Regeling Voorkeursacties bij interne verkiezingen
Inleiding
Het voeren van campagnes bij interne verkiezingen hoort bij onze partijdemocratie. We hanteren wel
een aantal spelregels om zowel de kandidaten als de leden duidelijkheid te geven. Deze spelregels
zijn van toepassing op zowel landelijk, Europees, regionaal of lokaal georganiseerde activiteiten die in
het teken staan van een interne verkiezing.
Uitgangspunten bij interne verkiezingen
 We willen zoveel mogelijk een gelijk speelveld creëren voor iedere kandidaat.
(Campagneteams van) kandidaten dienen door partijorganen gelijk behandeld te worden.
 Wij voeren als D66 ook bij interne verkiezingen op een positieve wijze campagne. Iedere
kandidaat (en diens campagneteam) gaat uit van het eigen verhaal. Er worden geen
negatieve campagnes over andere kandidaten gevoerd.
 Het staat ieder lid vrij campagne te voeren voor één of meerdere kandidaten. Lokale,
regionale en landelijke besturen, fracties of andere partijorganen spreken echter geen
voorkeur uit voor één of meerdere kandidaten in de hoedanigheid als partijorgaan. Bespreek
als bestuurs- of fractielid binnen het partijorgaan hoe hiermee op individuele basis om te gaan.
Wees bewust van de rol die je hebt.
Campagnevoeren tijdens partijbijeenkomsten
 Ook bij landelijke en Europese verkiezingen wordt het organiseren van lokale, regionale of
thematische debatavonden toegejuicht, wel is het prettig als dit gemeld en afgestemd wordt
met het Landelijk Bureau.
 Creëer als organisatie een herkenbare D66-setting. Het is campagneteams en kandidaten
toegestaan te flyeren; het plakken van posters is niet toegestaan.
 Nodig je als bestuur een kandidaat expliciet uit om te spreken tijdens een activiteit (borrel,
AAV, regiocongres e.d.), nodig dan ook de andere kandidaten uit.
 Zorg ervoor dat alle kandidaten (en hun campagneteam) zich vooraf melden bij de
organisatie.
 Het staat individuele leden vrij een (huiskamer)bijeenkomst te organiseren voor één of
meerdere kandidaten. Belangrijk is dat dit gebeurt op persoonlijke titel. Het staat ook
kandidaten vrij dit te doen. Echter, ook hiervoor geldt dat dit op persoonlijke titel gebeurt en
niet via een partijorgaan wordt georganiseerd.
Nieuwsbrieven, websites en social media
 Verzendlijsten van afdelingen, regio´s en andere partijorganen worden niet gebruikt voor
persoonlijke campagnes. Wel voor de aankondiging van presentatieavonden georganiseerd
door een partijorgaan.
 Indien je als partijorgaan een mailing verstuurt, zorg dan dat je alle kandidaten vermeldt. Let
op: algemene oproepen tot stemmen mag, oproepen tot stemmen op specifieke kandidaten
mag niet.
 Een kandidaat dient bij het versturen van campagnemailings te vermelden hoe hij of zij aan
het mailadres is gekomen. De kandidaat zorgt ervoor dat de ontvanger zich ook altijd kan
afmelden voor mailings.
 Social Media accounts van fracties en/of andere partijorganen mogen niet gebruikt worden
voor campagne voor één of meerdere kandidaten.
 Indien een fractielid of verenigingsbestuurder op persoonlijke titel digitaal campagne voert
voor een kandidaat, let dan op dat dit niet gebeurt vanuit het D66-mailadres / sociale media
account dat hoort bij de functie.

Voor Landelijk Bestuur en medewerkers en stagiairs van Landelijk Bureau geldt het volgende:


Het ondertekenen van ondersteuningsverklaringen mag altijd. Immers, je steunt iemands
kandidatuur, niet de kandidaat zelf. Juist in onze partij is het mooi als meerdere mensen zich
kunnen kandideren.



Openlijk campagne voeren voor een kandidaat als Landelijk Bestuurslid, medewerker of
stagiair van het Landelijk Bureau is niet wenselijk. Mocht je op persoonlijke titel campagne
willen voeren voor één of meerdere kandidaten stem dit dan af met de partijvoorzitter en de
directeur van het Landelijk Bureau.



Het posten, taggen of retweeten van berichten van een kandidaat gebeurt niet. Het liken van
berichten van een kandidaat adviseren we niet te doen.

Lokale, regionale, landelijke en Europese fracties en afdelingen staat het vrij om zelf onderling
afspraken te maken met in inachtneming van bovenstaande uitgangspunten en regels.
Indien een kandidaat of partijorgaan zich niet houdt aan bovenstaande spelregels, is, afhankelijk van
de ernst van de klacht, het volgende mogelijk:
 Een officiële waarschuwing vanuit de Landelijke Verkiezingscommissie dat de spelregels niet
gevolgd zijn.
 De Landelijke Verkiezingscommissie kan deze waarschuwing al dan niet direct gepaard laten
gaan met een correctiemail naar de betreffende leden.
 Blijven zich situaties voordoen waarin regels worden overtreden, kan middels een mailing
richting de leden melding gemaakt worden van de overtreding. Dit gebeurt alleen nadat de
regels meerdere malen zijn overschreden.
 In zeer uitzonderlijke gevallen kan de Landelijke Verkiezingscommissie besluiten een
kandidaat uit te sluiten van deelname aan bepaalde debatactiviteiten en of communicatie naar
leden. Dit gebeurt alleen in afstemming met het Landelijk Bestuur.
Indien de LVC besluit tot uitsluiting dan is beroep hiertegen mogelijk bij de Geschillencommissie.
Hangende de uitspraak blijft de uitsluiting in stand.
Vragen of een klacht melden?
Indien een lid of kandidaat van mening is dat de spelregels niet juist zijn toegepast door een bepaald
partijorgaan, meldt deze zich in eerste instantie bij het betreffende orgaan zelf. Indien het antwoord
niet toereikend is, kan contact worden opgenomen met de Landelijke Verkiezingscommissie via
lvc@d66.nl.
Uiteraard monitort het Landelijk Bureau in samenwerking met de Landelijke Verkiezingscommissie ook
hoe de campagne rondom een interne verkiezing verloopt.
Indien een belanghebbende van mening is dat een kandidaat de spelregels niet goed heeft nageleefd,
meldt de belanghebbende zich eerst bij de betreffende kandidaat. Indien het antwoord niet toereikend
is, kan contact worden opgenomen met de Landelijke Verkiezingscommissie via lvc@d66.nl.
Als er vragen of onduidelijkheden zijn over te volgen procedures dan kan dit altijd gericht worden aan
de Landelijke Verkiezingscommissie via lvc@d66.nl of 070-356 60 66.

