Redactiestatuut Democraat
HERZIENE VERSIE, MAART 2018
Deze versie vervangt het redactiestatuut dat in februari 1980 werd vastgesteld door het
Landelijk Bestuur van POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66, hierna te noemen: D66.
Ter introductie
Artikel 1.4 (‘Partijblad’) van het Huishoudelijk Reglement van D66 stelt:
1. Het Landelijk Bestuur draagt zorg voor een regelmatige uitgave van een partijblad, dat gratis
aan alle leden wordt toegezonden.
2. Het Landelijk Bestuur kan verantwoordelijkheden voor het partijblad aan een redactieraad
mandateren en regelt indien het dat doet, de samenstelling, taak en bevoegdheden van deze
redactieraad in een redactiestatuut.
Artikel 11.1 (‘Publicatie van statuten en reglementen op de website’) van het Huishoudelijk
Reglement van D66 stelt verder:
1. Het Landelijk Bestuur draagt zorg voor publicatie op de website van de Statuten en dit
Huishoudelijk Reglement alsmede van: (…) b. het redactiestatuut van het Partijblad, vast te
stellen door het Landelijk Bestuur (…).

Artikel 1
Dit statuut regelt de positie van de Democraat, het partijblad van D66, evenals de positie van de
redactieraad, onverminderd het bepaalde in Statuten en Huishoudelijk Reglement van de partij.
Wijziging van dit statuut wordt vastgesteld door het Landelijk Bestuur, in overleg met de
redactieraad.
Artikel 2
Hoofddoel van de uitgave van het partijblad is het bieden van praktische, organisatorische en
inhoudelijke (achtergrond)informatie met betrekking tot de partij en de vereniging aan alle
leden van D66. Het blad verschijnt op regelmatige basis en wordt gratis verspreid onder alle
leden van D66.
Artikel 3
De algemene koers, redactieformule en verschijningsfrequentie van de Democraat worden
jaarlijks geformuleerd en geëvalueerd door de redactieraad (zie artikel 4) en ter goedkeuring
voorgelegd aan het Landelijk Bestuur. De inhoud van het partijblad wordt vervolgens

geproduceerd (gemaakt, verzameld of uitgezet) door vrijwillige redactieleden onder leiding van
de eindredacteur (zie artikel 6).
Artikel 4
De redactieraad is een landelijke bestuurscommissie als bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, sub c
van het Huishoudelijk Reglement. De redactieraad telt ten minste drie leden die worden
benoemd door het Landelijk Bestuur. De redactieraad vormt daarbij een weerspiegeling van de
diverse partijsectoren van D66 en is in ieder geval samengesteld uit:
- een vertegenwoordiger namens het Landelijk Bestuur van D66 (bij voorkeur het bestuurslid
met de portefeuille ‘Communicatie & Campagne’);
- een vertegenwoordiger namens het Landelijk Bureau van D66 (anders dan de manager van de
afdeling Marketing en Communicatie, zie artikel 6 en 7);
- een vertegenwoordiger namens de Tweede Kamerfractie van D66.
De voorzitter van de redactieraad wordt benoemd door het Landelijk Bestuur.
Artikel 5
De redactieraad heeft een ondersteunende, adviserende en bemiddelende rol, zowel ten
dienste van het Landelijk Bestuur, alsmede ten dienste van de redactie en de eindredacteur. De
redactieraad is tevens aanspreekpunt inzake klachten van of conflicten met leden en derden
met betrekking tot het partijblad.
Artikel 6
De productie en de redactie van de Democraat worden geleid door de eindredacteur. De
(vrijwillige) redactieleden worden aangetrokken door de eindredacteur, in overleg met de
redactieraad. De eindredacteur is in dienst van het Landelijk Bureau en valt onder de
verantwoordelijkheid van de manager van de afdeling Marketing en Communicatie.
Artikel 7
De redactieraad komt minimaal ééns per jaar bijeen, in bijzijn van de eindredacteur en de
manager van de afdeling Marketing en Communicatie van het Landelijk Bureau.
Laatstgenoemden vervullen daarbij een adviserende rol en hebben geen stemrecht tijdens deze
bijeenkomsten.

