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Achtergrond 
D66 is een groeiende vereniging die volop in beweging is met steeds meer leden die 
politiek actief willen worden.  
Dat gaat niet vanzelf. Een belangrijk hulpmiddel en houvast zijn de reglementen voor 
afdelingen en regio’s en het Huishoudelijk Reglement voor D66 als vereniging in het 
geheel. 
De modelreglementen voor afdelingen en regio’s zijn voor het laatst herzien in 2008. 
Daarnaast is het Huishoudelijk Reglement de afgelopen jaren vaak gewijzigd, veelal op 
kleinere punten. Daarom is gehoor gegeven aan de oproep uit de partij om de 
reglementen eens goed te bekijken en na te gaan of het allemaal past bij waar we nu als 
partij staan.  
Vorig jaar april heeft het landelijk congres wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement 
vastgesteld waardoor wordt toegewerkt naar meer uniformiteit, consistentie en 
duidelijkheid. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement zorgt ervoor dat er binnen de 
vereniging voortaan meer eenduidige afspraken zijn, processen goed zijn vastgelegd en 
afdelingen en regio’s helder hebben welke onderdelen zij op lokaal/regionaal niveau 
kunnen regelen. 
De oude modelreglementen zijn vervangen door standaardreglementen die aansluiten 
bij het herziene Huishoudelijk Reglement, waarbij voor lokale afdelingen en regio’s de 
mogelijkheid bestaat om met behulp van een aantal opties het eigen reglement op eigen 
wijze in te vullen met handhaving van een juiste aansluiting op het Huishoudelijk 
Reglement. 
Kortom: de regelgeving van de partij is de afgelopen tien jaar vernieuwd en 
gemoderniseerd.  Artikelen en teksten die in meerdere reglementen (dus dubbel) waren 
vastgelegd zijn verwijderd en de verschillende reglementen vullen elkaar aan. 
Het Huishoudelijk Reglement is in het voorjaar van 2016 in werking getreden. Men 
kreeg de tijd tot 1 januari 2017 om het afdelingsreglement aan te passen, mocht er 
sprake zijn van strijdigheid met het Huishoudelijk Reglement. Amersfoort heeft besloten 
de aanpassing pas rond de zomer 2017 ter hand te nemen, vanwege wisselingen in het 
bestuur en een volle agenda. Tot de vaststelling van een nieuw afdelingsreglement geldt 
voor de afdeling Amersfoort het standaardafdelingsreglement van de partij. 
 
Toelichting op het conceptafdelingsreglement (juni 2017) 
Zoals ook vermeld in het concept, is het beoogde nieuwe reglement een aanvulling op 
het Huishoudelijk Reglement van de partij. Het nieuwe reglement moet dus in 
samenhang met het Huishoudelijk Reglement worden gelezen. Het genoemde 
standaardafdelingsreglement van de partij is van kracht voor de afdelingen die (nog) 
geen eigen afdelingsreglement hebben opgesteld, en geldt als standaard voor het 
opstellen of wijzigen van een eigen afdelingsreglement.  
Zowel het voorliggende conceptafdelingsreglement als het standaardafdelingsreglement 
verwijzen expliciet naar het Huishoudelijk Reglement. Zie onder meer artikel 3 (De 
commissies van de AAV), artikel 5 (Het bestuur) en artikel 7 
(Gemeenteraadsverkiezingen), waardoor in één klap het nieuwe afdelingsreglement met 
een aanzienlijk aantal artikelen wordt ingekort en de layout gewijzigd.  



De ad-hoc-commissie Nieuw Afdelingsreglement van de afdeling Amersfoort heeft zich 
in haar concept laten leiden door: 

- het oude afdelingsreglement Amersfoort van november 2014 
- het door het Landelijk Bureau van de partij reeds geaccordeerde 

afdelingsreglement van de stad Utrecht 
- het vigerende standaardafdelingsreglement, en uiteraard 
- het vigerende Huishoudelijk Reglement. 

 
Enkele wijzigingen 
Wat betreft artikel 3, leden 3, 4 en 5 (benoeming en zittingsduur leden ad-hoc-
commissie van de AAV) heeft de commissie leentjebuur gespeeld bij de afdeling Utrecht. 
Wat betreft artikel 4, lid 2 (bijeenroepen van de AAV) heeft de commissie de bepaling in 
het oude afdelingsreglement gehandhaafd dat ten minste tien procent van de 
stemgerechtigde leden van de afdeling een AAV bijeen kan roepen. 
In artikel 4, lid 4 (veertien dagen voor AAV rondzenden van stukken, dan wel toegang 
bieden via een link) wordt iets geregeld dat niet in het oude reglement staat maar 
waaraan wel behoefte is. 
Artikel 5, lid 1 onder 10, van het Huishoudelijk Reglement bepaalt: “De 
ledenvergadering stelt minimaal eens per vier jaar, of zoveel vaker als nodig, haar 
afdelingsreglement vast., bij voorkeur voorafgaand aan het deelnamebesluit voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.” Dit wordt nu in artikel 9, lid 2 van het concept 
gememoreerd. 
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