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Reglement van de thema-afdeling D66 Duurzaam  
 
 
Dit reglement is de uitwerking van artikel 3.6 van het Huishoudelijk Reglement van D66 2012,  

vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de thema-afdeling D66 Duurzaam op 26 

januari 2013 te Wageningen.    

 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. de thema-afdeling: thema-afdeling D66 Duurzaam; 
b. de ledenvergadering: de ledenvergadering van de thema-afdeling; 
c. het bestuur: het bestuur van de thema-afdeling; 
d. de partij: de politieke partij Democraten 66; 
e. het congres: de landelijke ledenvergadering van de partij; 
f. het landelijk bestuur: het landelijk bestuur van de partij. 
 
Artikel 2 Naam, missie en doelstelling 
 
Naam 
De thema-afdeling draagt de naam ‘D66 Duurzaam’ sinds 21 april 2012. Deze thema-afdeling is 
opgericht op 31 januari 2009. De thema-afdeling is een vervolg op / doorstart / wederopbouw van een 
kennis-netwerk in de partij, dat voordien onder de naam ’Platform Duurzame Ontwikkeling’ opereerde.  
Dat platform was op haar beurt opgericht op 16 juni 2003 om de werkgroep Milieu van het 
wetenschappelijk bureau van D66 voort te zetten.   
 
Missie en doelstelling  
Het stimuleren van democratisch overheidsbeleid dat op lokaal, provinciaal, nationaal, Europees en 
mondiaal niveau onze samenleving op een zo doelmatig mogelijke wijze hervormt naar een duurzame 
samenleving, die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige 
generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 
 
Werkwijze  
Zie onder het Huishoudelijk Reglement een toelichting op de werkwijze van thema-afdeling D66 
Duurzaam. 
 
Artikel 3 Leden 
Het lidmaatschap van de thema-afdeling staat open voor alle leden van de partij. Een lid van de partij 
kan lid van de thema-afdeling worden door zich aan te melden bij het contactadres van de thema-
afdeling. 
 
Artikel 4 Ledenvergadering 
1. De ledenvergadering wordt gevormd door de leden van de thema-afdeling en is het hoogste 

orgaan van de thema-afdeling inzake alle aangelegenheden op politiek en organisatorisch terrein, 
voor zover die niet door statuten of huishoudelijk reglement van de partij aan andere organen zijn 
opgedragen. 

2. De ledenvergadering heeft tenminste tot taak het kiezen van de leden van het bestuur en het 
vaststellen van het reglement van de thema-afdeling. 

3. De ledenvergadering komt tenminste éénmaal per jaar bijeen, en wordt tenminste veertien dagen 
tevoren schriftelijk danwel per e-mail aan de adressen van de betrokken stemgerechtigde leden 
aangekondigd.  

4. Voorts wordt de ledenvergadering ter behandeling van een of meer aangegeven onderwerpen 
binnen drie weken bijeengeroepen op verzoek van het landelijk bestuur dan wel tien procent van 
de leden van de thema-afdeling. Indien niet binnen twee weken aan het verzoek gevolg wordt 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur 
de ledenvergadering bijeenroept. 

5. Ieder lid kan tot de aanvang van de ledenvergadering, of zoveel eerder als het bestuur vaststelt, 
voorstellen, amendementen en moties indienen betreffende de agenda en agendapunten. Deze 
amendementen en moties moeten zijn ondertekend door tenminste vijf leden van de thema-
afdeling. De ledenvergadering beslist op welke wijze de voorstellen in behandeling worden 
genomen. 
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6. Besluitvorming binnen de ledenvergadering van de thema-afdeling kan digitaal plaatsvinden. In dat 
geval dient het conceptbesluit onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het bestuur aan 
ieder van de stemgerechtigde leden te worden medegedeeld onder uitdrukkelijke vermelding van 
het tijdstip en de wijze waarop uiterlijk de stem uitgebracht moet zijn. De ledenvergadering kan 
beslissen alle ledenvergadering op een daartoe passende wijze digitaal te laten plaatsvinden  

7. Overeenkomstig het bepaalde in het huishoudelijk reglement van de partij kan de thema-afdeling 
moties en amendementen op het congres indienen. Daartoe dient bij meerderheid van stemmen te 
zijn besloten, waarbij als quorum voor een geldige stemming geldt de helft van de stemgerechtigde 
leden dan wel, indien dat quorum hoger is dan vijfentwintig, vijfentwintig stemgerechtigde leden 
aan de stemming hebben deelgenomen. Het bestuur zendt een verslag van de ledenvergadering, 
dan wel indien deze ledenvergadering op de wijze overeenkomstig het zesde lid, daartoe heeft 
besloten afschriften van de in de digitale ledenvergadering uitgebrachte stemmen onder 
vermelding van de lidnummers van haar leden mee. 

 
Artikel 5 Bestuur 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Ieder lid van de thema-afdeling kan zich kandidaat 

stellen voor het bestuur, indien hij/zij aan de in de statuten en het huishoudelijk reglement gestelde 
eisen voldoet. 

2. Met inachtneming van het gestelde in artikel 8.2b  van het huishoudelijk reglement van de partij 
worden de voorzitter en de secretaris in functie gekozen volgens de methode van bijlage B van het 
huishoudelijk reglement. 

3. Een lid van het bestuur wordt gekozen voor de tijd van drie jaar en is éénmaal als zodanig on-
middellijk herkiesbaar. 

4. Neemt de ledenvergadering een motie van wantrouwen aan tegen het bestuur in zijn geheel, dan 
dient dit onverwijld in zijn geheel af te treden. De dagelijkse gang van zaken wordt afgehandeld 
door voorzitter en secretaris, die als zodanig in functie zijn gekozen en die binnen twee maanden 
een ledenvergadering bijeenroepen om een nieuw bestuur te kiezen. De ledenvergadering kan een 
motie van wantrouwen aannemen tegen een lid van het bestuur, dat dan onverwijld dient af te 
treden.  

5. In afwijking van de voorgaande leden kan de ledenvergadering besluiten in plaats van het bestuur 
te benoemen een coördinator te benoemen. Deze coördinator heeft in dat geval de bevoegdheden 
van het bestuur. Indien de ledenvergadering een coördinator benoemt, treden alle bestuursleden 
van rechtswege af. 

6. Het bestuur draagt zorg voor de jaarlijkse indiening van een geactualiseerde ledenlijst, waarop de 
leden vermeld staan met lidmaatschapsnummers. 

 
Artikel 6 Leden administratie en kennisbank 
1. De thema-afdeling voert een ledenadministratie, waarin gegevens over kennis en kunde van de 

leden kunnen worden opgenomen.  
2. Deze kennisbank wordt uitsluitend gebruikt voor activiteiten van de thema-afdeling. Hij staat alleen 

ter beschikking aan het bestuur van de thema-afdeling.  
3. Er worden geen herleidbare gegevens aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van 

de betrokkene.  
 
Artikel 7 Slotbepaling 
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van 

de partij van overeenkomstige toepassing.  
2. Wijziging van dit reglement is mogelijk door een besluit van de genomen met absolute meerderheid 

van de uitgebrachte stemmen. Het reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of het 
huishoudelijk reglement van de partij. 

3. Een besluit tot opheffing van de thema-afdeling of afmelding van de thema-afdeling bij het landelijk 
bestuur wordt door de ledenvergadering genomen met tweederde meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. 

 
Aldus vastgesteld op de ledenvergadering op 26 januari 2013, te Wageningen.   
 
De thema-afdeling D66 Duurzaam heeft haar oorsprong in de werkgroep Milieu van de voormalige 
Stichting Wetenschappelijk Bureau van D66 (1966 – 2003) en het Platform Duurzame Ontwikkeling 
(2003 – 2009). Dit Huishoudelijk Reglement (HHR) is gebaseerd op het HHR van het Platform 
Duurzame Ontwikkeling dat was vastgesteld op 27 oktober 2003. 
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Annex na het huishoudelijk reglement van thema-afdeling D66 Duurzaam 
 
Toelichting op werkwijze D66 Duurzaam 
 
De thema-afdeling dient als schakel tussen politiek en inhoudelijke kennis: 
 
• Bestuur en werkgroepen van vrijwilligers, onderdeel van de D66 Vereniging 
• Functie: De thema-afdeling dient als expert-netwerk/denktank, als sociale partij-infrastructuur 
• Filosofie van thema-afdeling D66 Duurzaam:  

– Ruimte geven aan bottom-up initiatief  
– Respect voor en luisteren naar inhoudelijk expertise en onderbouwde 

minderheidsstandpunten waarom en hoe we onze samenleving duurzamer kunnen 
maken 

– Besluitvorming via democratische ALV 
 
Wat we doen:  
- Kennisvergaring,  
- Standpuntontwikkeling  
- Kennisverspreiding/lobby voor duurzamere politieke besluiten 
 
Door middel van:  
- Moties en amendementen: bijvoorbeeld over klimaat, energie, vleesmotie, voetafdruk, duurzame 
economie, vergroening belasting-stelsel, etc. 
- Visiedocumenten  input voor verkiezingsprogramma’s 
- Debat via thema-afdelingsconferenties, fringemeetings, werkgroepen, etc.  
- Brugfunctie tussen experts uit wetenschap, praktijk en politiek. 
 
Activiteiten van de thema-afdeling D66 Duurzaam:  

• Mails met nieuwsbrieven en berichten voor primaire communicatie, via de centrale 

mailinglijst van de thema-afdeling   

• Werkgroepen: Werken in kleine werkgroepen aan visie & standpunten 

• Activiteiten:  

o 2 x per jaar een grote bijeenkomst 

o fringemeetings, side-meetings en bemensing van een stand tijdens D66-

congressen 

o nieuwsbrieven via de mailinglijst 

o discussies via interne mail-dialogen (vooral in werkgroepen) en via sociale media  

o eventueel: excursies, extra vergaderingen voor stemmen over moties, e.d. 

o sociale media: eigen website www.d66duurzaam.nl, Landelijke website D66, D66-

fora, LinkedIn en Twitter 

 
Logo’s van de thema-afdeling D66 Duurzaam:  
 
2010 – 2012:   in 2013: 

 
 


