
-3. De minimumcontributie hedraagt tien gulden :;:Jer
jaar en de maximufucontributie honderd gulden per
jaar. De algemene ledenvergadering stelt op
voorstel van het hoofdbestuur een g~differentieerde contributieregeling vast met inachtneming van deze'-grenzeii~
.

Art.

4.

Met inachtneming van het in statuten en huishoudeli~
reglement bepaalde heaft ieder lid van DI66 het rect
1. alle ledenvergaderingen bij te wonen, aan de discussie deel te nemen, en te stemmen in die vergaderingen waarvan het als zodanig deel uitmaakt;
2. deel uit te maken van werkgraepen en hun vertakKingen en daarin zijn stem uit te hrengen bij de
vasts telling van rapporten en adviezen;
3. zijn stem ui t te brengen bij de aanwij zing van b
didaten die door Dr66 gesteld worden voor een veJ
tegenwoordigend lichaam;
4. kandidaat te staa.nvoor bestuursfuncties;
5. kandidaat te staan voor te kiezen bijzondere org:
nen van Df66;
6. kandidaat te staan namens DI66 voar een vertegen·
woordigendlichaam i
7. bestuursvergaderingen, uitgezonderd die vanhet
dagelijks bestuur, na vooraf~aande melding bij h
bestuur als tcehoorderbij
te wonen, met dien ve
stande dat -de fungerend voorzitter in bijzondere
gevallen de vergadering geheel of gedeeltelijk
besloten kan verklaren.
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Art. 11 __. De algemene ledenvergadsring
de feden van Dt66.

(ALV) word t gevormd d,-~or

Art. 11.

De ALV is het hoogst~ o~gaan vanDJ~6 inz~~e ~lleaangelegenheden op landelijk'politiek en organisatorisch
terrein, voorzover die niet door statuten of huishoudelijk reglement i'liD andere organen zijn opgedragen.

Art. 12.

-1.

-2.

-3.

Art. 13.

DeALV iJVordttenminste t'w"eemaill
per jaar door het
hoofdbestuur bijeen geroepen, en wel eenmaal in
het tweede kwa.rte."len e8nffiaELI
in het laD.ts te
kwartaal;
Op de in h&t tweede~wartaal
te houden ALV worden
in ieder geval de juarrekening en de begroting
~ehandeld;
.'
'
Op de in het laatste kwartaal te houden ALV worden
zonodig verkozen het, hoofdbestuur en de commissies,
die op 1januari daaropvol~en~ in functie treden.

V.orts word~ de ALVtei behandelingvan
~~n of meer
aangegeven onderwerpen binnen dria maanden bijeen
geroepen op verzoek van:
1. een van de kamerfractieSvan D!66;
2. vij£ procent der leden, waarvan niet meer dan een
derde uit dezelfde afdeling"afkomstig is;
3. de ledenvergadering van tenminste tien afdelingen,
miots deze afdelingen over tenminste drie regio I s
zijn verdeeld ••

Art. 14'~ "Het'h.ofdbestuur kondigt ;iedere ALV ui terlijk zes
weken tevoren aan, met dien verstande dat tussen de
datum vanverzencLing van de aankondiging en de opening
van de ALV tenminste zes weken liggen.
0

Art. 15.

-1.

-2.

Art. 16.

-1.

-2.

-3.

Een door het hoofdbestuui' bijeen geroepen ALV
behandelt in de eerste plaats de hoofdbestuursvoorstellen en de da~rop ingediende amendementen.
Een op verzoek bijeengeroepen ALV behandelt in de
eerate pla<.;;ts
de doorde1veJ£'zcekers aangegeven
onderwerpen.
•
De' agenda van de-ALV wordt met inachtneming van
de artikelen 14 en 15 door het hoofdbestuur
Yastgestel~ en met b~hoorlijke toelichting bij de
aankondiging van de ALV aan aIle leden toege·~
£onden;
T6~ drie weken, of zovesl korter als het hoofd.estuur mogelijk acht,vo9r
de aanvang van de
ALV kunnen onderwerpen a~in de agenda worden toe-·
gevoegd op verzoek van:
1. een van de kamerfracties van Dt66;
2. ~~n procent van de l~den, wa0rvan.niet meer
dan een derde uit dezelfe afdeling afkomstig is;
3. de ledenvergaderingen van tenminste vijf afdelingen.
Het verzoek word t sC'hriftelijk !Jij he.t hoofdbestuuringediend,
yoarzien van een korte toelichtin,g; ..

-4.

0

Het hoofdbestuur dealt uiterlijk een week f66r
de aanvang yande ALV de toegevoegde agendapunten
en de daarbij behorende toelichting aan aIle
leden mede.

Ieder·lid heeft.h$t r~eht ,amendement!n ~n moties
in te dienen, met dien verstande'dat amendementen
tot· dr1$ w~ken, of zoveelCkorter. als het hoofdbestuur
magelijk: aeht, v66r de aanvang,.van de ALV kunnen
worden iriged:ien'd.De leid:i:ngvan de ALV laat de
ALV beslissen of een moti.,',:
eli-e'nadeze termijn
is inge'diend"inbehandeling
word t genomen. Aile
'ameridementendoor leden .J..ngedi'end,
'mbetan mede
on'dertekend Z'iijndoor tmnin'ste vijf andere laden
van DT66 dan wel dqor een afdelingsvergadering
zijngoedgekeurd.
-2. De rapportagecommissie en de programmacommissie
helben het recht op de gro~dslag van de ingediende
amendement2n ook tijdens de ALV amendementen in te
dienen.
.
-3~ Over niet in de agenda opgenomen onderwerpen kunnen
geen be~luiten worden genomen, behoudens het in het
eer$te.lid bepa~.lde.
•.

-1.

De ALV w'ordi;'geleid door een aneven aantal voorzitters, die,door het hoofdbestuur zijn aangewezen
uit de leden die geen zitting.hebben inhet hoofd'cestuur en'de programmaeommissie.
Bij de behandeling van een onderwerp waarbij -een
der voorzitters tiit hoofde vau enigerlei partijfunetie persoonlijk is betrokken treedt deze niet
als fungerend ~oorzitter op zolang deze behandeling
duurt~ In de(",geyallenbetreffende de gang van
zaken bp de ALV waarin. het hUishoudeliJk'reglement
niet voorziet, beslissen degezamenlij~e
voorzitters.
De fungerend vQorzitter van de ALV heeft het recht
spreektijd te verdelen en te beperken. De beslissingen van de voorzitters zijh bi.nden.d<behoudens
onmid~ellijk beroep op de ALV, die daarover stemt
zOhder discussie.
~2.
voorst~l van de voorzittere kan de ALV zich ter
voorlereiding vin de plenaire diseussie in Beeties
splits en onde~leidirig van door de voorzitters
aangewezen sectievoorzitters. Voo~stellen die in een
sectievergac1ering minder viJfentwint1g~ocent
van
de st~mmen heaben gekregen, worden in de plenaire
zitting niet aap de prde gesteld. Voorstellen die
in een~ctievergaderingyijfentwintig
procent van
de stemmen of meerhebben
gekregen, worden in de
ple·nairezit~ting aan de .orrJ'e
-gesteld; amendering
van dHze voorstellE)n is niet mogelijk, behoudens
het hepa'.ildein artikel ,177 tweede lid.
-1.

'p

Een ALV begint met 9-e aanwijzing van een stemcommissi€) en eEinnQ~ule;cClffimissieop voordracht van de
voorzitters.'
.
De ~'temcominis~ie ~egistreert de uitgebrachte stemmen,_be~list'zonder
beroep over de geldigheid daarvan, epcons.tatcit?'rt':de
uitslag van de stemming.
De notul'encommissie maQkt een zakelijk verslagYan
de.vergade;ing. Dit- ve~~lag wordt binnen twee maanden na ~luitingvan
de A LV·,t'oegezonden aan a:Lle
leden van Di-'66. .

Art. 20.

~ehoudenshet
in statuten en huishoudelijk reglement bepaalde
neemt de ALV besluiten met absolute mserderheid van stemmen,
met.dien verstande dat het verschil tussen v66r- en tegen- .
stemmen tenminste vrij procent dient te bedragen. DeALV
kan sehter besluiten een bepaald bealuit slechts te nemen Bst
tW8Qderde meerderheid van stemmen. lridien geen dar aanweziS2
leden stemming we:ast, kan de ALV bi.j"a6clamatie eel'. bealui t
nemen.

Ar~. 21.

-1. Ieder bij een stemming op de ALV aanwezig lid kan een
stem .itbrengen.
~2. Stemming oyer personen geschiedt door middel van een
eleetrisch of mechanisch systeem.
-3. 'yer zaken wordt gestemd op een door de voorzitters te
.spalen wijze.

Art. 23.

-1.
-2.

-3.

Art. 24.

-1.
-2.

-.
-j.

Art. 25.

Art.

2'.

Het hoofclbestuur best&at uit eenentwintig leden en wordt
door de ALV gekozen.
De voorzitter, de vice-voorzitter, s8cretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Indien de ALV niet kan
komen tot de verkiezing van een of maer van deze hoofdbestuursleden, dan kiest het hoofdbestuur deze leden uit
zijn midden.
De in bijlage A, onder III ("procedure voor het verkiezen
van een groep van ~ personen"), van het huishoudelijk
reglement omschreven methode die~~ bij hoofdbestuursverkiezingen te worden gevolgd.
~
Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten
hoogste negen leden. Over het aantal beslist het hoofd.estuur.
Het dagelijks l)estuur wordt gokozen uit en door het
hoofdbestuur, met dien verstande dat de voorzitter, de
vice-voorzitter, de secretaris 'en de penningmeester er
deel van uitmaken. Het hoofdbestuur is bevoegd binnen het
dagelijks ~estuur een tweede vice-voorzitter en een tweede
secretaris aan te wijzen.
Het hoofdbestuur wijst uit zijn midden een contactpersoon aan per regia, het betrokken regiobestuur gehoord,

Ieder li<ttt
van DI66 kan zichzelf of een ander lid, mits dit
zich daartoe bs+eid verklaart, kandidaat stellen voor het
hoofd.estuur.
De gelegenheid tot kandidaatsteUfng
vangt aanonmiddellijk
na de aankcndiging van de datum van de ALV en eindigt drie
weken v66r genoemde daium, of zoveel korter als het hoofd.estuur mogelijk acht. Kandidaten dienen te worden opgegeven
aan het landelijk secretariaat. De kandidaatstelling dient
vergezeld te gaan van de ondertekende vragenlijst als ~edoeld
in artikel 19 van de statuten.

BijdG kandidaa'~stelling stel t ieder& kandidaa t Gp door
het hQofd.Destuur te vers trekken formulieren de vo~g"Onde
persoonlijke gegevens tor bekendmaking aan de leden
beschikbaar:
-1. per.sonalia
-2. ,gegevens omtrentlidmaatschap
en functies binnen
, .de par t i j
'"
2. Het hoofdbestuur zo~gt or voar dat een zakelijke samenvatting van deze gegevens tijclig v66r de ALV ter
beschikking van aIle leden word{ gesfeld;"
.

c.·

Het hoofc1bestuur wordt:gekozen vocd e-~n periode van 2
jaar.
,../t.
.
Het hoefdbestuur treedt Celkens voo'r tenminste de helft
af.

'71!'

Een hoofdbestuurslid is slechts ~~nmaal ~nmiddellijk
herkiesbaar, met dien verstande dat nooit moor dan de
helft van d8 door de ALV verkozen zittende hoofdbestuursleden herkozen kan worden. Indien een grater aantal
zich veor herverkiezing beschikbaar stelt, worden van
hen die het voor verkiezing vereiste stemmenaantal hebben behaald deganen met de hoogste stemmenaantallen
verkozen verklaard.
Het lidmaatschap van hc::t hoofdbcstuur is niEt verenigbaar met enig,:,andere p.<'>.rtijfunctfe,
behalve het lidmaatschap van de programn.acommissi8en de commissies
ad hoc.

(

.'

'..

Functies in niet in dit-reglement geregelde commissies
gelden niet als pa~t~jfunctie.
'
Het lidmaatschap van. het hoofdbestuur is niet verenigbaar met het lidmaatsnhap van enig vertegenwoordigend
lichaam, met '1,i
t zoridering van da t van de geneenteraad
van een gemeente met binde~ dan &6nhonderdduizend inwoners.
Voor zover door statuten,. hUishoudelijk reglement en
d~ ALV niet beperkt,heeft
het hoofdbestuur aIle bevoegdhedGn betreffende:
-1. orgQnisat.ie op landelijk niveau en coordinatie van
acti yi tei ten van afdclingen;&oregia; s en landelijke
werk gro epe nl

-2. het nemen van belQidsbcrslis13ingen en het kenbaar
me.ken van eigcn illouing::m
eD conclusies al s de opvatting van het hoofdbestuur;
-3. deorganisatie va~het openbaar tU8ssntijds overleg tussen:
a. enerzijcls de kau:erfractiesen..anderzijds leden,
aanhangers en "belangstellenden van D166; dit geschiedt ten minsts twas maal per jaar,
b. ene~zijds het ~oofdbest~ur en and~rzi~ds vertegenwoordigers van afdelingen en regia/s; dit geschiedt ten uinste ee::lmaa'"
per jaar,
'c. de kam8rfracties, het hoofdl'estuur. en vertegenwoordigers van de landelijke werkgroepen gezamenlijk; cU t geschiedt ten minsts eenmaal per
Het hoofdbestuur wijst uit ZlJn midden een graep van
drie tot.vijf leden am ,-waarran ieder ten aanzion van
Gen of meer landelijke werkgro8pen co6rdinerend en stimulerend optreec1t. Deze hoofdbestuursleclen lrengen ge-

zanenlijk van hun werkzaam.heclenverslag ui t aim het
hoofdbestuur en desgevraagd aan de ALV.
-1. Het hoofdbestuur

Art.

32.

is geootiveerdeverantwoording
verschuldigd aan de ALV.
-2. Het hoofdbestuur brengt regeloatig verslag uit over
zijn werkzaamheden op de daartoe meest geEHgende wij ze.

trt•

33.

-1- Neemt de ALV een motie van wantrouwen

aan tegen het
hoofdbestuur, dan dient dit onverwijld af te treden.
-2. De functie van het hoofdbestuur'wordt in dit geval
waargenomen door de voorzitters 'van de negen qua ledental grootste afdelingen, met dienverstande
dat de functie
van penningmeester wordt uitgeoefend door de kascommissie
tot het tijdstip waarop een nieuwe penningmeester in
functie treedt, Het waarnemend hoofdbestuur dient
binnen een termijn van drie maunden nieuwe hoofdDestuursverkiezingen te houden. Het waarnemend hoofd,estuur geeft
van de verde ling der hoofdeestuursfuncties zo spoedig
mogelijk kennis aan de leden van D'66.
Als de plaats van de voorzitter, de vice-voorzitter,
secretaris of penningmeester tussentijds vacant komt,
wijst het hoofdbestuur uit zijn midden een opvolger aan
totdat op de eerstvolgende ALV door verkiezing in de
vacature wordt voorzien. Als de plauts van enig ander
hoofdbestuurslid t1issentijds vac~nt komt, wordt op de
eerstvolgende ALV een opvolger gekozen.

Art.

35.

-1. ::3inneneen maand na afloop van ):letverenigingsjaar

zendt
de penningmeester aan de kascommissie een rekening van
"aten en lasten, en een begroting voor het volgende jaar,
beide met toelichting.
-2. Binnen een maund na afloop van het eerste halfjaar zendt
de penningmeester een kort financieel overzicht aan de
kascommissie.
-3. Door goedkeuring van de jaarrekening door de ALV is de
betrokken penningmeester gedechargeerd. .

Art.

36.

-1. De toelichting

opde jaarrekening bevat ondermeer een
lijst van Glle schenkingen aan D'66 van meer dan
vijfentwintighonderd b~lden zander vermelding van de
namen der schenkers.
-2. De landelijke werkgraepen, regia's, afcleli~~en en bijzonders organen zijn verplicht aIle ontvangen schenkingen
bovGn een honderd f.)~ldenaan het hoofdbestuur te melden.
De betrokken secretaris stuurt de schenker een ontvangsttevestiging. De betrokken secretaris is verplicht de
afschriften van ue door hem verzonden ontvangstbevestigingen doorlopend te nummeren en tar beschikking te houden
van de kascomniissie.
De begroting bevat een regaling voor de afdracht van een
deel der contributiegelden aan de afdelingen.

Art.

38.

-1. ]ij tussentijds

aftreden van de penningmeester zlJn de
bepalinben betreffsndede
ja~rekening van overeenkomstige toepassing voor het gedeelte van heG kalenderjaar
dat eindigt met de dug van aftreden.
-2. De beslissing omtrent dechnrge wordt genomen op de eerste
ALV die gehouden wordt nadnt aan het bepaalde in artikel
35, eerstG lid, is voldaan.

D'66 kent twoa soorten bijzondere organen, te weten vaste
commissies en commissies ad hocc Vaste commissieszijn:
1.
de rapportabeco~missie
2.
de programmacommissie
3. de geschiIlencODITriSsie
4. de kascocunissie,
-1.

-2.

-3.

Een lid van D'66 kan van slechts e'envflste commissie
deel uitmaken.
Leden van SGn vaste commissie zijn slechts eenmaal
ais zcdanig onmiddellijk herkiesbaar.
DeALV kiest op niet-bindenQe voordracht van het hoofdbestuur, voorzover niet anders bepa~ld, de leden van
d~ vaste commissies.

De rapportagecommissie bestaat uit vijf leden, die telkens
voor de tijd van twes jaar worden gekozen. De commissie
kiest zelf haar voorzitter.
Tot de taak van de rapportagecommissie behoort het
geven van objectieve voorlichting aan de ALV, telkens
wanneer ~~n of meer leden van DI66 de wen~ daartoe te
kennen he1)ben gegeven, alsme~le'aEln de stE--okproefver·gadering telkens wanneer deze bijeenkomt"
-2. De commissie heaft het rech{ aIle doer haar nodig
geachte" inlichtingente
vraJ6n aan het hoofdbestuur,
de kamer:fractiEB,de landelijke' werkgroepen, de programmacommissie of de kascoDmissie, welke aIle gehouden
zijn de gevraagd"e gegevens te verstrekken yoorzovor
-dit mogelijk is.

-1.

V66r de aanvang van de hLV treedt de rapportagecommissie
'in overleg met aIle indieners van'amendementen en maties
over de uiteindelijke redactie van hun voorstellen. Oak
de organen die ie oorspronkelijke voarstellen hebben ingediand, worde~ hierbij gehoord.

De programmacomnissi.e· bestaat uit c1Brtien laden; waarvan
telkens zeven leden voar de tijd van twee jaar worden
gekozen.,
-2. Het hoofdbestuur en de kamerfracties wijzen uit hun
midJen vier, respectieveIijk twee ;ede~ van de programmacoLlui's
sieann.
-3. De commissie kie:st zelf haa-: yoorzi tter.
'n
Taak en bevoegdheden van de programmacommissie worden
geregeld in hoofdstuk X (llpolitiek programman) van c1it
reglltoent.

-1.

c.

g eS

chi

1 1 e n c oct

B

i s s i e

De geschi~leneorlBissie bestaat uit een voorzitter en negel1
leden, die telkens voor d6 tijd 1'811 'lrie jaar worde::tge··
kozen.
De v00rdraeht van hethoolclbestuur conforo. artikel 40,
derde lid, vbro.eldt teho.iLste tW8e manl zavael namGn als
er vaentures zijn te verv:llen. Een groep van teno.inste
vijfentwintig leden-~n D'66 is bevoegd deze voordraeht
aan te vullen.
De voorzi tter van de cOI:lLlissie
wordt gE: .)Zen door de liLV
uit sen voordracht ve.n (L-ie personen, op te Elaken door d",
c08missie. (Overgangsfila~:d;l-?gel:
de 8fjrsto Yoorzitter vC'.nQg
cOBcissie wor~~ hekozen nit een voordracht van drie personen, op te maken doo~ het hoofdbestuur)
Ie~er jaar treedt €~n derde van het aantal leden ler
caucissie af, net dien verstande dat reeds aanhangige
geschillen zovecl nogelijk worden afgehandeld door Je
leden die met de behandeliDg Yanda
zaak een aanvang
hebben gemoakt. (Overgangsnaabregel: nadat de eoumissiG
voar de eerste Baal is s8nsngesteld, stelt de comml~8ie
bij loting vast welke leden in de eerstvolgende d=~e
jaren zullen aftreden~De
uitslag ~an de lotin~ wGr~t
ter kennis gebraeht van het hoof,;-;es-Guur)
-2. Indien sen kamer van de COQQiSSl8 ti,jdens ~'l behand2ling van een gesehil anders wCirc.1.t
saoengest21cl, vLn.dt
een nieuwe behendellng ple,utE".
'
-3. De leden van de cOffini.ssiezijn eennl3.alherkiesbaa:o~,
-1.

De conmissie voorziet in haar secretariaat in 07e:r::'..!.ur
net het h6ofdbes~uur. Zij heaft hanr zetel ten kml~ore
van h~t landelijk seereta~jaat.
-2. De kos ten van de CODIJ.is
8;_ c'kort,envoor rel:.:ening
·,2,.,
D ~05 ')
met dien versta;de dot jed8~a ~2rt~j in sen geschi~
steeds zijr~ eigen kos ter: draulst"

-1.

De geschilleneoJ'l.oi8sisheu''t;tct tack:
1.

het bes'l~er;htenv'ttngeschillen tUBsen:
a. de leden van de ~ar~ij enerzijds en par~lJo~ganen, lngesteld bij ~~ kraehtens de statuten dan
wel 1lij of krL1chtens net hu,2.sl1oudelijkregle ..
·
Dent ander2ijd~!
h. partijorganen
alB bedoeld onder a. onderl~ng;
c. partijfunctionarisscn
onderling,

2.

het desgevraagd uitleggen van 2e statuteu
huishoudelijk reghment
VO,1':
de partij;

en h8~

van ,:e z[wk '-i.dt pJ_aats door een 1_:2.:;
de counissie samengest,:;lde kaEler; a,an te wijzen doo:c'de
voorzitter. Als voorzitter yan de kamer zal opt~eder
het oudste lid.
~
-2. Een ko.filer
doet geen uJ.tsp:ca':ik
dan nadat ZlJ partijen
in de gelegenheid heart geste~d am gehoord te worden
-3. Een kansr bestaat uit;

-1. De behandeling

als bedoeld in artike1

1.

drie leden voor geschillen

2.

vij f leden voor zake!l D Is bedo81.d in artikel
2 en 30

51, 1.
5-i

De voorzitter zi"t er op to.ei . do.t in e.en·kamer geen
leden zitting nenen die bij hetaanhangige geschil
persoonlijk betrokken zijn. Bij twijfel hierover
beslist de voorzitter~ waarbij ~e betrokken leden
gehoord worden.
Ook door ieder der bij het geschil betrokken pnrtijen
kan tot uit6rlijk dris dagen v66r de mondelinge
behandeling schriftelijk of Dondeling bezwaar worden
geoaakt tdgen cen lid van de Kamer dat bij het geschil
of ~6n van de partijerr persoonlijk zodanig is batrokken~ dot de onpnrtijdigheid gevaar loopt. Een
zodanige persoonlijke betrokkenheid zal steeds worden
anngenomen:
bij bloed- of aanverwantschap in de rechte
lijn en in tie zijlijn tot en met de vierde
graad;
2. bij het bestaan van een dienstverband;
3. bij een beslissing in beroep als bddoeld
in artikel 51, 3., wa~rbij sen lid van de
Kamer reeds betrokken is geweest.
1.

-3.

De beslissing oDtrent wraking wordt door de betreffende KaDer genoIClenbij ".gewoneneerderheid binnen
acht dagen nadnt het bezwaar is ingediend.

De voorzitter van de comuissie is, alvorens een geschil
formesl bij een Kamer aonhangig te maken1 steeds bevoegd
pogen partijen te verzoenen.
-1.

-2.

te

Een geschil bedoeld als in artikel 51 kan door belanGheebenden mondeling of schriftelijk bij de commisffiieaanhangig worden gemaakt.
De v00rzitter van de kamer stelt d~ wijze van behandeling V&st~ met inachtneuing van'het'bepaalde in
artikel 60, en ziet er op toe dat partijen in een
geschil gelijke kansen he~ben om hun standpunten toe
te lichten.

De kamer loet uitspraak uiterlijk binnen c1riemannclen na
de d~g waarop GeD geschil tar kennis is gekomen van de voorzitter van de commissie, met cien verstande dat zij in
zaken als 'Dedoeld in artikel 51, 3. ~ :",inneneen maand
beslist.
De Kamer ~eslist als Goede mannen na~r hillijkheid en bij
meerderheid van steDDen, Bij de b~slissing wordt vermeld
of deze uet eenparigheid van stemmen dan wel bij meerderheid is genomen. Een bESlissing kan slechts genomen worden
indien de kaner vol tallig is. De beslissi ng der Kamer
wordt gegsven schriftelijk en genotiveerdo Zij wordt onverwijld aan belanghebbenden L 8c:egec:eelcl.
De leden asr
Kamer die een van de rie8rderheid afwijkend standpunt innemen kunnen daarvan schriftelijk doen blijken. Een des\etreffend schrijven wordt als bijlage gevoegd bij de
beslis sing.
1

ledere eeslissing wordt aan de betrokken partijen per aangetekend schrijven L:lec1egedeeold.
TIij besliss:ingen als
.edoeld in artikel 517 2'1 draagt het hoofdbestuur e~
zorg voor c1at de beslissing aan"cte leden van ])tG6 -[;~:;::
kennis wordt gebracht. liet lid wiens royement wordt vernietigd kan verlangen dat van dez8 beslissing door de
zorg van het hoofdbastuur me~edeling wordt gedann aun de
laden van D 166.

AIle beslissingen hebben onmiddellijke rechtskracht~ Eeslissingenvan
de canmissie in zaken als .b~dQeJdin artikel
~1, 1., zijn bindend voor de partijen in het geschil. Eeslissingen in zaken alsbedoeld
in artikel 51) 2., zijn
bindenn voar ieder die het aangaat, zo:~ng de ALV niet
anders beslist.

a

•.

De commissie kan met'inachtneming van dit reglement een
reglement vaststellen tot nadere regaling van haar werkzaamheden, daaronder begrepen de door en vaar haar in acht te
nemen Orde bij de ~ehandeling van geschillen.Eendaartoe
strekkend besluit wordt genom~n met meerderheid van stemmen.
Di t reglementwbrdt
I2edq\;edeeldaan het hoofdbestuur en
door zijn tU8senkomst ter hmnis gebracht van c~e leden
en-2e org~nen van de partijQ

De kascommissie bestaat uit drie lecen, die telkens voar
de tijd van twee"jaarworden
gekozsn.
-1.

-2.

Art.

'3.

Hst is de taak van de kascommissie toe te zien op het
financiele beleid en de ALV daarover te informereno
De kascommissie ziet er op toe dat de penningmeeste~
de in artikel 35 bedoe lde stukken pUbliceert, en voor·
ziet van haar comIllentaarna
verifica tie van de l"1Oe-r,
kingsbes cheiden •.

De kascoGnissie krijgt inzake in aHe
zo vaak zij dit wenst.

financi€He bescheiden

.:,

":E:.
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De ledenvergadering, die een com~issie ad hoc instelt,
oillsG,hrijftinhaar beslui t de taak en bevoegdheden van deze
commissie. ~en cOillmissiead hoe bestaat uit een anaven
aantal leden en blijft werkzaam tot verslag aan de ledenvergadering is uitgebrachto

Onder ianctelijke werkgroepen worden verstaan door het
hoofd.estuur erkende werkgroepen die zich bezig hou·den
met onderwerpen van landelijk politiek karakter. Zij
kunnen zich in subgroepen en ad hoc-commissies splitserr
ten aanzie:J.van bepaalde onderwerpen, en zich per provin·cie, regio, sfdeling of gSI2eente vertakken onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de betrokken landelijke
werkgroep.

De lanJelijke w8:rkgroepen aclviseren de A1V, de progrannaconniss ie, he t hoofdbestuur en fracties in de vertegen-wGcrdigende lichaQsn, hetzij op·verzoek, hetzij eigener
bewe2ing. Gevraagcle adviezen wcrdan Qet voorreng behandeld.
Jij de vaststelling

leen leden van
stenrecht.

nr66,

van adviezen en rapporten hebben aldie deeluitmaken
v2i de werkgroepen,
.

reelere landelijke werkgroep Qeldt zich aan bij het hoofdlestuur. Zij treedt slechts naar ~uiten or onder verantwoordelijkheid en na verkr~gen toesteoming van het hoofdbestuur. )e financiele aangelegenheden van de lanc1elijke
werkgroepn worden geregeld in over18g net de penningmeester
van het hooLlDestuur.
-1.

Ieder~ landelijke werkgroQp en subgroep kiest tenninst.e eenmaal per twee jaar ui t haar micE.en een
yoorzi tter eneer, secretariw; in suhgroep'Em.zijn c~eze
functies in een persoon verenigbaar~ Per onderwerl' word t
een rapporteur aangewezen. Deze fun.c~oparissen dragen
zorg vocr de coor'.linatiebinnen de betreffende landelijke werkgroepen en voor de comnunicatie naar buiten_
Zij zenden de r2gionale subgr.oepen ,en,couI:lissiesaIle
rapporten toe en hbuden hen op de hoogte van de te
behandelen onderwerpen.
-2.' Het lidmaatschap van de rapportageconnissie is niet
vereniglaar net de functie van voorzitter, secretaris
of rapporteur van een landelijke werkgroep.

Ie'lere lanllelijke werkgroep vergadert ee.nmP,a.l
per jaar voor
het opstellen van een verslag van de werkzaao.heden van de
landelijke werkgroep en heer subgroepen en commissies
gedurende het daaraan voorafgaande jaar9 en your het vaststellen van sen werkplan voor het volGende ja.'1r.In c1ezelfde vergadering worden zonodig de-voorzitter en de
secretaris van de lan'elijke werkgroep verkozen. Het jiaarverslag, het werkplan en de uitslc.g van .de v:erkiezing
worden toegezonc1en aan he~hoofd>estuur9
clet hieraan op de
meest geeigende wijze bekendheid g88ft onder de betrokken
partijorganen9 de fracties en de leden van D166.
Tenninste tweenaal per jaar l)eJ2g'gen
de in artikel 31 genoemde
hOGfdbestuursleilen gezaEi8nlijk een vergac1ering net de
vocrzitters van aIle landelijke wcrkgroepenc Deze gecombineerde vercaJe~ing heeft de bevoegdheid bindende besluiten
te neDen betreffcnde de coordinatie en ue eommunjo~tie van
de lanr.lelijkewerkgroepen en hun subg-roepen en corn.missies,
wanneer zij dit vear een goede vervullinG van de adviserende taak noodza~elijk Beht. LeQen van de fracties in de
Staten-Generaal-errvan~e
programmacoilluissie kunnen deze
vergadering bijwonen, doch hebben geen stemreeht.
.

"

De landelijke werkgroepen neme~ le desbetreffende adviezen
en rapporten van C,,,j. retS'ionaleen andere su1-:gro~penen commissibs in hunbeschouwing
Ope Bij hot uitbrengen van adviezen en r&pporten geven lan:elijke werkgroepen en subgraepen aan in hoeverre en OD welke redenen van eventuele
uitspraken van de ALV of steekproefvergadering wordt afgeweken.

Leden van een fractie van Df66 kunnen een landelijke werk~
graep verzaeken onder geheinhouding ndvies uit. t~ brengen;
zij kunnen zonodig een subgroep om een rechtstreeks en
geheim pr9~advies verzoeken. ZQdra u~ betrokken fractie van
]166 haar standpunt over het betretfende onderwerp bekend
heeft gemaakt is het ac:'viesof pre.-advie? openbaac-o
Met inachtneming van het in het voo~gaande artikel bepaalde
zendt de secretaris van iedere landelijke werkgroep alle
adviezen en rapporten van de landelijl;:ewerkgroep en hanr
su.groep aan het homdhestuur,
Jat hieraan onder de leden
1210' rUlLJ DOf:;:olijk
bekendheid geeft c
•
Er Z~Jn landelijke werkgroepen die adviserend en coordinerend
optreden ten behoeven van afdelin~en, regia's en de fracties
in vertegenwoordigende lichaI:len.Zij stellen een basisprogra:m.·.
na op.
LanJelijke werkgroepen kunnen in overleg cet en onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestwl~ een dee~congres
houden oyer wijzigingen en/of aanvullingen vatJ.het politiek
prograL1Da, da t dan als sectievergadering word t bes chouwd,
]e artikelen 15, 17y 18, 1), 20, 21 en 22 zijn van overeenkonstige toepassing.

HOOFDSTUK VI
]e steekproefvergadering is de hijeenko~st van een a-selects
graep ui t aIle le,len van]! 66, welke tot. taak heeft he t gEnen
van adviserende uitspraken ove~ concrete vra~gstukken van
politieke en organisutorische aard.
Het hoofdbestuur benoent een COLillissievan deskundigen,
hierna te nOGDen lie steekproefconf:J.issie
~ waarvan ook
niet-leden deel uit kunnen naken. ]e~te~kproefcommi8sie
heeft tot taak de nethoJe vast te stallen volgens welke
de steekproeven zullen worden getrokken, ]e conoissie
naakt deze nathode zo spoedig nogelijk bekend. Tegen de
nethode s'ta&t binnen twae weken na de bakendmaking 'heroep open op de geschillenconmissi e. Gedurende daze
ternijn of hangenc1e de beslissing van de' geschillencomni8sie kan geen steekproef wordengetrokken. Telkens
wanneer de steekproefvergadering l)ijeengeroepen moet
worden heeft de steekproefconoissie -tot 'taak de steekproef te trekken en de uitslag vast te stellen~
Het hoofdbestuur roept de steekproefvergadering bijeen.
De

steekproefvergac1ering wor(~t bijeengeroepen
1.
2.

3.
4.

op verzoek

van:·

het hoofdbestuur;
een kanerfractie van ]166;
vijf procent dsr lec1any waarvan niet neer dan een
derde uit dezelfde afdeling afkQ~st~g;
de le'~envergaderingen 'Tan tenuinste vijf afdoL.ngen;.
mi ts deze afdelingen over tennins te twes reg:5.o
is
verdeeld zijn.

De werkwijz8 ven ue stcckproefvergadering
1.

2.

3.

4.,
5.
6.

is als volgt:

de steekproefvergad~rin&koct
in vergadering bijsen;
de leiding van Je vergacltring berust bij een lid van D'66
aangewezen door de rapprtagecocnissie;
Je rapl'ortebecODcissie? gehoord de steekproefcoDcissie,
forDul~ert de vragen die aun ~e steekproe~vergadering
worden voorgelegd;
de inforoatie over twas of Deer standpunten wordt verzore:;ddoor de rc.PIJOrtagecomniss~ei
db vragen worden nc. discussie in'stemcing gebracht;
de vergaderingen zijn openba&r.

Voorc1at de steskproefvargeclerine; bijeenkoct goeft c.e steekproefcocnissie a n hct hoofJbestuur en de cleelneDers van de
steekprosfvergc.(lerint;3chriftelijk kennis van 11e ee te yen
betrouwbaDrheicl der stefJuitslagen bij verschillende opkomstpercentae;es.
De stenuitslag van sen steekproefvergadering worJt bekend
gemaakt waarbij een wetenschappelijke verantwoocdin~ worCt
gOGeven van de nate waarin de uitslag overeenstemt met de
Lleninb'van de le,',envan D '66, 8ls die c(;z"lfclevoorlichting
en discussie gehaJ ~ouden hebben.
De 2eelneoars aan Je steekproefvergadering krijgen een te~eilloetkoDingin Je reiskosten, welke door de renningmeester
van D'66 wordt vastgesteld.

Een af ..
eling verenigt al18 lec1en binnen het gabied van een
of Dedr geoeenten? cet Glen verstande dat een afdeling tenoinste negen le~en telt, en dat iadere geceente tot een,
ne overleg tussen de betrokken af~elinbsbesturen te bepalen,
Qf'~eling wordt berekenc~.
Hst hoogste organn in de afdelingis
de ledenvere;adering,
verder te noecen de nfdelingsvergadering.
De afdeling he~ft een afdelingsbestuur van tenminste
ler,en? clat direct cekozen worclt in een schriftelijke
in de afJelingsv8rgadering.

drie
steI:lTIing

Het aLtelinbsbes tuur wor(1t gekCJzen voar,'. ttj(~ van ten
hoogste twee ja&r; (8 af<'elinbsb8stuursls':en zijn slechts
eennaal VClor twee jac.r herkiesbaLir, behoudens (~ispensatie
van hat hoof~bestuur.
Ieeler lic~ van D 166 kan zichzelf of sen an 'er lid? ci ts Ji t
zich daartoe bereid verklaart? kandidaat stallen, en wel tot
de aanvang clor vargadering wa,irin een of Deer aL1elin/:;sbestuursle,'en Doeten v{orc~engekoze:l.
Tenninstede
voorzitter
in functie bskozen.

van het afdelingsbestuur

wordt

De afdelinbsvergac~ering
bijeen.
De func ties
1.

2.

3.
4.

kOLlt tenninste

van 11a. af.d01:iP5'

per

jan:'

zijn:

het bevorderen
van het contact
tussen laden en kieze~J
in het gebiecl van "e afdeling
en hl=t stir.mleren
'ran be-studering
en discussie
van politieke
problenen~
het voorbereiJen
van de kandidcatstelling
en het bevorc1eren van ('.Eo verkiezL ..g van vertee;enwoordigers
in cle
geneenteraden;
hGt bevordercn
van de cOIJDunice.tie tU3sen leclen en ki2zersin
de af,lelinb
en he t hoofdbes tuur en de fractie
D
in Je vertee.;enwliarc1ie:;sncle lichanen;
lelenwerving
en politieke
vorllling,
De [;,eldI:1icl,1elen van ete afi.lelinb'
1.
2.

3.
4.
-2~

driema,l

bestaan

afdracht
van contributiegeleen
oeester
van het hoofdbestuur;
subsidies
van het hoofdbestuur;.
schenkingen;
alle
overige
baten.

ui t:

door

de pennjn~·

Bij het beheer van de geldlllidJelen
is het bepG~}d~
de artikelen
35, 36 en 38 vah 6~ereenkomstige
to~"

Een regia verenigt
de ledeD van aIle afdelingen
gelee';Ll
binnen he G door het hooLcbestuur
yoar de regio vast_~~:'
de gabied,
waarbij
de regio een samenwerkingsverb~nd
:a ..
aantal
afdclingen
is,
De ALV is

bevOBe;d in ('~e grenzen

van de regio

J

s wij zi,<~:tt

·i'(~

bre.nben•
Art.

95.

..H~t bestuur
van. ee;, regia worelt gevormd door de e.fdel~L·.
voorzi tters
van de a:'delingenbinn'en'
de regio.
Het be[3cl:1.~·
van een regia kiest
uit zijn nid;len een clagelijks
be8h;Ul~
van drie leden.
De functies
1.
2.

3.

van de rebio

~ijn:

het verlenen. van steun aan afd~lingen
en het bevor~~Ten
van comDunicatie
en co6rdinntie
tUBsen de afdelin[gr!
de beu'eleiding
en s timulering
,,-'an verkiezinb'Gncci-i:i."
teiten;
het bestuCleren van pali tieke vre.agstukken
op regiOni:1i~l.
gfccbied~ al of niet
in samenwerking
,at andere rq;io iCe

(Ret congres in Arnhem van 14 december 1968 heeft zich uitgesproken
voar een landelijk uniforme kandiclatenlijst. ]e uihierking in reglementen van de kandidaatstelling
veor de Tweede F..amerder Staten"
Generaal zal nag ter go edkeuring moet'::mworden voorgelegd aan de
ALV. De artikelen 97 t!m 114 zijn om die reden in deze paragraaf
pro memorie opgenomen.)
Art. 97·

p.m.

Art. 98.

p.m.

Art. 99.

p.m.

Art. 100.

p.m.

Art. 101-

p.m.

Art. 102.

p.m.

Art. 103.

p.m..

Art. 104.

p.m.

Art. 105.

p.m.

Art. 106.

p.m.

Art. 107.

p.m.

Art. 108.

p.m.

Art. 109.

p.m.

Art. 11O.

p.m.

Art. 111-

p.m.

Art. 112.

p.m.

Art. 113·

p.m.

Art. 114.

p.m.

e

I.

,.

Het hoofclbestuur benoemt tij"l1igeen ve::ekiezint;'scomnissie
die tot uitsluitende taak heeft op onpartijdige wijze de
g0ede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure
volgens
de beplaine.;envan het huishoudelijk regleme nt te bewerks tel-ligen. De commissie kan zioh laten assisteren door door haar
aan tw wijzen leden van D'66.
Ieder lid van D'66 kan door zichzelf of door een of meer
andere leden voar de kandidaatstellingsproecedure
worden
aangemeld bij heG landelijk secretariaat, mits aan de volgende vereisten wordt voldaan: .
1.
2.

3.
4.

5.

lidmatltschap van Dr 66 gedurende tenminste zes ma:nden
voorafgaande aan de aammelding;
de wettelijke eisen vvor verkiesbaarheidj
ondertekening van de vrage~lijst conform artikel 19 van
de statuten;
onderschrijvin~ van de staatsrechtelijke paragracf van
het partijprobramma, in het bijzonder vanhetgeen
omtrent de Eerste Kamer is vermeld, en de morele verplichting op zich te nemen zich terug te trekken uit het
verte6'enwooruigend licha,.m bij beeindie;ing van het lid-maatschap van D'66;
'.
verstrekking van persoonlijke gegevens overeenkomstig
het in artikel 27, eerste lid, bepaalde.

De termijn van aanmelding vangt aan zes maanden voor een
verkiezing en sluit .een ma nd voor de indienine; van de
kandidatenlijst ingevalGe de Kieswet.
D'66 stelt een uniforme kandidatenlijst
land.

op voar het gehele

Het hoofdbestuur doet de verkiezingscommissie onve~wijld
mededeling van de aanmeldingen die aan de vereisten van
artikel 116 voldoen, on~er verDeldi~g va~ de in dat artikel
5., vermelde geGeVGDS.
Uiterlijk twee weken v66r de indiening van de kandidatenlij
ingevolge de Kiesw~t zendt het· landelijk secretariaat aan
alle leden en aanhangers sen lijst van aanmeldingen conform
artikel 119, be~ens een stembiljet. De lijst wordt opgesteld in de volgorde van voorkeur zoals door het hoofdbestuur, de KaQerfrac~ies van D'66 6ehoord, aangegeven.
Debonen, die zich als lid of aanhanger aanmelden na de
verzending van de stembiljetten overeenkomstig artikel 120,
kunnen niet aRn de vo6rverkiezingen deelnemen.
De verkiezinbscommissie stelt de uitslag van de verkiezin6
vast overeenkomstig de regels van lijlage A, aan de hand var
de stembiljet .~endie binnen een \'reek worden terul:;;ontvangen
en draagt zorg voor indiening van de kandidatenlijst
overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet.

j

c.

Provinciale Staten, bemeenteraden
bij overige openbare lichamen.

-1.

-2.

-3.

en gekozen vertegenwbordigende

raden

Het hoofctbestuur b~noemt tijUiG v66r de verkiezinben van
provinciale staten voor iedere provincie sen verkiezings
commissie, die tot uitsluitende ta;'.kheeft op onpartij~ige wijze de goede vGurtgang van de kandidaatstellingsproc~dure volgens de bepalingen van het hUishoudelijk
reglement te bewerkstelligen. re commissie kan zich late
assisteren door door haar aan te wijzen leden van D166,
De regiobesturen benoemen tijdig v66r de verkiazingrn
vuor gemeenten verkiezingscommissies, belast met de taak
als in het eerste lid omscqreven, met dien verstande dat
voor gemeenten welke binnen ~~n afdeling van D!66 zijn
gel agen dese;ewenst met ~~n. cOffimis,31e
kan 'V1;)rden
volstarn
De regiobesturen benoemen ~ijdig v66r de verkiezinLen
voar gekozen vertegenwoordig2nde raden bij andere open-·
bare lichamen dan provinci~ en gemeente in elke eenheid waarvoor afzonderlijk verkiezingen worden gehouden
een verkiezingscommissie met een overeenkomstige
taak als in het eerste lid omschreven.

Art. 124.

De leden een aanhangers van DI66 woonachtig in een gebied
ressorterend onder eep openba<.<r.
lichaam waarvoor algemene
.verkiezingen worden t;ehouden, hierna te noemen flgebiedtl,
worden tenminste een ja~r v66r de dag der verkiezingen door
de betreffende verkiezingscommissie ~it§erodigd voar een af-·
zanclerlijke vergaderinei onder hEkr leiding in ieder gebled)
wai....rin·
een bebinSel verklaring over deelname aan de verkie·-zingen voor het betrokken gebied wordt benomen. De verkiezingscommissie deelt de beslissing binpen een week mede
aan het regiobestuur, aan he.t hoofdbestuur, en aan c;e eventuele betrokken afdelingsbesturen.

Art. 125.

Ieder lid van D'66 kan door zichzeli of door sen of meer
anaere leden door aanmelding bij de verkiezingscommissie kan·
dida&t besteld worden, mits a~n te volgendc vereisten wordt
voldaan:
1.

2.

3.
4.

5.

lidma2tschap van D'66 gedurendetenm±riste zes maanden vo
afgaande aan de aanmelding, behoudens dispensatie van he
hoofdbes tuur, welke di.Jorde eerstvolgende ALV bekrachtigd client te worden;
de wettelijke vereisten voar verkiesbaarheid;
onderteke~ing vart de vragenlijst conform artikel 19 van
de statuten;
bereidverklaring na eventuele verkiezing de vertegenwoor
digende taClk naLr behor0n te vervullen, desgevraagd
v~rantwoording'af ta leg~en tegenover leden, aanhcngsrs
en belangstellenden, afstand te doen van alle partijfuncties op gelijk niveau, en de morele verplichting
op zich te neGen zich terug te trekken uit hot vertsgenw90rdigend lichaam bij beeindiging van het lidmaatschap
van D' 66;
verstrekking van persoonlijke gegevens overeenkomstig hp
in artikel 21, eerste lid, bepaalde.

In de provincies worden de verkiez~ngen seh~iftelijk gehouden, in Qe 0verige gebi0den krinde verkiezingscornmissie desgewenst de verkiezing in sen vercadcring houden.
De termijn van aanmelding vangt aen een j.aar v66r de datum
van ~e verkiezingen, en sluit zes'weken v66r Qe verkiezing
ter vaststelling van de kandidatenlijst.
De yerkiezingen vinden plaats tenMinste twee weken voor de
dag van indiening van de kandidatenlijsten ingevolge ~e
Kieswet, en worden tenminste twee weken tevoren bekend
gemaakt ,aan aIle leden ea aanhangers, Qn voDrts in ue regionale, respectievelijk lokale pers.
AIleen leden en acmhangers van D'66, die tenminste een week
tevoren als zodanig bfj hun afdeling bekend zijn en die woonnehtig zijn in het betrokken gsbied, zijn bij de verkiezingen
ter vaststelling van de kadidatenlijst stemgerechtigd.
In iedere afdeling wordt na de sluiting van de termijn van
aanmelding en tenminste drie weken v66r de verkiezingen ter
vaststelling van de kandidatenlijsten een ledenvergadering
gehouden, waarin allen die vvvr de kandidatenlijst van het
betreffende gebiedz;ijD.aEi.nge~131din de e;elegenheid worden
gesteld hun kandidatuur te vercledigen.'Hetaldelingsbestuur
stelt de datuB voor deze ledenvergadering vast in overleg
met de verkiezingscommissie
van het b~trokken gabied.
-1.

-2.

]e verkiezin~scommissie
stelt de uitslag van de verkiezing vast overeeAkomstig de regels van bijlage A, aan
de hand van de stel11biljettandie binnen een week worden
terugdntvan~en, respectiev~lijk tar vergadering zijn
ingediend.
Op de kandidatenlijst is aangegeven wie zich niet bereie
hebben verklaard op te treden als lijsttrekker.

]e verkiezingscommissiesstellen
het hoofdbestuur binnen een
week na de verkiezingen ter vaststelling van de kandidatenlijsten in kennis ~an de volledige uitslag en maken vervolgens de einduitalag voor hun gebi~d zo ~poedig mogelijk
algemeen bekend.
.
~anneer aan de verkieiingen ter vaststelling van de kandidatenlijst in een gebied een aantal stemgerechtigden heaft
deelgenomen, dat niet grater is dan het totaal aantal zetels
van het betreffende vertegenwoordigend lichaam dient de
ui tslag door het hoof::bestuur tew-orden goedgekeurd. Het
hoofdbestuur is in dit geval bevoegd de kandiatenlijsten
te wijzigen in afwijking van de uitslag. De betrokken verkiezingscommissie wordt gehourd.
-1 •.

-2.

Elke kandidat'tnlijst behoeft de goedkeuring van het
hoofdbestuur om onder de naam "Democraten 166" of
"DI66" te kunnen worden ine'ediend.
]e goedkeuring kan allsen wordeh geweigerd indien niet
aan een van toepassing zijnde bepaling van het huishoudelijk reglement is voldaan, of indien door indienir
vande kandidatenlijst de partij in ernstige mate
in diskrediet zou worden gebracht.

De verkiezingscommissies
dragen zorg voor de indiening van· de
~oedgekeurde kandidat~nlijsten, op de WijZ8 als door de Kie~_
wet voorgeschreven.

een

Indien in een gcbied in samenwerking met
of meer andere
politieke partijen een kandidatenlijst wordt ingediend zijn
de bepalingen van het hUishoudelijk rsglement voor de verkiezing van de door de 1eden van D'66 te bezetten pla?tsen
van overeenkomstige toepassing. Het hobfdbestuur kan echter
hiervan dispensatie verlenen indien ook de verkiezingen voor
kandidatcnlijst gezamenlijk worden ~ehouden, mits dit geschiedt volgens regelen die niet in strijd zijn met de geest
van het huishoudelijk reglement.
-1.

-2.

Art. 138.

Een overeenkomstig artikel 135 tot stand gekomen kandidatenlijst behoeft v66r de indiening de goedkeuring van
het hoofdbestuur, ook wanneer de kandidatenlijst niet
mede onder de nam "Democra ten '66" of "D' 66" word t ingediend.
De goedkeuring wordt alleen geweigerd op de gronden
vermeld in artikel 134, tweede lid, of indien gewichtige politieke belangen zich daartegen verzetten.

Het politiek programma van D'66 wordt vastgesteld en gewijzigd door de ALV, met dien verstande dat de eindredactie
van het programma met inachtneming van de besluiten van de
ALV bij de programmacommissie berust.·
-1.

-2.

De programmacommissie

stelt tenminste eens in de vier
jaar in samenw~rking met de landelijke politieke
werkgroepen en het hoofdbestuur een concept politiek
proe;ramma op ter toezending aan aIle leden van ]166.
De programmacommissie
is belast met de coordinatie van
het tussentijds wijzigen en aanvullen van het politiek
proLralllma
•.

Het concept po~iti~k programma wordt uiterlijk zes ma, nden
voor het tijdstip waarop verkiezingen voor de Tweede Kamer
der staten-Gen~raai worJen ~ehouden aan de leden van ]'66
toegezonden.
De afdelinLen stellen het concept politick programma aan de
orda tar behandeling in de ledenvergaderingen. Het verslag
van de behandelinc in de afdeling wordt toegezonden aan het
hoofdbestuur.
Op de lcLV conform artikel 104 wort t het concept poli tiek programna behandeld en vastgesteld, waanna de programmacommissie
binnen vier we~en het eindprogramma aan Je leden van DI66
teLen betaling d00t toekomen. .
Bij vervroegde verkiezingen va~ de Tweede Kamer der statenGeneraal~
wanneer de politieke situatie het noodzakelijk
maakt zijn de bepalinGen van dit hoofdstuk van overeenkomsti0e toepassing, met dien verst&~de dat aan de genoemde termijn waar mogelijk de hand wordt gehouden.

Methode voor het verkiezen van personen:
tar vaststelling van de kandidatenlijsten
lichamen (I~ II en III) en
in het hoofdbestuur

voor verte~enwoordigendE

en de vaste commissies (uitsluitend

III)

J

I~dere deelnemer aan'de lijstvolgordeverkiezing krijct een stembiljet.
Hij vermeld~-daarop zove81 namen van kandidaten in de volgorde van zijn
voorkeur als hem goeddunkt. (Het is niet noodzakelijk dat voor alle
te vervullen plaatsen een voorkeur wordt gegeven; wel dient de instructie voor de deelnemers zulks aan te moedigen).
Eerst wordt nu de lijstaanYoerder aangewezen door de onder III uiteon
tezetten procedure voor het verkiezen van'leen grosp van "n" personen,
uit te voeren voor n = 1.
Het bepalen van de verdere lijstvolgorde geschiedt nu door de onder III
ui teen te zetten procedure achtereenvolgm s ui t te voeren voor n = 1,
n = 2, n = 3, enz. Telkens word t zo t n deGlprocedure ges ta,.kt zodra daardoor een kandida~t gekozen verklasrd Ilordt dien niet alreeds bij de
voorafgai:c.nde
pro cedure werd gekoz en verklaard. Telkens word t de laa tste
gekozen verklaarde kandidaat aan de ranglijst toegevoegd.

Ieder geldib stembiljet geldt voor een stern.
De - eventueel re0ds gede~ltelijk toegewe2on - stem wordt geacht ts zijn
uitgebracht op de nb~ niet ~ekozen of nog niet definitief afgewezen
kandida&t met de hoogste voorkeur op het stembiljet.
De vaststelling van de uitslag gescniedt als volgtg
fase 19
Het actntal (nog) geldende stemmen wordt gedeelt door 1 meer der
net aantal (nag) te vervullen plaatsen (n + 1). De uitkomst var
deze delin~ wordt vermeerderd tot het naasthogere gehele
getal. TIit getal is de kiesdeler.
Indien de nag niet-bekozen of ~afgewezen kandidaat met het
hoogste aantal stemmen de kiesdeler heeft geha~ld: deze kandidaat wordt gekozen verklaard. Het eventuele overschot aan
stemmen wordt naar evenredigheid verdeeld, overeenkomstig de
door de kiezer aangegeven voorkeur, over de nag niet-gekozen or
niet-afgwezen kandidaten. De procedure vervolgt met fase 1.
Indian geen enkele niet-gekozen en niet-afgewezen kanidaat
de kiesdeler heeft geha Id: de niet-gekozen en niet-afgewezen
kandidaat, die het geringste aantal stemmen heeft behaald,
wordt afgewezen. De eventueel door deze kandida&trehaalde
stemDen worden verdeeld, overeenkomstig de door de kiezer aangegeven voorkeur, over de nog niet-gekozen en niet-afgewezen
kandidaten. De procedure vervolgt net fase 1.
De procedure is geeindigd indien aIle te vervullen plaatsen
zijn bezet.

1.

Indien ove:cdracht van stem8en niet (meeT) mogelijk is, als g'?volg van
onvoldoende verdere vborkeuren (uitgeputte biljetten) daalt de kiesdeler overeenkomstigo Aldus 1J7ordthet risico voorkoruen dat eenuof mear
plaatsen onvervuld zouden moeten blijven.

2.

~ij gelijkheid van stemmen (in fase 2 of 3) is het aantal behaalde
eerste-voorkeurstemmen doorslaggevend. Zijn ook deze aantallen ge1ijk,
dan is het acenta1 twec::de-viGorkeurstemmenbeslissend, waarbij die stembiljetten, waarop al een eerste-voorkeur voor een der betreffende kandi-daten is uitgebracht, buiten be~chouwing worden gelaten. Indien ook hieruit niet als resultaat komt dat een bepaalde kandidaat verkozen (of af-·
gewezen) wordt, wordt deze procedure vQortgezet, waarbij de hierv)or
bij dit "scheidsgerecht" betrokken stembi1jetten weer huiten beschouwing
worden gelaten. Pas indien ook bieruit uiteinde1ijk geen besli~sing
voIgt, beslist het lot.

Onder geldig uitgebrachte
blancostemmen.

stemmen worden verstaan

de voor-,

tegen-

en

Een beslui t wordt "bij (gewone) meerder heid van (geldig ui tgebrachte)
stemmen" genomen als er meer voor- dan tegenstemmen zijn uitgebracht.
"Absolute meerderheid van (geldig uitgebrachte) stemI'en" wil zegGen:
meer dan vijftig p~ocent der geldig uitgebrachte stemmen.
"Tweederde meerderheid van (geldig uitgebrachte)stemnen"
tweederde of meer der geldig uitgebrachte stemmen.

wil zeggen~
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