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Nummer 

voorstel 

Artikel 
nummer 

Afkomstig 

vanuit 
Huidige tekst Voorstel Toelichting 

Hoofdstuk 1 
Algemeen 

Voorstel 1 1.1 Landelijke 
Verkiezings-

commissie 

(LVC) 

<Nieuwe tekst> Landelijke politieke partij: enige politieke partij of 

groepering die vertegenwoordigd is in of meedoet aan de 

verkiezingen voor een van de Kamers van de Staten-Generaal 

of het Europees Parlement. 

Het begrip wordt elders genoemd in het HR (bijv. 

artikel. 2.5 onverenigbaarheden), maar nergens 

wordt gedefinieerd wat we hieronder verstaan. 

Dat verduidelijken we hiermee.  

Voorstel 2 1.1 Landelijk 
Bestuur  

 
GR2018 
 

Vereen-
voudiging 
processen  

<Nieuwe tekst> vertegenwoordigend orgaan: een van de volgende organen: 

Europees Parlement, Eerste Kamer, Tweede Kamer, 

Provinciale Staten, Algemeen Bestuur van Waterschappen en 

Gemeenteraden; 

 

Voorstel 3 1.6  

lid 2 
Landelijk 
Bestuur  

 

Vereen-
voudiging 
processen  

Artikel 3.4, tweede lid, en de 

overeenstemmende bepalingen uit het 

standaardreglement voor afdelingen en regio’s 

zijn van overeenkomstige toepassing. 

Indien niet binnen twee weken aan het verzoek gevolg wordt 

gegeven, kunnen de verzoekers op kosten van de Partij en met 

de medewerking van het Landelijk Bureau zelf tot 

uitschrijven van een referendum overgaan. 

Overeenstemmende bepalingen uit het standaardreglement 

voor afdelingen en regio´s zijn van overeenkomstige 

toepassing.  

Tekst gelijk trekken met andere soortgelijke 

bepalingen. Artikel 3.4 van het Huishoudelijk 

Reglement gaat over het bijeen roepen van een 

extra Congres door leden. Dit is dus niet direct 

van toepassing hier.  

      

Hoofdstuk 2 
Het Lidmaatschap 

Voorstel 4 2.5 lid 6 Landelijk 
Bestuur  

 

Vereen-
voudiging 
processen  
 
GR2018 

Het lidmaatschap van de 

verkiezingscommissie is op overeenkomstig 

niveau onverenigbaar met het kandidaat zijn 

voor een vertegenwoordigend lichaam en het 

lidmaatschap van een lijstadviescommissie op 

hetzelfde niveau. Het kandidaat zijn schorst 

het lidmaatschap van de commissie op tot het 

moment van vaststelling van de uitslag van de 

verkiezing. Op landelijk niveau is het 

lidmaatschap van de verkiezingscommissie 

onverenigbaar met het lidmaatschap van het 

Landelijk Bestuur. 

<Toevoegen aan lid 6> : 
 

Na vaststelling van de uitslag van de interne verkiezingen kan 

een lid van de verkiezingscommissie desgewenst als 

lijstduwer door het bestuur, met instemming van de 

ledenvergadering, worden toegevoegd aan de definitieve 

kandidatenlijst.  

Een lid van de verkiezingscommissie kan wel als 

lijstduwer worden toegevoegd aan de definitieve 

kandidatenlijst. Hierover was veel 

onduidelijkheid tijdens GR2018. 



Voorstel 5 2.5 lid 8 Landelijk 

Bestuur  

 
Vereen-

voudiging 

processen 
 

GR2018 

Het bestuur kan niet worden aangemerkt als 

verkiezingscommissie binnen de eigen 

bestuurseenheid. 

Het bestuur als geheel kan niet worden aangemerkt als 

verkiezingscommissie binnen de eigen bestuurseenheid. 
Verduidelijking dat het bestuur als geheel geen 

verkiezingscommissie kan zijn. Een lid van het 

bestuur (veelal de secretaris) kan wel onderdeel 

uitmaken van de verkiezingscommissie. 

Voorstel 6 2.5 Landelijk 
Bestuur  

<Nieuw artikellid> Het lidmaatschap van de lijstadviescommissie is op 

overeenkomstig niveau onverenigbaar met de interne 

kandidatuur voor een vertegenwoordigend lichaam. 

Hiermee wordt deze onverenigbaarheid formeel 

geregeld. 

Voorstel 7 2.5 Landelijk 

Bestuur 
<Nieuwe artikellid> Het lidmaatschap van de landelijke verkiezingscommissie, 

besluitvormingscommissie, financiële commissie, 

geschillencollege en enig ander landelijke commissie is 

onderling onverenigbaar.  

Dit artikellid wordt voorgesteld, omdat landelijke 

partijcommissies op piekmomenten overlap 

hebben in hun processen. Het is onwenselijk als 

belangen van de ene commissie gaan overlappen 

met andere belangen vanuit een andere 

commissie.  

      

Hoofdstuk 3 
Het Landelijk Congres 

Voorstel 8 3.1 lid 2d Landelijke 
Verkiezings-

commissie 

Het al dan niet bevestigen van de door een 

fractie in de Staten-Generaal of de delegatie 

in het Europees Parlement gekozen voorzitter, 

indien deze niet bij de daaraan voorafgaande 

verkiezingen tot lijsttrekker is gekozen; 

<Schrappen> De leden kiezen de lijsttrekker, maar niet de 

fractievoorzitter. Dat is een aangelegenheid van 

de betreffende fractie. Daarom zuiver om dit 

artikel te laten vervallen.  

      

Hoofdstuk 4 

Het Landelijk Bestuur 

Voorstel 9 4.5 lid 4 Landelijk 

Bestuur  
 

GR2018 

Het schriftelijke en gemotiveerde verzoek 

dient binnen te zijn uiterlijk twee dagen voor 

sluiting van de kandidaatstelling. 

Het schriftelijke en gemotiveerde verzoek dient binnen te zijn 

uiterlijk tien werkdagen voor sluiting van de 

kandidaatstelling. 

Twee dagen voor sluiting van de 

kandidaatstelling is in de praktijk te kort 

gebleken. Zeker bij gemeenteraadsverkiezingen 

komen veel verzoeken binnen. Dit vraagt tijd 

voor zorgvuldige behandeling. 

 



 

Voorstel 

10 

4.5 lid 6 Landelijk 

Bestuur  
 

GR2018 
 
 

 

 

 

 

 
LVC 

Het Landelijk Bestuur maakt binnen vijf 

werkdagen na het verzoek zijn beslissing 

bekend aan het betrokken bestuur en de 

betrokken verkiezingscommissie.  
 

 

 

 

 

 

Indien het verzoek wordt afgewezen door het 

Landelijk Bestuur, is de kandidaat 

automatisch geen kandidaat meer. 

Het Landelijk Bestuur maakt binnen tien werkdagen na het 

verzoek zijn beslissing bekend aan de kandidaat, het 

betrokken bestuur en de betrokken verkiezingscommissie.  
 

 

 

 

 

 

 

Indien het verzoek wordt afgewezen door het Landelijk 

Bestuur, is dit grond voor de betrokken verkiezingscommissie 

om de kandidaatstelling alsnog af te wijzen.  

De termijn wordt verlengd van 5 naar 10 

werkdagen. Dit is nodig om de vele verzoeken 

zorgvuldig te behandelen, advies te vragen etc. 

Praktijk heeft uitgewezen dat 5 werkdagen vaak 

niet haalbaar is. Daarnaast wordt het nu zo 

geregeld dat een Landelijk Bestuursbesluit altijd 

op of voorafgaand aan de sluiting van de 

kandidaatstellingsperiode wordt genomen.  
 

 

De huidige passage suggereert dat een kandidaat 

na afwijzing dispensatieverzoek door het 

Landelijk Bestuur automatisch geen kandidaat 

meer is. De betrokken verkiezingscommissie 

dient elk binnengekomen kandidaatstelling te 

beoordelen.  

      

Hoofdstuk 6 
Kandidaatstellingen en Verkiezingen  

Voorstel 

11 

 Landelijk 

Bestuur 
< Nieuw artikel > 1. Leden die namens D66 twaalf aaneengesloten jaren of 

langer zitting hebben gehad in het politiek orgaan waarvoor 

de kandidaatstelling aan de orde is, kunnen zich niet opnieuw 

kandideren voor het betreffende orgaan. 

 

2. Voor leden die een politiek-bestuurlijke functie namens de 

partij bekleden geldt de in lid 1 genoemde jaren als richtlijn 

voor het bekleden van eenzelfde functie in hetzelfde politieke 

bestuursorgaan.  

 

3. Een persoon als bedoeld in lid 1 kan een gemotiveerd 

dispensatieverzoek indienen bij het Landelijk Bestuur indien 

hij zwaarwegende redenen heeft om zich alsnog opnieuw te 

kandideren. Dit verzoek dient uiterlijk één maand voor de 

sluiting van de kandidaatstelling ontvangen te zijn. 

In lijn met maximale bestuurstermijnen voor 

verenigingsbestuurders, waarmee we voorkomen 

dat iemand al te zeer vergroeid met de functie, 

stellen we voor ook een maximale zittingstermijn 

voor politici in te voeren.  



 

4. Het Landelijk Bestuur neemt binnen tien werkdagen na 

ontvangst van het verzoek een gemotiveerd besluit. Dit besluit 

wordt onverwijld aan het lid en het bestuur op het niveau van 

het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de kandidaatstelling 

geldt medegedeeld. Het Landelijk Bestuur kan voor het 

besluit om advies vragen bij het bestuur op het niveau van het 

vertegenwoordigend orgaan waarvoor de kandidaatstelling 

geldt. Op landelijk niveau vraagt het Landelijk Bestuur advies 

aan de Landelijke Talentencommissie. 

 

5. Tegen het besluit staat tot 72 uur na bekendmaking beroep 

open bij het Geschillencollege. Het Geschillencollege doet 

binnen 7 dagen uitspraak. 

Voorstel 

12 
6.1 lid 5h Landelijke 

Verkiezings-

commissie 

te verklaren bereid te zijn om bij verkiezing of 

opvolging de functie te aanvaarden en de 

volle zittingstermijn te vervullen; indien de 

verkiezing gepaard gaat met het indienen van 

verschillende samengestelde lijsten, dient 

betrokkene een ongedateerde bedankbrief bij 

te voegen, alsmede de benodigde set 

machtigingen; de Landelijke 

Verkiezingscommissie gebruikt deze brief en 

de machtigingen teneinde de bij de 

verkiezingen door de kiezers vastgestelde 

lijstvolgorde te handhaven bij tussentijdse 

opvolging; 

<Schrappen> : 

 

indien de verkiezing gepaard gaat met het indienen van 

verschillende samengestelde lijsten, dient betrokkene een 

ongedateerde bedankbrief bij te voegen, alsmede de 

benodigde set machtigingen; de Landelijke 

Verkiezingscommissie gebruikt deze brief en de machtigingen 

teneinde de bij de verkiezingen door de kiezers vastgestelde 

lijstvolgorde te handhaven bij tussentijdse opvolging; 
 

In de Kieswet (art. P12 / P13) staat omschreven 

hoe bij samengestelde lijsten de zetels verdeeld 

worden. Indien D66 dergelijke lijsten indient, is 

het aan de Kiesraad om te bepalen wie er 

uiteindelijk benoemd worden in 

vertegenwoordigende organen. Dit artikel lijkt de 

interne verkiezing van D66 boven de 

uiteindelijke Tweede Kamer of Europese 

Parlementsverkiezingen te plaatsen, en dat is op 

zijn minst dubieus. Daarom wordt voorgesteld dit 

tweede deel te schrappen.  

Voorstel 

13 
6.8 Landelijk 

Bestuur  

 
Landelijke 

Verkiezings-

commissie 

Het stemadvies wordt als volgt opgesteld: 
 

a. Na sluiting van de aanmeldingstermijn 

worden tenminste achtentwintig dagen 

uitgetrokken om alle kandidaten te kunnen 

horen. 
 

b. Het stemadvies wordt opgesteld door de 

voorzitter van het Landelijk Bestuur en de 

lijsttrekker van die verkiezingen. Zij laten 

zich adviseren door één of meer externe 

adviseurs, waaronder een lid/de leden van de 

door het Landelijk Bestuur benoemde 

Talentencommissie. 

1. Het lijstadvies wordt opgesteld door de voorzitter van het 

Landelijk Bestuur en de lijsttrekker van die verkiezingen. Zij 

laten zich adviseren door één of meer externe adviseurs, 

waaronder een lid/de leden van de door het Landelijk Bestuur 

benoemde Talentencommissie. 
 

2. Als de voorzitter van het Landelijk Bestuur kandidaat is 

voor de desbetreffende verkiezingen, worden zijn/haar taken 

in de totstandkoming van het lijstadvies waargenomen door 

één van de vice-voorzitters van het Landelijk Bestuur. 
 

3. De kandidaten worden beoordeeld op basis van het 

kandidatenprofiel dat door de algemene ledenvergadering is 

vastgesteld. 

We spreken niet meer over een stemadvies, maar 

een lijstadvies.  
 

In dit voorstel wordt het aantal dagen geschrapt 

dat staat voor het spreken van de kandidaten. Er 

wordt immers al een ruime tijd ingeruimd voor 

het spreken en opstellen van een lijstadvies 

(Veelal 5 tot 6 weken). 
 

Bij punt 3.: Niet alle kandidaten kunnen 

daadwerkelijk worden gehoord. Dat is met de 

hoeveelheid kandidaten die zich melden niet te 

doen. Er zijn meer methoden om kandidaten te 

kunnen beoordelen, bijvoorbeeld door extra 



 

c. Als de voorzitter van het Landelijk Bestuur 

kandidaat is voor de desbetreffende 

verkiezingen, worden zijn/haar taken in de 

totstandkoming van het stemadvies 

waargenomen door één van de vice-

voorzitters van het Landelijk Bestuur. 
 

d. De kandidaten worden gehoord aan de hand 

van het politieke profiel dat door de 
ledenvergadering is vastgesteld. 
 

e. 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, hetwelk onverbrekelijk verbonden 

met het 
stemadvies aan de leden ter kennis wordt 

gebracht. 
 

f. 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. 
 

 

4. De plek van de kandidaat op het lijstadvies wordt eerst aan 

de kandidaat voorgelegd, waarna alle kandidaten gedurende 

vier dagen het recht hebben aan dit advies een persoonlijke 

reactie toe te voegen van maximaal 300 woorden, hetwelk 

onverbrekelijk verbonden met het kandidatenoverzicht en 

lijstadvies aan de leden ter kennis wordt gebracht. 
 

5. Over de wijze van handelen bij de totstandkoming van het 

lijstadvies kan tot drie dagen nadat de adviesplek aan de 

kandidaat is medegedeeld een geschil bij het 

Geschillencollege aanhangig worden gemaakt. Het 

Geschillencollege doet binnen zeven dagen na de hiervoor 
bedoelde verzending uitspraak. Het lijstadvies wordt 

gedurende deze periode niet aan de leden ter kennis gebracht. 

vragen te stellen bij de kandidaatstelling of 

asssesments te houden. Daarom wordt dit anders 

geformuleerd. 
 

Punt 4: Dit wordt gelijk getrokken met het 

lijstadvies op decentraal niveau, namelijk dat een 

kandidaat eerst zijn/haar eigen adviesplek te 

horen krijgt. Dit is er voor bedoeld om een 

kandidaat de gelegenheid te geven het advies te 

overwegen en desgewenst zijn/haar kandidatuur 

in stilte in te trekken. Of om een reactie voor te 

bereiden.  

Voorstel 

14 
6.16 Landelijk 

Bestuur 
1. De aanmelding voor het lijsttrekkerschap 

duurt tenminste één maand en sluit acht 

maanden voor de Dag der Kandidaatstelling 

ingevolge de Kieswet. 

 

2. Bij aanmelding legt de kandidaat-

lijsttrekker ondersteuningsverklaringen voor. 

a. De ledenvergadering stelt het aantal 

ondersteuningsverklaringen vast. 

b. De ondersteuningsverklaringen bestaan uit 

een lidnummer en handtekening en 

1. De aanmelding voor het lijsttrekkerschap op landelijk 

niveau duurt tenminste één maand en sluit uiterlijk vijf 

maanden voor de Dag der Kandidaatstelling ingevolge de 

Kieswet. 

 

2. Op decentraal niveau duurt de aanmelding voor het 

lijsttrekkerschap tenminste één maand en sluit uiterlijk acht 

maanden voor de Dag der Kandidaatstelling ingevolge de 

Kieswet. 

 

3. Bij aanmelding legt de kandidaat-lijsttrekker 

ondersteuningsverklaringen voor. 

In dit voorstel wordt de termijn voor het 

kandideren en verkiezen van de lijsttrekker op 

landelijk niveau verlengd tot respectievelijk 5 en 

4 maanden voor de Dag van Kandidaatstelling.  
 

Om kandidaten maximaal de ruimte te geven zich 

te kandideren en omdat in een heel vroeg stadium 

een lijsttrekker kiezen mogelijk kandidaten 

beperkt, stellen we voor om de optie voor het 

verlengen van de termijn in te bouwen. 



dienen in één keer bij de kandidaatstelling 

gevoegd te worden. 

c. Voor de kandidaat-lijsttrekker op landelijk 

niveau bedraagt dit 

ondersteuningsverklaringen van tenminste 1% 

van de stemgerechtigde leden. De peildatum 

voor het aantal stemgerechtigde leden en het 

daaruit voortvloeiende aantal benodigde 

ondersteuningsverklaringen wordt door de 

Landelijke Verkiezingscommissie bij de 

opening van de kandidaatstelling bekend 

gemaakt. 

 

3. De verkiezing van de lijsttrekker vindt 

plaats middels een digitale stemming of 

schriftelijk op de ledenvergadering. De 

stemming wordt niet langer dan veertien 

dagen opengesteld en sluit uiterlijk zeven 

maanden voor de Dag der Kandidaatstelling. 

De leden die bij opening van de stemming 

stemrecht hebben, worden in de gelegenheid 

gesteld hun stem uit te brengen. 

a. Op decentraal niveau stelt de ledenvergadering het aantal 

ondersteuningsverklaringen vast. 

c. Voor de kandidaat-lijsttrekker op landelijk niveau bedraagt 

het aantal ondersteuningsverklaringen tenminste 1% van de 

stemgerechtigde leden. De peildatum voor het aantal 

stemgerechtigde leden en het daaruit voortvloeiende aantal 

benodigde ondersteuningsverklaringen wordt door de 

Landelijke Verkiezingscommissie uiterlijk bij de opening van 

de kandidaatstelling bekend gemaakt. 

c. De ondersteuningsverklaringen bestaan uit een lidnummer 

en (digitale) handtekening en dienen in één keer bij de 

kandidaatstelling gevoegd te worden. 

 

4. Op landelijk niveau vindt de verkiezing van de lijsttrekker 

plaats middels een digitale stemming. De stemming wordt 

niet langer dan veertien dagen opengesteld en sluit uiterlijk 

vier maanden voor de Dag der Kandidaatstelling. De leden die 

bij opening van de stemming stemrecht hebben, worden in de 

gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen. 

 

5. De verkiezing van de lijsttrekker op decentraal niveau vindt 

plaats middels een digitale stemming of schriftelijk op de 

ledenvergadering. De stemming wordt niet langer dan 

veertien dagen opengesteld en sluit uiterlijk zeven maanden 

voor de Dag der Kandidaatstelling. De leden die bij opening 

van de stemming stemrecht hebben, worden in de gelegenheid 

gesteld hun stem uit te brengen. 

Voorstel 

15 

6.19 lid 2 Landelijk 

Bestuur 
2. De namen van de lijstduwers dienen 

bekend te zijn bij de opening van de interne 

verkiezing voor de overige kandidaten. 

2. De namen van de lijstduwers dienen gelijktijdig bekend te 

worden gemaakt met de uitslag van de interne verkiezing voor 

de overige kandidaten. 

De praktijk heeft uitgewezen dat het huidige 

tijdstip niet altijd goed werkbaar is. Het voorstel 

biedt de mogelijkheid om gewijzigde inzichten 

tijdens de kandidaatstellingsprocedure en interne 

verkiezingsprocedure nog mee te nemen in de 

samenstelling van namen en volgorde van de 

lijstduwers. Het voorgestelde tijdstip maakt het in 

ieder geval mogelijk om in één keer een 

volledige lijst te communiceren (nl. het deel op 

grond van de interne verkiezingsuitslag plus de 

lijstduwers). 

Voorstel 

16 
6.20 lid 2 Landelijke 

Verkiezings-
commissie 

[...] 

Indien dit niet geval is, is de Landelijke 

Verkiezingscommissie bevoegd sancties op te 

leggen in samenspraak met het Landelijk 

[...] 

Indien dit niet geval is, is de Landelijke 

Verkiezingscommissie bevoegd om in samenspraak met het 

Landelijk Bestuur maatregelen te nemen. Tegen een dergelijk 

besluit staat tot 48 uur na bekendmaking beroep open bij het 

Hier wordt een verduidelijking gegeven van de 

bevoegdheid die de Landelijke 

Verkiezingscommissie heeft. In de regeling 

voorkeursacties worden enkele maatregelen 

genoemd. De LVC kan deze opleggen. Voor een 



Bestuur. Deze sancties worden opgenomen in 

de “Regeling Voorkeursacties”. 
Geschillencollege, welke binnen 24 uur uitspraak doet. 

Hangende de uitspraak blijft de maatregel in stand. 

kandidaat wordt duidelijk gemaakt dat er beroep 

open staat tegen een opgelegde maatregel door de 

LVC. 

      

Hoofdstuk 8 

Financiën  

Voorstel 

17 
8.9 Landelijk 

Bestuur 
<Nieuw artikellid> Het bestuur stelt zo spoedig mogelijk na de verkiezingen een 

sluitende meerjarenbegroting op tot aan de eerstvolgende 

verkiezingen voor het politieke orgaan op dat niveau.  
a) Deze meerjarenbegroting wordt ter goedkeuring aan 

de ledenvergadering voorgelegd.  

b) Het bestuur zendt de meerjarenbegroting uiterlijk 

een maand na goedkeuring door de 

ledenvergadering naar het Landelijke Bureau.  

c) Het opgetelde resultaat van de vier jaren tussen 

twee verkiezingen in dient positief te zijn, maar 

voor een individueel jaar kan een negatief resultaat 

begroot worden. 

De timing van gemeenteraadsverkiezingen en 

Provinciale Staten verkiezingen laat zich 

gemakkelijk voorspellen. Hiermee zijn ook de 

inkomsten, bestaande uit afdrachten van politici 

en een ledenbijdrage vanuit het Landelijk 

Bestuur, voorspelbaar.  
Veel penningmeesters stellen al een 

meerjarenbegroting op, maar hen werd tot dusver 

niet gevraagd deze te delen. De vereniging 

bestaat uit één rechtspersoon wat feitelijk 

betekent dat het Landelijk Bestuur ook 

verantwoordelijk is voor het financiële beleid van 

afdelingen en regio’s. Hierom wil zij op de 

hoogte worden gehouden van de langdurige 

begroting en deze daar invoeren waar hij nog niet 

gemaakt wordt. 

      

Hoofdstuk 11 
Overgangs- en slotbepalingen 

Voorstel 

18 
11.3 Landelijk 

Bestuur  
1. Indien bij de inwerkingtreding van dit 

gewijzigd Huishoudelijk Reglement (na 

congres 
103, voorjaar 2016) reglementen van 

afdelingen, regio’s of thema-afdelingen 

strijdig 
zijn met dit Huishoudelijk Reglement, worden 

deze afdelingen, regio’s of thema- 

<Schrappen> Dit artikel is op dit moment niet meer van 

toepassing. Strijdigheid met het Huishoudelijk 

Reglement wordt op andere plekken al benoemd.  
 

 



afdelingen tot 1 januari 2017 in de 

gelegenheid gesteld om de reglementen aan te 
passen. 
 

2. Bij een tegenstrijdigheid is het 

Huishoudelijk Reglement leidend. 
 

3. Reglementen die na de in het vorig lid 

genoemde datum nog strijdig zijn met de 
Statuten of het Huishoudelijk Reglement, 

komen te vervallen, waarna het door het 
Landelijk Bestuur vastgestelde 

standaardreglement van toepassing is. 

  

 

 


