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Dit Regioreglement met behulp van poststemming vastgesteld op 27 januari 2016. 

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN 

 

Artikel 1. Begrippen en definities 

 

1. In dit regioreglement gelden de definities zoals opgenomen in het ‘Huishoudelijk Reglement 

Politieke Partij Democraten 66’ (hierna te noemen: het “Huishoudelijk Reglement”). Tenzij in dit 

reglement uitdrukkelijk wordt verwezen naar artikelen uit het Huishoudelijk Reglement, of de 

statuten van D66, hebben de verwijzingen in dit reglement betrekking op het Regioreglement. 

2. In dit reglement wordt verstaan onder:  

a. ARV: de Algemene Regio(leden)vergadering van de regio D66 Flevoland; 

b. bestuur: het regiobestuur van de regio D66 Flevoland dat rechtstreeks door de ARV is 

gekozen; 

c. fractie: de Provinciale Statenfractie van Flevoland; 

d. Huishoudelijk Reglement: het huishoudelijk reglement van de Politieke Partij Democraten 66, 

zoals beschreven in artikel 3 van de Statuten. 

e. leden/lid: alle leden van de Politieke Partij Democraten 66 zoals bedoeld in artikel 5 van de 

statuten die woonachtig zijn binnen de grenzen van de regio Flevoland; 

f. partij: de Vereniging Politieke Partij Democraten 66 (tevens aangeduid als “D66”); 

g. poststemming: de al dan niet digitale stemming als bedoeld in artikel 3 lid 5; 

h. regio: de regio D66 Flevoland; 

i. reglement: onderhavig Regioreglement zoals vastgesteld door de ARV; 

j. Statuten: de Statuten van de Vereniging Politieke Partij Democraten 66; 

k. verkiezingen: de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Flevoland. 

 

Artikel 2. Regioreglement 

 

1. Dit reglement geldt voor de regio D66 Flevoland. De regio beslaat het grondgebied van de 

provincie Flevoland.  

2. De ARV stelt het reglement vast, dat gewijzigd kan worden door een besluit van de ARV, genomen 

met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  

3. Het reglement mag niet in strijd zijn met de Statuten of het Huishoudelijk reglement. Daar waar 

het reglement afwijkt van de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement, prevaleren de Statuten 

en/of het Huishoudelijk Reglement. De ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van het 

reglement tast de overige bepalingen van dit reglement niet aan. 

4. In spoedeisende gevallen waarin de wet, de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en onderhavig 

reglement niet voorzien, beslist het bestuur, onverminderd het recht van de ARV om hierover zelf 
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een besluit te nemen, of het besluit van het bestuur terug te draaien en onverminderd de 

verantwoordelijkheid van het bestuur tegenover de ARV. 

 

 

Artikel 3. Besluitvorming 

 

1. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, 

behalve waar het gaat om besluiten over ontbinding van de regio. Met uitzondering van hetgeen 

is bepaald in artikel 16 en 17 van dit reglement, kan er niet blanco worden gestemd.  

2. Ieder stemgerechtigd lid mag slechts één stem uitbrengen. Stemmen kunnen niet worden 

uitgebracht bij volmacht. 

3. Een besluit van het bestuur, of van een commissie van de ARV is slechts geldig indien tenminste 

de helft van de leden van het bestuur of de commissie aan de stemming heeft deelgenomen. 

4. Besluitvorming binnen het bestuur of een commissie van de ARV kan naast op de in dit reglement 

voorgeschreven wijze ook digitaal, per post, of telefonisch plaatsvinden. 

5. Indien wordt overgegaan tot poststemming worden alle stemgerechtigde leden van de regio in de 

gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen middels een door het Landelijk Bestuur beschikbaar 

gesteld e-votingsysteem, welke door de Landelijke Verkiezingscommissie is goedgekeurd. Leden 

zonder e-mailadres ontvangen een stembiljet per post.  

6. Elke besluit genomen door de ARV, een commissie van de ARV, of van de ARV zelf, wordt 

desgevraagd aan de leden verstrekt, tenzij het besluit in een besloten deel van de vergadering 

genomen is. 

 

Artikel 4. Ledenraadpleging en referendum 

 

1. Het bestuur is bevoegd over te gaan tot de invoering van de ledenraadpleging. Indien het bestuur 

daartoe overgaat, dan stelt het bestuur een regeling vast, waarin de volgende onderwerpen 

worden geregeld: 

a. de vereisten waaraan een verzoek om een ledenraadpleging moet voldoen; 

b. Het quorum voor de geldigheid van de uitslag; 

c. De onderwerpen waarover een ledenraadpleging mogelijk is; 

d. De wijze waarop de vraagstelling wordt vastgesteld; 

e. De wijze waarop de informatievoorziening omtrent de ledenraadpleging plaatsvindt; 

f. De wijze waarop de poststemming wordt ingericht, zo nodig in afwijking van artikel 3.5, 

waarbij bepaald kan worden dat de stemming digitaal geschiedt. 

2. De ARV en het bestuur kunnen een referendum uitschrijven, overeenkomstig de eisen die het 

Huishoudelijk Reglement hiervoor heeft gesteld. Het resultaat van een referendum is bindend. 
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HOOFDSTUK 2: DE LEDENVERGADERING 

 

Artikel 5. De ledenvergadering (ARV) 

 

1. De ARV bestaat uit de leden van D66 die bij de regio zijn ingeschreven. De ARV is het hoogste 

besluitvormende orgaan van de regio inzake aangelegenheden op politiek en organisatorisch 

terrein voor de regio, voor zover deze niet door de wet, de Statuten, het Huishoudelijk Reglement 

of dit reglement aan andere organen zijn opgedragen. 

 

2. De ARV heeft tenminste als taak: 

a. het kiezen van de leden van het bestuur en de commissies van de ARV op een wijze die nader 

bij, of krachtens het Huishoudelijk Reglement dan wel dit reglement wordt geregeld. Slechts de 

door een ARV ingestelde organen zijn partijorganen in de zin van artikel 8, tweede lid, van de 

Statuten; 

b. het vaststellen van het regioreglement; 

c. het vaststellen van de verkiezingsprogramma’s voor de regio; 

d. het vaststellen van de begroting, het goedkeuren van de jaarrekening en het nemen van 

overige politieke, organisatorische en financiële besluiten voor de regio. 

 

Artikel 6. Bijeenkomsten van de ARV 

 

1. Het bestuur roept de ARV tenminste twee maal per jaar bijeen. Uiterlijk 30 dagen van tevoren 

wordt de datum van de ARV door het bestuur per e-mail en via de website aangekondigd. Leden 

waarvan het e-mailadres niet bekend is, zullen per brief worden uitgenodigd. Uiterlijk 14 dagen 

van tevoren worden de benodigde stukken zoals de agenda, het concept-verslag van de vorige 

vergadering en de voor een juiste behandeling van de agendapunten noodzakelijke schriftelijke 

informatie, per e-mail aan de leden toegezonden. Deze informatie wordt bovendien zoveel als het 

bestuur wenselijk acht op de website geplaatst. Besluitvorming over geagendeerde onderwerpen 

kan alleen plaatsvinden indien dat expliciet bij de betreffende agendapunten is vermeld. 

2. Ieder lid heeft het recht om voorafgaand aan de ARV moties en amendementen betreffende de 

agenda en de agendapunten in te dienen bij het bestuur. Het maximaal aantal woorden bedraagt 

300. Voorstellen om agendapunten te schrappen zijn buiten de orde. Het bestuur maakt de 

uiterste datum en het tijdstip waarop moties en amendementen kunnen worden ingediend 

bekend in de agenda van de ARV. Amendementen en moties dienen door een bij de agenda 

bekendgemaakt aantal leden te zijn ondertekend. 

3. Op verzoek de fractie of van tenminste 5% van de leden van de regio wordt binnen 30 dagen door 

het bestuur een ARV bijeengeroepen. Indien het bestuur niet binnen 14 dagen gehoor geeft aan 

het verzoek en hierdoor een onwerkbare situatie ontstaan, kan het Landelijk Bestuur (of het 

Landelijk Bureau, daartoe door het Landelijk Bestuur gemandateerd) op kosten van de regio een 

ARV bijeenroepen conform de vereisten zoals genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel. 
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Artikel 7. De commissies van de ARV 

 

1. De ARV kan ad hoc commissies en permanente commissies instellen ter uitvoering van de door de 

ARV omschreven opdrachten. De ARV stelt in ieder geval (ad hoc, of permanent) een financiële 

commissie en een verkiezingscommissie in. De vaststelling van de taak, samenstelling en 

bevoegdheden van de commissie geschiedt op voordracht van het bestuur. 

2. Indien de ARV een ad hoc commissie, of een permanente commissie van de ARV instelt, 

omschrijft zij in haar instellingsbesluit de taak, samenstelling en bevoegdheden van deze 

commissie en kiest zij de voorzitter en de overige leden ervan in functie.  

3. Het bestuur kan de ARV voorstellen een voorzitter van de commissie te benoemen en het bestuur 

en deze voorzitter het mandaat te geven de overige leden van de commissie te benoemen. 

4. Een commissie van de ARV bestaat uit een oneven aantal leden. 

5. Een commissie ad hoc (tijdelijke commissie) wordt ingesteld voor de duur van de werkzaamheden 

en blijft werkzaam tot verslag aan de ARV is uitgebracht.  

 

HOOFDSTUK 3: HET BESTUUR 

 

Artikel 8. Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur  

 

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de ARV 
inzake:  
a. het goed functioneren van de regio;  

b. de financiën, waaronder de begroting en de jaarrekening; 

c. de organisatie en de reglementen;  

d. de ontwerpteksten van het provinciaal verkiezingsprogramma. 

2. Voorts heeft het bestuur tot taak: 

a. de organisatie van de regio goed te laten functioneren; 

b. het bijeenroepen van de ARV; 

c. te bevorderen dat zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vacatures binnen 

en namens de partij aanmelden; 

d. het verzorgen van de communicatie met de leden en andere partijorganen inclusief het beheer 

en de publicatie van een website en het uitgeven van een nieuwsbrief; 

e. het instellen van commissies en/of projectgroepen van het bestuur; 

f. het voeren van een verkiezingscampagne in het geval van deelname aan verkiezingen en het 

daarbij betrekken van de fractie en de kandidaten; 

g. het vertegenwoordigen van de regio, zowel binnen de partij als naar buiten; 

h. de partij te vertegenwoordigen bij de fractie en de vinger aan de pols te houden betreffende de 

uitvoering van het verkiezingsprogramma en aangaande andere politieke keuzen; 

i. het organiseren van politieke evenementen zoals het politieke debat, spreekbeurten en 

verkiezingsbijeenkomsten alsmede het faciliteren daarvan; 

j. het bevorderen van de ondersteuning van de fractie; 

k. het verrichten van andere noodzakelijke (bestuurlijke) activiteiten. 

3. Het bestuur fungeert daarnaast als schakel tussen enerzijds de afdelingen onderling, en anderzijds 

tussen de afdelingen en de landelijke partijorganen. 
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Artikel 9. Privacy 

 

1. Het bestuur beheert het ledenbestand met alle daaraan gekoppelde informatie en is 

verantwoordelijk voor naleving van alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de 

bescherming van de privacy van de leden. Hiervoor ziet het bestuur er op toe dat ten aanzien van 

de beveiliging van de persoonsgegevens afdoende maatregelen worden genomen. Voorts zal het 

bestuur er op toezien dat de adresgegevens en andere persoonsgegevens niet op enigerlei wijze 

worden verspreid, of door onbevoegden worden gebruikt, met uitzondering van de situaties 

waarin de betreffende leden in het kader van specifieke activiteiten van de regio uitdrukkelijk 

toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun gegevens.  

2. Meer specifiek ziet het bestuur er op toe dat: 

a. bij digitaal communicatieverkeer de e-mailadressen van de leden niet zichtbaar zullen zijn; 

b. de aan de ledenlijst gekoppelde (persoons-)informatie over leden niet in de openbaarheid 

wordt gebracht.  

 

Artikel 10. Verantwoording 

 

1. Het bestuur legt verantwoording af aan de ARV. Met het oog daarop brengt het bestuur jaarlijks, 

op de eerste ARV van het daaropvolgende jaar, verslag uit van zijn werkzaamheden in het 

voorafgaande jaar. Tevens bevat de agenda van elke ARV een vast agendapunt, t.w. “vragenronde 

bestuur”. 

 

Artikel 11. Samenstelling bestuur 

 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, onder wie in ieder geval een voorzitter, secretaris 

en penningmeester. De regio streeft naar een bestuur dat samengesteld is uit tenminste één 

bestuurslid uit elke afdeling binnen de regio. 

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de ARV in functie gekozen. De 

overige leden van het bestuur worden door de ARV per te vullen vacature gekozen. De overige 

functies worden hierbij zoveel mogelijk aan de hand van de door het Landelijk Bestuur 

vastgestelde functieprofielen ingevuld. 

3. Het bestuur bestaat, zo mogelijk, uit een oneven aantal leden. 

 

Artikel 12. Lidmaatschap van bestuur en permanente commissies 

 

1. Bestuursleden en leden van permanente commissies hebben een zittingstermijn van drie jaar en 

zijn slechts eenmaal onmiddellijk herkiesbaar. De termijn van drie jaar wordt verlengd met ten 

hoogste drie maanden, indien in de periode gelegen drie maanden voor het einde van deze 

periode geen ARV heeft plaatsgevonden.  

2. Mocht een bestuurs- of commissielid zich herkiesbaar stellen, dan is de maximale duur van deze 

tweede termijn eveneens drie jaar. Indien een lid van het bestuur, of een permanente commissie 

aftreedt voordat de termijn van drie jaar is verstreken en aansluitend gekozen wordt in een 

andere functie binnen datzelfde bestuur, of dezelfde commissie, dan geldt voor deze verkiezing 

de termijn die resteert tot een maximum zittingstermijn van zes jaar is bereikt.  
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3. Na het bereiken van de maximale zittingstermijn duurt het minimaal de periode tot de volgende 

ARV waarop een lid zich opnieuw mag kandideren voor een functie in het bestuur. 

 

Artikel 13. Beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur of (permanente) commissie 

 

1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid van dit artikel, eindigt het lidmaatschap van het 

bestuur of een commissie: 

a. door verloop van de zittingsduur, zoals bepaald in artikel 12; 

b. doordat het lid voor het lidmaatschap bedankt; 

c. doordat het lidmaatschap van de partij eindigt of wordt opgeschort. 

2. De ARV kan een motie van wantrouwen aannemen tegen een lid van het bestuur, of een 

commissie. In dat geval dient het lid onverwijld af te treden. Dat aftreden kan worden beschouwd 

als “tussentijds vacant worden”, zoals bedoeld in het vijfde lid van dit artikel. 

3. Neemt de ARV een motie van wantrouwen aan tegen het bestuur, of een commissie in zijn 

geheel, dan dient dit onverwijld in zijn geheel af te treden. De dagelijkse gang van zaken wordt 

afgehandeld door het afgetreden orgaan. Het (afgetreden) bestuur roept binnen drie maanden 

een ledenvergadering bijeen om de ontstane vacatures te vervullen. 

4. Bij de beëindiging van een termijn van een bestuurslid kan de ARV op verzoek van het bestuur de 

bestuurstermijn van dit lid verlengen tot de volgende ARV. De vacature dient op de volgende ARV 

te zijn opengesteld.  

5. Bij tussentijdse vacatures, of langdurig ziekteverzuim van een bestuurslid kan het bestuur, al dan 

niet uit zijn midden, een functiewaarnemer aanwijzen voor de periode tot de eerstvolgende ARV 

waarop een nieuw bestuurslid kan worden gekozen, of tot wanneer het bestuurslid weer hersteld 

is.  

 

Artikel 14. Financiën 

 

1. De geldmiddelen van de regio bestaan uit: 

a. afdrachten van de Statenleden en Gedeputeerden conform artikel 29 lid 3 van dit reglement; 

b. afdrachten en subsidies van het Landelijk Bestuur; 

c. schenkingen en donaties; 

d. alle overige baten. 

2. Jaarlijks legt het bestuur een begroting voor het komende jaar en een meerjarenbegroting ter 

goedkeuring aan de ARV voor. Op deze ARV kan een financiële commissie worden ingesteld. 

3. De financiële commissie is een commissie ad hoc en bestaat uit drie leden, niet zijnde de 

bestuursleden van de regio. De financiële commissie heeft tot taak advies uit te brengen aan de 

ledenvergadering inzake de jaarrekening en de overige financiële aangelegenheden.  

4. Jaarlijks na afloop van het begrotingsjaar legt het bestuur de jaarrekening daarvan, inclusief een 

toelichting, ter goedkeuring aan de ARV voor. De toelichting bevat tevens, zonder vermelding van 

namen, een overzicht van alle schenkingen boven het bedrag dat de Wet Financiering Politieke 

Partijen voorschrijft. De ARV verleent aan het bestuur décharge over het gevoerde beheer nadat 

de financiële commissie hierover aan de ARV heeft gerapporteerd en als zodanig heeft 

geadviseerd. 

5. Na goedkeuring door de ARV zendt de penningmeester de jaarrekening ter kennisname aan de 

penningmeester van het Landelijk Bestuur. 
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6. Over de besteding van een eventueel verkiezingsfonds legt het bestuur aan de leden 

verantwoording af door een meerjarenbegroting te presenteren (waar het verkiezingsfonds en de 

stortingen daarin onderdeel van uit maakt) en verschaft inzicht in de voorgenomen besteding van 

dit fonds. 

 

HOOFDSTUK 4: VERKIEZINGEN LEDEN BESTUUR EN COMMISSIES 

 

Artikel 15. Bekendmaking vacature en aanmeldtermijn 

 

1. Ieder lid van de regio kan zich kandidaat stellen voor het bestuur en de commissies, met 

inachtneming van de in dit reglement gestelde voorwaarden.  

2. Indien er een vacature binnen het bestuur of een commissie ontstaat, dan zal het bestuur dit 

uiterlijk zes weken voorafgaand aan de ARV waarin de verkiezingen zullen worden gehouden, aan 

de leden bekend maken. Hierbij vermeldt het bestuur tenminste: 

a. het aantal te vervullen vacatures; 

b. indien aanwezig, het door de ARV goedgekeurde profiel of het landelijk beschikbare profiel; 

c. voor welke datum kandidaatstelling moet hebben plaatsgevonden. 

3. Voor elke stemming duurt de aanmeldingstermijn voor de kandidaten tenminste één maand en 

deze sluit uiterlijk 14 dagen voor de ARV waarin de verkiezingen zullen worden gehouden. 

 

Artikel 16. Verkiezingsprocedure bij één vacature 

 

1. Alle stemgerechtigde leden ontvangen een lijst, waarop alle kandidaten zijn vermeld, alsmede 

een stembiljet. Op het stembiljet worden de kandidaten overeenkomstig de door loting bepaalde 

rangorde vermeld. Deze rangorde wordt bepaald door middel van loting van een letter uit het 

alfabet. De kandidaten worden in alfabetische volgorde gezet, beginnend bij bedoelde letter. Na 

de letter Z wordt weer bij de letter A begonnen. Bij het kandidatenoverzicht wordt vermeld dat 

deze rangorde een willekeurige volgorde heeft, door loting bepaald. 

2. Gestemd wordt door op het stembiljet een of meer kandidaten te noteren, in volgorde van 

voorkeur. Op het stembiljet wordt de mogelijkheid gegeven om blanco te stemmen. Een 

stembiljet geldt in eerste instantie als een stem van de eerste voorkeur.  

3. De stembiljetten worden bij de desbetreffende verkiezingscommissie ingeleverd en geteld. Een 

kandidaat met meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen is gekozen. 

4. Indien geen kandidaat aan deze voorwaarde voldoet wordt de kandidaat met het geringste aantal 

biljetten afgewezen. Hebben tenminste twee kandidaten een zelfde geringste aantal biljetten, 

dan wordt door loting bepaald welke kandidaat wordt afgewezen. Elk van de biljetten voor de 

afgewezen kandidaat wordt toegekend aan de erop genoemde kandidaat van eerstvolgende 

voorkeur, die nog niet is afgewezen. Biljetten waarop geen verdere voorkeur wordt genoemd, zijn 

uitgeput. Een kandidaat met meer dan de helft van de niet uitgeputte biljetten is gekozen. 

5. Een stembiljet is geldig als het is ingevuld conform het tweede lid. Indien op het stembiljet een 

niet-kandidaat is aangegeven, wordt het geacht deze informatie niet te bevatten. Als een 

kandidaat op één stembiljet meerdere malen is aangegeven, wordt daarvan slechts de hoogste 

voorkeur in aanmerking genomen. Indien op een stembiljet een voorkeur zodanig is aangegeven, 
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dat twijfel ontstaat ten aanzien van de bedoeling van de betrokken kiesgerechtigde, wordt deze 

voorkeur van onwaarde geacht. In alle andere gevallen, die afwijken van het bepaalde in het 

tweede lid bepaalt de verkiezingscommissie ten aanzien van de geldigheid. 

6. Indien de verkiezing per poststemming plaatsvindt in plaats van op de ARV, dan zal de procedure 

zoals bepaald in artikel 25 lid 3 tot en met 5 worden gevolgd. 

 

Artikel 17. Verkiezingsprocedure bij vervulling meerdere gelijke vacatures  

 

1. Alle stemgerechtigde leden ontvangen een lijst, waarop alle kandidaten zijn vermeld, alsmede 

een stembiljet. Op het stembiljet worden de kandidaten overeenkomstig de door loting bepaalde 

rangorde vermeld. Deze rangorde wordt bepaald door middel van loting van een letter uit het 

alfabet. De kandidaten worden in alfabetische volgorde gezet, beginnend bij bedoelde letter. Na 

de letter Z wordt weer bij de letter A begonnen. Bij het kandidatenoverzicht wordt vermeld dat 

deze rangorde een willekeurige volgorde heeft, door loting bepaald. 

2. De leden stemmen door op het stembiljet tenminste een minimum en ten hoogste een maximum, 

door het verantwoordelijke bestuur te bepalen, aantal namen van verschillende kandidaten te 

noteren in volgorde van hun voorkeur. Het aantal namen dat ten hoogste op het stembiljet mag 

worden genoteerd, is gelijk aan het aantal te vervullen vacatures. 

3. De stembiljetten worden bij de desbetreffende verkiezingscommissie ingeleverd en geteld. 

4. De verkiezingscommissie bepaalt de uitslag als volgt. 

a. Aan op de stembiljetten als eerste voorkeur aangegeven kandidaten wordt een stemwaarde 

toegekend, die overeenkomt met het aantal namen dat ten hoogste op het stembiljet mag 

worden ingevuld. Van de als eerstvolgende voorkeur aangegeven kandidaat wordt een 

stemwaarde toegekend die één minder bedraagt, en zo vervolgens. De aan elke kandidaat 

aldus toegekende stemwaarden worden bijeen geteld. 

b. De kandidaat, die het hoogste stemwaarde totaal verwerft, wordt als eerste gekozen, c.q. 

vervult de eerste plaats op de lijst. De kandidaat die het op één na hoogste stemwaarde 

totaal verwerft wordt als tweede gekozen, c.q. vervult de tweede plaats op de lijst, en zo 

vervolgens, totdat zoveel kandidaten zijn gekozen als er vacatures, c.q. plaatsen op de lijst te 

vervullen zijn. 

c. Hebben twee of meer kandidaten hetzelfde stemwaarde totaal, dan is van hen gekozen de 

kandidaat, die het grootste aantal malen als eerste voorkeur op een stembiljet is vermeld; 

indien dit aantal gelijk is, is van hen gekozen de kandidaat die het grootste aantal malen als 

tweede voorkeur is vermeld, en zo vervolgens. 

5. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures, dan wordt gestemd door op het 

stemformulier voor of tegen in te vullen. De kandidaat is verkozen indien op meer dan de helft 

van de geldige stemmen voor de kandidaat is gestemd. Als geen voorkeur is aangegeven, dan 

wordt het stembiljet niet meegenomen voor het bepalen van de uitslag van die verkiezing. 

6. Een stembiljet is geldig als het is ingevuld conform het tweede lid. Indien op het stembiljet een 

niet-kandidaat is aangegeven, wordt het geacht deze informatie niet te bevatten. Als een 

kandidaat op één stembiljet meerdere malen is aangegeven, wordt daarvan slechts de hoogste 

voorkeur in aanmerking genomen. Indien op een stembiljet een voorkeur zodanig is aangegeven, 

dat twijfel ontstaat ten aanzien van de bedoeling van de betrokken kiesgerechtigde, wordt deze 

voorkeur van onwaarde geacht. In alle andere gevallen, die afwijken van het bepaalde in het 

tweede lid bepaalt de verkiezingscommissie ten aanzien van de geldigheid. 
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7. Indien de verkiezing per poststemming plaatsvindt in plaats van op de ARV, dan zal de procedure 

zoals bepaald in artikel 27 lid 3 tot en met 7 worden gevolgd.  

 

HOOFDSTUK 5: VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN 

 

Artikel 18. Besluit inzake verkiezingsdeelname 

 

1. Uiterlijk 10 maanden voor de Provinciale Statenverkiezingen neemt de ARV het besluit om wel of 

niet aan de verkiezingen deel te nemen. 

2. In geval van deelname aan de verkiezingen neemt de ARV eveneens uiterlijk 10 maanden voor de 

verkiezingen de volgende besluiten: 

a. de vaststelling van de profielen zoals bedoeld in artikel 22; 

b. de opdracht voor, en de samenstelling van de stemadviescommissie en de 

gedeputeerdencommissie; 

c. het aanvangs- en sluitingstijdstip van de aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling voor 

het lijsttrekkerschap en overige kandidaten zoals genoemd in de artikelen 25 en 27; 

d. de datum van vaststelling van de definitieve kandidaatsteling zoals bedoeld in artikel 28 lid 1; 

e. de datum van de verkiezing van de lijsttrekker zoals bedoeld in artikel 25; 

f. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de poststemming voor plaatsing op de 

kandidatenlijsten ingevolge de Kieswet; 

g. het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op een kandidatenlijst ingevolge de 

Kieswet; 

h. het minimale en maximale aantal te vermelden kandidaten op de stembiljetten zoals bedoeld 

in artikel 27; 

i. het aanvangs- en sluitingstijdstip voor het inzenden van de stembiljetten zoals bedoeld in 

artikel 27 lid 5. 

 

Artikel 19. Het verkiezingsprogramma 

 

1. Het verkiezingsprogramma ten behoeve van de verkiezingen voor Provinciale Staten wordt 

vastgesteld door de ledenvergadering op een door die ledenvergadering tevoren vastgestelde 

wijze.  

2. De ontwerptekst voor het verkiezingsprogramma dient uiterlijk vijf weken voor de 

besluitvormende ledenvergadering ter beschikking worden gesteld aan de leden.  

3. Amendementen op het verkiezingsprogramma dienen uiterlijk drie weken voor de 

besluitvormende ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend.  

4. Kandidaten voor het lidmaatschap van Provinciale Staten zijn gehouden het 

verkiezingsprogramma naar beste vermogen uit te dragen.  

 

Artikel 20. Verantwoordelijkheid van het bestuur voor de kandidaatstellings- en 

verkiezingsprocedures 
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1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de juiste kandidaatstellings- en verkiezingsprocedure, zowel 

binnen de partij als namens de partij; 

2. Het bestuur draagt er zorg voor dat: 

a. er een verkiezingscommissie wordt ingesteld conform artikel 21; 
b. slechts die kandidaten op vertegenwoordigende lijsten worden geplaatst die voldoen aan de 

wettelijke en reglementaire vereisten voor verkiezing; 
c. een beroep op het Geschillencollege kan worden gedaan conform het geldend Huishoudelijk 

Reglement. 
 

3. Het bestuur kan aan de ARV voorstellen aan de verkiezingscommissie op te dragen om tot 

herstemming over te gaan over de lijstvolgorde en/of de verkiezing van de lijsttrekkers. 

 
Artikel 21. De verkiezingscommissie 

 

1. De ARV kan besluiten tot de instelling van een permanente verkiezingscommissie. Indien geen 

permanente verkiezingscommissie is ingesteld, dan benoemt de ARV uiterlijk 10 maanden voor de 

verkiezingen een verkiezingscommissie ad hoc.  

2. De verkiezingscommissie heeft tot taak op onpartijdige wijze de goede voortgang van de 

kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten, het bestuur, 

bijzondere organen en commissies volgens de bepalingen van het geldend huishoudelijk 

reglement te bewerkstelligen. 

3. De verkiezingscommissie bestaat uit een oneven aantal leden, met een minimum van drie leden.  

4. De verkiezingscommissie is belast met de controle en verificatie van de informatie van de 

kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden. 

5. De verkiezingscommissie heeft eveneens tot taak het doen van voorstellen aan de ARV met 

betrekking tot kandidaatstellings- en verkiezingsprocedures. 

6. De verkiezingscommissie draagt tevens zorg voor de indiening van de overeenkomstig het 

Huishoudelijk Reglement samengestelde kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor de 

Provinciale Staten en vertegenwoordigende lichamen op de wijze die door de Kieswet is 

voorgeschreven. 

 

Artikel 22. Profielen 

 

1. Ten behoeve van de lijstsamenstelling voor Provinciale Staten wordt aan de ARV voor de opening 

van de kandidaatstelling een profiel van de te kiezen lijsttrekker en een profiel van de te kiezen 

overige kandidaten ter vaststelling voorgelegd. In het profiel van de te verkiezen kandidaten 

wordt tevens aangegeven over welke deskundigheid de fractie in ieder geval moet beschikken. De 

profielen worden samengesteld door het bestuur, daarbij geadviseerd door de fractie. Bij het 

ontbreken van een fractie worden de profielen samengesteld door het bestuur. 

2. In de aanloop naar de verkiezingen wordt door de ARV een profiel voor de kandidaat-

gedeputeerde vastgesteld. Tenzij de ARV anders beslist, wordt het profiel voor de kandidaat-

gedeputeerde samengesteld door een door de ARV ingestelde commissie bestaande uit een lid uit 

het regiobestuur, een zittend en/of kandidaat-Statenlid en een externe adviseur, van buiten het 

bestuur en de fractie. Deze commissie doet een aanbeveling aan de fractie voor een kandidaat-

gedeputeerde. 
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Artikel 23. Informatieplicht verkiezingscommissie 

 

1. Bij de opening van de kandidaatstelling maakt de verkiezingscommissie de volgende gegevens 

bekend bij de leden: 

a. de besluiten genoemd onder artikel 18; 

b. de aan te leveren verklaringen en voorwaarden genoemd onder artikel 24; 

c. de datum waarop een kandidaat uiterlijk lid moet zijn voor deelname aan de verkiezing; 

d. de peildata voor het stemrecht (ARV en toezending stembiljetten); 

e. de wijze van aanmelding en de wijze van het verkrijgen van het aanmeldingsformulier; 

f. de datum en de wijze waarop de voorstellen en de kandidatenoverzichten aan de leden 

beschikbaar worden gesteld; 

g. de data waarop de uitslagen uiterlijk zullen worden gepubliceerd; 

h. het aanmeldingsadres; 

i. het aantal stemgerechtigde leden op de dag van de opening van de kandidaatstelling en het 

daaruit voortvloeiende benodigde aantal ondersteuningsverklaringen voor de kandidatuur. 

 

Artikel 24. Voorwaarden bij de kandidaatstelling en onverkiesbare plaatsen 

 

1. Op de “dag der kandidaatstelling” ingevolge de Kieswet dient de kandidaat te voldoen aan de 

wettelijk vereiste voorwaarden om in het vertegenwoordigende lichaam te worden gekozen, met 

dien verstande dat aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de minimumleeftijd op de 

dag van de verkiezing moet zijn voldaan. 

2. Leden die als kandidaat in aanmerking wensen te komen, moeten een door het bestuur 

opgestelde verklaring ondertekenen waaruit blijkt dat zij niet betrokken zijn geweest bij 

handelingen, uitingen of voorvallen waaruit een fascistische of racistische gezindheid blijkt. 

3. Daarnaast dienen de leden die als kandidaat in aanmerking wensen te komen bij het begin van de 

kandidaatstellingstermijn te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a. gedurende een half  jaar voorafgaande aan de dag van de openstelling van de 

kandidaatstelling lid van D66 te zijn; 

b. geen lid te zijn van een andere landelijke of lokale partij; 

c. aan hun contributieverplichtingen te hebben voldaan; 

d. een aantal persoonlijke gegevens (naam. adres, woonplaats, telefoonnummer geboortedatum, 

beroep, relevante maatschappelijke functie, en gegevens omtrent huidige en vorige 

partijfuncties) te hebben verstrekt aan de verkiezingscommissie; 

e. de kandidaat dient te verklaren geen lid te zijn of te worden van een plaatselijke/regionale 

politieke groepering die meedingt naar zetels in Provinciale Staten; 

f. de kandidaat dient te verklaren bereid te zijn om de zetel ter beschikking te stellen bij 

beëindiging van het D66 lidmaatschap; 

g. bereid zijn een deel van de vergoeding als Statenlid of Gedeputeerde af te dragen aan de regio 

conform Artikel 29, lid 3. 
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4. Op verzoek van het bestuur kan het Landelijk Bestuur dispensatie verlenen voor de 

lidmaatschapsvereisten zoals genoemd in lid 3, sub a. 

5. Een kandidaat die bij de aanmelding als kandidaat een voorkeur uitspreekt voor een 

onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst wordt na afloop van de interne verkiezingen door de 

betreffende verkiezingscommissie in volgorde van het aantal stemmen onder aan de 

kandidatenlijst geplaatst. 

 

Artikel 25. Verkiezing van de lijsttrekker 

 

1. De aanmeldingstermijn voor het lijsttrekkerschap duurt tenminste één maand en sluit uiterlijk zes 

maanden voor de dag der kandidaatstelling ingevolge de Kieswet.  

2. Bij de aanmelding voor de verkiezing van de lijsttrekker legt de kandidaat-lijsttrekker 

ondersteuningsverklaringen voor van tenminste 4% van de stemgerechtigde leden. De 

ondersteuningsverklaringen bestaan uit een lidnummer en handtekening en dienen in één keer 

bij de kandidaatstelling gevoegd te worden. De peildatum voor het aantal stemgerechtigde leden 

en het daaruit voortvloeiende aantal benodigde ondersteuningsverklaringen wordt door de 

verkiezingscommissie bij de opening van de kandidaatstelling bekend gemaakt.  

3. De verkiezing van de lijsttrekker vindt plaats middels een poststemming (waaronder begrepen e-

voting), of op een ARV. De verkiezingscommissie nodigt hiertoe alle stemgerechtigde leden uit om 

deel te nemen aan de poststemming, of om de ARV te bezoeken, uiterlijk dertig dagen na sluiting 

van de kandidaatstellingstermijn als bedoeld in het eerste lid van dit artikel. Indien stemming 

plaatsvindt op een ARV, dan vindt de ARV niet later plaats dan twee maanden na de in het eerste 

lid van dit artikel bedoelde sluitingstermijn.  

4. In een zitting binnen 48 uur na het sluiten van de stemming bepaalt de verkiezingscommissie de 

uitslag van de stemming. Van deze zitting wordt proces-verbaal opgemaakt. Bij het bepalen van 

de uitslag van de stemming worden slechts die stembiljetten in aanmerking genomen, die voor de 

sluitingsdatum van de stemming zijn ontvangen. De commissie maakt de uitslag door toezending 

van het proces-verbaal “bepaling uitslag stemming” bekend aan het bestuur. Het bestuur draagt 

zorg voor de bekendmaking aan de kandidaten, en vervolgens, na een door het bestuur te 

bepalen periode, aan de leden.  

5. Binnen 14 dagen na de sluitingsdatum van elke stemming wordt het proces-verbaal van de uitslag 

gezonden aan de landelijke verkiezingscommissie. Wanneer naar oordeel van de landelijke 

verkiezingscommissie de uitslag van de stemming niet juist is bepaald, treedt zij in overleg met 

het bestuur dat de uitslag zo nodig corrigeert, na de betrokken verkiezingscommissie te hebben 

gehoord. 

 

Artikel 26. Stemadvies 

 

1. Voor de opening van de kandidaatstelling zoals beschreven in artikel 27 wordt door de ARV een 

instellingsbesluit genomen, waarin wordt vastgelegd wie de leden van de stemadviescommissie 

zijn, de wijze waarop het advies tot stand komt en de wijze waarop het advies aan de leden 

kenbaar zal worden gemaakt. 

2. Het stemadvies zal als volgt worden opgesteld: 
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a. na sluiting van de aanmeldingstermijn worden tenminste achtentwintig dagen uitgetrokken 

om alle kandidaten te kunnen horen. 

b. tenzij de ARV anders beslist, zal het stemadvies worden opgesteld door de voorzitter van het 

bestuur, de lijsttrekker van die verkiezingen en één of meer externe adviseurs. Als de 

voorzitter van het bestuur zelf kandidaat is, dan worden zijn/haar taken in de totstandkoming 

van het stemadvies waargenomen door één van de overige leden van het bestuur. 

c. de kandidaten worden gehoord aan de hand van het politieke profiel dat door de 

ledenvergadering is vastgesteld. 

d. het stemadvies wordt eerst aan alle kandidaten voorgelegd, waarna alle kandidaten 

gedurende vier dagen het recht hebben aan dit advies een persoonlijke reactie toe te voegen 

van maximaal driehonderd woorden. Dit advies is zal worden toegevoegd aan het stemadvies 

dat aan de leden ter kennis wordt gebracht. Tijdens deze vier dagen kunnen kandidaten tevens 

besluiten om hun kandidatuur geruisloos in te trekken.  

e. over de wijze van handelen bij de totstandkoming van het stemadvies kan tot drie dagen nadat 

een stemadvies aan de kandidaten is gezonden, een geschil aanhangig worden gemaakt bij het 

Geschillencollege, dat binnen zeven dagen na de hiervoor bedoelde verzending een uitspraak 

doet. Het stemadvies wordt gedurende deze periode niet aan de leden ter kennis gebracht. 

 

Artikel 27. Verkiezing overige kandidaten 

 

1. De aanmeldingstermijn voor de overige kandidaten duurt tenminste één maand en sluit uiterlijk 

vier maanden voor de dag der kandidaatstelling ingevolge de Kieswet. 

2. De samenstelling van de kandidatenlijst voor zover het betreft de tweede en volgende plaatsen, 

geschiedt via een poststemming. Deze is al dan niet digitaal. 

3. Indien wordt overgegaan tot een digitale stemming worden alle stemgerechtigde leden van de 

regio in de gelegenheid gesteld digitaal hun stem uit te brengen middels een door het Landelijk 

Bestuur beschikbaar gesteld e-votingsysteem, welke door de Landelijke verkiezingscommissie is 

goedgekeurd. Leden zonder e-mailadres ontvangen een stembiljet per post. Hiertoe zendt de 

verkiezingscommissie aan alle stemgerechtigde leden uiterlijk acht weken na de sluiting van de 

kandidaatstellingstermijn, een kandidatenoverzicht van alle kandidaten, de voorlopige rangorde 

en een stembiljet.  

4. Op het stembiljet worden de kandidaten overeenkomstig de door loting bepaalde rangorde 

vermeld. Deze rangorde wordt bepaald door middel van loting van een letter uit het alfabet. De 

kandidaten worden in alfabetische volgorde gezet, beginnend bij bedoelde letter. Na de letter Z 

wordt weer bij de letter A begonnen. Bij het kandidatenoverzicht wordt vermeld dat deze 

rangorde een willekeurige volgorde heeft, door loting bepaald. 

5. Het stembiljet bevat een toelichting, de datum en het tijdstip waarop de poststemming sluit, 

alsmede het minimaal en maximaal aantal te vermelden kandidaten. De sluiting van de stemming 

is niet later dan 14 dagen na openstelling.  

6. In een zitting binnen 48 uur na sluiting van deze poststemming bepaalt de verkiezingscommissie 

de uitslag van de poststemming. Van deze zitting wordt proces-verbaal opgemaakt. Bij het 

bepalen van de uitslag van de stemming worden slechts die stembiljetten in aanmerking 

genomen, die voor de sluitingsdatum van de poststemming zijn ontvangen. De commissie maakt 

de uitslag door toezending van het proces-verbaal “bepaling uitslag poststemming” bekend aan 

de kandidaten en het bestuur. Het bestuur draagt zorg voor de bekendmaking aan de leden. 
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7. Binnen veertien dagen na de sluitingsdatum van de poststemming wordt het proces-verbaal van 

de uitslagbepaling gezonden aan de landelijke verkiezingscommissie. Wanneer naar oordeel van 

de landelijke verkiezingscommissie de uitslag van de stemming niet juist is bepaald, treedt zij in 

overleg met het bestuur, dat de uitslag zo nodig corrigeert, na de betrokken verkiezingscommissie 

daarover te hebben gehoord. 

 

Artikel 28. Vaststelling kandidatenlijst en lijstverbinding 

 

1. De definitieve kandidatenlijst dient uiterlijk achtentwintig dagen voorafgaande aan “de dag der 

kandidaatstelling” ingevolge de Kieswet te zijn vastgesteld. 

2. Bij voorkeur uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de dag der kandidaatstelling neemt de ARV 

een besluit omtrent het al dan niet aangaan van een lijstverbinding. Hierbij is mogelijk dat de ARV 

het bestuur mandateert om dit besluit namens de ARV te nemen, waarbij de ARV bepaalt onder 

welke voorwaarden het bestuur kan besluiten tot het aangaan van een lijstverbinding. 

 

Artikel 29. Fractie en Gedeputeerden 

 

1. De leden van Provinciale Staten zijn gehouden het verkiezingsprogramma naar beste vermogen 

uit te voeren. 

2. Met inachtneming van het profiel en de aanbeveling van de gedeputeerdencommissie zoals 

genoemd in artikel 22 bepaalt de nieuw gekozen fractie, onder leiding van de fractievoorzitter, 

wie in aanmerking komt voor de positie van Gedeputeerde(n).  

3. De leden van Provinciale Staten en de Gedeputeerden dragen minimaal 3% van hun bruto 

vergoeding c.q. bezoldiging die zij ontvangen voor het vervullen van hun functie af aan het 

bestuur. Over de wijze van betalen maken de fractieleden en Gedeputeerden individuele 

afspraken met de penningmeester van het bestuur. 

4. De fractie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een steunfractie. De samenstelling 

van de steunfractie wordt door de fractie bepaald. 

 

HOOFDSTUK 6: OVERIGE BEPALINGEN VERKIEZINGEN 

 

Artikel 30. Voorkeursacties 

 

1. Het houden van voorkeursacties ten gunste van één of meer kandidaten voor 

vertegenwoordigende functies namens de partij, of voor functies binnen het bestuur c.q. 

commissies zijn toegestaan, onder de voorwaarden dat: 

a. er op geen enkele wijze ten nadelen van de overige kandidaten wordt gesproken of gehandeld 

in woord en geschrift; 

b. actievoerders zelf geen gebruik maken van adressenbestanden, dan wel mailbestanden van de 

partij; 

c. indien sprake is van een verzending aan leden waarvoor een selectie uit het ledenbestand 

nodig is, de regiosecretaris op kosten van de actievoerders als “verzendhuis” optreedt, waarbij 

alle leden zoveel mogelijk in één communicatie-uiting op de hoogte worden gesteld van de 
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deelnemende kandidaten aan de verkiezingen, van welke mogelijkheid het de kandidaten 

vrijstaat wel of geen gebruik te maken. 

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

de verkiezingscommissie, die nadere regels kan stellen over de wijze van uitvoering van 

voorkeursacties teneinde onevenredige benadeling van andere kandidaten te voorkomen en ter 

invulling van zijn bevoegdheid tot het verlenen van goedkeuring. 

3. Daarnaast zijn kandidaten gerechtigd de eigen kandidatuur op de ARV kenbaar te maken. 

4. Het uitbrengen van schriftelijke stemadviezen door partijorganen of fracties in 

vertegenwoordigende lichamen is niet toegestaan. 

 

Artikel 31. Onverenigbare functies 

 

1. Het kandidaat zijn voor en vertegenwoordigen van de partij in Provinciale Staten is onverenigbaar 

met het lidmaatschap van enig andere landelijke politieke partij, dan wel van enige politieke partij 

of groepering die deelneemt aan de lokale gemeenteraadsverkiezingen en/of Provinciale 

Statenverkiezingen.  

2. Het kandidaat zijn voor en het lidmaatschap van het regiobestuur, of een commissie binnen de 

regio is onverenigbaar met het lidmaatschap van enige andere landelijke politieke partij, dan wel 

van enige politieke partij of groepering op provinciaal niveau.  

3. Het lidmaatschap van het Europees Parlement, de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, 

Provinciale Staten, openbare lichamen en Gemeenteraden, dan wel ander direct gekozen 

vertegenwoordigende functies, zijn onverenigbaar met volksvertegenwoordigende functies in een 

andere bestuurslaag.  

4. Het lidmaatschap van Provinciale Staten is onverenigbaar met het lidmaatschap van het 

regiobestuur.  

5. Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie is onverenigbaar met het kandidaat zijn voor 

Provinciale Staten en het lidmaatschap van de stemadviescommissie. Het kandidaat zijn schorst 

het lidmaatschap van de commissie op tot het moment van vaststelling van de uitslag van de 

Provinciale Statenverkiezing.  

 

HOOFDSTUK 7: SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 32. Opheffing van de regio 

 

1. Opheffing van de regio kan alleen door een besluit van de ARV, waar minimaal 75% van de 

stemgerechtigde leden aanwezig is, genomen met twee/derde meerderheid van de aanwezige 

stemgerechtigde leden. 

2. Het opheffingsbesluit geeft aan een eventueel batig liquidatiesaldo, een met het doel van de 

partij strokende bestemming.  

3. Bij ontbinding van de partij geschiedt de liquidatie door het landelijk bestuur. 

 

Artikel 33. Wijziging reglement 
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1. De ARV kan besluiten tot wijziging van dit reglement. Zij kan dit doen op een vergadering waarop 

minstens 10% procent van de stemgerechtigde leden is, dan wel (in het geval 25 > 10% van de 

leden) minstens 25 stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Zij kan dit ook doen door middel van een 

poststemming waarin minimaal eenzelfde aantal stemgerechtigde leden een stem uitbrengt als 

vermeld in de vorige volzin. 

2. Indien het in lid 1 genoemde quorum voor de ARV niet wordt behaald, dan kan de ARV het bestuur 

mandateren om een volgende ARV te organiseren om dit reglement te wijzigen. De ARV kan ook 

besluiten het bestuur te mandateren een poststemming uit te schrijven en het gewijzigde 

reglement ter stemming voor te leggen. Deze tweede stemming heeft dan geen quorum of 

opkomstpercentage nodig om geldig te zijn. 

 

3. De wijziging gaat in 14 dagen nadat de ARV aldus heeft besloten, dan wel 14 dagen nadat de uitslag 

van de poststemming door het bestuur aan de leden bekend is gemaakt. 

 

Aldus vastgesteld door poststemming op 27 januari 2016 te Almere. 


