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Aanstellen voorzitter van de vergadering

Leon biedt zich aan om voorzitter te zijn.

Stemming: 9 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. Leon is hiermee uitgeroepen tot
voorzitter van de vergadering.

Punt van orde door Teun, Naomi hoort niet alles digitaal dus de vraag is aan iedereen om goed
in de microfoon te praten.

Vaststellen van de agenda
Voorstel van voorzitter Leon is om drie onderwerpen ter besluitvorming aan de agenda toe te
voegen:

● Wijzigingsvoorstellen huishoudelijke regelement
● Instelling presidium
● Eilandraadsverkiezing

Stemming: 9 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. De voorgestelde agenda is hiermee
vastgesteld.

Wijzigingsvoorstellen Reglement van Orde partijraad

Mick heeft een een wijzigingsvoorstel over het Reglement van Orde partijraad (document
Wijzigingsv. RVO Partijraad), die wijzigingen bevat over:

- Spelfouten
- Hoe dien je inlichtingen in
- Verbeteren artikel commissies
- Toelichting klopt niet
- Voorstel verduidelijking
- besluitvorming bij acclamatie
- Voorstel stukken versoepelen

Voorstel als blok voor te stemmen.
Geen opmerkingen van de partij raadsleden.
Geen bezwaar om het als geheel in stemming te brengen.

Stemming: 9 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. Het wijzigingsvoorstel is hierbij
aangenomen.

Welkomstwoord door het partijbestuur

Voorzitter partijbestuur Rebekka geeft een openingswoord met een quote uit bijbel boek
Romeinen dat oproept tot naastenliefde.
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Rebekka vertelt:
Naastenliefde is in deze tijd voor de partij en wat er allemaal is voorgevallen in Amsterdam
toepasselijk.
Te beginnen is het vandaag een bijzondere dag, vandaag dienen wij de aanvraag voor de
subsidie 2023 in.
Binnenkort in het bestuursplan de begroting daarvan.
Opening van het partijkantoor.
Bestuur is taken aan het overnemen vanwege zieke medewerker.
Er zijn positieve ontwikkelingen, Kim uit Delft is aangenomen om samen met Rover te
afdelingen team te ondersteunen.
Er is een betaalde kracht aangenomen om een verkiezingsplan te schrijven.
Edson (partijbestuur) en Mick (partijraad) zijn bezig om vrijwilligers te werven, en uit een eerste
bel avond zijn er al wat vrijwilligers actief geworden.
We hebben betrokken leden, veel mensen willen actief betrokken worden.
We zijn aan het kijken hoeveel van deze mensen we ook daadwerkelijk actief kunnen krijgen.
Partijbestuur is ook bezig aan het bestuursplan op basis van alle input vanuit leden en
afdelingen. Deze verwachten ze in november aan de leden te presenteren.
Bestuursplan wordt spannend maar ook leuk.
Die zal worden meegenomen in de ALV, om de ledendemocratie hierin mee te nemen.
Partijbureau is bezig om een ALV te organiseren in Januari.

Alba vraagt of de ALV in januari dezelfde is als de in juli aangekondigde ALV in november.
Rebekka bevestigt dit.

Vragen: Accounting

Johanna: Accountants controle hoe zit het hiermee?
Akef: Er werd gesproken over een overzicht wat niet klopte bij de accountant, kunnen wij die
inzien?

Rebekka namens bestuur: Er is nog geen duidelijkheid vanuit het ministerie over de controle die
heeft plaatsgevonden, zodra dat er is zal er een update komen vanuit het bestuur.

Vragen: Amsterdam BIJ1

Johanna: Ik heb zorgen bij het feit dat Rebekka niet wou ingaan op de situatie bij Amsterdam
BIJ1, met oog op de in de vorige vergadering behandelde afrofobie.
Ruud: Hoe wil bestuur omgaan met toekomstige problemen als bij Amsterdam?
Nadine: Onderstreept zorgen van Johanna over de situatie bij Amsterdam BIJ1.
Akef: Ik sluit mij aan bij Johanna over de zorg van racisme. Is er een duidelijke lijn of strategie?

Rebekka namens bestuur:
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Complexe situatie, waanzinnig triest dat nalatig handelen het heeft laten exploderen. Respect
voor de integriteit van Dinah die niet deelneemt aan discussies over Amsterdam onder
partijbestuur. Issues lijken met communicatie en inhoud.
Gekozen om geen kant te kiezen in het conflict.
Prioriteit was om met de betrokkenen om tafel te blijven.
Tweede prioriteit is interne communicatie, er mist iets in de communicatie aan leden.
In onze visie wilden we de communicatie beperken tot de inner circle waar ook deze raad
onderdeel van is.
Derde prioriteit was externe communicatie, d.w.z. met de pers.
Dit soort geschillen willen wij niet in de media uitvechten, het is niet respectvol.
Op zo een moment is er geen weg terug, de pers werkt anders.
Als je de pers spreekt wordt er een frame gesteld, en als je daar tegenin gaat dan ontstaat het
idee dat er iets van het frame waar moet zijn omdat je het waard vond om hier op in te gaan.
Communiceren met de pers hebben we ervoor gekozen dat gaan we niet doen, dat kan
schadelijk zijn. Wel begrijpen wij dat er behoefte is aan duiding.
Wij vinden dat het onze verantwoordelijkheid is om ook in dit soort situaties de leden te dienen,
wel altijd met partijbelang in het achterhoofd.
Onze manier is kijken hoe weegt de transparantie op tegen partijbelang. Bij zo een conflict moet
je er vroeg bij zijn, om te zorgen dat je geen point of no return zal bereiken. Conflictbemiddeling
heeft nog niet voldoende prioriteit -- afdelingen commissie heeft zich hier ook nog niet mee
bezig willen houden. Expertise of mediation en conflictbemiddeling nodig om dit in de partij op te
kunnen lossen.
Vervolgens zijn er zorgen over de inhoud, wat is er gebeurd? De Amsterdamse afdeling is nu
bezig met een ALV en wij ondersteunen en faciliteren voor de autonomie. Om de afdeling weer
te helen moeten we ook eerst weten wat is er gebeurd voordat je weer verder kan.
Ook in de gebeurtenissen moet je zoeken naar common ground.
Partijbestuur ziet het als haar rol om te faciliteren, niet om te bepalen, om te zorgen dat ze niet
zelf deel worden van het conflict.

Ruud: vindt het naïef om te denken dat we buiten de pers kunnen blijven, en alleen faciliteren
als bestuur dat kan niet, advies aan het bestuur om hierin duidelijk te zijn en richtlijnen te stellen
voor de toekomst.

Rebekka:
Leiding geven kan alleen door te faciliteren.
In de begeleiding van een afdeling moet je onderdeel zijn van de oplossing, ik denk dat we het
wel eens zijn, situaties kunnen worden opgelost, mediation kan worden ingezet.
Onze taak is om mensen bijeen te houden, vroegtijdig erbij te zijn.
Misschien verschillen we in visie, in de open stijl van het nieuwe bestuur.
Ingrijpen is een last resort voor als de partijen niet blijken open te staan voor mediation.
Geef toe dat we onvoldoende een antwoord hebben op hoe we kunnen zorgen dat we uit de
pers blijven.
Welk belang gaat voorop, ultieme transparantie of zorgen dat niemand wordt geschaad.
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Johanna:
Partijraad moet mee worden genomen, in de communicatie hebben we een probleem. Hier
moeten we  de regie in nemen.
We moeten meer vertellen wat we doen en wie we zijn, er gebeuren hele leuke dingen bij BIJ1.
Conflicthantering kijk ik anders naar, ik heb geen oplossing.
Conflicten moeten vanuit andere invalshoeken worden bekeken, hoe krijg je mensen mee.

Toevoeging Akef: wil benadrukken vanuit welke perspectief ik de communicatie over racisme
bedoelde.
Als ik kijk naar de Rotterdamse afdeling, er is extra arbeid voor ons, misschien mede door het
laag percentage stemmers in Rotterdam. Het lijkt dat als er binnen een andere afdeling iets
gaande is, het zich spreidt onder de afdelingen.
Graag reflectie hierop.

Rebekka namens bestuur:
In het bestuursplan gaan we ook wijden over meer proactieve houding vanuit partijbureau.
Kunnen zoals Ruud zegt inderdaad niet geloven dat we niet in de pers komen, dus gaat erom
hoe we hier mee omgaan.
In december al vastgesteld dat er geen stemfraude was.
De claim over racisme is lastiger om over te oordelen. Belangrijk hierin is hoe alle leden in de
afdeling hier in staan.
Er moet daarom dan ook een strategie zijn voor communicatie. Die opdracht blijft staan voor
partijbureau.
Beweging in de breedte reproduceert problemen uit de maatschappij.

Alba:
BIJ1 heeft wel de intentie een veilige plek te zijn, maar in de praktijk blijkt dit niet waar te zijn.
Voor zowel mensen van kleur als validisme, we hebben nog veel werk te doen.
Bestuur heeft hier nog geen antwoord over gegeven, dus ik hoop hier ook iets over te zien in
het bestuursplan.

Rebekka: Als ik een controversieel antwoord mag geven, we kunnen een veilige plek worden, al
is dat zeker niet makkelijk.
Veiligheid is een vraag aan een ander binnen BIJ1, maar dat is een eigen verantwoordelijkheid.
Als partijbestuur kunnen we hier enkel indirect aan bijdragen. Om echt veilig te zijn zouden we
heel klein moeten blijven, in plaats van met een groeiende groep het gesprek aan te gaan over
de structuren van onderdrukking.

Johanna: Ja het is je eigen verantwoordelijkheid maar we moeten elkaar wel aanspreken en
daarin moet het bestuur faciliteren en ondersteunen.

Myrthe: We kunnen ook geen veilige omgeving zijn, we kunnen er alleen naar streven voor
verandering.
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Ik wil een nadere visie op het conflict, krijg van sommige leden uit Utrecht te horen dit hoort er
bij, het is wrijving, het moet wel vanuit respect naar elkaar toe gebeuren.

Rebekka: Mooi gezegd.

Akef:
Ben het met je eens, maar wat wij intern weten, weten de mensen extern niet, ik maak mij geen
zorgen om rechts, maar om onze ally’s.

Rebekka:
Klopt. Eén kant heeft de media opgezocht, en maakt claims van afrofobie en racisme, de
andere kant van islamofobie en transfobie, maar onze eerste plicht is om dit intern op te lossen.

Leon:
Veel leden geven aan dat ze niet veel weten over wat er in de partij gebeurt. Wat kunnen we
hiermee?

Rebekka namens bestuur: afweging belang van direct betrokkenen vs. transparantie.

Vragen: IT team

Tessi: hoe wil het bestuur samenwerken met het IT team?

Rebekka namens bestuur:
Wat we zien dat de landelijke organisatie vrijwilligers, afdelingen team heeft, het zijn losse
eilandjes.
Het fijne van het partijkantoor is dat we daar samen kunnen komen.
De lijnen worden korter, elkaar leren kennen.
IT heeft geen betaalde aansturing, afdelingen team wel.
Maar een ander verschil tussen de commissies is wie wel sleutels heeft, wie niet.

Vragen: evaluatie en vrijwilligers

Johanna:
De evaluatie van de ledenbijeenkomt wat is het partijbestuur van plan daarmee te doen?
Veel vrijwilligers vallen uit, maar hoe vangen we ze op?

Myrthe: Ik zie spanning tussen ambities vs. werkdruk, is hier een plan voor of kan partijraad
hierin bijstaan?

Teun: Bij het schrijven van bestuursplan en ALV daar zit veel werk in, is er behoefte om
individuele leden te betrekken bij organiseren ALV ?
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Petra namens bestuur:
We zijn hier aan bezig, en zullen nog even de vinger aan de pols moeten houden, gaat het wel
goed met je. Dingen uit te stellen.
Partijraad betrekken bij de ALV hoe zien jullie dat voor je gezien jullie een controlerende rol
hebben?

Teun: goede vraag, sta open voor ideeën.

Akef: We kunnen kijken binnen de afdelingen.

Petra: Voor de volgende ALV nemen we dit zeker mee.

Dinah:
Het is spijtig dat mensen zich onveilig voelen, hier moeten we zeker vanuit partijbestuur over
nadenken.
We moeten erover nadenken om de volgende keer een formulier te hebben die iedereen na
afloop kan invullen, zodat we gelijk kunnen inspringen.

Johanna:
Is die feedback meegenomen?
Ik heb dit meegemaakt bij de online ledenbijeenkomst, waarin een andere senior er moeite mee
had toen ik vroeg hoe ik hen moest aanspreken.

Dinah:
Het signaal is belangrijk, dat we daarin en de kennis van intersectioneel denken.
Vertel aan het begin van een leden bijeenkomst of vergadering hoe spreek je elkaar aan.
Met elkaar de diepte in te gaan, over intersectionaliteit.

Rebekka:
Veilige ruimte is ook leren, daar moet ruimte voor zijn zeker voor nieuwe leden.
De belofte voor de ledenbijeenkomsten van 10 en 11 september hebben wij geërfd van het
vorige bestuur.
Het format leende zich alleen niet voor de bijeenkomst waar het voor was bedoeld met
onderwerp heling.
Onze ambitie was gematigd, meer informatie opdoen. En met het nieuwe doel hebben we dat
behaald.
Het is teruggekoppeld in de nieuwsbrief.
Of leden uit de ledenbijeenkomst hebben kunnen halen wat ze gehoopt hadden weet ik niet.

Petra: als partijbestuur dachten wij wel uit de ledenbijeenkomst gehaald te hebben wat we
hiervan hadden verwacht.
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Vragen: toegankelijkheid

Akef: Toegankelijkheid in het bestuursplan, hoe zal dat eruit zien?

Rebekka namens bestuur: Ideeën hierover welkom.

Vragen: eerdere moties

Mick: Wat is de status van een aantal moties die zijn aangenomen?
Moties van Jurgen over afrofobie en scholing.

Rebekka namens bestuur: Deze moties is niets mee gebeurd nog. Over scholing voor de
partijraad zullen we zo even bij elkaar zitten. Kennis sessies worden vervolgd.

Wijzigingsvoorstellen huishoudelijk reglement

Mick heeft twee wijzigingsvoorstellen ingediend voor het huishoudelijk reglement.

Myrthe: laten we eerst beginnen met het eerste deel en kijken hoe ver we komen, anders gaan
heel veel dingen door elkaar heen lopen.

Akef: Punt van orde: graag tweede voorstel volgende vergadering behandelen.

Ruud: Gasten moeten wel gemaild worden zodat ze weten waar het over gaat, zodat ze erover
mee kunnen praten.

Alba: ben nog geen officieel lid van de partijraad, dus vind het niet vreemd dat ik enige officiële
aangelegenheden van de partijraad gemist heb.

Ruud: Respect voor wat er wordt gezegd, maar dit is niet wat er is afgesproken, ze hebben hier
recht op.

Nadine: Het was wel kort dag, eerste stuk lukte nog wel, maar het tweede voorstel was
gecompliceerd.
Eerste stuk was goed, en leesbaarder.

Teun: Sluit zich aan bij Nadine.
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Eerste voorstel: spelfouten en volgorde

Partijbestuur geeft geen inhoudelijke bezwaren aan op het eerste voorstel.

Myrthe: De volgorde is nu top-down en dat vind ik niet BIJ1. Liever volgorde o.b.v.
betrokkenheid i.p.v. o.b.v. hiërarchie.

Johanna: eens met Myrthe

Mick: nieuwe volgorde gaat over leesbaarheid, waar het voorstel ook spelfouten helpt fixen. De
volgorde betekent verder niets.

Tessi: Voor de leesbaarheid eens met Mick, want b.v. de sectie over commissies wijst terug naar
het partijbestuur.

Stemming: 9 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. Het wijzigingsvoorstel is hierbij
aangenomen.

Tweede voorstel: meer inhoudelijke wijzigingen

Voorzitter geeft aan dat niet iedereen het heeft doorgenomen, en gezien niet eenvoudig te zien
is wat er gewijzigd is het misschien in een andere vorm moet worden gegoten.

Mick: Het is lastig dit in een andere vorm te gieten, gezien de samenhang in het document: als
je iets eerder in het document wijzigt beïnvloedt dit ook al snel de rest van het document.

Voorzitter Leon:
Ik heb de indruk dat men het tweede voorstel later pas wil behandelen.

Mick:
Ik vind het teleurstellend hoe dit is gegaan. Ik heb geprobeerd mensen te vragen om het
document te lezen, om hierover een meeting te doen en feedback te geven, maar hier zijn maar
een paar mensen op ingegaan.
De gasten zijn deze week aangekondigd, daar kan je niet mee werken in voorbereiding.
Als we dat nu niet behandelen, dan moet dat de volgende vergadering goed behandeld worden.

Voorzitter Leon:
We moeten kijken hoe we ons beter kunnen organiseren, maar helaas zal een stemming dan
pas de volgende keer worden.

Ruud:
We hebben wel besloten dat elke afdeling de uitnodiging moet krijgen, en dat is dan aan de
afdeling of ze een afgevaardigde sturen, maar wij moeten het wel faciliteren.
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Voorzitter Leon:
We zullen het voor de volgende keer dan wel moeten lezen en in stemming moeten brengen.

Myrthe:
Volgende keer graag de wijzigingen in de drive zetten, nu is het lastig voor mensen om zich
voor te bereiden.
Niet handig om wijzigingen in één voorstel te zetten, beter om per punt te behandelen zodat we
ook deels kunnen aannemen en los ter discussie kunnen stellen, i.p.v. dat het geheel wordt
afgewezen en alles voor niets is gedaan.
Als er andere mensen hebben meegeschreven aan de wijzigingen graag ook de namen
daarvan geven. Zo maken we duidelijker aan elkaar of een voorstel breed gedragen is.

Instelling presidium

Rebekka: Hoop dat jullie dit voorstel willen aannemen.

Mick: Om dit te implementeren is er een wijziging nodig in huishoudelijk reglement, want het
verslag ligt daarin nu bij partijbureau.

Rebekka: Zou goed kunnen. Wijziging daaraan is natuurlijk aan de partijraad.

Alba?: Dat reglement heeft het over verantwoordelijkheid. Dat hoeft niet aangepast worden voor
een commissie om hierin bij te kunnen staan.

Nadine: Zijn er minstens 3 leden bereid?

Rebekka: Net als we eerder zeiden, vraag je wel af of het wenselijk is om uitvoerende en
controlerende macht te mengen.

Stemming: 9 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. Het voorstel is hierbij aangenomen.

Een bijbehorende wijziging aan het huishoudelijk reglement is nog TODO voor partijraad.

Commissie gelijk samenstellen:
Johanna, Teun en Leon zijn nu onderdeel van de commissie, verdere partijraadsleden welkom.

Eilandraadsverkiezing

Ruud: kan het moeilijk inschatten, benieuwd naar punt 3.
Leest wantrouwen, is dat dan een punt om niet mee te doen?
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Teun:
Punt 2 is er een plan hoe we dat daadwerkelijk gaan doen?

Leon: Wat moet ik mij voorstellen bij de aanwezigheid van de leden van de eilanden.
Zijn dat er 20 of 200?

Rebekka:
Door wantrouwen in de politiek hebben we een opdracht, we moeten bottom-up gaan werken in
plaats van al mee te doen.
Het is nodig om ons daar meer te vestigen.
We zijn niet op alle eilanden razend populair. Op Saba doen we het goed, 50%. Geen ledenlijst
bij de hand voor de aantallen, en weinig actieve leden op de eilanden.
We hebben wel structurele contacten op St. Maarten, koninkrijksrelaties zijn belangrijk voor de
tweede kamer.
Sylvana is van de zomer langs geweest, en is vervolgens op Curaçao de kunstenaars en
activisten gaan ontmoeten.

Ruud: Als je aan belangenbehartiging wilt doen, maar over 4 jaar is het lang.

Rebekka: het is eigenlijk niet gebruikelijk om mee te doen met de verkiezingen, laat staan
gezien we er nog niet sterk geworteld zijn.
Ben het met je eens 4 jaar is lang.

Ruud: zijn er dan geen zuster partijen daar waar we mee kunnen samenwerken?

Rebekka: Goed idee om te onderzoeken. Weet niet meteen welke partijen hiervoor in
aanmerking zouden komen daar.

Punt van orde van Akef: verzoekt informatie over de situatie in de eilanden te delen in
Bestuursplan.

Alba: voor een eiland als Bonaire kunnen wij hier aandacht vragen, de kosten van leven zijn
120% en uitkeringen 70%.

Stemming: 9 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. Het voorstel is hierbij aangenomen.

Agenda-onderwerpen vreemd aan de orde van de dag

Teun:
Ik heb dingen voor de vergadering voorbereid, en daarin gaan sommige dingen fout als bij het
uitnodigen van gasten. Als jullie punten hebben of feedback herinner me hier dan aan graag.
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Motie Transparant Bestuur

Mick: leest motie voor ingediend met Teun over het verbeteren van de transparantie van het
partijbestuur richting de partijraad over bestuursvergaderingen.

Reactie voorzitter Rebekka namens partijbestuur:
Eens over transparantie, hier kunnen wij mee akkoord gaan.
Motie wordt aanvaard.

Ruud: Ik vind de motie te vaag, wat wil je hiermee? Is het goed als je na 14 dagen de agenda
krijgt? En wat wil je hier dan mee?

Johanna onderschrijft Ruuds vragen.

Rebekka: wij staan positief over het voorstel, maar wij gaan niet over de verdere discussie.

Akef: voorstel om de agenda's binnen een bepaalde termijn ipv 'redelijke termijn' toe te laten
sturen.

Mick: Akkoord om het eerste vagere deel van het voorstel over transparantie verbeteren door te
strepen. In de tweede had ik 'redelijke termijn' gezegd omdat het niet aankomt op de dag.

Dinah:
Moet besproken worden met de rest van het bestuur, maar we willen zeker een transparant
bestuur en wat dat betreft is het prima.

Mick:
Op deze manier, omdat je het partijbestuur niet extra werk geeft, en zodat wij kunnen volgen
wat de prioriteiten zijn van het bestuur.
Eerste deel is geschrapt en de termijn veranderd naar twee weken.

Stemming: 7 voor, 0 tegen, 2 onthoudingen. De motie is hierbij aangenomen.

Besluitenlijst

Wijzigingsvoorstellen Reglement van Orde partijraad

● Johanna Blinker: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Ruud Baars: Voor
● Naomi Aigba: Voor
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● Teun Otte: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Leon Timmermans: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor

9 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.

Wijzigingsvoorstellen huishoudelijk reglement: spelfouten en volgorde

● Johanna Blinker: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Ruud Baars: Voor
● Naomi Aigba: Voor
● Teun Otte: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Leon Timmermans: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor

9 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.

Motie instelling presidium

● Johanna Blinker: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Ruud Baars: Voor
● Naomi Aigba: Voor
● Teun Otte: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Leon Timmermans: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor

9 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.

Motie Eilandraadsverkiezing

● Johanna Blinker: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Ruud Baars: Voor
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● Naomi Aigba: Voor
● Teun Otte: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Leon Timmermans: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor

9 Voor, 0 Tegen, 0 Onthoudingen. Aangenomen.

Motie Transparant Bestuur

● Johanna Blinker: Voor
● Tessi Marks: Voor
● Ruud Baars: Onthoudt
● Naomi Aigba: Onthoudt
● Teun Otte: Voor
● Myrthe Minnaert: Voor
● Mick van Dijk: Voor
● Leon Timmermans: Voor
● Akef Ibrahimi: Voor

7 Voor, 0 Tegen, 2 Onthoudingen. Aangenomen.

Toezeggingen

n.v.t.

Presentielijst

Fysiek aanwezig op de vergadering waren de volgende partijraadsleden:
● Ruud Baars
● Johanna Blinker
● Mick van Dijk
● Akef Ibrahimi
● Tessi Marks
● Myrthe Minnaert
● Teun Otte
● Leon Timmermans

Digitaal aanwezig waren de volgende partijraadsleden:
● Naomi Aigba
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Afwezige partijraadsleden waren:

● Daniëlle Engel
● Ryan Ramharak

Naast de leden van de partijraad waren de volgende leden aanwezig:
● Rebekka: voorzitter partijbestuur
● Dinah: bestuurslid partijbestuur
● Petra: bestuurslid partijbestuur
● Dajana: co-secretaris
● Kiara: co-secretaris
● Nadine Avéres: gast uit afdelingsbestuur Den Haag
● Alba Arendsen: gast uit afdelingsbestuur Arnhem-Nijmegen

Lijst stukken

● Agenda (eerste versie)
● Agenda (tweede versie)
● Wijzigingsvoorstellen Reglement van Orde Partijraad door Mick van Dijk
● Instelling presidium: 'Voorstel van het partijbestuur voor het instellen van een

raadscontactcommissie onder artikel 9 van het Reglement van Orde om de
onderbezetting op het partijbureau het hoofd te bieden'

● Voorstel van het partijbestuur over deelname aan de eilandsraadverkiezingen
● Documenten omtrent wijzigingen huishoudelijk reglement:

○ 0.0 Toelichting op de wijzigingsvoorstellen
○ 1.a Wijzigingsvoorstel Mick volgorde en tekstuele verbeteringen HHR
○ 1.b Voorstel Mick nieuwe volgorde HHR en tekstuele verbeteringen
○ 2.b Wijzigingsvoorstel Mick Herzien Huishoudelijk Reglement
○ 2.c Voorstel Mick herzien Huishoudelijk Reglement

● Motie Transparant Bestuur (eerste versie)
● Motie Transparant Bestuur (tweede versie)
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1 Welkomstwoord door het partijbestuur. N.v.t.

2 Aanstellen voorzitter van de vergadering. Ter besluitvorming

3 Vaststellen van de agenda. Ter besluitvorming

4 Wijzigingsvoorstellen reglement van Orde partijraad. Ter besluitvorming

5 Update van het partijbestuur. Ter bespreking

6 [Ingetrokken] Verhoudingen tussen lokale afdelingsbesturen en
fracties, m.b.t. art. 5.8f van het HHR.

-

7 [Ingetrokken] Maandelijkse update afdelingen, m.b.t. 5.8c van
het HHR.

-

8 Agenda-onderwerpen vreemd aan de orde van de dag. Ter bespreking



1
Aanstellen voorzitter van de vergadering. Ter besluitvorming

2
Vaststellen van de agenda. Ter besluitvorming

3
Wijzigingsvoorstellen reglement van Orde partijraad. Ter besluitvorming

4
Update van het partijbestuur. Ter bespreking

5
Wijzigingsvoorstellen huishoudelijke regelement Ter besluitvorming

6
Instelling presidium Ter besluitvorming

7 Eilandraadsverkiezing
Ter besluitvorming

8
Agenda-onderwerpen vreemd aan de orde van de dag. Ter bespreking

9



WRVO 1, Voorstel tekstuele verbeteringen

In het RVO zijn een aantal taalfouten gemaakt, in dit voorstel stel ik voor die te verbeteren.

Wijzigen:

Artikel 2 lid 3.
- Vertrouwelijke informatie en documenten waarover geheimhouding is opgelegd worden

alleen besproken in besloten vergaderingen of delen van de vergadering die besloten zijn.
Naar:

- Vertrouwelijke informatie en documenten waarover geheimhouding is afgesproken worden
alleen besproken in besloten vergaderingen of delen van de vergadering die besloten zijn.

Artikel 6 lid 9.
- Indien door het voortijdig verlaten van de vergadering door een partijraadslid het quorum

zoals bedoelt in 4, 5, 6, en 7 vervalt, dan treden de procedures die in deze leden worden
beschreven niet in werking.

Naar:
- Indien door het voortijdig verlaten van de vergadering door een partijraadslid het quorum

zoals bedoeld in 4, 5, 6, en 7 vervalt, dan treden de procedures die in deze leden worden
beschreven niet in werking.

Artikel 10 lid 4 en 5.
- Na toezending hebben raadsleden 3 dagen de mogelijkheid om schriftelijk aan de secretaris

kenbaar te maken of de notulen en de bijlagen in hun ogen ontbrekende en/of onjuiste
elementen bevatten, en of er delen van de notulen en bijlagen zijn die in hun ogen wel of juist
niet openbaar zouden moeten zijn.
Indien geen van de raadsleden binnen 3 dagen na toezending van de herziende notulen
bezwaar aantekent worden de notulen en de bijlagen geacht te zijn aangenomen.
De secretaris zendt de raad hierna zo spoedig mogelijk herziende notulen en bijlagen toe, of
motiveert waarom de eerder toegezonden notulen in hun ogen volledig en correct zijn en hun
oordeel over het al dan niet besloten houden van delen van de notulen en bijlagen correct is.

- Indien geen van de raadsleden binnen 3 dagen na toezending van de herziende notulen
bezwaar aantekent worden de notulen en de bijlagen geacht te zijn aangenomen. Indien een
of meerdere raadsleden bezwaar aantekenen worden de notulen en de bijlagen op de
eerstvolgende partijraadsvergadering behandeld en in stemming gebracht. Notulen en de
bijlagen behorende bij een besloten vergadering of bij een besloten deel van de vergadering
worden in een besloten deel van een vergadering behandeld.

Naar:
- Na toezending hebben raadsleden 3 dagen de mogelijkheid om schriftelijk aan de secretaris

kenbaar te maken of de notulen en de bijlagen in hun ogen ontbrekende en/of onjuiste
elementen bevatten, en of er delen van de notulen en bijlagen zijn die in hun ogen wel of juist
niet openbaar zouden moeten zijn.
Indien geen van de raadsleden binnen 3 dagen na toezending van de herziene notulen
bezwaar aantekent worden de notulen en de bijlagen geacht te zijn aangenomen.



De secretaris zendt de raad hierna zo spoedig mogelijk herziene notulen en bijlagen toe, of
motiveert waarom de eerder toegezonden notulen in hun ogen volledig en correct zijn en hun
oordeel over het al dan niet besloten houden van delen van de notulen en bijlagen correct is.

- Indien geen van de raadsleden binnen 3 dagen na toezending van de herziene notulen
bezwaar aantekent worden de notulen en de bijlagen geacht te zijn aangenomen. Indien een
of meerdere raadsleden bezwaar aantekenen worden de notulen en de bijlagen op de
eerstvolgende partijraadsvergadering behandeld en in stemming gebracht. Notulen en de
bijlagen behorende bij een besloten vergadering of bij een besloten deel van de vergadering
worden in een besloten deel van een vergadering behandeld.

Artikel 10 lid 6.
- Aangenomen notulen en de bijlagen worden de secretaris en de gekozen voorzitter van de in

de notulen beschreven vergadering ondertekent.
Naar:

- Aangenomen notulen en de bijlagen worden de secretaris en de gekozen voorzitter van de in
de notulen beschreven vergadering ondertekend.

Artikel 19 lid 2.
- Nadat alle andere aanwezige partijraarsleden gevraagd zijn hun mondelinge stem uit te

brengen controleert de voorzitter of de technische problemen bij het lid dat nog geen stem
heeft uitgebracht of de leden die nog geen stem hebben uitgebracht, maar wel deelnam aan
de vergadering, zijn verholpen. Indien de technische problemen zijn verholpen, krijgt het lid of
de leden nogmaals de kans mondeling een stem uit te brengen.

Naar:
- Nadat alle andere aanwezige partijraadsleden gevraagd zijn hun mondelinge stem uit te

brengen controleert de voorzitter of de technische problemen bij het lid dat nog geen stem
heeft uitgebracht of de leden die nog geen stem hebben uitgebracht, maar wel deelnam aan
de vergadering, zijn verholpen. Indien de technische problemen zijn verholpen, krijgt het lid of
de leden nogmaals de kans mondeling een stem uit te brengen.

Artikel 19 lid 4.
- Indien de stem van een lid of de leden die door een technische storing, zoals bedoelt in lid 2

en 3, wel doorslaggevend kan zijn wordt de stemming van onwaarde geacht en wordt het
besluit op de eerstvolgende vergadering of op een moment voor de eerstvolgende
partijraadsvergadering via een schriftelijke consultatie als bedoeld in artikel 25, van dit
reglement, opnieuw in stemming gebracht.

Naar:
- Indien de stem van een lid of de leden die door een technische storing, zoals bedoeld in lid 2

en 3, wel doorslaggevend kan zijn wordt de stemming van onwaarde geacht en wordt het
besluit op de eerstvolgende vergadering of op een moment voor de eerstvolgende
partijraadsvergadering via een schriftelijke consultatie als bedoeld in artikel 25, van dit
reglement, opnieuw in stemming gebracht.

Titel hoofdstuk 10

- Hoofstuk 10 Slotbepalingen

Naar:



- Hoofdstuk 10 Slotbepalingen

Artikel 28 Citeertitel
- Het reglement wordt aangehaald als reglement van orde partijraad BIJ1.

Naar:

- Dit reglement wordt aangehaald als reglement van orde partijraad BIJ1.

Indiener(s):

- Mick van Dijk



WRVO 2, Voorstel toevoegen kop

Alle artikelen hebben een kop, behalve artikel 25, aangezien deze later is toegevoegd via een

wijzigingsvoorstel. Ik stel voor dit toe te voegen.

Wijzigen:

- Artikel 25

Naar:

- Artikel 25 Toegankelijkheid

Indiener(s):

- Mick van Dijk



WRVO 3, Vereenvoudigen notulen

In het opstellen van de notulen is gebleken dat het woordelijk weergeven van stemverklaringen

vrijwel onmogelijk was doordat op de opname veel stemmen door elkaar heen liepen, en

stemverklaringen door de leden die ze afgaven werden onderbroken om te reageren op opmerkingen

buiten de microfoon. Ik stel voor om het RVO op dit punt te wijzigen zodat het gemakkelijker wordt

om de notulen op te stellen

Wijzigen:

Artikel 10 lid j, k, l

- de volledige tekst van eventuele stemverklaringen;
- de volledige tekst van de genomen besluiten;
- de integrale tekst van eventuele door het partijbestuur in de partijraad gedane mondelinge

beantwoording- of toelichting van schriftelijke of mondelinge vragen van de partijraad of
partijraadsleden.

Naar:

- de inhoud van eventuele stemverklaringen;
- de inhoud van de genomen besluiten;
- de inhoud van eventuele door het partijbestuur in de partijraad gedane mondelinge

beantwoording- of toelichting van schriftelijke of mondelinge vragen van de partijraad of

partijraadsleden.

Indiener(s):

- Mick van Dijk



WRVO 4, Verbeteren inwinnen inlichtingen

Ik merkte dat toen ik recent het bestuur wilde vragen om de raad een aantal documenten te sturen,

ik geen goed artikel in het RVO kon vinden dat specifiek om het opvragen van documenten gaat. Er

staan wel artikelen over het inwinnen van inlichtingen en schriftelijke vragen in, maar een artikel om

documenten op te vragen ontbreekt. Ik wil daarom het hoofdstuk 8 verbeteren om dat er wel in op

te nemen.

Wijzigen:

Hoofdstuk 8 Inwinnen inlichtingen

Artikel 20 Inlichtingen
1. Indien een lid van de partijraad inlichtingen wenst van het partijbestuur of van een lid van

het partijbestuur over een onderwerp in een vergadering van de partijraad, dient het lid
daartoe ten minste drie dagen vóór aanvang van de vergadering een verzoek via het
partijbureau of de bestuurssecretaris in.

2. Bij spoedeisende gevallen dient het verzoek, onder vermelding van het onderwerp, ten minste
24 uur voor de aanvang van de vergadering via het partijbureau of de partijsecretaris te
worden ingediend.

3. De inlichtingen worden in de eerste vergadering na het indienen van het verzoek verstrekt.
Indien dit niet mogelijk is motiveert het partijbestuur of het partijbestuurslid waarom dit niet
mogelijk is, en worden de inlichtingen zo snel mogelijk en binnen een op de vergadering
overeengekomen termijn mondeling of schriftelijk verstrekt.

4. Indien de gevraagde inlichtingen mondeling in de vergadering worden verstrekt, dan worden
deze als zodanig en voldoende duidelijk opgenomen in de notulen.

5. Indien een lid van de partijraad buiten de orde van een vergadering mondeling of schriftelijk
inlichtingen verzoekt, dan stelt het partijbureau de leden van de partijraad daarvan zo
spoedig mogelijk in kennis.

6. Inlichting worden aan alle leden van de partijraad verstrekt, tenzij er zwaarwegende redenen
zijn dit niet te doen en de partijraad met een eenvoudige meerderheid van stemmen de
inlichtingen niet aan alle leden van de partijraad te verstrekken.

Artikel 21 Schriftelijke vragen
1. Ieder lid van de partijraad heeft het recht aan het bestuur schriftelijk vragen te stellen. Deze

vragen dienen via het partijbureau of de bestuurssecretaris te worden ingediend.
2. De vragen worden zo snel mogelijk, uiterlijk op de 28e dag nadat ze zijn ingediend, schriftelijk

beantwoord.
3. Het bestuur stuurt het antwoord zo snel mogelijk schriftelijk naar de leden van de partijraad.

De raad kan het bestuur de opdracht geven hun antwoord mondeling toe te lichten op de
eerstvolgende vergadering van de raad. Het bestuur kan ook uit eigen beweging de raad
toestemming vragen de ruimte te bieden haar antwoorden mondeling toe te lichten op de
eerstvolgende partijraadsvergadering. Indien de eerstvolgende partijraadsvergadering
binnen de beantwoordingstermijn zoals genoemd in lid 2 van dit artikel valt kan het bestuur
de raad toestemming vragen de ruimte te bieden haar antwoorden mondeling te geven op
deze partijraadsvergadering.

4. Indien beantwoording binnen de vastgelegde termijn niet mogelijk is maakt het bestuur dit
zodra dit hen dit duidelijk wordt schriftelijk en met opgaaf van reden kenbaar aan de
partijraad.



5. Indien beantwoording binnen de genoemde termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, gebeurt dit
zo spoedig mogelijk daarna. Indien dit niet is gebeurt voor de eerstvolgende
partijraadsvergadering ligt het bestuur op deze vergadering mondeling de reden toe.

6. Indien er tegen beantwoording bezwaar bestaat, wordt dit de vraagsteller en alle leden van
de partijraad onder opgave van redenen schriftelijk medegedeeld, en ligt het bestuur dit
mondeling toe op de eerstvolgende partijraadsvergadering.

Naar:

Hoofdstuk 8 Inwinnen inlichtingen

Artikel 20 Inlichtingen
1. Indien een lid van de partijraad inlichtingen wenst van het partijbestuur of van een lid van

het partijbestuur over een onderwerp in een vergadering van de partijraad, dient het lid
daartoe ten minste drie dagen vóór aanvang van de vergadering een verzoek via het
partijbureau of de bestuurssecretaris in.

2. Bij spoedeisende gevallen dient het verzoek, onder vermelding van het onderwerp, ten minste
24 uur voor de aanvang van de vergadering via het partijbureau of de partijsecretaris te
worden ingediend.

3. De inlichtingen worden in de eerste vergadering na het indienen van het verzoek verstrekt.
Indien dit niet mogelijk is motiveert het partijbestuur of het partijbestuurslid waarom dit niet
mogelijk is, en worden de inlichtingen zo snel mogelijk en binnen een op de vergadering
overeengekomen termijn mondeling of schriftelijk verstrekt.

4. Indien de gevraagde inlichtingen mondeling in de vergadering worden verstrekt, dan worden
deze als zodanig en voldoende duidelijk opgenomen in de notulen.

5. Indien een lid van de partijraad buiten de orde van een vergadering mondeling of schriftelijk
inlichtingen verzoekt, dan stelt het partijbureau de leden van de partijraad daarvan zo
spoedig mogelijk in kennis.

6. Inlichtingen worden aan alle leden van de partijraad verstrekt, tenzij er zwaarwegende
redenen zijn dit niet te doen en de partijraad met een eenvoudige meerderheid van stemmen
het besluit neemt de inlichtingen niet aan alle leden van de partijraad te verstrekken.

Artikel 21 Schriftelijke vragen
1. Ieder lid van de partijraad heeft het recht aan het bestuur of aan leden van het bestuur

schriftelijk vragen te stellen. Deze vragen dienen via het partijbureau, via de
bestuurssecretaris, of, in bijzondere gevallen, via een bestuurslid te worden ingediend.

2. Ieder lid van de partijraad heeft het recht het bestuur of leden van het bestuur te vragen
documenten te verstrekken. Deze documenten kunnen via het partijbureau, de
bestuurssecretaris of een bestuurslid worden opgevraagd.

3. De vragen worden zo snel mogelijk, uiterlijk op de 28e dag nadat ze zijn ingediend, schriftelijk
beantwoord.

4. De documenten worden zo snel mogelijk, uiterlijk op de 28e dag nadat ze zijn opgevraagd,
schriftelijk verstrekt.

5. Het bestuur stuurt het antwoord dan wel de documenten zo snel mogelijk schriftelijk naar de
leden van de partijraad. De raad kan het bestuur de opdracht geven hun antwoord dan wel
de documenten mondeling toe te lichten op de eerstvolgende vergadering van de raad. Het
bestuur kan ook uit eigen beweging de raad toestemming vragen de ruimte te bieden haar
antwoorden mondeling toe te lichten op de eerstvolgende partijraadsvergadering. Indien de
eerstvolgende partijraadsvergadering binnen de beantwoordingstermijn zoals genoemd in lid
2 van dit artikel valt kan het bestuur de raad toestemming vragen de ruimte te bieden haar
antwoorden mondeling te geven op deze partijraadsvergadering.



6. Indien beantwoording dan wel verstrekking van de documenten binnen de vastgelegde
termijn niet mogelijk is maakt het bestuur dit zodra dit hen dit duidelijk wordt schriftelijk en
met opgaaf van reden kenbaar aan de partijraad.

7. Indien beantwoording dan wel verstrekking van de documenten binnen de genoemde termijn
redelijkerwijs niet mogelijk is, gebeurt dit zo spoedig mogelijk daarna. Indien dit niet is
gebeurt voor de eerstvolgende partijraadsvergadering ligt het bestuur op deze vergadering
mondeling de reden toe.

8. Indien er tegen beantwoording dan wel verstrekking van de documenten bezwaar bestaat,
wordt dit de vraagsteller dan wel opvrager en alle leden van de partijraad onder opgave van
redenen schriftelijk medegedeeld, en ligt het bestuur dit mondeling toe op de eerstvolgende
partijraadsvergadering.

Indiener(s):

- Mick van Dijk



WRVO 5, Verbeteren artikel commissies

In het artikel over commissies staat op dit moment nog niets over het betrekken van derden, dwz

niet-partijraadsleden, bij commissies. Het lijkt me goed dit toe te voegen.

Wijzigen:

Artikel 23 Commissies
1. De partijraadsvergadering is bevoegd partijraadscommissies op te richten en op te heffen.
2. De partijraad houdt ook bij de vorming van partijraadscommissies rekening met

representatie, diversiteit en inclusiviteit. Indien blijkt dat de samenstelling van de commissie
weinig divers is, dient de partijraad ofwel te zoeken naar deze diversiteit, ofwel het vormen
van deze commissie uit te stellen.

3. Leden van de partijraad zijn vrij lid te worden van iedere partijraadscommissie, tenzij de
partijraad anders beslist.

4. Notulen van de partijraadscommissies worden gedeeld met de partijraad.
5. Partijraadscommissies hebben geen zelfstandig recht besluiten te nemen namens de raad,

maar kunnen bijvoorbeeld de taak krijgen onderzoek te doen voor-, voorstellen te doen aan-
en adviezen uit te brengen aan de raad. Hierbij kunnen de commissies derden betrekken, die
geen lid zijn van de partijraad.

Naar:

Artikel 23 Commissies

1. De partijraadsvergadering is bevoegd partijraadscommissies op te richten en op te heffen.
Partijraadscommissies vallen onder de verantwoordelijkheid van de partijraad.

2. De partijraad houdt ook bij de vorming van partijraadscommissies rekening met
representatie, diversiteit en inclusiviteit. Indien blijkt dat de samenstelling van de commissie
weinig divers is, dient de partijraad ofwel te zoeken naar deze diversiteit, ofwel het vormen
van deze commissie uit te stellen.

3. Leden van de partijraad zijn vrij lid te worden van iedere partijraadscommissie, tenzij de
partijraad anders beslist.

4. Partijraadscommissies kunnen, indien de partijraad dit wenselijk acht, derden betrekken, die
geen lid zijn van de partijraad. Deze derden dienen lid te zijn van de partij.

5. De partijraad kan ook commissies vormen die volledig uit derden bestaan. Deze derden
dienen lid te zijn van de partij.

6. Notulen van de partijraadscommissies worden gedeeld met de partijraad.
7. Partijraadscommissies hebben geen zelfstandig recht besluiten te nemen namens de raad,

maar kunnen bijvoorbeeld de taak krijgen onderzoek te doen voor-, voorstellen te doen aan-
en adviezen uit te brengen aan de raad.

Indiener(s):

- Mick van Dijk



WRVO 6, Toevoegen lid afwijken van RVO

In het artikel over commissies staat op dit moment nog niets over het betrekken van derden, dwz

niet-partijraadsleden, bij commissies. Het lijkt me goed dit toe te voegen.

Wijzigen:

Artikel 24 Geschillen over toepassing en onvoorziene gevallen
1. Indien het reglement van orde partijraad BIJ1 conflicteert met het Huishoudelijk Reglement

BIJ1 en/of de Statuten van BIJ1 hebben het Huishoudelijk Reglement en/of de statuten altijd
voorrang op het reglement van orde partijraad BIJ1.

2. Bij een geschil over de toepassing van het reglement van orde partijraad BIJ1 en in de
gevallen waarin het reglement van orde partijraad BIJ1 niet of niet voldoende voorziet beslist
de voorzitter van de vergadering.

3. Indien een of meerdere leden het oneens zijn over het oordeel van de voorzitter bepaalt de
vergadering met een simpele meerderheid van stemmen hoe het reglement moet worden
toegepast en/of hoe een zaak waarin het reglement van orde niet voldoende voorziet moet
worden behandeld.

Naar:

Artikel 24 Geschillen over toepassing, onvoorziene gevallen en afwijken van

het Reglement van Orde
1. Indien het reglement van orde partijraad BIJ1 conflicteert met het Huishoudelijk Reglement

BIJ1 en/of de Statuten van BIJ1 hebben het Huishoudelijk Reglement en/of de statuten altijd
voorrang op het reglement van orde partijraad BIJ1.

2. Bij een geschil over de toepassing van het reglement van orde partijraad BIJ1 en in de
gevallen waarin het reglement van orde partijraad BIJ1 niet of niet voldoende voorziet beslist
de voorzitter van de vergadering.

3. Indien een of meerdere leden het oneens zijn over het oordeel van de voorzitter bepaalt de
vergadering met een simpele meerderheid van stemmen hoe het reglement moet worden
toegepast en/of hoe een zaak waarin het reglement van orde niet voldoende voorziet moet
worden behandeld.

4. De partijraad kan met een simpele meerderheid van stemmen besluiten af te wijken van het
reglement van orde.

Indiener(s):

Mick van Dijk



WRVO 7, Verduidelijken inwerkingtreding

In het artikel over wijzingen staat op dit moment nog niets over inwerkingtreding. Het lijkt me goed

dit toe te voegen.

Wijzigen:

Artikel 26 Wijziging
Wijziging en vervanging van het reglement van orde partijraad BIJ1 vindt plaats middels een

simpele meerderheid van ter vergadering aanwezige partijraadsleden.

Naar:

Artikel 26 Wijziging
Wijziging en vervanging van het reglement van orde partijraad BIJ1 vindt plaats middels een

simpele meerderheid van ter vergadering aanwezige partijraadsleden. Wijzigingen en
vervangingen van het Reglement van orde Partijraad BIJ1 treden in werking op de eerste dag
nadat ze door de partijraad zijn aangenomen, tenzij de partijraad anders bepaalt.

Indiener(s):

- Mick van Dijk



WRVO 8, Besluitvorming bij acclamatie
Op dit moment is besluitvorming bij acclamatie nog niet opgenomen in het RVO. In de praktijk is
gebleken dat dit wel heel handig kan zijn. Daarom stel ik voor een lid toe te voegen aan artikel 14 van
het RVO:

- Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, indien geen van de aanwezige stemgerechtigden
hier bezwaar tegen heeft.

Indiener(s):
- Mick van Dijk



WRVO 9, Voorstel versoepelen deadline toezending
stukken.

De eisen omtrent het verzenden van stukken zijn op dit moment iets te streng. Het is niet altijd

praktisch om stukken 10 dagen voor de vergadering aan te leveren. Ik stel voor artikel 5 daarom te

wijzigen.

Wijzigen:

Artikel 5 Verzending agenda en stukken

1. De uitnodiging de agenda en de daarvoor in aanmerking komende op de agenda betrekking

hebbende stukken worden door het partijbureau ten minste tien dagen voor de vergadering

waarin de behandeling plaatsvindt aan de leden van de partijraad toegezonden.

2. Indien er stukken later dan 10 dagen voor de vergadering worden toegestuurd gebeurt dit

gemotiveerd. De partijraad bespreekt en besluit ter vergadering of behandeling van deze

stukken met de beperkte voorbereidingstijd mogelijk is, of moet worden uitgesteld.

3. Indien er stukken zijn die omwille van de privacy, veiligheid of andere zwaarwegende redenen

niet verstuurd kunnen worden naar de leden van de partijraad, worden deze stukken ter

inzage gelegd op één of meerdere locaties, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt

gehouden met de bereikbaarheid voor alle leden van de partijraad.

Naar:

Artikel 5 Verzending agenda en stukken

1. De uitnodiging, de agenda en de daarvoor in aanmerking komende op de agenda betrekking

hebbende stukken worden door het partijbureau op tijd aan de leden van de partijraad

toegezonden. Richtlijn is ten minste tien dagen voor de vergadering waarin de behandeling

plaatsvindt.

2. Indien er stukken zijn die omwille van de privacy, veiligheid of andere zwaarwegende redenen

niet verstuurd kunnen worden naar de leden van de partijraad, worden deze stukken ter

inzage gelegd op één of meerdere locaties, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden

met de bereikbaarheid voor alle leden van de partijraad.

Indiener(s):

- Mick van Dijk



Voorstel van het partijbestuur voor het instellen van een raadscontactcommissie
onder artikel 9 van het Reglement van Orde om de onderbezetting op het partijbureau
het hoofd te bieden.

Beste leden van de partijraad,

Tijdens de vorige partijraadsvergadering van 28 augustus vertelde het partijbestuur over de
onderbezetting op het partijbureau. Inmiddels is deze onderbezetting nog iets verergerd.
Een tweede medewerker heeft zich langdurig ziek gemeld wegens burn-outklachten. Dat
betekent dat nog slechts drie medewerkers actief werkzaam zijn.

Genomen acties
Het partijbestuur heeft in de afgelopen weken de leiding gepakt om het vraagstuk rondom de
onderbezetting op te lossen. Zo heeft er op donderdag 1 september een eerste meeting
plaatsgevonden met drie actieve leden, die zich hebben gemeld om een plan op te stellen
voor vrijwilligersactivatie en -coördinatie. Dit traject is in gang gezet om de cirkel te
doorbreken van ondercapaciteit en het niet-activeren van mensen om de ondercapaciteit te
verhelpen.

Ook is het partijbestuur op zoek naar vrijwilligers om te ondersteunen in de administratieve
werkzaamheden. Voor nu worden die taken opgevangen door bestuurders Leonieke, Cheryl
en Michele. Parallel hieraan heeft het partijbestuur er werk van gemaakt om een claim neer
te leggen bij de ziekteverzekering, die het loon zal uitbetalen van de zieke medewerkers.
Met dit geld kunnen tijdelijk extra krachten worden aangenomen. Daarom zijn we nu bezig
met het aannemen van een extra afdelingscoördinator voor een halve FTE ter
ziektevervanging van een andere medewerker.

In ons bestuursplan zullen we verder aandacht besteden aan het opzetten van goed
werkgeverschap, een heldere organisatiestructuur en burnoutpreventie.

Aanleiding voor het voorstel
Conclusie blijft wel dat we zitten met een acuut probleem van ondercapaciteit. Dat betekent
dat we onvoldoende capaciteit hebben om de partijraadsvergaderingen goed te kunnen
organiseren.

Voorstel
Het partijbestuur zou daarom willen voorstellen om in ieder geval tot 1 maart een
raadscontactcommissie in te stellen, bestaande uit tenminste 3 leden van de partijraad, die
in overleg met het partijbestuur de ondersteuningstaken kan oppakken die volgens de
reglementen zijn belegd bij het partijbureau op te vangen.

Tot de taken van het presidium behoren:
- het organiseren van partijraadsvergaderingen;
- het verzorgen van notulen en het verslag;
- het publiceren van verslagen van de partijraad;
- het toezien op de uitvoering van aangenomen voorstellen.

Dit gremium kan worden ingesteld op basis van artikel 9 van het reglement van orde.



Met kameraadschappelijke groet,
Namens het partijbestuur,

Ruud Tevreden en Rebekka Timmer



Voorstel van het partijbestuur over deelname aan de eilandsraadverkiezingen.

Beste leden van de partijraad,

Op 28 augustus 2022 heeft de partijraad een stuk behandeld over deelname aan onder
andere de verkiezingen voor de eilandsraden van Bonaire, Statia en Saba. Het bestuur had
voorgesteld hierover een schriftelijke consultatie te houden. Hiermee heeft uw partijraad
ingestemd.

Op 6 en 7 september 2022 heeft het partijbestuur verschillende gesprekken gehad met
partijgenoten die relevante meningen hebben ter zake over de vraag omtrent deelname. Uit
deze gesprekken volgden de volgende conclusies.

1. We zien dat het niet gebruikelijk is dat landelijke partijen aan de
eilandsraadverkiezingen meedoen. Zonder lokaal geworteld te zijn in de
gemeenschappen is het überhaupt de vraag of er gesproken kan worden over
oprechte representatie.

2. Het is daarom van belang om eerst te werken aan de opbouw van een beweging en
worteling te vinden als partij op de eilanden, zodat we gevoel en binding krijgen met
de heersende problematiek of uitdagingen, en de kansen voor structurele
gelijkwaardige en duurzame veranderingen.

3. Bezien het wantrouwen van mensen in de politiek, is het wenselijker om een
bottom-up aanpak te gebruiken, in plaats van een top-down aanpak vanuit de
politiek. Daarbij is de politiek gebonden aan tal van koloniale constructies, die echte
verandering moeilijk maken.

Daarom stelt het partijbestuur voor om niet deel te nemen aan de
eilandsraadverkiezingen.

Met kameraadschappelijke groet,
Namens het partijbestuur

Ruud Tevreden en Rebekka Timmer



0.1 Toelichting op de wijzigingsvoorstellen HHR
Mick
Omdat het HHR een ingewikkeld en sterk intern verbonden document is, lijkt het mij het
beste om wijzigingsvoorstellen in twee fases te doen.

De eerste fase is 1.a Wijzigingsvoorstel volgorde en tekstuele verbeteringen. In dit
wijzigingsvoorstel zijn geen inhoudelijke wijzigingen meegenomen, maar het maakt het HHR
een stuk leesbaarder, en daarmee ook de voorbereiding van verdere wijzigingen
gemakkelijker. Indien dit wijzigingsvoorstel wordt aangenomen, en ik heb geen reden om
aan te nemen dat dit niet zou gebeuren, wordt daarmee de versie van het HHR uit het
document 1.b Nieuwe volgorde Huishoudelijk Reglement en tekstuele verbeteringen Mick.
van kracht. Ik stel voor dat we dit voorstel voorafgaand aan de bespreking van zaken die
met het HHR verband houden in stemming brengen en dat we verdere wijzigingsvoorstellen
op deze tekst baseren.

De tweede fase is 2.b, toegelicht in 2.a, een voorstel een inhoudelijk gewijzigd HHR aan te
nemen. Dit document heet 2.c Voorstel Mick herzien Huishoudelijk Reglement. Ik stel voor
dit voorstel aan het einde van de bespreking van alles wat het HHR aangaat in stemming te
brengen.



1.a Wijzigingsvoorstel Mick volgorde en tekstuele
verbeteringen HHR
De partijraad, bijeen op 30 oktober 2022 in Utrecht, besluit de tekst van het Huishoudelijk
Reglement van BIJ1 zodanig te wijzigen dat het overeenkomt met de tekst in het document
1.b Voorstel nieuwe volgorde Huishoudelijk Reglement en tekstuele verbeteringen, en gaat
over tot de orde van de dag.

Ingediend door:
- Mick
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Lidmaatschap en Contributie

Artikel 1. Lidmaatschap
1. Het bestuur beslist over het toelaten van leden, zoals bepaald in artikel 4 van de

statuten.
2. Het kan redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd worden een persoon als lid toe

te laten of het lidmaatschap van een persoon te laten voortduren wanneer de ideeën,
gedragingen en uitingen van de persoon in kwestie strijdig zijn met de
grondbeginselen van BIJ1.

3. Bestaat tegen toelating geen bezwaar dan bevestigt het partijbureau vervolgens dat
hen is aangenomen als lid van de vereniging.

4. Bestaat tegen toelating wel bezwaar dan stelt het partijbureau de betrokkene hiervan
in kennis en wijst hen tevens op de mogelijkheid om beroep aan te tekenen.

5. Leden die hun contributie niet betalen krijgen een schriftelijk verzoek van het
partijbestuur om alsnog te betalen. Bij uitblijven van betaling zonder geldige reden
kan het partijbestuur besluiten tot opzegging van het lidmaatschap.

Artikel 2. Contributie
1. De hoogte van de door de leden te betalen contributie wordt jaarlijks door de

algemene vergadering vastgesteld.
2. Er kan door de algemene vergadering een afwijkende hoogte voor de contributie

voor leden woonachtig in Caribisch Nederland worden vastgesteld ten opzichte van
de hoogte van de contributie zoals bedoeld in lid 1.

3. De vereniging hanteert tevens een sociaal tarief voor wie de te betalen contributie
niet kan worden betaald om financiële redenen. De hoogte van dit tarief wordt ook
jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.



De Algemene Vergadering

Artikel 3. De Algemene Vergadering
1. De algemene vergadering is het hoogste beslissende orgaan van de partij.
2. De algemene vergadering wordt georganiseerd en voorgezeten door het

partijbestuur. Het partijbestuur stelt de agenda daarvoor vast. Alle leden worden
minstens twee weken van tevoren geïnformeerd over locatie, tijd en agenda. De
locatie is toegankelijk voor alle leden.

3. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. Hiertoe worden tijdig stappen
ondernomen voor bijvoorbeeld schrijf- en gebarentolken, toegankelijke visuele
presentaties, en andere benodigdheden. Een toereikend deel van de landelijke
partijkas wordt hiervoor toegekend.

4. De algemene vergadering heeft in ieder geval de volgende bevoegdheden:
a. Het controleren van het partijbestuur, de partijraad, de landelijke, provinciale

en Europese fracties;
b. Het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het partijbestuur en de

partijraad;
c. Het vaststellen van het inhoudelijk jaarverslag van de partij;
d. Het vaststellen van de jaarrekening en het voeren van controle op de

financiële bescheiden middels de kascontrolecommissie;
e. Het besluiten over wijzigingen in de statuten en, behoudens de bepalingen

van artikel 33 van dit reglement, het huishoudelijk reglement;
f. Het vaststellen van de jaarlijks te betalen contributie.

Artikel 4. Besluitvorming
1. Stemmingen worden mondeling gehouden, tenzij een lid een schriftelijke stemming

aanvraagt of de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht. Bij schriftelijke
stemming zal uit de aanwezige leden een stemcommissie samengesteld worden die
zal toezien op het tellen van de stemmen. Over personen wordt altijd schriftelijk
gestemd.

2. Besluiten worden genomen door een absolute meerderheid van stemmen, tenzij in
de statuten of dit reglement anders staat aangegeven.

3. Leden die niet bij een vergadering aanwezig kunnen zijn, hebben het recht een ander
lid te machtigen om namens hen te stemmen. Hiervoor moet een schriftelijke
machtiging opgesteld worden. Deze machtiging is bij het bestuur te verkrijgen.

4. Op de machtiging staan de eisen vermeld waaraan de volmachtgever en de
gemachtigde moeten voldoen. Vierentwintig uur voor de vergadering dient deze
machtiging door de volmachtgever gemeld te worden bij het partijbestuur en moet
door de gemachtigde worden meegenomen in de vergadering ter verificatie. Bij een
online vergadering moet de machtiging tenminste een uur voor de vergadering langs
elektronische weg verstuurd worden.

5. Een lid mag namens maximaal twee andere leden een stem uitbrengen.
6. De basisbepalingen over de besluitvorming zijn vastgelegd in de statuten.
7. Verdere zaken met betrekking tot de vergaderorde en besluitvormingsprocessen

worden door de algemene vergadering vastgelegd in een Reglement van Orde.



De Partijraad

Artikel 5. De Partijraad
1. De leden van de partijraad worden verkozen door de algemene vergadering voor een

termijn van twee jaar. Een lid kan zich maximaal twee opeenvolgende termijnen
verkiesbaar stellen. De partijraad vertegenwoordigt de stem van de leden tussen de
algemene vergaderingen in.

2. Alleen zij die lid zijn van de vereniging kunnen lid worden van de partijraad.
3. De leden van de partijraad worden door de algemene vergadering benoemd en

bestaan uit twee geledingen.
a. Ieder afdelingsbestuur van een volwaardige afdeling draagt uit haar midden

één bestuurslid voor als kandidaat-lid van de partijraad.
b. Maximaal vijfentwintig leden die geen deel uit maken van een

afdelingsbestuur kunnen zichzelf voordragen als kandidaat-lid van de
partijraad.

4. De kandidaatstelling voor de partijraad geschiedt via het partijbureau. Verdere
bepalingen hieromtrent staan beschreven in artikel 6.

5. Leden van het partijbestuur en verkozen leden van fracties kunnen niet lid zijn van de
partijraad.

6. De partijraad vergadert onder leiding van een eigen voorzitter. Deze voorzitter wordt
niet in functie gekozen, maar ter vergadering uit haar midden gekozen om de
vergadering te leiden.

7. De partijraad heeft geen externe representatieve functie namens de partij.
8. De agenda van de vergadering van de partijraad wordt door het partijbureau

opgemaakt. Voorafgaand aan de vergadering en terstond ter vergadering kunnen
leden van de partijraad en het partijbestuur andere agendapunten toevoegen.

9. De partijraad kan uit zijn midden een of meer commissies benoemen die belast
worden met een speciale taak. De werkwijze van de commissies wordt vastgesteld
door de partijraad.

10. De partijraad draagt zorg voor:
a. het adviseren van het partijbestuur en de landelijke, Provinciale en Europese

fractie(s) op grote besluiten en vraagstukken;
b. het agenderen van belangrijke onderwerpen bij het partijbestuur of de

landelijke fractie(s);
c. het controleren van de algemene politieke lijn van de vereniging en het

adviseren van het bestuur en de landelijke fractie(s) ter zake;
d. het beslissen over deelname aan Provinciale Staten-, Europese, Eerste

Kamer- en Tweede Kamerverkiezingen;
e. het beslissen over aanpassingen van het huishoudelijk reglement;
f. het verbreden van de partijdemocratie door het actief betrekken van de leden

bij het uitvoeren van bovenstaande taken.
11. Zaken met betrekking tot de vergaderorde worden door de partijraad vastgelegd in

een Reglement van Orde.
12. Verslagen van partijraadsvergaderingen worden op de website gepubliceerd. De

notulen zijn bij het partijbureau opvraagbaar voor leden.



Artikel 6. Benoeming, schorsing en ontslag
1. De verkiezingen voor de benoeming van leden van de partijraad worden

georganiseerd door het partijbureau.
2. De eisen voor kandidaatstelling zijn:

a. een individu is ten minste zes maanden lid van de vereniging voorafgaand
aan de datum van kandidaatstelling;

b. een individu wordt door ten minste tien leden, die ten minste drie maanden
voorafgaand aan de datum van kandidaatstelling lid zijn geworden, gesteund
in hun kandidaatstelling;

c. een individu is aantoonbaar langer dan zes maanden betrokken bij de
vereniging voorafgaand aan de datum van kandidaatstelling.

3. Het partijbureau kan kandidaten uitsluiten voor verkiezing op grond dat:
a. de persoon niet voldoet aan de in lid 2 van dit artikel gestelde eisen; en/of
b. de integriteit van deze persoon omstreden is, zoals bepaald volgens het

integriteitsprotocol van de vereniging.
4. Verdere bepalingen omtrent de benoeming van de partijraad worden vastgelegd in

het Verkiezingsbeleid.
5. De uitsluiting voor verkiezing of de weigering van benoeming wordt schriftelijk en

duidelijk gemotiveerd medegedeeld aan desbetreffende persoon. Beroep tegen het
besluit is mogelijk via de beroepsprocedure.

6. Leden van de partijraad worden ontslagen en geschorst door de algemene
vergadering, dan wel uit hun functie ontheven door uittreding bij het afdelingsbestuur
in geval dat een lid is voorgedragen op basis van artikel 5, lid 3, sub a.

Artikel 7. Besluitvorming
1. De partijraad wordt bijeengeroepen door het partijbestuur, met inachtneming van een

termijn van zeven dagen.
2. De partijraad komt ten minste vier maal per jaar bijeen.
3. De partijraad kan ook door de eigen leden bijeen worden geroepen. Dit kan via

schriftelijk verzoek aan het partijbestuur dat wordt gesteund door minstens 20% van
de leden van de partijraad.

4. Na ontvangst van een verzoek als in lid 3 bedoeld, is het partijbestuur verplicht tot
bijeenroeping van een partijraadsvergadering die binnen een maand na voormelde
ontvangst moet plaatsvinden. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen
veertien dagen nadat dit door het partijbestuur werd ontvangen geen gevolg wordt
gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de
wijze waarop het partijbestuur de partijraadsvergaderingen bijeenroept.

5. Van het in de partijraadsvergadering verhandelde wordt door het partijbureau verslag
opgemaakt.

6. Leden van de partijraad stemmen mondeling, tenzij een lid van de partijraad voorstelt
schriftelijk te stemmen. De stemmen worden geteld door de voorzitter van de
vergadering en de partijsecretaris. De partijraad stemt hoofdelijk.

7. Een in de partijraadsvergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken
van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats



indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

8. In geval van een even aantal stemmen, bijvoorbeeld door afwezigheid van een of
meerdere leden, mag het partijbestuur meestemmen met één stem.

9. Tot het (tijdelijk) afwijken van het huishoudelijk reglement kan slechts worden
besloten in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totale aantal leden
van de partijraad aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee/derde van
het aantal geldig uitgebrachte stemmen.



Het Partijbestuur

Artikel 8. Het Partijbestuur
1. Het partijbestuur wordt verkozen door de algemene vergadering. Bestuurders

worden gekozen voor een periode van twee jaar.
2. Het partijbestuur bestaat uit tenminste drie leden. Er is geen maximum grootte van

een bestuur. In geval een bestuur uit minder dan drie leden bestaat, wordt zo snel
mogelijk een nieuwe vacature uitgeschreven en een algemene vergadering belegd.

3. De partijleider zit aan bij de bestuursvergaderingen, maar heeft geen stemrecht. De
partijleider heeft wel het recht om het partijbestuur te adviseren over beslissingen.

4. Het partijbestuur is belast met de taak om verantwoording af te leggen over haar
beleid en haar financiën aan de algemene vergadering;

5. Het partijbestuur is voorts verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging.
Haar taken en verantwoordelijkheden zijn in ieder geval:

a. Het financieel beheer van de vereniging. Het bestuur is, als enige
rechtspersoon in de vereniging, tevens verantwoordelijk voor het financieel
beheer van de afdelingen;

b. Het administratief beheer van de vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk
voor het bijhouden van verslagen van bestuurs- en ledenvergaderingen en
eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie;

c. Het ondersteunen van afdelingen bij hun taken;
d. Het aangaan van landelijke allianties met landelijke organisaties en

stakeholders;
e. Het representeren van de vereniging en het uitdragen van de politieke

doelstellingen van de partij;
f. Het waar nodig instellen van commissies om taken binnen de vereniging op

te pakken;
g. Het toezien op een veilige werk- en verblijfsomgeving binnen de partijgremia;
h. Het beslissen over deelname op lokaal niveau, conform artikel 19 van dit

reglement;
i. Het adviseren over het programma en de kandidatenlijst voor

gemeenteraadsverkiezingen;
j. Het voordragen van een beslissing over deelname aan verkiezingen op

landelijk, Europees en provinciaal niveau aan de partijraad;
k. Het opstellen en waarborgen van vrijwilligersbeleid;
l. Het instellen van ander beleid voor de vereniging.

6. De bepalingen omtrent de besluitvorming zijn in de statuten vastgelegd.
7. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel

recht op vergoeding van de kosten die zij voor hun werkzaamheden hebben
gemaakt. Het gaat hierbij om reiskosten, kosten gemaakt in functie of een door de
algemene vergadering vastgesteld bedrag voor de onkostenvergoeding.

Artikel 9. Benoeming, schorsing en ontslag
1. Leden van het partijbestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de

algemene vergadering.



2. Slechts zij die langer dan 6 maanden lid zijn van de vereniging ofwel zij die
aantoonbaar structureel actief zijn in de partij kunnen zich kandidaat stellen voor het
partijbestuur.

3. De sollicitatieprocedure voor bestuursleden loopt via een onafhankelijke
kandidatencommissie, waarin geen mensen zitting hebben die zich verkiesbaar
stellen.

4. Alle leden die niet geschorst zijn, kunnen zich kandidaat stellen voor het
partijbestuur.

5. Kandidaten voor het partijbestuur worden voorgedragen door de
kandidatencommissie. De kandidatencommissie kan ervoor kiezen kandidaten niet
voor te dragen. In beide gevallen dient de kandidatencommissie hun besluit te
onderbouwen.

6. Kandidaten voor het partijbestuur zijn gekozen wanneer zij een meerderheid van de
uitgebrachte stemmen op de algemene vergadering hebben behaald.

7. In geval dat er zich meer kandidaten verkiesbaar hebben gesteld dan er
bestuursfuncties vacant zijn, geldt dat wie de meeste stemmen heeft behaald
gekozen is. Dit laatste geldt tevens in de situatie dat meerdere kandidaten zich voor
een specifieke bestuursfunctie verkiesbaar hebben gesteld.

8. Verdere bepalingen omtrent de benoeming van het partijbestuur zijn beschreven in
het Verkiezingsbeleid van de vereniging.

9. Bij kandidering dient een kandidaat-bestuurslid een integriteitsverklaring te
overleggen aan het partijbureau.

10. Ontzetting van een bestuurslid uit het lidmaatschap en derhalve ook uit het
bestuurslidmaatschap geschiedt door het bestuur in geval van ontslag van het
bestuurslid verleend door het bestuur om gewichtige redenen, waaronder ook het
niet naar waarheid invullen van de integriteitsverklaring, alsmede om redenen dat
met het betreffende lid van het bestuur structurele onenigheid van inzichten bestaat,
zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid
onvoldoende functioneert, waarbij het betrokken bestuurslid bij het desbetreffende
besluit geen stemrecht kan uitoefenen.

11. Als de andere bestuursleden een bestuurslid willen schorsen, kunnen zij bij het
besluit om een bestuurslid te schorsen advies vragen aan de geschillencommissie.

12. Opzeggen van het lidmaatschap van de partij leidt altijd tot ontslag uit het
partijbestuur.



Commissies

Artikel 10. Commissies
1. Het partijbestuur is statutair bevoegd om onder diens verantwoordelijkheid gremia en

commissies in te stellen.
2. Het partijbestuur heeft als taak het:

a. benoemen, schorsen en ontslaan van commissieleden;
b. formuleren, het vaststellen en het in samenspraak met leden van de

commissie herzien van de opdracht aan een commissie;
c. het controleren van de uitvoering van hetgeen in de commissie-opdracht is

bepaald;
d. vaststellen van de financiële bevoegdheid van de commissies;
e. in samenspraak met de commissie opheffen van de commissie

3. Over de uitvoering van hun opdracht legt de commissie verantwoording af aan het
partijbestuur.

4. In een kandidatencommissie voor welke verkiezing dan ook, kan geen lid
plaatsnemen dat zich tevens kandidaat stelt voor de betreffende verkiezing.

5. De zittingstermijn en besluitvormingsmodellen van een commissie worden in de
opdracht vastgesteld.



Het Partijbureau

Artikel 11. Het Partijbureau
1. De secretaris en de penningmeester van het partijbestuur zijn verantwoordelijk voor

het partijbureau.
2. Het partijbureau draagt zorg voor:

a. de ledenadministratie;
b. de inkomende en uitgaande post van de partij;
c. de vrijwilligerscontracten en -administratie;
d. de donatie-administratie;
e. de administratie omtrent merchandise en de uitgifte van merchandise;
f. het ondersteunen van het partijbestuur in diens werkzaamheden;
g. het organiseren en begeleiden van de verkiezingen van het partijbestuur en

de partijraad;
h. het ondersteunen van de partijraad in alle administratieve en overige

ondersteunende werkzaamheden.

Artikel 12. Benoeming, schorsing en ontslag
1. De leden van het partijbureau worden benoemd, geschorst en ontslagen door het

partijbestuur.
2. Bij benoeming wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
3. Ontslag volgt bij het schenden van de verwerkingsovereenkomst, bij

onverenigbaarheid van belangen, of in geval de betreffende vrijwilliger onvoldoende
functioneert. Het partijbestuur kan om dezelfde redenen een schorsing opleggen aan
een lid van het partijbureau.

4. Opzeggen van het lidmaatschap van de partij leidt altijd tot ontslag uit het
partijbureau.



De Afdeling

Artikel 13. Oprichting en begrenzing van een Afdeling
1. Leden uit eenzelfde gebied kunnen zich verenigen om schriftelijk de status ‘afdeling

in oprichting’ aan te vragen bij het partijbestuur. De eisen van deze aanvraag worden
door het partijbestuur vastgesteld.

2. Het partijbestuur besluit over de aanvraag. De status wordt schriftelijk door het
partijbestuur verleend en hiervan wordt de partijraad op de eerstvolgende
vergadering op de hoogte gebracht.

3. Om een volwaardige afdeling te worden, voldoet de afdeling in oprichting aan deze
eisen:

a. de afdeling in oprichting bestaat uit tenminste 25 leden die binnen het gebied
van de afdeling wonen;

b. de afdeling in oprichting heeft een afdelingsbestuur gekozen van tenminste 3
leden, dat functioneert conform de bepalingen van artikel 17 van dit
reglement;

c. de afdeling in oprichting dient een bestuursplan in binnen 30 dagen na de
afdelingsvergadering waarop het bestuur is verkozen;

d. aan het partijbestuur bewezen hebben te kunnen voldoen aan de zaken die in
artikel 17 en 15 van dit reglement zijn bepaald.

4. Het partijbestuur besluit over de erkenning als volwaardige afdeling binnen een half
jaar na het verlenen van de status ‘afdeling in oprichting’, maar kan deze termijn met
een half jaar verlengen. Het partijbestuur kan ook beslissen de status te beëindigen
en dus de afdeling in oprichting te ontbinden.

5. Alleen een afdeling in oprichting en een volwaardige afdeling hebben het recht het
beeldmerk en de naam van de partij te gebruiken.

6. Het partijbestuur stelt de fysieke grenzen van een afdeling vast.

Artikel 14. Opheffing van een Afdeling
1. Het partijbestuur beslist over de opheffing van een afdeling indien deze niet meer

aan de in dit reglement en/of statuten gestelde taken en eisen voldoet.
2. Wanneer het partijbestuur beslist de afdeling op te heffen dient zij hierover het

afdelingsbestuur schriftelijk te informeren.
3. Het afdelingsbestuur belegt vervolgens een afdelingsvergadering. Hierbij wordt het

partijbestuur uitgenodigd. De afdelingsvergadering wordt dan in de gelegenheid
gesteld om verbeteringsvoorstellen te doen waardoor de afdeling alsnog aan de in dit
reglement en/of statuten gestelde taken en eisen zal kunnen voldoen.

4. Het partijbestuur zal in haar eerstvolgende vergadering daarna een definitief besluit
nemen. De leden van een afdeling zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd.



De Afdelingsvergadering

Artikel 15. De Afdelingsvergadering
1. De afdelingsvergadering is het hoogste orgaan in de afdeling en organiseert

minstens eenmaal per jaar een afdelingsvergadering en voorts zo vaak als het
afdelingsbestuur dit noodzakelijk acht.

2. Het afdelingsbestuur roept de afdelingsvergadering bijeen en stelt de agenda
daarvoor vast. Alle leden die woonachtig zijn binnen het afdelingsgebied worden
minstens twee weken van tevoren geïnformeerd over locatie, tijd en agenda.

3. De afdelingsvergadering is toegankelijk voor alle leden van de afdeling. Hiertoe
worden tijdig stappen ondernomen voor bijvoorbeeld schrijf- en gebarentolken,
toegankelijke visuele presentaties, en andere benodigdheden. Een toereikend deel
van de landelijke partijkas wordt hiervoor toegekend.

4. Van afdelingsvergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld. Het verslag
wordt ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende afdelingsvergadering en
gedeeld met de leden.

5. Leden hebben het recht het afdelingsbestuur op te roepen tot het organiseren van
een afdelingsvergadering. Hiervoor kunnen tenminste 25 leden, of ten minste 10%
van de leden, die woonachtig zijn binnen het afdelingsgebied een schriftelijk verzoek
indienen. Het afdelingsbestuur roept de afdelingsvergadering vervolgens zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen een maand, bijeen. Het door deze leden aan de
orde gestelde punt wordt door het afdelingsbestuur op de agenda geplaatst.

6. De leden die woonachtig zijn binnen het afdelingsgebied kunnen vooraf aan de
vergadering en ter vergadering agendapunten voorstellen.

7. De afdelingsvergadering controleert het afdelingsbestuur en de
gemeenteraadsfractie in hun taken en activiteiten.

8. De afdelingsvergadering stelt de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor
de gemeenteraadsverkiezingen vast.

9. De afdelingsvergadering beslist over deelname aan het college van Burgemeester en
Wethouders op basis van het in de onderhandelingen bereikte coalitieakkoord en
kennis over de door het afdelingsbestuur en gemeenteraadsfractie voorgestelde
kandidaat-wethouder(s).

Artikel 16. Besluitvorming
1. Stemmingen worden mondeling gehouden, tenzij een lid een schriftelijke stemming

aanvraagt of de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht. Bij schriftelijke
stemming zal uit de aanwezige leden een stemcommissie samengesteld worden die
zal toezien op het tellen van de stemmen. Over personen wordt altijd schriftelijk
gestemd.

2. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd als te zijn
van onwaarde en worden bij het bepalen van een meerderheid niet meegeteld.

3. Besluiten worden genomen door een absolute meerderheid van stemmen, tenzij in
de statuten of dit reglement anders staat aangegeven. Indien de stemmen staken,
dan wordt er opnieuw gestemd. Dit gebeurt net zo vaak totdat er een beslissing is.



4. Leden die niet bij een vergadering aanwezig kunnen zijn, hebben het recht een ander
lid te machtigen om namens hen te stemmen. Hiervoor moet een schriftelijke
machtiging opgesteld worden door het lid wat het gemachtigde lid bij zich moet
hebben op de vergadering. Een lid mag namens maximaal twee andere leden een
stem uitbrengen.



Het Afdelingsbestuur

Artikel 17. Het Afdelingsbestuur
1. Een afdelingsbestuur wordt gekozen door de ledenvergadering.

Afdelingsbestuurders worden gekozen voor een periode van twee jaar.
2. Een afdelingsbestuur bestaat uit tenminste drie leden. In geval een bestuur uit

minder dan drie leden bestaat, wordt zo snel mogelijk een afdelingsvergadering
belegd.

3. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden door en uit het
midden van het gekozen bestuur benoemd. De functieverdeling en wijzigingen daarin
worden aan de leden in het afdelingsgebied gecommuniceerd.

4. De partij kent geen aspirant-bestuursleden en mensen die het bestuur ondersteunen
hebben geen stemrecht in bestuursvergaderingen, noch kunnen zij het bestuur
vertegenwoordigen.

5. Het afdelingsbestuur besluit met een absolute meerderheid van stemmen. Voor een
stemming moet een absolute meerderheid van de bestuursleden een stem
uitbrengen.

6. Bij de vergadering van het afdelingsbestuur zijn enkel welkom de leden van het
afdelingsbestuur en gasten die schriftelijk namens ten minste twee leden van het
afdelingsbestuur zijn uitgenodigd.

7. De afdeling gaat uitsluitend over beleid dat inhoudelijk en fysiek van toepassing is op
zaken binnen de grenzen van het afdelingsgebied.

8. Het afdelingsbestuur heeft de volgende taken:
a. Het lokaal representeren van BIJ1 en het uitdragen van de politieke

doelstellingen van de partij;
b. Het ontplooien van activiteiten binnen het afdelingsgebied voor zowel leden

als andere geïnteresseerden;
c. Het afleggen van verantwoording over haar beleid en financiën aan het

partijbestuur en de leden van de afdeling. De verantwoording aan het
partijbestuur gebeurt via een tweemaandelijkse afdelingsupdate. De eisen
voor de update en het plan worden door het partijbestuur opgesteld.

d. In overleg met het landelijk bestuur, deelnemen aan verkiezingen die in het
afdelingsgebied zijn uitgeschreven;

e. In het geval van verkiezingen het opstellen van het programma en de
kandidatenlijst en het inwinnen van advies over het opstellen van het
programma en de kandidatenlijst bij het partijbestuur;

f. Het controleren van de activiteiten van de gemeenteraadsfractie;
g. Het uit haar midden verkiezen van een lid van de partijraad.

9. Het afdelingsbestuur heeft daarnaast de bevoegdheid tot:
a. Het aangaan van lokale allianties met lokale organisaties en lokale

stakeholders, mits op thema’s die voor de partij en de leden in het
afdelingsgebied belangrijk zijn;

b. Het instellen en ontbinden van lokale commissies en lokale werkgroepen,
zoals een kandidatencommissie.



Artikel 18. Benoeming, schorsing en ontslag
1. Leden van het afdelingsbestuur worden verkozen door de afdelingsvergadering.
2. Slechts zij die langer dan 6 maanden lid zijn van de vereniging ofwel zij die

aantoonbaar structureel actief zijn in de partij kunnen zich kandidaat stellen voor het
afdelingsbestuur.

3. De sollicitatieprocedure voor bestuursleden loopt via een onafhankelijke
kandidatencommissie, waarin geen mensen zitting hebben die zich verkiesbaar
stellen. Het partijbestuur legt de verdere procedure omtrent verkiezing van
bestuursleden vast in het Verkiezingsbeleid.

4. Alle leden die binnen het afdelingsgebied wonen, kunnen zich kandidaat stellen voor
het afdelingsbestuur.

5. Kandidaten voor het afdelingsbestuur worden voorgedragen door de
kandidatencommissie. De kandidatencommissie kan ervoor kiezen kandidaten niet
voor te dragen. In beide gevallen dient de kandidatencommissie hun besluit te
onderbouwen.

6. Kandidaten voor het afdelingsbestuur zijn gekozen wanneer zij een meerderheid van
de uitgebrachte stemmen op de afdelingsvergadering hebben behaald.

7. In geval dat er zich meer kandidaten verkiesbaar hebben gesteld dan er
bestuursfuncties vacant zijn, geldt dat wie de meeste stemmen heeft behaald
gekozen is. Dit laatste geldt tevens in de situatie dat meerdere kandidaten zich voor
een specifieke bestuursfunctie verkiesbaar hebben gesteld.

8. Leden van het afdelingsbestuur worden geschorst of ontslagen door het partijbestuur
of door een meerderheid van de afdelingsvergadering.

9. Verdere bepalingen omtrent de verkiezing van afdelingsbestuursleden zijn
beschreven in het Verkiezingsbeleid van de vereniging.



Deelname aan verkiezingen

Artikel 19. Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen
1. Het afdelingsbestuur vraagt allereerst aan het partijbestuur toestemming om onder

de naam van BIJ1 te mogen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het
partijbestuur beoordeelt deze aanvraag en kan voorwaarden stellen aan de afdeling
voor deelname aan verkiezingen. Het partijbestuur zal beoordelen aan de hand van
de volgende zaken:

a. De mate waarin leden en geïnteresseerden betrokken en geactiveerd worden
bij de activiteiten van de afdeling;

b. De status van de afdeling. Alleen een volwaardige afdeling kan toestemming
krijgen van het partijbestuur om onder de naam BIJ1 deel te nemen aan
verkiezingen;

c. Strategische overwegingen.
2. Het afdelingsbestuur stelt vervolgens aan de leden die woonachtig zijn in het

afdelingsgebied een kandidatenlijst en programma voor. De afdelingsvergadering
gaat over de vaststelling van de kandidatenlijst en het programma.

3. Ieder lid dat woonachtig is in het desbetreffende afdelingsgebied kan zich aanmelden
om op de kandidatenlijst te staan, vóór de datum en op de wijze die het
afdelingsbestuur daarvoor vaststelt.

4. Als een lid dat zich kandidaat stelt, niet door het afdelingsbestuur op de
kandidatenlijst wordt geplaatst, kan dit lid beroep aantekenen.

5. Het afdelingsbestuur ziet erop toe dat iedere kandidaat op de kandidatenlijst zich
schriftelijk conformeert aan de afdrachtregeling.

6. Wanneer kandidaten in de gemeenteraad worden verkozen, dienen zij over hun
activiteiten verantwoording af te leggen aan het afdelingsbestuur en de
afdelingsvergadering.

7. Een kandidaat die verkozen wordt in de gemeenteraad kan niet daarnaast lid zijn van
het betreffende afdelingsbestuur of van de partijraad.

8. Verdere richtlijnen omtrent gemeenteraadsverkiezingen zijn vastgelegd in het
Verkiezingsbeleid van de vereniging.

Artikel 20. Deelname aan Provinciale Statenverkiezingen
1. Op voordracht van het partijbestuur beslist de partijraad over deelname aan

Provinciale Statenverkiezingen.
2. Bij deelname, stelt het partijbestuur een kandidatencommissie en een

programmacommissie waarvan de leden uitsluitend woonachtig zijn in de betreffende
provincie. Deze commissies stellen een kandidatenlijst en een programma op.

3. Het partijbestuur stelt aan de leden, woonachtig binnen de desbetreffende provincie,
een kandidatenlijst en programma voor op een vergadering die wordt belegd met de
leden die woonachtig zijn in de provincie. Deze provinciale vergadering wordt
voorgezeten door het partijbestuur en beslist over de vaststelling van de
kandidatenlijst en het programma.

4. Ieder lid dat woonachtig is in de desbetreffende provincie kan zich aanmelden om op
de kandidatenlijst te staan, vóór de datum en op de wijze die het afdelingsbestuur
daarvoor vaststelt.



5. Als een lid dat zich kandidaat stelt, niet op de kandidatenlijst wordt geplaatst, kan dit
lid beroep aantekenen.

6. Het partijbestuur ziet erop toe dat iedere kandidaat op de kandidatenlijst zich
schriftelijk conformeert aan de afdrachtregeling.

7. Een kandidaat die verkozen wordt in de Provinciale Staten kan niet daarnaast lid zijn
van het partijbestuur of de partijraad.

8. Verdere richtlijnen omtrent Provinciale Statenverkiezingen zijn vastgelegd in het
Verkiezingsbeleid van de vereniging.

Artikel 21. Deelname aan Europese verkiezingen
1. Op voordracht van het partijbestuur beslist de partijraad over deelname aan

Europese verkiezingen.
2. Het partijbestuur stelt een kandidatencommissie en een programmacommissie in om

namens het partijbestuur een kandidatenlijst en programma op te stellen
3. Het partijbestuur stelt aan de leden van de afdeling een kandidatenlijst en

programma voor. De algemene vergadering gaat over de vaststelling van de
kandidatenlijst en het programma.

4. Ieder lid kan zich aanmelden om op de kandidatenlijst te staan, vóór de datum en op
de wijze die het afdelingsbestuur daarvoor vaststelt

5. Als een lid dat zich kandidaat stelt, niet door het partijbestuur op de kandidatenlijst
wordt geplaatst, kan dit lid beroep aantekenen.

6. Het partijbestuur ziet erop toe dat iedere kandidaat op de kandidatenlijst zich
schriftelijk conformeert aan de afdrachtregeling.

7. Een kandidaat die verkozen wordt in het Europees Parlement kan niet daarnaast lid
zijn van het partijbestuur of de partijraad.

8. Verdere richtlijnen omtrent Europese verkiezingen zijn vastgelegd in het
Verkiezingsbeleid van de vereniging.

Artikel 22. Deelname aan Eerste Kamerverkiezingen
1. Op voordracht van het partijbestuur beslist de partijraad over deelname aan Eerste

Kamerverkiezingen.
2. Het partijbestuur stelt een kandidatencommissie in om namens het partijbestuur een

kandidatenlijst op te stellen.
3. Het partijbestuur stelt aan de leden van de afdeling een kandidatenlijst voor. De

algemene vergadering gaat over de vaststelling van de kandidatenlijst.
4. Ieder lid kan zich aanmelden om op de kandidatenlijst te staan, vóór de datum en op

de wijze die het afdelingsbestuur daarvoor vaststelt.
5. Als een lid dat zich kandidaat stelt, niet door het partijbestuur op de kandidatenlijst

wordt geplaatst, kan dit lid beroep aantekenen.
6. Het partijbestuur ziet erop toe dat iedere kandidaat op de kandidatenlijst zich

schriftelijk conformeert aan de afdrachtregeling.
7. Een kandidaat die verkozen wordt in de Eerste Kamer kan niet daarnaast lid zijn van

het partijbestuur of de partijraad.
8. Verdere richtlijnen omtrent Eerste Kamerverkiezingen zijn vastgelegd in het

Verkiezingsbeleid van de vereniging.



Artikel 23. Deelname aan Tweede Kamerverkiezingen
1. Op voordracht van het partijbestuur beslist de partijraad over deelname aan Tweede

Kamerverkiezingen.
2. Het partijbestuur stelt een kandidatencommissie en een programmacommissie in om

namens het partijbestuur een kandidatenlijst en programma op te stellen.
3. Het partijbestuur stelt aan de leden van de afdeling een kandidatenlijst en

programma voor. De algemene vergadering gaat over de vaststelling van de
kandidatenlijst en het programma.

4. Ieder lid kan zich aanmelden om op de kandidatenlijst te staan, vóór de datum en op
de wijze die het afdelingsbestuur daarvoor vaststelt.

5. Als een lid dat zich kandidaat stelt, niet door het partijbestuur op de kandidatenlijst
wordt geplaatst, kan dit lid beroep aantekenen.

6. Het partijbestuur ziet erop toe dat iedere kandidaat op de kandidatenlijst zich
schriftelijk conformeert aan de afdrachtregeling.

7. Een kandidaat die verkozen wordt in de Tweede Kamer kan niet daarnaast lid zijn
van het partijbestuur of de partijraad.

8. Verdere richtlijnen omtrent Tweede Kamerverkiezingen zijn vastgelegd in het
Verkiezingsbeleid van de vereniging.

Artikel 24. Deelname aan Waterschapsverkiezingen
1. Afdelingen gevestigd binnen een of meer waterschappen kunnen aan het

partijbestuur vragen om onder de naam van BIJ1 mee te doen aan verkiezingen
binnen een of meer van die waterschappen. Het partijbestuur beoordeelt deze
aanvraag en kan voorwaarden stellen aan de afdeling(en) voor deelname aan
verkiezingen. Het partijbestuur zal beoordelen aan de hand van de volgende zaken:

a. De hoeveelheid actieve leden binnen de waterschappen die de afdeling
strekt, en of zij kennis en enthousiasme hebben voor de waterschappen;

b. De status van de afdeling(en). Alleen een volwaardige afdeling kan
toestemming krijgen van het partijbestuur om onder de naam BIJ1 deel te
nemen aan verkiezingen;

c. Strategische overwegingen, apart bepaald per waterschap.
2. Verschillende afdelingen kunnen, als zij een waterschap delen, kiezen om samen

mee te doen aan deze verkiezingen. Afdelingen mogen afzien van gezamenlijke
deelname, maar afdelingen mogen niet tegelijkertijd apart meedoen aan de
verkiezingen voor dit waterschap.

3. Het afdelingsbestuur(en) stelt een verkiezingsprogramma op voor de waterschappen
waar zij aan mee doen en stelt de kandidatenlijst open voor mensen die zich hiervoor
willen aanmelden.

a. Kandidaten moeten woonachtig zijn in het waterschap waar zij zich voor
aanmelden;

b. Ieder lid dat woonachtig is in dit gebied mag zich aanmelden om op de
kandidatenlijst te staan, op de methode bepaald door het
afdelingsbestuur(en) en voor de einddatum;

c. Als een lid dat zich kandidaat stelt, niet door het afdelingsbestuur(en) op de
kandidatenlijst wordt geplaatst, kan dit lid beroep aantekenen.



4. Het afdelingsbestuur(en) ziet erop toe dat iedere kandidaat op de kandidatenlijst zich
schriftelijk conformeert aan de afdrachtregeling.

5. Wanneer kandidaten in het waterschap worden verkozen, dienen zij over hun
activiteiten verantwoording af te leggen aan het afdelingsbestuur(en) en de
afdelingsvergadering

6. Een kandidaat die verkozen wordt in het waterschap kan niet daarnaast lid zijn van
het betreffende afdelingsbestuur(en) of van de partijraad.

7. Verdere richtlijnen omtrent waterschapsverkiezingen kunnen worden vastgelegd in
het Verkiezingsbeleid van de vereniging.

Artikel 25. Afdrachtregeling
1. De vereniging kent een afdrachtregeling. Deze wordt vastgesteld door de algemene

vergadering.
2. De afdrachtregeling mag nooit tot gevolg hebben dat een gekozen persoon financieel

in de knel komt.
3. De uit de afdrachtregeling verkregen middelen komen ten goede aan binnen de

vereniging actieve vrijwilligers.



Representatie

Artikel 26. Representatie
1. In lijn met de politieke doelen van de partij om actieve deelname en

vertegenwoordiging van mensen uit gemarginaliseerde posities te bevorderen, voert
het partijbestuur actief beleid omtrent representatie.

2. In het beleid omtrent representatie kan het bestuur gebruik maken van quota en
voorkeursbeleid.

3. Het beleid omtrent participatie focust daarnaast op interne scholing en (sociale)
veiligheid.



Veiligheid en geschillen

Artikel 27. Privacy en digitale veiligheid
Alle zaken omtrent privacy en digitale veiligheid worden vastgelegd in het AVG-beleid van de
vereniging, conform geldende wetgeving. Dit beleid wordt door het partijbestuur vastgelegd.

Artikel 28. Veiligheid en gedragscode
1. Het partijbestuur stelt een gedragscode in die van toepassing is op alle leden van de

vereniging en waarop ieder lid kan worden aangesproken.
2. Het partijbestuur stelt naast de gedragscode Safer Space-richtlijnen op die de

veiligheid voor een ieder zoveel mogelijk waarborgen bij alle organisatie
samenkomsten en samenwerkingen. Deze zijn ook van toepassing bij publieke
evenementen en worden actief met de leden en bezoekers gedeeld.

3. Het partijbestuur ziet toe op naleving van de gedragscode en de Safer
Space-richtlijnen.

4. Het partijbestuur stelt meerdere vertrouwenspersonen aan die voor alle leden
bereikbaar zijn bij overtreding van de gedragscode of de Safer Space-richtlijnen.
Contactgegevens van de vertrouwenspersonen worden via interne communicatie
bekendgemaakt.

5. De gedragscode en Safer Space-richtlijnen zijn te allen tijde op de website van de
partij beschikbaar.

Artikel 29. Geschillen
1. Het partijbestuur stelt een geschillencommissie in met als taak op een

onafhankelijke, betrouwbare en objectieve wijze geschillen te beslechten, onderzoek
te doen en advies uit te brengen over klachten en beroepingen.

2. De leden van deze commissie worden door het partijbestuur benoemt, geschorst en
ontslagen. Benoeming geschiedt bij voorkeur op voordracht door een hiervoor
aangestelde selectiecommissie of de partijraad.

3. De procedures omtrent geschillen en klachten staan omschreven in het Reglement
Geschillencommissie. Het Reglement Geschillencommissie wordt vastgesteld door
het partijbestuur.



Dubbellidmaatschap

Artikel 30. Dubbellidmaatschap
1. Dubbellidmaatschap van meerdere politieke partijen is niet toegestaan voor leden

van afdelingsbesturen, de partijraad, het partijbestuur en het partijbureau,
commissies en voor leden die plaatsnemen op een kandidatenlijst van de vereniging.
Onder politieke partijen wordt verstaan: partijen die bij de Kiesraad als zodanig
geregistreerd zijn en diens jongerenorganisaties.

2. In geval van dubbellidmaatschap zoals bepaald in dit artikel volgt onmiddellijk verval
van de benoeming dan wel verkiezing van de desbetreffende persoon.

3. Verzwijging van dubbellidmaatschap in gevallen zoals bepaald in dit artikel vormt een
grond voor opzegging van het lidmaatschap door het partijbestuur, omdat niet
redelijkerwijs van het partijbestuur kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.



Beroepsprocedure

Artikel 31. Beroepen
1. (Kandidaat-)leden van de vereniging kunnen in beroep gaan tegen:

a. de weigering of beëindiging van lidmaatschap;
b. een beslissing bij kandidatenprocedures, zoals de weigering een persoon op

een kandidatenlijst te plaatsen, of zoals de uitsluiting van verkiezing voor een
bestuur of de partijraad;

c. geschillen omtrent de afdrachtregeling.
2. Afdelingsbesturen van de vereniging kunnen in beroep gaan tegen:

a. besluiten aangaande de opheffing van afdelingen, zoals beschreven in artikel
4, lid 4;

b. besluiten aangaande deelname aan gemeenteraadsverkiezingen, zoals
beschreven in artikel 8, lid 5, sub h en artikel 19, lid 1.

3. Het beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij het orgaan dat het beroep
behandelt.

4. Dit orgaan hoort degene(n) die de betreffende beslissing hebben genomen, alsook
degene die het beroep heeft ingediend tegen die beslissing.

5. Na beide partijen gehoord te hebben, brengt het betreffende orgaan een advies uit
aan het partijbestuur aangaande de in beroep gebrachte beslissing. Het partijbestuur
maakt vervolgens een besluit over het beroep, dat aan beide partijen schriftelijk
wordt toegestuurd.

6. Indien het partijbestuur een commissie heeft benoemd voor de behandeling van
beroepen, wordt onder lid 2 en 3 deze commissie bedoeld. In het geval het bestuur
geen commissie heeft benoemd voor de behandeling van beroepen, wordt de
behandeling van beroepen gedaan door het partijbestuur zelf.

7. De verdere procedures en termijnen omtrent beroepen staan omschreven in het
Reglement Geschillencommissie.



Inzien door leden

Artikel 32. Inzien door leden
1. De statuten zijn te allen tijde op de website van de partij beschikbaar.
2. Het huishoudelijk reglement is te allen tijde op de website van de partij beschikbaar.



Aanpassing huishoudelijk reglement

Artikel 33: aanpassing reglement
1. Het huishoudelijk reglement wordt gewijzigd door de partijraad, met uitzondering van

de gevallen bepaald in lid 3 en lid 4 van dit artikel.
2. Aanpassing geschiedt enkel met tweederde meerderheid van de aanwezige leden

van de partijraad dan wel de algemene vergadering.
3. De algemene vergadering heeft het recht een beslissing tot wijziging van het

huishoudelijk reglement door de partijraad ongedaan te maken en op de algemene
vergadering in stemming te brengen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden
ingediend bij het partijbestuur dat wordt ondersteund door tenminste 50 leden.

4. De algemene vergadering heeft het recht zelf een voorstel te doen tot wijziging van
het huishoudelijk reglement en daarmee een eigen stemming over de wijziging te
vragen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij het partijbestuur
dat wordt ondersteund door tenminste 50 leden.



2.b Wijzigingsvoorstel Mick Herzien Huishoudelijk
Reglement
De partijraad, bijeen op 30 oktober 2022 in Utrecht, besluit de tekst van het Huishoudelijk
Reglement van BIJ1 zodanig te wijzigen dat het overeenkomt met de tekst in het document
2.c Voorstel Mick herzien Huishoudelijk Reglement, en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:
- Mick



Voorstel Mick herzien Huishoudelijk
Reglement

Lidmaatschap en Contributie 3
Artikel 1. Lidmaatschap 3
Artikel 2. Contributie 3

De Algemene Ledenvergadering 4
Artikel 3. De Algemene Vergadering 4
Artikel 4. Besluitvorming 4
Artikel 5. Toegankelijkheid. 4

De Partijraad 6
Artikel 6. De Partijraad 6
Artikel 7. De Partijraadsvergadering 6
Artikel 8. Benoeming, schorsing en ontslag 7

Het Partijbestuur 8
Artikel 9. Het Partijbestuur 8
Artikel 10. Benoeming, schorsing en ontslag 8

Commissies, gremia en werkgroepen. 10
Artikel 11. Commissies, gremia en werkgroepen. 10

Het Partijbureau 11
Artikel 12. Het Partijbureau 11
Artikel 13. Benoeming, schorsing en ontslag 11

De Afdeling 12
Artikel 14. Oprichting en begrenzing van een Afdeling 12
Artikel 15. Opheffing van een Afdeling 12

De Afdelingsvergadering 13
Artikel 16. De Afdelingsvergadering 13
Artikel 17. Besluitvorming 13

Het Afdelingsbestuur 15
Artikel 18. Het Afdelingsbestuur 15
Artikel 19. Benoeming, schorsing en ontslag 15
Artikel 20. Vergadering en Besluitvorming 16

Deelname aan verkiezingen 17
Artikel 21. Algemeen 17
Artikel 22. Deelname aan Europese verkiezingen 17
Artikel 23. Deelname aan Tweede Kamerverkiezingen 17
Artikel 24. Deelname aan Eerste Kamerverkiezingen 17



Artikel 25. Deelname aan Provinciale Statenverkiezingen 18
Artikel 26. Deelname aan Waterschapsverkiezingen 18
Artikel 27. Deelname aan Gemeenteraadsverkiezingen 19
Artikel 28. Afdrachtregeling 19

Representatie 21
Artikel 29. Representatie 21

Veiligheid en geschillen 22
Artikel 30. Privacy en digitale veiligheid 22
Artikel 31. Veiligheid en gedragscode 22
Artikel 32. Geschillen 22

Dubbellidmaatschap 23
Artikel 33. Dubbellidmaatschap 23

Beroepsprocedure 24
Artikel 34. Beroepen 24

Slotbepalingen 25
Artikel 35. Inzien door leden 25
Artikel 36. Besluitvorming 25
Artikel 37. Aanpassing en afwijking van het reglement 25



Lidmaatschap en Contributie

Artikel 1. Lidmaatschap
1. Het bestuur beslist in eerste instantie over het toelaten van leden.
2. Bestaat tegen toelating geen bezwaar dan bevestigt het partijbureau vervolgens dat

hen is aangenomen als lid van de vereniging.
3. Bestaat tegen toelating wel bezwaar dan stelt het partijbureau de betrokkene hiervan

in kennis en wijst hen tevens op de mogelijkheid om beroep aan te tekenen.
4. Leden die hun contributie niet betalen krijgen een schriftelijk verzoek van het

partijbestuur om alsnog te betalen. Bij uitblijven van betaling zonder geldige reden
kan het partijbestuur besluiten tot opzegging van het lidmaatschap.

Artikel 2. Contributie
1. De hoogte van de reguliere door de leden te betalen contributie wordt door de de

algemene vergadering vastgesteld. Daarnaast kan de partij afwijkende
contributiehoogtes en sociale tarieven hanteren. Ook dezen worden door de
algemene vergadering vastgesteld.
Regelmatig wordt geëvalueerd of de hoogte van de contributies past bij de
economische situatie, en indien nodig wordt de hoogte gewijzigd.

2. Er kan een afwijkende hoogte voor de contributie voor leden woonachtig in Caribisch
Nederland worden vastgesteld.

3. De vereniging hanteert een sociaal tarief voor leden door wie de reguliere contributie
om financiële redenen niet kan worden betaald.



De Algemene Ledenvergadering

Artikel 3. De Algemene Vergadering
1. De algemene ledenvergadering (hierna: ALV) is het hoogste orgaan van de partij. Zij

bespreekt en besluit fundamentele politieke en organisatorische kwesties.
2. Ieder lid heeft toegang tot de ALV.
3. De ALV wordt georganiseerd en gefaciliteerd door het partijbestuur. Het partijbestuur

stelt een voorstel voor een agenda op. Alle leden worden middels een schriftelijke
uitnodiging minstens twee weken van tevoren geïnformeerd over de locatie, tijd en
voorgestelde agenda.

4. De ALV stelt ter vergadering haar eigen vergaderagenda en vergaderorde vast.
5. De ALV vergadert onder leiding van een ter vergadering uit haar midden gekozen

presidium. Dit presidium bestaat onder meer uit de voorzitter van de vergadering.
6. De ALV heeft onder meer de volgende taken:

a. Het controleren van het partijbestuur, de partijraad, en de fracties van de
partij;

b. Het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het partijbestuur en de
partijraad;

c. Het vaststellen van het inhoudelijk jaarverslag van de partij;
d. Het vaststellen van de jaarrekening en het voeren van controle op de

financiële bescheiden middels de kascontrolecommissie;
e. Het besluiten over wijzigingen in de statuten en, behoudens de bepalingen

daarover in dit reglement, in het huishoudelijk reglement.

Artikel 4. Besluitvorming
1. Stemmingen worden mondeling gehouden, tenzij een lid een schriftelijke stemming

aanvraagt of de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht. Over personen
wordt altijd schriftelijk gestemd.

2. Besluiten worden genomen door een gewone meerderheid van stemmen, tenzij in de
statuten of dit reglement anders staat aangegeven.

3. De basisbepalingen over de besluitvorming zijn vastgelegd in de statuten.
4. Verdere zaken met betrekking tot de vergaderorde en besluitvormingsprocessen

kunnen door de algemene vergadering worden vastgelegd in een Reglement van
Orde.

Artikel 5. Toegankelijkheid.
1. De locatie van ALV is toegankelijk voor alle leden. Hiertoe worden tijdig stappen

ondernomen voor bijvoorbeeld schrijf- en gebarentolken, toegankelijke visuele
presentaties, en andere benodigdheden. Een toereikend deel van de landelijke
partijkas wordt hiervoor toegekend.

2. Leden die niet bij een vergadering aanwezig kunnen zijn, hebben het recht een ander
lid te machtigen om namens hen te stemmen. Hiervoor moet een schriftelijke



machtiging opgesteld worden. Het partijbestuur deelt in de uitnodiging mee hoe een
machtiging opgesteld en ingediend dient te worden.

3. Vierentwintig uur voor de vergadering dient de machtiging door de volmachtgever
ingediend te worden bij het partijbestuur. Deze machtiging moet ter verificatie tevens
door de gemachtigde worden meegenomen in de vergadering. Bij een online
deelname aan de vergadering door de gemachtigde moet de machtiging tenminste
een uur voor de vergadering langs elektronische weg verstuurd worden.

4. Een gemachtigd lid mag namens maximaal twee andere leden een stem uitbrengen.



De Partijraad

Artikel 6. De Partijraad
1. De partijraad is na de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan van de partij.
2. De partijraad vertegenwoordigt de leden tussen samenkomsten van de algemene

vergadering.
3. De partijraad draagt onder meer zorg voor:

a. het adviseren van het partijbestuur en de fractie(s) op grote besluiten en
vraagstukken;

b. het agenderen van belangrijke onderwerpen bij het partijbestuur of de
fractie(s);

c. het controleren van de algemene politieke lijn van de vereniging en het
adviseren van het bestuur en de fractie(s) ter zake;

d. het beslissen over deelname aan Provinciale Staten-, Europese, Eerste
Kamer- en Tweede Kamerverkiezingen;

e. het beslissen over aanpassingen van het huishoudelijk reglement;
f. het verbreden van de partijdemocratie door het actief betrekken van de leden

bij het uitvoeren van bovenstaande taken.
4. Van het in de partijraadsvergadering verhandelde wordt door het partijbureau verslag

opgemaakt.
5. Verslagen van partijraadsvergaderingen worden op de website gepubliceerd. De

notulen zijn bij het partijbureau op te vragen voor leden.
6. De partijraad heeft geen externe representatieve functie namens de partij.

Artikel 7. De Partijraadsvergadering
1. De partijraad komt ten minste vier maal per jaar bijeen, en voorts zo vaak de

partijraad of het partijbestuur dit wenselijk acht.
2. De partijraad kan door het partijbestuur bijeengeroepen worden, met inachtneming

van een termijn van zeven dagen.
3. De partijraad kan door de eigen leden bijeen worden geroepen. Dit kan via schriftelijk

verzoek aan het partijbestuur dat wordt gesteund door minstens 20% van de leden
van de partijraad.

4. Na ontvangst van een verzoek als in lid 14 bedoeld, is het partijbestuur verplicht tot
bijeenroeping van een partijraadsvergadering die binnen een maand na voormelde
ontvangst moet plaatsvinden. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen
veertien dagen nadat dit door het partijbestuur werd ontvangen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

5. De partijraad vergadert onder leiding van een eigen voorzitter. Deze voorzitter wordt
niet in functie gekozen, maar ter vergadering door de vergadering uit haar midden
gekozen.

6. Het partijbureau faciliteert de vergaderingen van de partijraad.
7. Een voorstel voor de agenda voor de vergadering van de partijraad wordt door het

partijbureau in samenspraak met de partijraad en het partijbestuur opgemaakt.
8. De partijraadsvergadering stelt ter vergadering haar vergaderagenda vast.



9. Zaken met betrekking tot de vergaderorde worden door de partijraad vastgelegd in
een Reglement van Orde.

7. Leden van de partijraad stemmen mondeling, tenzij een lid van de partijraad voorstelt
schriftelijk te stemmen. De stemmen worden geteld door de voorzitter van de
vergadering en de partijsecretaris. De partijraad stemt hoofdelijk.

8. Een in de partijraadsvergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken
van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats
indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

9. In geval van een even aantal stemmen, mag het partijbestuur meestemmen met één
stem.

Artikel 8. Benoeming, schorsing en ontslag
1. Leden van de partijraad worden verkozen, ontslagen en geschorst door de algemene

vergadering.
2. De leden van de partijraad worden verkozen door de algemene vergadering voor een

termijn van ten hoogste twee jaar, met de mogelijkheid tot herverkiezing.
3. Het aantal partijraadszetels wordt door de algemene ledenvergadering bepaald, en

bedraagt ten hoogste 25.
4. Alleen zij die lid zijn van de vereniging kunnen lid worden van de partijraad.
5. Leden van het partijbestuur en verkozen leden van fracties kunnen geen lid zijn van

de partijraad.
6. De verkiezingen van leden van de partijraad worden georganiseerd door het

partijbureau.
7. De kandidaatstelling voor de partijraad geschiedt via het partijbureau.
8. De eisen voor kandidaatstelling zijn:

a. een individu is ten minste zes maanden lid van de vereniging voorafgaand
aan de datum van kandidaatstelling;

b. een individu wordt door ten minste tien leden, die ten minste drie maanden
voorafgaand aan de datum van kandidaatstelling lid zijn geworden, gesteund
in hun kandidaatstelling;

c. een individu is aantoonbaar langer dan zes maanden betrokken bij de
vereniging voorafgaand aan de datum van kandidaatstelling.

2. Ieder lid dat voldoet aan de eisen in lid 8 van dit artikel kan zich kandidaat stellen
voor verkiezing tot de partijraad.

3. Het partijbureau kan kandidaten uitsluiten voor verkiezing op grond dat:
a. de persoon niet voldoet aan de in lid 8 van dit artikel gestelde eisen; en/of
b. de integriteit van deze persoon omstreden is, zoals bepaald volgens het

integriteitsprotocol van de vereniging.
4. Uitsluiting voor verkiezing wordt schriftelijk en duidelijk gemotiveerd medegedeeld

aan desbetreffende persoon. Beroep tegen het besluit is mogelijk via de
beroepsprocedure.

5. Verdere richtlijnen omtrent de verkiezing van de partijraad kunnen worden
vastgelegd in het Verkiezingsbeleid.



Het Partijbestuur

Artikel 9. Het Partijbestuur
1. Het partijbestuur is na de algemene vergadering en de partijraad het hoogste orgaan

van de partij.
2. De partijleider zit aan bij de bestuursvergaderingen, maar heeft geen stemrecht. De

partijleider heeft wel het recht om het partijbestuur te adviseren over beslissingen.
3. Het partijbestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de partij.
4. Het partijbestuur is belast met de taak om verantwoording af te leggen over haar

beleid en haar financiën aan de algemene vergadering en aan de partijraad;
5. Het partijbestuur is voorts verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging.

Haar taken en verantwoordelijkheden zijn in ieder geval:
a. Het financieel beheer van de vereniging. Het bestuur is, als enige

rechtspersoon in de vereniging, tevens verantwoordelijk voor het financieel
beheer van de afdelingen;

b. Het administratief beheer van de vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk
voor het bijhouden van verslagen van bestuurs- en ledenvergaderingen en
eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie;

c. Het ondersteunen van afdelingen bij hun taken;
d. Het aangaan van landelijke allianties met landelijke organisaties en

stakeholders;
e. Het representeren van de vereniging en het uitdragen van de politieke

doelstellingen van de partij;
f. Het waar nodig instellen van commissies om taken binnen de vereniging op

te pakken;
g. Het toezien op een veilige werk- en verblijfsomgeving binnen de partijgremia;
h. Het beslissen over deelname op lokaal niveau, conform artikel 26 van dit

reglement;
i. Het adviseren over het programma en de kandidatenlijst voor

gemeenteraadsverkiezingen;
j. Het voordragen van een beslissing over deelname aan verkiezingen op

landelijk, Europees en provinciaal niveau aan de partijraad;
k. Het opstellen en waarborgen van vrijwilligersbeleid;
l. Het instellen van ander beleid voor de vereniging.

6. De bepalingen omtrent de besluitvorming zijn in de statuten vastgelegd.
7. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel

recht op vergoeding van de kosten die zij voor hun werkzaamheden hebben
gemaakt. Het gaat hierbij om reiskosten, kosten gemaakt in functie of een door de
algemene vergadering vastgesteld bedrag voor de onkostenvergoeding.

Artikel 10. Benoeming, schorsing en ontslag
1. Leden van het partijbestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de

algemene vergadering.
2. Het partijbestuur bestaat uit tenminste drie leden. In geval een bestuur uit minder dan

drie leden bestaat, wordt zo snel mogelijk een algemene vergadering belegd.



3. Indien een bestuurslid terugtreed uit het bestuur danwel hun taken als bestuurslid
(tijdelijk) neerlegt stelt het partijbestuur de partijleden hiervan zo snel mogelijk in
kennis.

4. Alle leden die niet geschorst zijn, langer dan 6 maanden lid zijn van de vereniging
ofwel aantoonbaar structureel actief zijn in de partij kunnen zich kandidaat stellen
voor het partijbestuur.

5. Bij kandidering dient een kandidaat-bestuurslid een integriteitsverklaring te
overleggen aan het partijbureau.

6. De kandideringsprocedure voor bestuursleden loopt via een onafhankelijke
kandidatencommissie, waarin geen mensen zitting hebben die zich verkiesbaar
stellen.

7. Kandidaten voor het partijbestuur worden voorgedragen door de
kandidatencommissie. De kandidatencommissie kan ervoor kiezen kandidaten niet
voor te dragen. In beide gevallen dient de kandidatencommissie hun besluit te
onderbouwen. De voordracht van een kandidaat dan wel het niet voordragen van
een kandidaat door de kandidatencommissie heeft geen bindend karakter.

8. Het aantal voor verkiezing beschikbare bestuurszetels wordt door de algemene
ledenvergadering bepaald. Het zittende dan wel vertrekkende bestuur heeft hierin
een adviserende rol.

9. Kandidaten voor het partijbestuur zijn gekozen wanneer zij een meerderheid van de
uitgebrachte stemmen op de algemene vergadering hebben behaald.

10. In geval dat er zich meer kandidaten verkiesbaar hebben gesteld dan er
bestuurszetels vacant zijn, geldt dat wie de meeste stemmen heeft behaald gekozen
is.

11. Verdere bepalingen omtrent de benoeming van het partijbestuur zijn beschreven in
het Verkiezingsbeleid van de vereniging.

12. Ontzetting van een bestuurslid uit het lidmaatschap en derhalve ook uit het
bestuurslidmaatschap geschiedt door het bestuur in geval van ontslag van het
bestuurslid verleend door het bestuur om gewichtige redenen, waaronder ook het
niet naar waarheid invullen van de integriteitsverklaring, alsmede om redenen dat
met het betreffende lid van het bestuur structurele onenigheid van inzichten bestaat,
zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid
onvoldoende functioneert, waarbij het betrokken bestuurslid bij het desbetreffende
besluit geen stemrecht kan uitoefenen.

13. Als de andere bestuursleden een bestuurslid willen schorsen, kunnen zij bij het
besluit om een bestuurslid te schorsen advies vragen aan de geschillencommissie.

14. Opzeggen van het lidmaatschap van de partij leidt altijd tot ontslag uit het
partijbestuur.



Commissies, gremia en werkgroepen.

Artikel 11. Commissies, gremia en werkgroepen.
1. Het partijbestuur, de partijraad en de afdelingsbesturen zijn bevoegd om onder hun

verantwoordelijkheid commissies, gremia en werkgroepen in te stellen.
2. Het orgaan onder wiens verantwoordelijkheid de commissie, het gremium of de

werkgroep valt heeft als taak het:
a. benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de commissie, het

gremium of de werkgroep;
b. formuleren, het vaststellen en het in samenspraak met leden van de

commissie, het gremium of de werkgroep herzien van de opdracht aan een
commissie, gremium of werkgroep;

c. het controleren van de uitvoering van hetgeen in de opdracht is bepaald;
d. vaststellen van de financiële bevoegdheid van de de commissie, het gremium

of de werkgroep;
e. in samenspraak met de commissie, het gremium of de werkgroep het

opheffen van de commissie, het gremium of de werkgroep
3. Over de uitvoering van hun opdracht legt de commissie, het gremium of de

werkgroep verantwoording af aan het orgaan onder wiens verantwoordelijkheid de
commissie, het gremium of de werkgroep valt.

4. In een kandidatencommissie voor welke verkiezing dan ook, kan geen lid
plaatsnemen dat zich tevens kandidaat stelt voor de betreffende verkiezing.

5. De zittingstermijn en besluitvormingsmodellen van de commissie, het gremium of de
werkgroep worden in de opdracht vastgesteld.



Het Partijbureau

Artikel 12. Het Partijbureau
1. Het partijbureau is het uitvoerende orgaan van de partij. Zij valt onder de

verantwoordelijkheid van- en handelt in naam van het partijbestuur.
2. Het partijbureau draagt onder meer zorg voor:

a. de ledenadministratie;
b. de inkomende en uitgaande post van de partij;
c. de vrijwilligerscontracten en -administratie;
d. de donatie-administratie;
e. de administratie omtrent merchandise en de uitgifte van merchandise;
f. het ondersteunen van het partijbestuur in diens werkzaamheden;
g. het organiseren en begeleiden van de verkiezingen van het partijbestuur en

de partijraad;
h. het ondersteunen van de partijraad in alle administratieve en overige

ondersteunende werkzaamheden.

Artikel 13. Benoeming, schorsing en ontslag
1. Leden van het partijbureau worden benoemd, geschorst en ontslagen door het

partijbestuur.
2. Bij benoeming wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
3. Ontslag volgt bij het schenden van de verwerkingsovereenkomst, bij

onverenigbaarheid van belangen, of in geval de betreffende vrijwilliger onvoldoende
functioneert. Het partijbestuur kan om dezelfde redenen een schorsing opleggen aan
een lid van het partijbureau.

4. Opzeggen van het lidmaatschap van de partij leidt altijd tot ontslag uit het
partijbureau.



De Afdeling

Artikel 14. Oprichting en begrenzing van een Afdeling
1. Leden uit eenzelfde gebied kunnen zich verenigen om schriftelijk de status ‘afdeling

in oprichting’ aan te vragen bij het partijbestuur. De eisen van deze aanvraag worden
door het partijbestuur vastgesteld.

2. Het partijbestuur besluit over de aanvraag. De status wordt schriftelijk door het
partijbestuur verleend en hiervan wordt de partijraad op de eerstvolgende
vergadering op de hoogte gebracht.

3. Om een volwaardige afdeling te worden, voldoet de afdeling in oprichting aan deze
eisen:

a. de afdeling in oprichting bestaat uit tenminste 25 leden die binnen het gebied
van de afdeling wonen;

b. de afdeling in oprichting heeft een afdelingsbestuur gekozen van tenminste 3
leden, dat functioneert conform de bepalingen van artikel 17 van dit
reglement;

c. de afdeling in oprichting dient een bestuursplan in binnen 30 dagen na de
afdelingsvergadering waarop het bestuur is verkozen;

d. aan het partijbestuur bewezen hebben te kunnen voldoen aan de zaken die in
artikel 17 en 15 van dit reglement zijn bepaald.

4. Het partijbestuur besluit over de erkenning als volwaardige afdeling binnen een half
jaar na het verlenen van de status ‘afdeling in oprichting’, maar kan deze termijn met
een half jaar verlengen. Het partijbestuur kan ook beslissen de status te beëindigen
en dus de afdeling in oprichting te ontbinden.

5. Alleen een afdeling in oprichting en een volwaardige afdeling hebben het recht het
beeldmerk en de naam van de partij te gebruiken.

6. Het partijbestuur stelt de fysieke grenzen van een afdeling vast.

Artikel 15. Opheffing van een Afdeling
1. Het partijbestuur beslist over de opheffing van een afdeling indien deze niet meer

aan de in dit reglement en/of statuten gestelde taken en eisen voldoet.
2. Wanneer het partijbestuur beslist de afdeling op te heffen dient zij hierover het

afdelingsbestuur schriftelijk te informeren.
3. Het afdelingsbestuur belegt vervolgens een afdelingsvergadering. Hierbij wordt het

partijbestuur uitgenodigd. De afdelingsvergadering wordt dan in de gelegenheid
gesteld om verbeteringsvoorstellen te doen waardoor de afdeling alsnog aan de in dit
reglement en/of statuten gestelde taken en eisen zal kunnen voldoen.

4. Het partijbestuur zal in haar eerstvolgende vergadering daarna een definitief besluit
nemen. De leden van een afdeling zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd.



De Afdelingsvergadering

Artikel 16. De Afdelingsvergadering
1. De afdelingsvergadering is het hoogste orgaan in de afdeling.
2. De afdelingsvergadering komt tenminste eenmaal per jaar samen en voorts zo vaak

het afdelingsbestuur dit noodzakelijk acht.
3. Het afdelingsbestuur roept de afdelingsvergadering bijeen en stelt een voorstel voor

een agenda op.
4. Alle leden die woonachtig zijn binnen het afdelingsgebied worden minstens twee

weken van tevoren geïnformeerd over locatie, tijd en agenda.
5. De afdelingsvergadering is toegankelijk voor alle leden van de afdeling. Hiertoe

worden tijdig stappen ondernomen voor bijvoorbeeld schrijf- en gebarentolken,
toegankelijke visuele presentaties, en andere benodigdheden. Een toereikend deel
van de landelijke partijkas wordt hiervoor toegekend.

6. Van afdelingsvergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld. Het verslag
wordt ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende afdelingsvergadering en
gedeeld met de leden.

7. Leden hebben het recht het afdelingsbestuur op te roepen tot het organiseren van
een afdelingsvergadering. Hiervoor kunnen tenminste 25 leden, of ten minste 10%
van de leden, die woonachtig zijn binnen het afdelingsgebied een schriftelijk verzoek
indienen. Het afdelingsbestuur roept de afdelingsvergadering vervolgens zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen een maand, bijeen. Het door deze leden aan de
orde gestelde punt wordt door het afdelingsbestuur op de agenda geplaatst.

8. De leden die woonachtig zijn binnen het afdelingsgebied kunnen vooraf aan de
vergadering en ter vergadering agendapunten voorstellen.

9. De afdelingsvergadering controleert het afdelingsbestuur en de
gemeenteraadsfractie in hun taken en activiteiten.

10. De afdelingsvergadering stelt de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor
de gemeenteraadsverkiezingen vast.

11. De afdelingsvergadering beslist over deelname aan het college van Burgemeester en
Wethouders op basis van het in de onderhandelingen bereikte coalitieakkoord en
kennis over de door het afdelingsbestuur en gemeenteraadsfractie voorgestelde
kandidaat-wethouder(s).

Artikel 17. Besluitvorming
1. Stemmingen worden mondeling gehouden, tenzij een lid een schriftelijke stemming

aanvraagt of de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht. Bij schriftelijke
stemming zal uit de aanwezige leden een stemcommissie samengesteld worden die
zal toezien op het tellen van de stemmen. Over personen wordt altijd schriftelijk
gestemd.

2. Besluiten worden genomen door een gewone meerderheid van stemmen, tenzij in de
statuten of dit reglement anders staat aangegeven. Indien de stemmen staken, dan
wordt er opnieuw gestemd. Dit gebeurt net zo vaak totdat er een beslissing is.

3. Leden die niet bij een vergadering aanwezig kunnen zijn, hebben het recht een ander
lid te machtigen om namens hen te stemmen. Hiervoor moet een schriftelijke



machtiging opgesteld worden door het lid wat het gemachtigde lid bij zich moet
hebben op de vergadering. Een lid mag namens maximaal twee andere leden een
stem uitbrengen.



Het Afdelingsbestuur

Artikel 18. Het Afdelingsbestuur
1. Het afdelingsbestuur is na de afdelingsvergadering het hoogste orgaan van de

afdeling.
2. Een afdelingsbestuur bestaat uit tenminste drie leden. In geval een bestuur uit

minder dan drie leden bestaat, wordt zo snel mogelijk een afdelingsvergadering
belegd.

3. Indien een afdelingsbestuurslid terugtreed uit het afdelingsbestuur danwel hun taken
als afdelingsbestuurslid (tijdelijk) neerlegt stelt het afdelingsbestuur de leden van de
afdeling, het landelijk bestuur en de partijraad hiervan zo snel mogelijk in kennis.

4. De afdeling gaat uitsluitend over beleid dat inhoudelijk en fysiek van toepassing is op
zaken binnen de grenzen van het afdelingsgebied.

5. Het afdelingsbestuur heeft de volgende taken:
a. Het lokaal representeren van BIJ1 en het uitdragen van de politieke

doelstellingen van de partij;
b. Het ontplooien van activiteiten binnen het afdelingsgebied voor zowel leden

als andere geïnteresseerden;
c. Het afleggen van verantwoording over haar beleid en financiën aan het

partijbestuur en de leden van de afdeling. Het partijbestuur bepaalt de vorm
van- en de eisen omtrent de verantwoording aan het partijbestuur.

d. In overleg met het landelijk bestuur, deelnemen aan verkiezingen die in het
afdelingsgebied zijn uitgeschreven;

e. In het geval van verkiezingen het opstellen van het programma en de
kandidatenlijst en het inwinnen van advies over het opstellen van het
programma en de kandidatenlijst bij het partijbestuur;

f. Het ondersteunen van de gemeenteraadsfractie, en het middels regelmatige
gesprekken op de hoogte blijven van de politieke activiteiten van de
gemeenteraadsfractie.

6. Het afdelingsbestuur heeft daarnaast de bevoegdheid tot:
a. Het aangaan van lokale allianties met lokale organisaties en lokale

stakeholders, mits op thema’s die voor de partij en de leden in het
afdelingsgebied belangrijk zijn;

b. Het instellen en ontbinden van lokale commissies en lokale werkgroepen,
zoals een kandidatencommissie.

Artikel 19. Benoeming, schorsing en ontslag
1. Leden van het afdelingsbestuur worden verkozen door de afdelingsvergadering.
2. Afdelingsbestuurders worden gekozen voor een periode van twee jaar.
3. Slechts zij die langer dan 6 maanden lid zijn van de vereniging ofwel zij die

aantoonbaar structureel actief zijn in de partij kunnen zich kandidaat stellen voor het
afdelingsbestuur.

4. De sollicitatieprocedure voor bestuursleden loopt via een onafhankelijke
kandidatencommissie, waarin geen mensen zitting hebben die zich verkiesbaar



stellen. Het partijbestuur legt de verdere procedure omtrent verkiezing van
bestuursleden vast in het Verkiezingsbeleid.

5. Alle leden die binnen het afdelingsgebied wonen, kunnen zich kandidaat stellen voor
het afdelingsbestuur.

6. Kandidaten voor het afdelingsbestuur worden voorgedragen door de
kandidatencommissie. De kandidatencommissie kan ervoor kiezen kandidaten niet
voor te dragen. In beide gevallen dient de kandidatencommissie hun besluit te
onderbouwen. De voordracht van een kandidaat dan wel het niet voordragen van
een kandidaat door de kandidatencommissie heeft geen bindend karakter.

7. Kandidaten voor het afdelingsbestuur zijn gekozen wanneer zij een meerderheid van
de uitgebrachte stemmen op de afdelingsvergadering hebben behaald.

8. Het aantal voor verkiezing beschikbare bestuurszetels wordt door de
afdelingsvergadering bepaald. Het zittende danwel vertrekkende afdelingsbestuur
heeft hierin een adviserende rol.

9. In geval dat er zich meer kandidaten verkiesbaar hebben gesteld dan er
bestuursfuncties vacant zijn, geldt dat wie de meeste stemmen heeft behaald
gekozen is. Dit laatste geldt tevens in de situatie dat meerdere kandidaten zich voor
een specifieke bestuursfunctie verkiesbaar hebben gesteld.

10. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden door en uit het
midden van het gekozen bestuur benoemd, tenzij de afdelingsvergadering anders
bepaalt. De functieverdeling en eventuele wijzigingen daarin worden aan de leden in
het afdelingsgebied gecommuniceerd.

11. Leden van het afdelingsbestuur worden geschorst of ontslagen door het partijbestuur
of door een meerderheid van de afdelingsvergadering.

12. Verdere bepalingen omtrent de verkiezing van afdelingsbestuursleden zijn
beschreven in het Verkiezingsbeleid van de vereniging.

Artikel 20. Vergadering en Besluitvorming
1. Het afdelingsbestuur besluit met een absolute meerderheid van stemmen. Voor een

stemming moet een absolute meerderheid van de bestuursleden een stem
uitbrengen.

2. Bij de vergadering van het afdelingsbestuur zijn enkel welkom de leden van het
afdelingsbestuur en gasten die schriftelijk namens ten minste twee leden van het
afdelingsbestuur zijn uitgenodigd.

3. De partij kent geen aspirant-bestuursleden en mensen die het bestuur ondersteunen
hebben geen stemrecht in bestuursvergaderingen, noch kunnen zij het bestuur
vertegenwoordigen.



Deelname aan verkiezingen

Artikel 21. Algemeen
1. Een kandidaat die verkozen wordt in de Provinciale Staten, het Europees Parlement,

de Eerste Kamer of de Tweede Kamer kan niet daarnaast lid zijn van het
partijbestuur.

2. Op voordracht van het partijbestuur beslist de partijraad over deelname aan
Provinciale Statenverkiezingen, Europese verkiezingen, Eerste Kamerverkiezingen
en Tweede kamerverkiezingen.

3. Naast hetgeen vastgelegd is in het huishoudelijk reglement worden verdere
richtlijnen omtrent verkiezingen vastgelegd in het Verkiezingsbeleid van de
vereniging.

Artikel 22. Deelname aan Europese verkiezingen
1. Het partijbestuur stelt een kandidatencommissie en een programmacommissie in om

namens het partijbestuur een kandidatenlijst en programma op te stellen.
2. Het partijbestuur stelt aan de leden van de partij een kandidatenlijst en programma

voor. De algemene vergadering gaat over de vaststelling van de kandidatenlijst en
het programma.

3. Ieder lid kan zich aanmelden om op de kandidatenlijst te staan, vóór de datum en op
de wijze die het partijbestuur daarvoor vaststelt

4. Als een lid dat zich kandidaat stelt, niet door het partijbestuur op de kandidatenlijst
wordt geplaatst, kan dit lid beroep aantekenen.

Artikel 23. Deelname aan Tweede Kamerverkiezingen
1. Het partijbestuur stelt een kandidatencommissie en een programmacommissie in om

namens het partijbestuur een kandidatenlijst en programma op te stellen.
2. Het partijbestuur stelt aan de leden van de partij een kandidatenlijst en programma

voor. De algemene vergadering gaat over de vaststelling van de kandidatenlijst en
het programma.

3. Ieder lid kan zich aanmelden om op de kandidatenlijst te staan, vóór de datum en op
de wijze die het partijbestuur daarvoor vaststelt.

4. Als een lid dat zich kandidaat stelt, niet door het partijbestuur op de kandidatenlijst
wordt geplaatst, kan dit lid beroep aantekenen.

Artikel 24. Deelname aan Eerste Kamerverkiezingen
1. Het partijbestuur stelt een kandidatencommissie in om namens het partijbestuur een

kandidatenlijst op te stellen.
2. Het partijbestuur stelt aan de leden van de partij een kandidatenlijst voor. De

algemene vergadering gaat over de vaststelling van de kandidatenlijst.
3. Ieder lid kan zich aanmelden om op de kandidatenlijst te staan, vóór de datum en op

de wijze die het partijbestuur daarvoor vaststelt.



4. Als een lid dat zich kandidaat stelt, niet door het partijbestuur op de kandidatenlijst
wordt geplaatst, kan dit lid beroep aantekenen.

Artikel 25. Deelname aan Provinciale Statenverkiezingen
1. Bij deelname, stelt het partijbestuur een kandidatencommissie en een

programmacommissie waarvan de leden uitsluitend woonachtig zijn in de betreffende
provincie. Deze commissies stellen een kandidatenlijst en een programma op.

2. Het partijbestuur stelt aan de leden, woonachtig binnen de desbetreffende provincie,
een kandidatenlijst en programma voor op een vergadering die wordt belegd met de
leden die woonachtig zijn in de provincie. Deze provinciale vergadering wordt
voorgezeten door het partijbestuur en beslist over de vaststelling van de
kandidatenlijst en het programma.

3. Ieder lid dat woonachtig is in de desbetreffende provincie kan zich aanmelden om op
de kandidatenlijst te staan, vóór de datum en op de wijze die het afdelingsbestuur
daarvoor vaststelt.

4. Als een lid dat zich kandidaat stelt, niet op de kandidatenlijst wordt geplaatst, kan dit
lid beroep aantekenen.

Artikel 26. Deelname aan Waterschapsverkiezingen
1. Afdelingen gevestigd binnen een of meer waterschappen kunnen aan het

partijbestuur vragen om onder de naam van BIJ1 mee te doen aan verkiezingen
binnen een of meer van die waterschappen. Het partijbestuur beoordeelt deze
aanvraag en kan voorwaarden stellen aan de afdeling(en) voor deelname aan
verkiezingen. Het partijbestuur zal beoordelen aan de hand van de volgende zaken:

a. De hoeveelheid actieve leden binnen de waterschappen die de afdeling
strekt, en of zij kennis en enthousiasme hebben voor de waterschappen;

b. De status van de afdeling(en). Alleen een volwaardige afdeling kan
toestemming krijgen van het partijbestuur om onder de naam BIJ1 deel te
nemen aan verkiezingen;

c. Strategische overwegingen, apart bepaald per waterschap.
2. Verschillende afdelingen kunnen, als zij een waterschap delen, kiezen om samen

mee te doen aan deze verkiezingen. Afdelingen mogen afzien van gezamenlijke
deelname, maar afdelingen mogen niet tegelijkertijd apart meedoen aan de
verkiezingen voor dit waterschap.

3. Het afdelingsbestuur(en) stelt een verkiezingsprogramma op voor de waterschappen
waar zij aan mee doen en stelt de kandidatenlijst open voor mensen die zich hiervoor
willen aanmelden.

a. Kandidaten moeten woonachtig zijn in het waterschap waar zij zich voor
aanmelden;

b. Ieder lid dat woonachtig is in dit gebied mag zich aanmelden om op de
kandidatenlijst te staan, op de methode bepaald door het
afdelingsbestuur(en) en voor de einddatum;

c. Als een lid dat zich kandidaat stelt, niet door het afdelingsbestuur(en) op de
kandidatenlijst wordt geplaatst, kan dit lid beroep aantekenen.



4. Wanneer kandidaten in het waterschap worden verkozen, dienen zij over hun
activiteiten verantwoording af te leggen aan het afdelingsbestuur(en) en de
afdelingsvergadering

5. Een kandidaat die verkozen wordt in het waterschap kan niet daarnaast lid zijn van
het betreffende afdelingsbestuur(en).

Artikel 27. Deelname aan Gemeenteraadsverkiezingen
1. Het afdelingsbestuur vraagt allereerst aan het partijbestuur toestemming om onder

de naam van BIJ1 te mogen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het
partijbestuur beoordeelt deze aanvraag en kan voorwaarden stellen aan de afdeling
voor deelname aan verkiezingen. Het partijbestuur zal beoordelen aan de hand van
de volgende zaken:

a. De mate waarin leden en geïnteresseerden betrokken en geactiveerd worden
bij de activiteiten van de afdeling;

b. De status van de afdeling. Alleen een volwaardige afdeling kan toestemming
krijgen van het partijbestuur om onder de naam BIJ1 deel te nemen aan
verkiezingen;

c. Strategische overwegingen.
2. Het afdelingsbestuur stelt vervolgens aan de leden die woonachtig zijn in het

afdelingsgebied een kandidatenlijst en programma voor. De afdelingsvergadering
gaat over de vaststelling van de kandidatenlijst en het programma.

3. Ieder lid dat woonachtig is in het desbetreffende afdelingsgebied kan zich aanmelden
om op de kandidatenlijst te staan, vóór de datum en op de wijze die het
afdelingsbestuur daarvoor vaststelt.

4. Als een lid dat zich kandidaat stelt, niet door het afdelingsbestuur op de
kandidatenlijst wordt geplaatst, kan dit lid beroep aantekenen.

5. Wanneer kandidaten in de gemeenteraad worden verkozen, dienen zij over hun
activiteiten verantwoording af te leggen aan het afdelingsbestuur en de
afdelingsvergadering.

6. Een kandidaat die verkozen wordt in de gemeenteraad kan niet daarnaast lid zijn van
het betreffende afdelingsbestuur.

Artikel 28. Afdrachtregeling
1. De vereniging kent een afdrachtregeling. Deze wordt vastgesteld door de algemene

vergadering.
2. De afdrachtregeling mag nooit tot gevolg hebben dat een gekozen persoon financieel

in de knel komt.
3. Bij gemeenteraadsverkiezingen ziet het desbetreffende afdelingsbestuur er op toe

dat iedere kandidaat op de kandidatenlijst zich schriftelijk conformeert aan de
afdrachtregeling.

4. Bij Provinciale Statenverkiezingen, Europese verkiezingen, Eerste
Kamerverkiezingen en Tweede kamerverkiezingen ziet het partijbestuur erop toe dat
iedere kandidaat op de desbetreffende kandidatenlijst zich schriftelijk conformeert
aan de afdrachtregeling.



5. Bij waterschapsverkiezingen zien de desbetreffende afdelingsbestuur(en) erop toe
dat iedere kandidaat op de kandidatenlijst zich schriftelijk conformeert aan de
afdrachtregeling.

6. De uit de afdrachtregeling verkregen middelen komen ten goede aan binnen de
vereniging actieve vrijwilligers.



Representatie

Artikel 29. Representatie
1. In lijn met de politieke doelen van de partij om actieve deelname en

vertegenwoordiging van mensen uit gemarginaliseerde posities te bevorderen, voert
het partijbestuur actief beleid omtrent representatie.

2. In het beleid omtrent representatie kan het bestuur gebruik maken van quota en
voorkeursbeleid.

3. Het beleid omtrent participatie focust daarnaast op interne scholing en (sociale)
veiligheid.



Veiligheid en geschillen

Artikel 30. Privacy en digitale veiligheid
1. Alle zaken omtrent privacy en digitale veiligheid worden vastgelegd in het AVG-beleid

van de vereniging, conform geldende wetgeving. Dit beleid wordt door het
partijbestuur vastgelegd.

Artikel 31. Veiligheid en gedragscode
1. Het partijbestuur stelt een gedragscode op die van toepassing is op alle leden van de

vereniging en waarop ieder lid kan worden aangesproken.
2. Het partijbestuur stelt naast de gedragscode Safer Space-richtlijnen op die de

veiligheid voor een ieder zoveel mogelijk waarborgen bij alle organisatie
samenkomsten en samenwerkingen. Deze zijn ook van toepassing bij publieke
evenementen en worden actief met de leden en bezoekers gedeeld.

3. Het partijbestuur ziet toe op naleving van de gedragscode en de Safer
Space-richtlijnen.

4. Het partijbestuur stelt meerdere vertrouwenspersonen aan die voor alle leden
bereikbaar zijn bij overtreding van de gedragscode of de Safer Space-richtlijnen.
Contactgegevens van de vertrouwenspersonen worden via interne communicatie
bekendgemaakt.

5. De gedragscode en Safer Space-richtlijnen zijn te allen tijde op de website van de
partij beschikbaar.

Artikel 32. Geschillen
1. Het partijbestuur stelt een geschillencommissie in met als taak op een

onafhankelijke, betrouwbare en objectieve wijze geschillen te beslechten, onderzoek
te doen en advies uit te brengen over klachten en beroepingen.

2. De leden van deze commissie worden door het partijbestuur benoemt, geschorst en
ontslagen. Benoeming geschiedt bij voorkeur op voordracht door een hiervoor
aangestelde selectiecommissie of de partijraad.

3. De procedures omtrent geschillen en klachten staan omschreven in het Reglement
Geschillencommissie. Het Reglement Geschillencommissie wordt vastgesteld door
het partijbestuur en is te allen tijde op de website van de partij beschikbaar.



Dubbellidmaatschap

Artikel 33. Dubbellidmaatschap
1. Dubbellidmaatschap van meerdere politieke partijen is niet toegestaan voor leden

van afdelingsbesturen, de partijraad, het partijbestuur en het partijbureau,
commissies en voor leden die plaatsnemen op een kandidatenlijst van de vereniging.
Onder politieke partijen wordt verstaan: partijen die bij de Kiesraad als zodanig
geregistreerd zijn en diens jongerenorganisaties.

2. In geval van dubbellidmaatschap zoals bepaald in dit artikel volgt onmiddellijk verval
van de benoeming dan wel verkiezing van de desbetreffende persoon.

3. Verzwijging van dubbellidmaatschap in gevallen zoals bepaald in dit artikel vormt een
grond voor opzegging van het lidmaatschap.



Beroepsprocedure

Artikel 34. Beroepen
1. (Kandidaat-)leden van de vereniging kunnen in beroep gaan tegen:

a. de weigering of beëindiging van lidmaatschap;
b. een beslissing bij kandidatenprocedures, zoals de weigering een persoon op

een kandidatenlijst te plaatsen, of zoals de uitsluiting van verkiezing voor een
bestuur of de partijraad;

c. geschillen omtrent de afdrachtregeling.
2. Afdelingsbesturen van de vereniging kunnen in beroep gaan tegen:

a. besluiten aangaande de opheffing van afdelingen, zoals beschreven in artikel
4, lid 4;

b. besluiten aangaande deelname aan gemeenteraadsverkiezingen, zoals
beschreven in artikel 8, lid 5, sub h en artikel 19, lid 1.

3. Het beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij het orgaan dat het beroep
behandelt.

4. Dit orgaan hoort degene(n) die de betreffende beslissing hebben genomen, alsook
degene die het beroep heeft ingediend tegen die beslissing.

5. Na beide partijen gehoord te hebben, brengt het betreffende orgaan een advies uit
aan het partijbestuur aangaande de in beroep gebrachte beslissing. Het partijbestuur
maakt vervolgens een besluit over het beroep, dat aan beide partijen schriftelijk
wordt toegestuurd.

6. Indien het partijbestuur een commissie heeft benoemd voor de behandeling van
beroepen, wordt onder lid 2 en 3 deze commissie bedoeld. In het geval het bestuur
geen commissie heeft benoemd voor de behandeling van beroepen, wordt de
behandeling van beroepen gedaan door het partijbestuur zelf.

7. De verdere procedures en termijnen omtrent beroepen staan omschreven in het
Reglement Geschillencommissie.



Slotbepalingen

Artikel 35. Inzien door leden
1. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te allen tijde op de website van de

partij beschikbaar.

Artikel 36. Besluitvorming
1. Indien niet anders bepaald in de statuten of in dit huishoudelijk reglement worden bij

stemmingen blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen beschouwd als te
zijn van onwaarde en bij het bepalen van een meerderheid niet meegeteld.

Artikel 37. Aanpassing en afwijking van het reglement
1. Tot het afwijken van het huishoudelijk reglement kan door de partijraad slechts

worden besloten in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totale
aantal leden van de partijraad aanwezig is, met een meerderheid van ten minste
twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2. De partijraad en de algemene vergadering hebben het recht het huishoudelijk
reglement te wijzigen. Geen andere organen dan de partijraad en de algemene
vergadering hebben dit recht.

3. Aanpassing geschiedt enkel met tweederde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen van de partijraad dan wel de algemene vergadering.

4. De algemene vergadering heeft het recht middels een eenvoudige meerderheid een
wijziging van het huishoudelijk reglement door de partijraad ongedaan te maken.
Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij het partijbestuur dat
wordt ondersteund door tenminste 50 leden.

5. Om een wijzigingsvoorstel tijdens een bijeenkomst van de algemene vergadering in
stemming te brengen dient hiertoe een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij
het partijbestuur dat wordt ondersteund door tenminste 50 leden.



De partijraad van BIJ1, bijeen 30 oktober 2022,

Overwegende dat:
● het partijbestuur van BIJ1 voor veel leden een gesloten zwarte doos is, waarvan de

bezigheden en prioriteiten voor buitenstaanders niet goed te doorgronden zijn;
● BIJ1 een radicaal democratische maatschappij voorstaat, en dat voor echte democratie

transparantie onontbeerlijk is;
● de interne partijcultuur en -structuur van BIJ1 de maatschappij die zij voorstaat zou

moeten reflecteren

Draagt het partijbestuur op:
de transparantie van het partijbestuur en hun bezigheden te verbeteren;
om de transparantie van het partijbestuur te verbeteren in ieder geval de agenda's van
bestuursvergaderingen binnen een redelijke termijn na de bestuursvergadering te delen met de
partijraad

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:
● Mick
● Teun

Ondersteund door:
● Lyra-Willow
● Kiara
● Vreer
● Nash
● Anneloes Bakker
● Leanne
● Tom Heffels



De partijraad van BIJ1, bijeen 30 oktober 2022,

Overwegende dat:
● het partijbestuur van BIJ1 voor veel leden een gesloten zwarte doos is, waarvan de

bezigheden en prioriteiten voor buitenstaanders niet goed te doorgronden zijn;
● BIJ1 een radicaal democratische maatschappij voorstaat, en dat voor echte democratie

transparantie onontbeerlijk is;
● de interne partijcultuur en -structuur van BIJ1 de maatschappij die zij voorstaat zou

moeten reflecteren

Draagt het partijbestuur op om de transparantie van het partijbestuur te verbeteren in ieder
geval de agenda's van bestuursvergaderingen binnen twee weken na de bestuursvergadering
te delen met de partijraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:
● Mick
● Teun

Ondersteund door:
● Lyra-Willow
● Kiara
● Vreer
● Nash
● Anneloes Bakker
● Leanne
● Tom Heffels


