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1. Welkomstwoord door het partijbestuur
Edson benadrukt het onderbelichte belang van de partijraad als orgaan waar iedereen, na de
ALV, "op drijft", bespreekt het kantoor in Woerden en deelt overwegingen over op termijn
uitkijken naar een beter bereikbare locatie.

2. Aanstellen voorzitter van de vergadering
Teun geeft zich, als enige, op als kandidaat. Alle aanwezige leden steunen Teun, waarmee hij
tot voorzitter is gekozen.

3. Vaststellen van de agenda
De voorzitter vraagt de leden of iemand bezwaar heeft tegen het opnemen van de vergadering
te behoeve van de notulist; niemand geeft aan hier bezwaar tegen te hebben.
De voorzitter leest het voorstel voor de agenda op:

● Gedachtenvorming moties vorige ALV d.d. 2 juli.
● Terugkoppeling bestuur.
● Aanpassingen huishoudelijk reglement.
● Bespreken presentatie van 10 minuten over de ontwikkelingen van de partijraad.
● Wat verder nog ter tafel komt.

De agenda is unaniem aangenomen.

4. Gedachtenvorming moties vorige ALV d.d. 2 juli
Leon licht zijn reden om dit agendapunt voor te stellen toe.
Hij vertelt dat er op een vorige ALV  een motie is aangenomen over het bij de partijraad
neerleggen van de opdracht kandidatencommissies voor partijbestuurskandidaten te vormen en
de opdracht voor die commissies te bepalen. Deze moties waren (ook) gericht aan het
partijbestuur, maar hij zou het logisch vinden als het partijbestuur dit bij de partijraad neer legt.

Edson willigt het verzoek in om dit bij de partijraad neer te leggen.

Leon leest een motie van de vergadering van 2 juli voor [Zie bijlage, Motie #2, motie
Kandidatencommissie door partijraad laten instellen]

Ruud vraagt of wij [de partijraad] het er over eens zijn dat de verantwoordelijkheid voor de taken
die in de motie zijn beschreven bij de partijraad moeten komen te liggen. Hij benadrukt dat er
staat dat het partijbestuur dit moet onderzoeken, maar dit geen opdracht is.

Mick: Wordt de kandidatencommissie samengesteld uit ons [de leden van de partijraad] of
moeten wij er een aanstellen [uit mensen die niet per sé lid hoeven te zijn van de partijraad]?

Notulen Partijraad BIJ1 8 januari 2023



Leon: Zegt dat het bestuur nu de kandidatencommissie instelt, en dat deze motie de suggestie
opwerpt om de partijraad de kandidatencommissie te laten instellen, omdat anders de slager
zijn eigen vlees keurt.

Alba: antwoord op de vraag van Mick dat de motie eist dat er geen directe
afhankelijkheidsrelatie van leden van de commissie moet zijn met bestuursleden en dat de
partijraad de commissie moet gaan samenstellen, dat kan ook uit niet-partijraadsleden.

Leon: Vertelt dat de organisatie-ondersteuner [een medewerker van de partij] in de
kandidatencommissie voor de bestuursverkiezingen van 2 juli zat, en dat deze persoon
daardoor een afhankelijkheidsrelatie met het bestuur had, waardoor deze als niet onafhankelijk
genoeg werd gezien. Stelt dat de motie aan het bestuur is gericht en het bestuur vraagt te
onderzoeken of ze naar de ALV kan komen met een voorstel het HHR te wijzigen, en noemt dat
de partijraad ook wijzigingen kan aanbrengen in het HHR, en vraagt zich af of de partijraad
daarom niet kan oplossen.

Ruud: Er staat dat het partijbestuur dit moet onderzoeken, en een optie daarin is bij partijraad
beleggen, maar er zijn andere opties, en tot het partijbestuur hier een keuze in maakt kunnen
wij hier niets mee doen.

Akef: Hebben jullie het hier over gehad in het bestuur, Edson?

Edson: We hebben het er over gehad maar nog geen andere mogelijkheden onderzocht dan de
optie partijraad, dat leek ons de logische optie. Dus wat bestuur betreft mag de partijraad een
kandidatencommissie instellen.

Mick vraagt het bestuur op de volgende vergadering met een iets uitgebreider voorstel te
komen.

Edson: Ja.

Leon: Ik denk dat we dit samen moeten doen.

Edson: Wat verwachten jullie van bestuur?

Mick: Graag meer info over [ideeën voor] procedures hierover.

Ruud: We moeten weten of het partijbestuur besluit over of de partijraad dit moet regelen en het
tweede waar het bestuur zich over moet buigen is hoe het zit met nevenfuncties e.d.

Leon leest een motie voor [Zie bijlage, Motie #2 Mandaat en criteria van de
kandidatencommissie vastleggen]
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Leon: In strikte lezing moest dit voor de volgende ALV al zijn afgehandeld, maar dat gaat niet
lukken.

Myrthe: Er zijn dan nog geen [bestuurs]verkiezingen.

Alba: Zegt dat we kunnen zorgen dat dit in orde is voor de volgende verkiezing, en noemt dat
een ‘360 graden review’ van het zittende partijbestuur een zware taak zal zijn voor een
kandidatencommissie.

Teun: Stelt voor dit onderwerp mee te nemen in de presentatie over de ALV, en later in de
vergadering terug te komen op het samenstellen van een commissie die zich hier mee bezig
gaat houden.

5. Terugkoppeling bestuur

Samenvatting tussenliggende periode, Financiën en Subsidie.
De voorzitter vraagt Edson een korte samenvatting te geven van wat het bestuur sinds de
laatste vergadering van de partijraad [30 oktober 2022] heeft gedaan.

Edson: We zijn vooral aan de slag gegaan met het bestuursplan, waarover ik jullie later meer
vertel, ook met oog op jullie rol hierin. Verder zijn er helaas wat mensen uitgevallen, dat is onze
zorg nummer één.. We zijn sinds 30 oktober ook erg aan het toewerken naar de ALV van 28
januari en alles wat daarbij komt kijken, inclusief het bestuursplan. Daarnaast kijken we hoe we
de afdelingen beter kunnen laten werken, hoe we meer vrijwilligers aan de slag kunnen krijgen
bij landelijk omdat we dodelijk onderbezet zijn. Vanzelfsprekend zijn we ook bezig geweest met
de verantwoording aan het ministerie voor de subsidie, waar ik jullie zo wat over zal vertellen,
en hebben we de [nieuwe] subsidieaanvraag gedaan. Het ministerie adviseert dat we de interne
beheersing beter op orde krijgen n.a.v. de accountantscontrole.
De brief van de accountant aan het ministerie zegt hierover:

“De interne beheersing van de vereniging is nog niet op het vereiste niveau op basis waarvan
de rechtmatigheid van de hoofdzakelijke uitgaven met een redelijke mate van zekerheid kan
worden vastgesteld. De hieruit voortvloeiende controle-informatie en de mate waarop we
kunnen steunen op de interne beheersing is ontoereikend gebleken. Het is voorts niet mogelijk
geweest om met vervangende controlewerkzaamheden alsnog voldoende controle-informatie te
verkrijgen om voldoende zekerheid te krijgen dat het financiële verslag over 2021 geen
afwijkingen van materiaal belang of diepgaande invloed bevat.”

Alba: Dus dat betekent in verstaanbare taal dat de administratie niet nauwkeurig genoeg is
gedaan?
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Edson: Dat klopt. De administratie is niet nauwkeurig genoeg gedaan, we konden op sommige
onderdelen niet hard genoeg aantonen waarom betalingen zijn gedaan, en we konden
bijvoorbeeld de ledenlijsten van Radicaal, etc. Daar komt het op neer.

Faizal: Is dat intern wel duidelijk en te verklaren, of ook niet?

Edson: Vertelt dat het voor hen wel duidelijk en te verklaren is, maar dat dat er eigenlijk niet toe
doet. Het draait er om dat elke beslissing en elke betaling aantoonbaar te verantwoorden is, en
dat heeft heeft BIJ1 niet voldoende kunnen doen.

Sher vraagt of dit lokaal of bij het landelijk bestuur is ontstaan.

Edson denk dat dit vooral is ontstaan bij het landelijk bestuur, maar er ook een wisselwerking is.

Sher vraagt zich af of het voor lokale afdelingen wel duidelijk genoeg is wat er van hen op dit vlak
verwacht wordt.

Edson denkt het niet en wil hier meer aandacht aan gaan geven, waaronder op de afdelingendag.

Sher: Heeft dit grote gevolgen?

Edson: Die kunnen stevig zijn want het kan dat we een deel van de subsidie terug moeten geven,
potentieel alles. Dit weten we nog niet.

Ruud: Wat gaan we aan dit probleem doen? Hoe voorkom je dit in de toekomst?

Edson: Afdelingen beter informeren over administratie op orde krijgen, en CRM systeem invoeren is
harde eis. Ook meer ondersteuning en zorgen dat er meer handen aan zitten.

Ruud vraagt of er meer leden bij betrokken kunnen worden.

Edson: Dat is een groot punt voor ons, en kan ons zeker worden aangerekend. Het bestuur is vaak
druk met de waan van de dag waardoor werven er vaak bij in schiet. Zo is dit probleem ontstaan.
We willen we de expertise in de partij beter benutten. Vrijwilligers inwerken en onboarding kost veel
tijd en is een heel proces.

Mervyn vraagt of daar een grotere rol voor de afdelingen kan liggen.

Edson: Steun van alle kanten zou helpen. Financiën zijn ook een gevoelig onderwerp, dus daar zijn
we meer behoudend in. Het is niet dat we hier geen hulp in accepteren, maar de penningmeester is
hier kritisch in, en we hebben die mensen dan ook het liefst in dienst.

Akef vraagt of uitbesteden een mogelijkheid is. Noemt dat dezelfde mensen, waaronder de
penningmeester, die verantwoordelijk zijn voor de situatie die er nu is nog steeds aan het roer staan.
Vraagt hoe we er vertrouwen in kunnen hebben dat dit nu wel goed gaat.

Edson benadrukt dat BIJ1 hierin niet uniek is, en dat meer jonge partijen in een zelfde leerprocess
zitten.

Ruud zegt financiën het liefst transparanter te zijn, en vraagt zich af wat er te verbergen is.
Strategie? Donateurs?

Notulen Partijraad BIJ1 8 januari 2023



Edson: De gevoeligheid zit niet in geld dat we binnen krijgen, maar in uitgaven. De verantwoording
voor elke uitgave moet helemaal kloppen.

Sher vraagt naar de voorwaarden voor de uitgaven en de subsidie.

Edson legt uit dat de partij eigenlijk overal geld aan kan uitgeven, zolang het besluitvormingsproces
voor iedere uitgave maar goed vastgelegd is. Legt uit dat daar het probleem lag, o.a. aan
onduidelijke notulen, maar ook breder.

Faizal vraagt of er bij de subsidie-aanvraag al een plan over uitgaven wordt ingediend.

Edson: Ja, maar is natte-vinger-werk, een schatting. Alleen de salarissen zijn echt duidelijk.

Myrthe merkt op dat de transparantie nu zo laag is dat de afdeling pas een half jaar na de campagne
wisten wat hun budget was.

Edson: Belooft tijdens de afdelingendag de budgetten van dit jaar te delen, incl hoe er eerder geld
besteed is en wat er over is, ook om daar alsnog iets mee te kunnen doen.

Alba zegt dat hun bestuur nul zicht heeft op wat het vorig bestuur gedaan heeft, en vraagt zich af
hoe ze hier verantwoording over kunnen afleggen.

Edson bevestigt dat dat lastig is als er geen mooie overdracht is. Belooft extra te benadrukken dat
afdelingen periodiek moeten rapporteren, zodat landelijk de financiële gegevens ook heeft als
back-up.

Johanna vraag wanneer het CRM systeem er zal zijn.

Edson zegt dat nog niet te kunnen inschatten door de complexiteit.

Leon noemt dat op een eerdere vergadering is afgesproken dat het bestuur de partijraad een
halfjaarlijkse financiële rapportage zal geven.

Edson: Voor deze keer is er geen financiële update voorbereid.
De subsidie voor 2023 is toegewezen, 80% d.w.z. €54,000 krijgen we al uitbetaald, m.b.t. 2021
worden we nog niet gekort maar we krijgen de tijd tot 1 juli 2023 om het te herstellen en aan te tonen
dat de interne beheersing nu wel op orde is. Daarom zijn we nu alles op alles aan het zetten om dit
op orde te stellen.

Mick: Jij en nog een paar bestuursleden hebben eerder de partijraadsvergadering bijgewoond, maar
de penningmeester nog niet. Misschien is dat wel handig gezien het altijd over financiën gaat?

Edson: De penningmeester is ziek maar druk bezig op de achtergrond, dus fysiek bijwonen gaat niet
lukken. Een ander bestuurslid dat financieel goed onderlegd is was deze keer verhinderd.
Noemt dat er meer bestuursleden en medewerkers helaas tijdelijk niet actief zijn.

Updates over eerdere moties en bestuursplan
Edson loopt het lijstje met toezeggingen, moties en andere taken die er voor het bestuur liggen
langs. [Zie bijlage]

Motie Ryan Verzoekt het bestuur met een reflectie te komen waarin het bestuur
meeneemt wat er in de toekomst gedaan gaat worden om goed en transparant
werkgeverschap te creëren.
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Edson: Goed werkgeverschap staat sowieso geregeld in de wet, dus hoeft niet in de motie,
maar ik snap wel waar het vandaan komt en we hebben daarop gereflecteerd. Vertelt dat er
veel is gesproken met voormalig werknemers, ook informeel, en dat hij met Petra en Dinah
bezig is goede governance over werkgeverschap en vrijwilligers op te stellen, wat nu ontbreekt,
zodat er een vast pad is om te volgen, om die problemen in de toekomst te voorkomen.Dit zal
tijd kosten, de inzet is dat het in het tweede kwartaal 2023 is afgerond.

Motie Ryan Verzoekt het partijbestuur om minimaal halfjaarlijks uitgebreid verslag te
doen van de financiën en de financiële plannen van dat jaar aan de partijraad.

Edson: Die heb ik nog niet, ik heb wel de begroting, maar daar hebben jullie nog niet zo veel
aan. De halfjaarlijkse rapportage gaat komen, maar hebben we nog niet.

Akef: Functioneringsverslagen werden toen nog niet goed bijgehouden, nu wel?

Edson: Dat stond er al, maar werd nog niet uitgevoerd. Dat gaan we nu wel doen, ook
periodiek, bij verlenging van een contract etc.

Motie Mick omtrent geheimhouding bespreking voorstel partijbestuur deelname PS en
waterschapsverkiezingen.

Edson: We hebben het besluit over deelname aan deze verkiezingen nog niet gecommuniceerd
[aan o.a. de leden]. Dit heeft verschillende redenen; het gaat soms niet goed in de
samenwerking tussen bestuur en communicatie waardoor bestuur niet altijd weet wanneer de
ledennieuwsbrieven worden verstuurd, daar wil het bestuur betere afspraken over maken. Dit
komt doordat het communicatieteam zowel voor de landelijke partij als voor de kamerfractie
werkt. Bestuur wil de aandacht meer verschuiven naar communicatie vanuit de landelijke partij.
Het punt over deze verkiezingen komt in de volgende nieuwsbrief.

Motie Jürgen over dialoog- en kennissessies over afrofobie, witte privileges en witte
gevoeligheden. Verzoekt het partijbestuur om (middels kennisbureau) dialoogsessies en
kennissessies te faciliteren voor (actieve) leden en bestuursleden op het gebied van
afrofobie, witte privileges en witte gevoeligheid.

Dit wordt volgend jaar meegenomen in trainingen die worden opgezet, waar het afdelingenteam
hard mee bezig is.

Motie Ryan over scholing partijraad. Verzoekt het partijbestuur om scholing te regelen
voor de gehele partijraad over het reilen en zeilen van de partijraad. Gedacht kan worden
aan hoe er moties geschreven worden en wanneer welk instrument ingediend dient te
worden.
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Edson: Noemt dat een medewerker van de kamerfractie trainingen geeft in het schrijven van
moties e.d. en zegt dat het bestuur diegene zal benaderen om de partijraad een training te
geven, noemt dat er voor de partijraad een budget is begroot, en dat dit budget ook ingezet kan
worden voor externe trainingen, als leden van de partijraad die vinden. Belooft dit budget te
delen met de partijraad.

Motie Leon over draaiboek Tweede Kamerverkiezingen Verzoekt het partijbestuur - zorg
te dragen voor een uitvoerbaar campagne draaiboek voor maart 2023 - de partijraad op
de hoogte te houden van de voortgang hier in.

Edson: Een medewerker is bezig met een plan voor de Tweede Kamerverkiezingen en Ruud
van het bestuur ondersteunt daarbij, de medewerker en Ruud zitten vandaag samen om dat te
bespreken.

Toezegging bestuur Gesprekken voeren met zoveel mogelijk medewerkers en
vrijwilligers als input voor het bestuursplan.

Edson: Een conceptversie van het bestuursplan van 25 pagina’s ligt er, heeft door onvoorziene
omstandigheden helaas wel iets vertraging opgelopen.toezegging gesprekken voeren
bestuursplan. Dit concept zal vandaag met de partijraad worden gedeeld zodat de partijraad
feedback kan geven. Er zijn veel gesprekken met afdelingen en individuen in de partij gevoerd,
deze gesprekken zijn informeel gegaan, niet via formele feedbacksessie. Het bestuursplan moet
14 januari naar de leden, daardoor is de tijd voor feedback van de partijraadsleden vrij krap,
daarvoor excuses. We willen de feedback graag tegen overmorgen.

Ruud: Hoe kun je nu verwachten dat we dit inhoudelijk goed kunnen behandelen in twee dagen,
naast al onze andere verplichtingen? Maak er geen farce van, zeg gewoon dat dat niet kan. Ik
kan het niet.

Edson: Ik vindt het ook vervelend om dit zo te brengen. De keuze was geen bestuursplan op de
ALV of dit op deze manier helaas.

Ruud: Verwacht niet, in ieder geval niet van mij, dat dit gaat lukken binnen dit tijdsbestek. Laat
staan dat we dit met elkaar kunnen bespreken.

Akef: Kunnen we dan niet zeggen tot donderdag de 12e?

Johanna: Willen we [de leden van de partijraad] in 1 document samen hierover werken?

Ruud: Kunnen wij op de ALV onze input kunnen geven? Kan het bestuur er bij vermelden dat de
partijraad zich hier niet over heeft kunnen buigen?
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Mick: Er is geen formele eis voor onze goedkeuring, dit is gewoon een verzoek van het
partijbestuur tot informele feedback, dat hoeft ook niet ‘als partijraad’, we kunnen gewoon
individueel onze feedback geven. Het bestuursplan is een zaak tussen het bestuur en de ALV.

Edson: Er is geen formele eis, maar jullie input is wel belangrijk voor ons.

Leon: We zijn eigenlijk het primaire adviesorgaan voor het bestuur, het was veel beter geweest
om ons er, ook informeel, veel eerder bij te betrekken. We hadden het veel beter kunnen
bespreken als we deel waren van het hele proces.

Alba: Zo is het primaire advies orgaan nu dus eigenlijk buitenspel gezet

Faizal: We zien het niet als optie om het bestuursplan niet op de ALV te bespreken?

Edson: Dat klopt, we moeten het dan wel met de leden bespreken. Wat wij belangrijk vinden in
jullie feedback is niet zo zeer redactioneel commentaar, maar eerder feedback over of er
thema's ontbreken, zodat wij dat nog kunnen meenemen.

Ruud: Ik snap dit wel dat je te laat bent, ook met wat je hebt georven van het vorige bestuur,
maar je kan dit niet zo repareren of van ons verwachten, of iig niet van mij. Je moet hier met
elkaar over kunnen praten, maar dat kunnen we nu niet. Dus als je iets op de ALV zegt van ‘dit
vindt de partijraad hiervan’ dan voel ik mij daar buitengewoon ongemakkelijk bij.

Johanna merkt op dat er van ons geen advies hoeft te komen, dat het iets is tussen bestuur en
ALV.

Sher: Er hoeft geen advies van ons te komen, alles is mooi meegenomen.

Johanna: Eens met Ruud dat we liever graag samen kunnen bespreken als instituut binnen de
partij.

Sher: Dat is voor volgend jaar, ik heb het over wat we nu kunnen.

Teun: Twee vraagjes:
- is het mogelijk om individueel alsnog feedback te geven?
- is het mogelijk om bij de ALV per motie voorstellen te doen over het aanpassen van het

bestuursplan?

Edson: Antwoord positief op de eerste vraagt, antwoord op de tweede vraag dat moties niet
beperkt zijn tot een bepaald thema [en dus kunnen], maar dat het bestuursplan gaat over waar
wij met bestuur mee aan de slag gaan, en dus niet zoiets is als een partijprogramma.
Teun: Ik bedoel b.v. dat we bij de ALV als partijraad in een motie zeggen dat iets belicht moet
worden, zodat de leden dit dan wel of niet kunnen aannemen.
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Mick: Het bestuursplan is geen partijprogramma, gewoon levend document voor het bestuur, we
hoeven er niet een te groot ding van te maken.

Leon: De naam bestuursplan zegt het al, het is het plan van het bestuur.

Edson: Het bestuursplan wordt op de ALV gepresenteerd, het wordt niet in stemming gebracht.

Ruud: Wat is dan je gedachte erachter wanneer er commentaar komt?

Edson: Als er commentaar komt zullen we dit meenemen, maar uiteindelijk hebben de leden
minder zicht op de beslissingen dan het bestuur, dus uiteindelijk blijft het het plan van bestuur
ipv iets dat we in stemming brengen.

Ruud: Ik vertrouw jullie over welke onderwerpen erin staan, maar ik heb zorgen over hoe wat de
strategie is om verschillende groepen bij elkaar te brengen, bv fractie, partijraad, bestuur zijn
andere groepen, om te spreken over hoe we  verschillende zaken willen aanpakken?

Edson: We kunnen alsnog na de ALV een vergadering beleggen met de partijraad omdat we het
wel belangrijk vinden om jullie feedback mee te nemen. Bij de ALV zullen we aangeven dat de
partijraad hier nog niet voldoende tijd voor feedback voor hebben gehad.

Akef: Dus nu eerst individueel hiernaar kijken, na de ALV als partijraad met het bestuur gaan
zitten?

Edson: Klopt.

Alba: Als lid van de partij loop ik al langer tegen het feit aan dat er niet echt momenten zijn om
zaken met andere leden te bespreken en te bediscussiëren voordat ze ineens op de ALV op
tafel liggen. Er is geen ruimte voor debat binnen de partij.

Leon: Waar debat wel plaatsvindt zijn het niet de juiste plekken daarvoor, zoals Twitter en
Discord.

Alba: Er is geen discussieplatform.

Akef: Ik ben ook wel bang dat, ook al moeten we alles goed regelen, en nu al weinig handen
hebben, dat we landelijk bestuur dan nog meer last geven, ipv dit gewoon vanuit de afdelingen
proberen te faciliteren.

Akef merkt op dat het goed zou zijn als afdelingen daar een rol in zouden hebben.

Toezegging bestuur Binnen bestuur bespreken of de partijraad inzage kan krijgen in de
verbeterpunten van de accountant.
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Edson: Die punten zitten in de brief van het ministerie [die de partijraad kan inzien].

Toezegging bestuur Als uit onderzoek blijkt dat partijbestuur fouten heeft gemaakt in het
werkgeverschap, excuses aanbieden en de gevolgen dragen.

Edson merkt op dat er niet zozeer excuses nodig blijken, maar er wel gesprekken gevoerd zijn.

Motie Mick transparant bestuur: Draagt het partijbestuur op om de transparantie van het
partijbestuur te verbeteren [door] in ieder geval de agenda's van bestuursvergaderingen
binnen twee weken na de bestuursvergadering te delen met de partijraad.

Edson: Deze is ons helemaal ontgaan. Ik zal de agenda van het partijbestuur delen op
dinsdagen na de partijbestuursvergaderingen.

Vragenronde en overige

Teun: Vraagje over de excuses en de gesprekken die zijn geweest [omtrent werkgeverschap]. Is
er zekerheid dat er iets met de feedback uit de gesprekken wordt gedaan?

Edson: Functioneringsgesprekken zijn goed gedocumenteerd, er moet goed worden gekeken
naar de consequenties van keuzes die rondom contracten worden gemaakt.

Mick: We hadden ook een toezegging dat leden van de partijraad aan het partijbestuur
schriftelijke vragen kon stellen, maar ik krijg op die mails geen antwoord.

Edson: We zullen die vragen beantwoorden, stuur die vragen dan ook op zo’n manier dat het
duidelijk is dat het om vragen vanuit de partijraad gaat.

Leon vraagt naar hoe het zit met de communicatie over wat er binnen de partijraad gebeurt naar
leden.

Edson: Er was wat onduidelijkheid over of de verantwoordelijkheid daarvoor bij communicatie
lag en of dat verzoek uit het bestuur moest komen, of er prive-gegevens in de notulen staan
enzo. Er moet op de website een plek voor/over de notulen en er moet worden
gecommuniceerd dat en hoe de notulen in te zien zijn.

Leon: Wat is de status van radicaal?

Edson: Ik weet het niet. Radicaal is belangrijk voor het verkrijgen van subsidie. Daar liepen we
de vorige keer tegenaan toen radicaal op een dramatische manier uit elkaar viel, waardoor de
ledenlijsten niet te achterhalen waren. De subsidie van radicaal is zo'n 5000 euro uit mijn hoofd.
Er worden nu bestuursverkiezingen uitgeschreven, maar dat is waar mijn kennis ophoudt.
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Leon verzoekt de volgende keer met meer informatie te komen.

Edson zegt dit toe.

Mick: Wie is hier verantwoordelijk voor bij het bestuur?

Edson: Ruud.

Afdelingen, incl. Almere en Amsterdam

Leon: Is het bestuur ook bezig met de status van amsterdam?

Edson: Daar zijn we niet heel hard aan bezig als bestuur, enerzijds omdat de banden met de
fractie zijn hersteld, anderzijds omdat er leden initiatief loopt tot het regelen van een
ledenvergadering. Wij volgen hun plan nu. Er is nu een kandidatencommissie waar ik zelf in zit.

Teun: Wat als die leden steun van [landelijk]bestuur nodig hebben?

Edson: Voor zover ik weet kunnen ze dat krijgen.

Alba: Hoe ziet fractie Amsterdam er nu uit?

Edson: Dinah en Nilab. Carla is afgesplitst, als Lijst Kabamba.

Alba: Is daar goede samenwerking mee?

Edson: Er is geen samenwerking mee, gezien de historie.

Akef: Is Jazie permanent uit de fractie?

Edson: Geen update over vernomen.

Akef: Checken jullie in met hem?

Edson: Ja, Rebekka heeft contact. Verder niets van vernomen.

Ruud vraagt naar het missende verkiezingsbeleid.

Edson: Dat ligt nu bij een medewerker om op te stellen i.s.m. Ruud.

Ruud: Is dat onderdeel van het bestuursplan?

Edson: Nee, dat staat los.
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Ruud: Is er daardoor minder prioriteit daarvoor?

Edson: Nee, dit liep al sinds voor het bestuursplan, en zelf hebben we er weinig invloed op
omdat we het zelf niet schrijven.

Myrthe vraagt naar de status van ander afdelingen. Zegt dat het haar goed lijkt een standaard
format voor partijbestuursupdates aan de partijraad op te stellen, zodat de inhoud minder
afhankelijk wordt van de kennis van het bestuurslid dat de update geeft.

Edson: We zijn in Den Haag geweest, dat loopt lekker en heeft een actieve groep, ondanks een
problematische geschiedenis rond al dan niet meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen.
Almere speelde, daar ben ik niet persoonlijk bij betrokken geweest, dat komen we op terug op
de afdelingendag, daar reflecteren we op hoe je komt tot een goede verhouding tussen bestuur
en fractie. We hebben een lange lijst van afdelingen die we willen bezoeken.

Johanna: Wij hebben een [informele] vergadering gehad over Almere, dus we zijn blij dat jullie
[Almeerse gasten] hier zijn.

Sher: Wij zijn hier heel druk mee bezig geweest, we hebben een aantal moties hiervoor
opgesteld [voor de ALV]. Die zijn ondersteunend. Almeerse BIJ1ers hebben veel en enthousiast
bijgedragen aan landelijk [de 2e kamerverkiezingen]. Door de snelheid hebben we minder gelet
op wat het betekent om deel te zijn van BIJ1 voor mensen die zich aansloten [bij de Almeerse
afdeling]. Daardoor is er nu iemand die veel heeft bijgedragen, ook bij het krijgen van een
[gemeenteraads]zetel zonder enige communicatie per mail is weggezet [door de fractie]. Ik
geloof niet dat dat een basis is waarvan wij zeggen dat we dat willen als BIJ1, ondanks het feit
dat dit [wettelijk] mag als fractie.
Wij zijn de enige partij die op geen enkele andere partij aansluit. Die hebben allemaal de status
quo als uitgangspunt, wij hebben als uitgangspunt: dat wat is mag anders. We moeten dat met
elkaar ook vormgeven. Wat in Almere is gebeurt is voor mij niet per se falen, maar wel iets
[waar we lering uit kunnen trekken].
Daarom willen we ook de oproep doen omdat we zelf niet echt mogelijkheid hebben om met
onze fractie in gesprek te gaan, gezien die formeel kunnen doet wat men wil. ik vrees dat dit
ook veel invloed kan hebben op de leden, de vrijwilligers buiten de fractie. sem zal dit verder
toelichten.

Sem: We hebben twee moties hiervoor gemaakt.
De eerste is: Wat zijn BIJ1-waardige omgangsvormen? We hebben de grondbeginselen
waarvan iedereen zegt: dit is BIJ1. Maar we willen weten wat BIJ1 is in de arbeidspraktijk? We
willen een document over de grondbeginselen in de [arbeids]praktijk zodat je kunt stellen wat
wel en niet BIJ1 is.
De tweede is ‘reflectief proces van binding’, het idee is dat mensen die bijvoorbeeld op een lijst
gaan staan of in een kandidatencommissie gaan zitten een reflectie laten schrijven [op dat
document dat uit de vorige motie komt] over hoe we met elkaar omgaan, om zo commitment te
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creëren en te checken hoe mensen hier in staan
De eerste motie is gericht aan de partijraad, de andere aan het partijbestuur.

Ruud: Ook handig voor evalueren van kandidatencommissie voor het bestuur, die zouden we
kunnen combineren.

Alba: Er zit hier een gevaar van validisme in. De grondbeginselen zijn erg wetenschappelijk
geschreven, ik kwam er zelf niet door heen. Wat is dit van waarde als mensen in de partij dit
niet kunnen lezen en bespreken?

Sem: Ja, het moet toegankelijk zijn, dan kunnen we er pas wat mee. [Reflecties] kunnen op
verschillende manieren; op papier, als video, in welke vorm dan ook.

Sher: Volgens mij speelt het al, het toegankelijk maken van de grondbeginselen. Volgens mij
komen er ook bijeenkomsten hierover ook voor de afdelingen.

Werkwijze partijraad

Johanna noemt dat de partijraad graag een ‘werkconferentie’ wil houden met het bestuur om te
praten over hoe we met hen samenwerken en hen kunnen ondersteunen.

Ruud: Ik hoop dat we het [in partijraadsvergaderingen] wat meer over de inhoud kunnen hebben
i.p.v. vooral over processen en randvoorwaarden.

Edson zegt het eens te zijn met Ruud, benadrukt dat de partijraad zelf gaat over waar ze het
over heeft.

Ruud: Ik snap niet goed waar b.v. de Tweede Kamerfractie mee worstelt, noch wat jullie als
bestuur doen. Onze taak is om jullie te adviseren, maar daarvoor moet je ons ook wat vragen.
Jullie vragen ons nooit wat. Vraag het gewoon als er dingen zijn, anders heb je ook geen input.
We willen ook graag veel met jullie bespreken over de inhoud, maar de vraag is ook hoeveel
jullie op je bord willen hebben?

Edson: Eens. Nu is het ook zo dat jullie mogen bepalen wat belangrijk is, soms worden wij door
de waan van de dag meegesleept waardoor we er niet altijd zicht op hebben.

Myrthe: Stelt voor een werkconferentie met de hele partijraad en het hele bestuur te houden,
om uit de cyclus van brandjes blussen te komen.

Edson: Eens.

Johanna: Moeten we de [2e kamer]fractie ook uitnodigen?
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Edson: Dat is misschien een volgende stap. Stelt dat het goed is als de partijraad het initiatief
neemt om dit te organiseren.
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6. Aanpassingen huishoudelijk reglement
De voorzitter vraagt Mick dit agendapunt toe te lichten.

Mick: Jullie hebben het als het goed is allemaal al kunnen lezen, het stond al een paar weken
op de drive. Het is een hele reeks wijzigingsvoorstellen, waaronder voorstellen om het
leesbaarder te maken, en er is volgens mij bijna een pagina geschrapt door het weghalen van
dubbelingen.

De voorzitter stelt voor een rondje te doen voor op- en aanmerkingen.

Leon geeft aan geen opmerkingen te hebben omdat hij die al eerder heeft doorgegeven en een
aantal is al doorgevoerd.

Ruud heeft twee punten: heeft bezwaar tegen het verlagen van het aantal benodigde
handtekeningen om een wijzigingsvoorstel voor het HHR in stemming te brengen op de ALV
van 50 naar 25, houd dit liever op 50, en heeft bezwaar tegen de wijzigingen die de
kandidatencommissies [voor landelijke en lokale besturen] aangaan, gezien er een
onafgehandelde motie van een ALV ligt die ook daarover gaat.

Sem merkt op de stukken pas een paar uur voor de vergadering te hebben gekregen en dus
niet de tijd te hebben gehad om ze te lezen.

Alba zou graag zien dat aan de zin “alle leden hebben toegang tot de ALV” “gelijkwaardige
toegang” wordt toegevoegd, om het belang van toegankelijkheid te benadrukken.

Myrthe zegt een vergelijkbaar punt te hebben als Alba.

Johanna noemt dat in het artikel over lidmaatschap 'in strijd met grondbeginselen' wordt
genoemd, en vraagt zich af of die grondbeginselen dan niet in het HHR moeten worden
opgenomen. Daarnaast noemt ze dat er afwisselend gebruik wordt gemaakt van het woord ‘hen'
of 'de persoon', en zegt dat ze vindt dat dit consistent gemaakt moet worden. Vraagt zich af of
de agenda van het partijbestuur [voor de ALV], niet ook in concept naar de partijraad gestuurd
moet worden.

Mick merkt op dat Johanna naar het huidige HHR kijkt, niet naar hun wijzigingsvoorstellen, en
dat de wijzigingsvoorstellen niet aan alle punten die Johanna noemde raken.

Kandidatencommissies
Ruud komt terug op zijn punt over kandidatencommissies: Het gaat mij er vooral om dat als we
dingen gaan wijzigen in het HHR terwijl er nog een heel proces achterna komt [proces dat uit
een van de ALV moties voortkomt] dan moet je het twee keer wijzigen, daarom zou ik de
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wijzigingen die nu worden voorgesteld [rond (afdelings)bestuursverkiezingen], ook al zijn ze
textueel, niet doen.

Mick: Noemt dat de enige inhoudelijke wijziging rondom deze punten in deze voorstellen is dat
expliciet wordt gemaakt dat het advies van de kandidatencommissie niet bindend is.

Ruud: Daar ben ik het inhoudelijk heel erg mee oneens. Het kan best zijn dat er uit het bestuur
iets komt dat het wel bindend is, of dat wij vinden dat het heel erg bindend zou moeten zijn.

Mick: noemt dat het nu impliciet al niet bindend is, omdat nergens staat dat het wél bindend is
en omdat de leden het laatste woord hebben, en dat dit voorstel dit alleen maar expliciet maakt.

Ruud: Je stelt een commissie in om je te helpen een goede selectie te maken van je
kandidaten, en dat doe je met het volste vertrouwen in die commissie. Ik vind het persoonlijk
heel raar dat als je een commissie instelt die je allerlei dingen laat onderzoeken, getoetst aan
zaken die we overigens ook weer op papier gaan zetten, om dat dan terzijde te schuiven. Het is
aan de ledenvergadering, vindt ik zelf, om te kiezen ‘wij vinden die kandidaat niet geschikt’, kijk
maar naar de ledenvergadering op de Veluwe, dan is dat aan de ledenvergadering. Maar ik
vindt wel dat als je een commissie instelt, je er naar moet luisteren. Ga je er niet naar luisteren,
stel dan geen commissie in.

Mick: Ik begrijp je punt niet. Wat er is gebeurt op de ledenvergadering [waarop Rebekka is
verkozen] is, dat er een negatief advies van de commissie lag, en die hebben we overruled.

Ruud: Zo hoort het.

Mick: Dat ben ik helemaal met je eens. Ik maak dat expliciet; ik zet nu op papier dat het een
advies is. Ik zet alleen op papier wat nu de situatie is.

Ruud: Dat moet je niet doen. Als je dat gaat opschrijven dan heeft iedereen het gevoel dat het
niet serieus wordt genomen.

Faizal: Zeg je dan dat het [het advies] verplicht opgevolgd moet worden?

Ruud: Nee, niet verplicht, maar dat neem je serieus. Natuurlijk zijn adviezen niet binden, maar
als je dat expliciet gaat noemen ontkracht je de kracht van het advies. Het is altijd aan de
ledenvergadering om een advies al dan niet te volgen.

Sher: Waarom koos je hiervoor Mick?

Mick: Omdat het in de praktijk nodig is. Ik ben zelf niet door de selectiecommissie voor de
partijraad gekomen, en die commissie was volledig overtuigt dat het wél bindend was. Het
duurde heel lang om ze te overtuigen dat het niet bindend was. Ik zet dat nu op papier, zodat
iedereen weet dat het niet bindend is. Je neemt het [advies] nog steeds serieus.
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Myrthe: Jullie spreken elkaar dus niet tegen, maar het gaat nu over verwoording.

Sher: Adviserende rol klinkt al als advies, hoe is dat ooit verkeerd begrepen?

Leon denkt dat dit samenhangt met een onduidelijke taakstelling aan zo'n commissie.

Mick: Ik kan leven met Myrthe's advies [om de wijzigingsvoorstellen op dit punt te amenderen]
maar dan moet ik nu van alles aanpassen.

Ruud: Dan dit laten rusten en eerst deze [het huidige HHR] hanteren tot we het [de ALV moties
over de kandidatencommissies] verder besproken hebben?

Mick noemt dat deze wijzigingsvoorstellen andere punten bevatten waarvan het wel nuttig is om
ze niet te laten wachten tot een volgende partijraadsvergadering.

Myrthe vindt dat het niet goed is in te moeten stemmen met een wijzigingsvoorstel waarmee ze
het op een punt oneens is omdat ze de rest van het voorstel wel steunt.

Leon stelt voor het vragenrondje even af te gaan en daarna een oplossing te zoeken.

50 of 25 handtekeningen voor het in stemming brengen van HHR
wijzigingsvoorstellen op de ALV.
Ruud, over de verlaging van de 50 handtekeningen voor het in stemming brengen van HHR
wijzigingsvoorstellen naar 25: Daarmee maak je het wel erg gemakkelijk voor een opstandige
afdeling van alles op de agenda van de ALV te laten zetten met betrekking tot het wijzigen van
het HHR. Ik vind dat niet slim, want dan krijgen we veels te veel over ons heen krijgen terwijl dat
allemaal nu redelijk goed gaat, en als het echt nodig is lukt het echt wel om 50 handtekeningen
op te halen.

Mick: Ik vindt dat niet heel erg. Ik vind het geen heel belangrijke verandering. Ik vond het
persoonlijk een vrij hoge drempel en ik vond elders in het document een drempel van 25 en
dacht, ik neem dit over. Ik stel voor dat we met handen opsteken peilen wat we hier van vinden,
en dan pas ik dat zo aan in het wijzigingsvoorstel.

Johanna: Ik kan niet goed oordelen over wat dit voor afdelingen betekent.

Mick zegt dat dit niet direct met afdelingen te maken heeft.

Ruud, Myrthe, Sher en Johanna geven aan voorkeur te hebben voor 50. Leon heeft geen sterke
mening.

Johanna vraagt Edson om advies.
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Edson heeft zelf geen bezwaar op dit voorstel, maar zegt dat hij zelf 50 ondersteuningen heeft
verzameld en het goed te doen vond. Vind de 50 handtekeningen geen groot obstakel, gezien
er nog steeds een 2/3de meerderheid nodig is.

Ruud vindt dat de drempel er is om te zorgen dat niet ‘Jan en Alleman’ het HHR wijzigt.

Edson: Ik vindt dat die 50 een goede drempel is.

Akef vraagt zich af of dit niet te lastig is voor mensen die op plekken wonen met minder dan 50
leden.

Myrthe: Fan is 25 ook al moeilijk, en is de stap tussen 25 en 50 misschien niet zo groot.

Mick: Een meerderheid lijkt voor 50, dus ik pas het [het wijzigingsvoorstel] zo aan.

“Gelijkwaardige” toegang
Alba: Het lijkt me belangrijk om het recht op gelijkwaardige toegang in de eerste zin [van het
artikel over de ALV] te behouden.

Mick: Dus dan is het voorstel om de zin “ieder lid heeft toegang tot de ALV” naar “ieder lid heeft
gelijkwaardige toegang tot de ALV” te wijzigen?

Myrthe: Ik vind toegankelijkheid niet hetzelfde als gelijkwaardigheid. We moeten het juist
specificeren wanneer het niet over iedereen gaat. Maar de ALVs zijn nu niet volledig
toegankelijkheid en ik denk ook niet dat dat mogelijk is. Mensen hebben andere behoeften.
Gelijkwaardige toegang gaat een stap verder dan toegankelijkheid. Hoe kunnen we het zo
verwoorden dat het ook haalbaar is en recht doet aan iedereen?

Akef: Ja, verwachtingen managen is ook belangrijk.

Alba en Myrthe stellen voor in de eerste zin te verwijzen naar het artikel over toegankelijkheid.

Mick vertelt dat hen juist heeft getracht om cross-references te verwijderen omdat dit problemen
oplevert wanneer artikelnummers veranderen.

Myrthe stelt voor de verwijzing algemener te verwoorden.

Alba: Er is nog te weinig prioriteit gegeven bij de ALVs aan basic toegankelijkheid, daarom wil ik
dit hier graag zo duidelijk mogelijk in te zetten om hier prioriteit aan te geven.

Leon: De komende ALV zou al een stuk beter moeten worden, mensen zijn daar nu al mee
bezig.
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Edson: Ik kan me aansluiten bij Myrthe, we hebben lessen getrokken uit de laatste ALV. Helaas
is het onmogelijk de ALV’s toegankelijk te maken voor iedereen. Er zijn bijvoorbeeld verzoeken
geweest om ieder kwartier een pauze te houden van minimaal 10 minuten ofzo. Er zijn
verschillende voorbeelden te bedenken die een ALV niet toegankelijk kunnen maken voor
iedereen, om verschillende redenen. ALV’s zijn best een kostenpost, de toegankelijkheidseisen
die daarbij komen maken dat het echt de lucht in gaat. Gelijkwaardige toegankelijkheid is een
valse belofte -- we kunnen daar echt niet aan voldoen.

Akef: We kunnen het veranderen naar 'streven naar'.

Edson: Dat is beter ja.

Myrthe: Een ALV is een instrument dat in de wereld waar BIJ1 naar streeft niet meer zal
bestaan. Het gaat over jaarverslagen en juridische documenten, die kun je niet allemaal
toegankelijk maken. Je moet de [juridische] taal van de accountant blijven spreken, en niet
iedereen spreekt die taal. Er moet gestreefd worden dat we op alternatieve plekken buiten de
ALV over ideologie kunnen spreken en dat de ALV dan over juridische dingetjes kan gaan.

Alba: Ik snap dit wel, maar gelijkwaardigheid is een kernwaarde van BIJ1. Je zaagt wel een
poot onder je eigen stoel uit hier.

Akef: Hebben we een lijstje met de belangrijkste eisen voor toegankelijkheid?

Leon: Ja, die hebben we.

Alba: Gelijkwaardige toegankelijkheid is niet goed genoeg gedaan. De chat werd
platgelegd vanwege ongure figuren waardoor gelijkwaardige deelname niet meer mogelijk was.

Sher: In de zaal houden we ons ook stil om mensen te laten spreken, dat fatsoen is er niet in de
chat. Zij konden ook handen opsteken, maar dat deden ze niet, wat een onveilige situatie
creëerde.

Akef: Bij online meedoen moeten ook omgangsvormen horen. Misschien moeten we een school
doen zodat mensen pas met de chat mee kunnen doen als ze die omgangsvormen hebben
geleerd. Als chat mod ga ik daar niet over, het gaat niet alleen over toegankelijkheid maar ook
over hoe je met elkaar omgaat. Als we een veilige online setting kunnen creëren, let's go.

Myrthe: Mijn probleem is dat niet ieder lid toegang heeft, wat we ook doen. Het gaat me om dat
'ieder lid'.

Mick: Dat is een heel belangrijk iets, dat daar gewoon in moet staan.

Myrthe: 'Heeft toegang' is anders dan 'mag meedoen'.
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Mick: Een compromis, zullen we het artikel over toegankelijkheid boven het artikel van
besluitvorming zetten? Dan zijn er verder geen ingewikkelde consequenties voor de regels.
Kom de volgende keer alsjeblieft zelf met voorstellen.

Ruud: Is leesbaarheid zo belangrijk?

Mick: Ja.

Ruud: Dat vind jij.

Myrthe: Besluitvorming is een ander soort punt als toegankelijkheid. Het is vreemd als
besluitvorming een los kopje wordt. Ik denk dat ALV’s elke keer niet toegankelijk zijn omdat
toegankelijkheid als los kopje wordt behandeld.

Akef: Ik weet niet of dat geheel waar is.

Ruud zegt dat het recht op toegang staat ook al in de wet, en het er om gaat dat we als BIJ1
vinden dat we ons hiervoor moeten inspannen.

Alba: denk streven naar gelijkwaardige toegang wel er in te laten, met uitzondering van
niet-haalbare zaken, i.p.v. andersom zeggen iedereen heeft toegang en zeggen wat je moet
doen.

Mick: Je kunt 'ieder lid' niet weg laten. Dan krijg je hele enge situaties.

Edson: Ik denk niet dat je dit hoeft te benoemen wegens verenigingsrecht. We kunnen het
gewoon hebben over toegankelijkheid.

Myrthe noemt een persoonlijke anecdote; vindt het lastige aan het huidige voorstel dat bv
iemand altijd uitgenodigd wordt waar 'iedereen welkom is' maar dat diegene dan niet per rolstoel
naar binnen kan. Dus graag niet zomaar schrijven 'iedereen'.

Akef stelt voor ervan te maken ‘'ieder lid mag zich aanmelden voor de ALV’.

Mick Dan kan iemand ineens zeggen bij de deur 'je mocht aanmelden maar mag niet naar
binnen'.

Edson: huidige tekst aanhouden, daarin verwijst naar toegankelijkheidseisen?

Mick: Dan maken we ervan: Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. Richtlijnen
over toegankelijkheid staan in het huishoudelijk reglement.
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Externe documenten
Johanna en Leon noemen dat als er wordt verwezen naar externe documenten, het goed zou
zijn als er dan een link naar dat document staat, en dat de documenten gemakkelijker te vinden
moeten worden

Mick zegt dit een goed voorstel te vinden, maar zegt dit niet nu meteen te kunnen doen.

Amendement over het schrappen van de zinnen over het
niet-bindende karakter van de adviezen van de
kandidatencommissie
Mick: Dan hebben we nu nog dat commissie-ding, dat er niet op papier mag staan dat de
kandidatencommissies niet-bindend zijn, terwijl het wel zo is dat ze niet bindend zijn. Heel
vreemd maar dat willen we blijkbaar. Dus daar moet nog wat in geschrapt worden.

Ruud: Om het weer duidelijk te maken, de ALV heeft bestuur gevraagd te kijken naar het orgaan
kandidatencommissie. Wij hebben behoefte het reglement te verduidelijken, want er staat hier
te weinig over in. Ik ben bang dat we besluiten maken die geen eer aandoen aan motie aan
bestuur om opties te onderzoeken, waaronder de optie geen kandidatencommissie doen. Laat
nu eerst alles wat het is tot die discussie is geweest, en zet woorden er niet dubbel. laat de
verwoording tot die discussie om recht te doen aan het mandaat vanuit de ALV. ik hecht daar
meer waarde aan dan aan de verwoordingen.

Mick: Er staat nu al dat er commissies zijn, en mijn voorstel herschrijft het netter, maar wijzigt
hier niet zozeer aan de inhoud. Als we het wel aanpassen kunnen we dus weer vooruit. Er was
even discussie over de zin over niet-bindend karakter, het is belangrijk dat de ALV hierover blijft
gaan i.p.v. een commissie, en om dat op papier te zetten, maar ik ben zo nodig bereid die zin te
schrappen als dat voor jullie helpt.

Edson: Dus het voorstel gaat over ordening, geen bezwaar als jullie die zin liever weglaten.

De voorzitter stelt voor eerst te stemmen over het verwijderen van deze zinnen, en daarna over
de andere voorstellen.

[In eerste instantie staken de stemmen door blanco stemmen van Leon en Teun, waardoor het
bestuur de doorslaggevende stem mag uitbrengen.]

Edson vraagt Leon waarom hij zich afzijdig houdt.

Leon: Het maakt inhoudelijk niet zoveel uit, het zijn gelijkwaardige situaties. Het is gewoon een
discussie over welke van de twee duidelijker is.

Alba: Liever schrappen want voegt niet veel toe.
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Sher: Ik zou wel schrappen, commissies moeten waarde hebben, door dit toe te voegen neem je die
waarde weg, ze voelen misschien dat ze er niet toe doen.

Leon: Dan pas ik mijn stem wel aan om jullie te volgen, zodat deze discussie over is.

[hiermee zijn de wijzigingsvoorstellen over het partijbestuur en het afdelingsbestuur zo
geamendeerd dat de zin De voordracht dan wel het niet voordragen van een kandidaat heeft
geen bindend karakter is geschrapt.]

Lid Stem Stemverklaring

Mick tegen -

Naomi tegen -

Leon voor -

Ruud voor -

Akef voor -

Myrthe voor -

Johanna tegen -

Teun blanco -

Mick: Er staat nu nergens dat het niet bindend is.

Alba: Dus dat zit in het mandaat aan die commissie.

Naomi: Toen wij [een afdelingsbestuur] verkozen werden was er ook een kandidatencommissie. De
opdracht van die commissie was niet duidelijk, en was het vooraf niet duidelijk of dit bindend was of
een suggestie. De adviezen werden zo dwingend verwoord dat we ook leden zijn kwijtgeraakt, dus
liever hoe duidelijker hoe beter. n graag een document opstellen dat duidelijk maakt wat we met dit
document bedoelen.

Stemmingen wijzigingsvoorstellen Mick
Wijzigingsvoorstellen van Mick behalve verbeteren het partijbestuur, -afdelingsbestuur, en
nummering: aangenomen

Lid Stem Stemverklaring

Mick voor -
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Naomi voor -

Leon voor -

Ruud voor -

Akef voor -

Myrthe voor -

Johanna voor -

Teun voor -

Wijzigingsvoorstel verbeteren partijbestuur: aangenomen

Lid Stem Stemverklaring

Mick voor -

Naomi voor -

Leon voor -

Ruud tegen -

Akef voor -

Myrthe voor -

Johanna voor -

Teun voor -

Wijzigingsvoorstel verbeteren afdelingsbestuur: aangenomen

Lid Stem Stemverklaring

Mick voor -

Naomi voor -

Leon voor -
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Ruud tegen -

Akef voor -

Myrthe voor -

Johanna voor -

Teun voor -

Wijzigingsvoorstel nummering: aangenomen

Lid Stem Stemverklaring

Mick voor -

Naomi voor -

Leon voor -

Ruud voor -

Akef voor -

Myrthe voor -

Johanna voor -

Teun voor -
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7. Bespreken presentatie van 10 minuten over de
ontwikkelingen van de partijraad
De voorzitter vraagt of er partijraadsleden bereid zijn om te werken aan een korte presentatie over
waar de partijraad mee bezig is geweest. Leon, Akef, Mick en Teun willen dit schrijven en Teun bied
aan dit te presenteren.
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8. W.v.n.t.t.k.

Instellen kandidatencommissie-commissie
Er wordt gepeild wie er betrokken wil worden bij de commissie over het inrichten van een
kandidatencommissie voor de bestuursverkiezingen. Teun geeft aan daar geen deel van te willen
zijn, de rest van de leden van de partijraad wel.

Bespreking over het toevoegen van leden aan de partijraad
tijdens de komende ALV
Teun noemt dat er in de huidige partijraad geen leden uit een aantal afdelingen zitten. Noemt
dat er onder hoge tijdsdruk misschien kandidaten uit deze afdelingen kunnen worden gevonden
om tijdens de ALV in stemming te brengen.

Edson noemt dat de deadline voor de stukken voor de ALV op de 14e is gesteld.

Myrthe zegt dat kandidaten vanuit afdelingen geen handtekeningen en geen voorstelvideo
nodig hebben, en stelt dat er alleen een bio en een profielfoto nodig is.

Mick zegt dat er in het Huishoudelijk reglement geen uitzonderingsgrond is voor de eis 10
ondersteuningen te hebben voor kandidaten vanuit afdelingen.

Myrthe zegt dat ze die niet heeft hoeven verzamelen.

Mick zegt dat dan de regels niet zijn gevolgd.

Leon zegt dat het binnen deze termijn wel zou kunnen, maar dat het geen schoonheidsprijs
verdient.

Alba stelt dat een afdelingsbestuurslid ‘al de handtekeningen van een afdeling heeft’.

Mick zegt nogmaals dat er geen uitzonderingsgrond is.

De voorzitter vraagt of er mensen zijn die er achteraan willen gaan dat afdelingen kandidaten
sturen. Een aantal leden belooft dit te doen.

Mick dient een motie in: Ik ga ervan uit dat deze motie het niet gaat halen, maar ik vind dat ik dit
vanwege mijn principes wel moet doen.
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Overwegende:
- dat er onder een aantal leden van de partijraad een sterke wens bestaat middels

verkiezingen snel nieuwe leden aan de partijraad toe te voegen;

Spreekt uit:
- dat BIJ1 een partij is die onder meer streeft naar verregaande democratisering van de

maatschappij;
- dat een partij die streeft naar verregaande democratisering zelf zeer democratisch moet

zijn ingericht;
- dat voor het democratisch functioneren van de partij een partijraad met een brede

vertegenwoordiging van leden noodzakelijk is;
- dat democratische verkiezingen voor het garanderen van een brede vertegenwoordiging

van leden in de partijraad onontbeerlijk zijn;
- dat voor democratische verkiezingen een open en transparant kandideringsproces nodig

is;
- dat een open en transparant kandideringsproces niet mogelijk is wanneer niet alle leden

op tijd op de hoogte zijn van de mogelijkheid zich te kandideren;
- dat van democratische verkiezingen geen sprake kan zijn wanneer leden niet voldoende

tijd hebben om informatie over kandidaten tot zich te nemen en hierover een mening te
vormen;

- dat het niet mogelijk is binnen het tijdsbestek van minder dan één week tussen deze
partijraadsvergadering en de deadline voor het versturen van de stukken van de ALV
van 28 januari een voldoende zorgvuldig en democratisch proces te hanteren voor het
delen van een oproep tot kandidaatstelling van nieuwe kandidaat-leden van de
partijraad, het behandelen van deze kandidaatstellingen en het houden van
verkiezingen;

- dat voldoende democratische verkiezingen voor de partijraad niet eerder dan de eerst
na de ALV van 28 januari volgende ALV kunnen worden georganiseerd;

Roept het partijbestuur op:
- op- of kort na de ALV van 28 januari leden op te roepen zich kandidaat te stellen voor de

partijraad;
- tijdens de eerste ALV na de ALV van 28 januari democratische verkiezingen te houden

voor de partijraad.

Lid Stem Stemverklaring

Mick voor -

Naomi voor -
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Leon blanco Eigenlijk heb je maar in de omstandigheden in the field hebben we
die leden erbij nodig, maar dit is absoluut niet iets dat we moeten
herhalen.

Ruud tegen -

Akef tegen Ik vindt het niet ondemocratisch, dus ik stem tegen.

Myrthe tegen -

Johanna tegen In principe heb je gelijk, maar het prevaleert dat mensen de kans
krijgen nu erbij kunnen komen zitten.

Teun tegen De meeste mensen kenden mij ook niet en een filmpje van 30
seconden was ook voor mij niet voldoende.

motie: 2 voor, 5 tegen, 1 onthouding, afgeslagen
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Formats voor bestuursupdates
Myrthe zegt dat het goed zou zijn om voorag samenvattingen te ontvangen van de
bestuursupdates en een standaard format te schrijven voor updates vanuit het partijbestuur.

Edson zegt dit idee te steunen.

Myrte belooft hier wat mee te gaan doen.
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Presentielijst
Fysiek aanwezig op de vergadering waren de volgende partijraadsleden:

● Mick van Dijk
● Leon Timmermans
● Ruud Baars
● Akef Ibrahimi
● Myrthe Minnaert
● Johanna Blinker
● Teun Otte

Digitaal aanwezig waren de volgende partijraadsleden:
● Naomi Aigba

Afwezig waren de volgende partijraadsleden:
● Daniëlle Engel
● Ryan Ramharak
● Tessi Marks
● Tamara van Bakel

Naast de leden van de partijraad waren de volgende partijleden aanwezig:
● Edson Olf: vice-voorzitter partijbestuur
● Kiara Grouwstra: secretaris
● Alba Arendsen: gast uit afdelingsbestuur Arnhem-Nijmegen
● Mervyn en Faizal: gasten uit afdelingsbestuur Zaanstreek (bij afwezigheid van Daniëlle

Engel)
● Sher Ewo: gast uit afdelingsbestuur Almere
● Sem Krijn: gast voormalig fractie-medewerker Almere BIJ1
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Besluitenlijst
- Teun is bij acclamatie aangesteld als voorzitter van de vergadering.
- Een amendement op het wijzigingsvoorstel Slotbepalingen, wegnemen

tegenstrijdigheden en overige verbeterpunten om de drempel voor het in stemming te
brengen van een wijzigingsvoorstel voor het HHR op de ALV of het in stemming brengen
van een voorstel voor het terugdraaien van een wijziging in het HHR door de partijraad
op 50 handtekeningen te houden in plaats van de voorgestelde verlaging naar ipv 25
handtekeningen is aangenomen.

- Een amendement op het wijzigingsvoorstel Verbeteren Algemene Vergadering om aan
het lid ‘Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.’ de zin ‘Richtlijnen over
toegankelijkheid staan in het huishoudelijk reglement.’ toe te voegen is bij acclamatie
aangenomen.

- Een amendement om de wijzigingsvoorstellen over het partijbestuur en het afdelingsbestuur
zo te wijzigen dat de zin De voordracht dan wel het niet voordragen van een kandidaat
heeft geen bindend karakter te schrappen is aangenomen.

- Mick: Tegen.
- Naomi: Tegen.
- Leon: Voor.
- Ruud: Voor.
- Akef: Voor.
- Myrthe: Voor.
- Johanna: Tegen.
- Teun: Blanco.

- De wijzigingsvoorstellen Verbeteren Contributie, Verbeteren Algemene vergadering,
Verbeteren Partijraad, Verbeteren Commissies, Verbeteren Het Partijbureau, Verbeteren De
Afdeling, Verbeteren De Afdelingsvergadering, Verbeteren hoofdstuk verkiezingen en
Slotbepalingen, wegnemen tegenstrijdigheden en overige verbeterpunten van Mick zijn met
algemene stemmen aangenomen.

- De wijzigingsvoorstellen verbeteren partijbestuur en verbeteren afdelingsbestuur van Mick
zijn aangenomen.

- Mick: Voor.
- Naomi: Voor.
- Leon: Voor.
- Ruud: Tegen
- Akef: Voor.
- Myrthe: Voor.
- Johanna: Voor.
- Teun: Voor.

- Het wijzigingsvoorstel Nummering van Mick is met algemene stemmen aangenomen.
- De motie van Mick die het idee partijraadsverkiezingen te houden op de ALV van januari

2023 afkeurt en het partijbestuur oproept voor de eerst daarop volgende ALV democratische
verkiezingen te houden is afgewezen.

- Mick: Voor.
- Naomi: Voor.
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- Leon: Tegen.
- Ruud: Blanco. Eigenlijk heb je maar in de omstandigheden in the field hebben we

die leden erbij nodig, maar dit is absoluut niet iets dat we moeten herhalen.
- Akef: Tegen. Ik vindt het niet ondemocratisch, dus ik stem tegen.
- Myrthe:Tegen.
- Johanna: Tegen. In principe heb je gelijk, maar het prevaleert dat mensen de kans

krijgen nu erbij kunnen komen zitten.
- Teun: Tegen. De meeste mensen kenden mij ook niet en een filmpje van 30

seconden was ook voor mij niet voldoende.

Toezeggingen bestuur
Het bestuur heeft toegezegd:

- de taak om kandidatencommissies voor bestuurskandidaten te vormen en de opdracht
voor die commissies te bepalen bij de partijraad neer te leggen.

- op de volgende partijraadsvergadering met een uitgebreider voorstel hiervoor te komen.
- een halfjaarlijkse rapportage over de financiën aan de partijraad te doen.
- In de eerstvolgende nieuwsbrief het feit dat de partijraad heeft besloten dat BIJ1 niet

mee zal doen aan o.a. de provinciale statenverkiezingen te noemen.
- een medewerker van de kamerfractie te benaderen om de partijraad een training in

democratische procedures te geven.
- het begrootte budget voor de partijraad met de partijraad te delen
- na de ALV met de partijraad te spreken over het bestuursplan.
- op de dinsdagen na bestuursvergaderingen de agenda van deze bestuursvergadering

met de partijraad delen.
- op de volgende partijraadsvergadering meer informatie komen over de status van

Radicaal.
- een 'werkconferentie' met de partijraad en het hele bestuur houden.
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Stukkenlijst
● Uitnodiging.
● Moties ALV 2 juli.
● Oproep aan bestuur nav informele vergadering 5 januari.
● Overzicht besluiten en toezeggingen bestuur van Mick van Dijk
● Wijzigingsvoorstellen huishoudelijk reglement van Mick van Dijk.
● Motie tegen besloten kandidaatstellingen van partijraadsleden van Mick van Dijk.
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Bijlagen
- Officiële BIJ1-roeping 3e partijraadsvergadering 8 januari 2023.
- Overzicht besluiten en toezeggingen bestuur.
- Moties ingediend op ALV BIJ1 – 2 juli 2022
- Wijzigingsvoorstellen HHR Mick, incl. amenderingen, voorgelegd aan de partijraad 8

januari 2023.
- Huishoudelijk Reglement zoals dit is vastgesteld op 8 januari 2023.
- Motie Mick Democratische Partijraadsverkiezingen.
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Officiële BIJ1-roeping 3e partijraadsvergadering 8 januari 2023

Beste partijraadsleden,

Er is geen betere manier om het nieuwe jaar te beginnen dan met een vergadering ;)

Om op tijd voor de aankomende ALV nog beslissingen te kunnen maken hebben wij voor

deze datum gekozen. We kijken ernaar uit om iedereen weer te zien!

Over de locatie: het kantoor is zo’n 7 minuten lopen vanaf Station Woerden (naar buiten

lopen aan de zuidzijde).

Datum: 8 januari 2023.

Tijd: 12.00 (inloop), 12.30 - 16.00 uur (vergadering), met aansluitend een borrel in de buurt.

Locatie: Partijkantoor

Adres: Houttuinlaan 16, Woerden

Agenda

Op basis van alle suggesties komen we tot onderstaande agenda-onderwerpen. In het

inventarisatiedocument zijn verschillende concrete suggesties op deze onderwerpen

genoemd. Het is het handigst als er concrete voorstellen op deze onderwerpen liggen

(moties). Onderaan de agenda heb ik een motie-format bijgevoegd.

Graag willen we jullie vragen zo veel mogelijk moties) te uploaden in deze Google Drive. Zo

kunnen jullie je goed voorbereiden op de vergadering. Moties kunnen uitgebreid

bediscussieerd worden ter vergadering. Bovendien

kunnen we ons voorstellen dat de gesprekken tijdens de vergadering uitnodigen voor een

nieuwe motie die ter plekke wordt geschreven en ingediend: dit blijft wat ons betreft

mogelijk.

1 Welkomstwoord door het partijbestuur. N.v.t.

2 Aanstellen voorzitter van de vergadering. Ter besluitvorming

3 Vaststellen van de agenda. Ter besluitvorming

4 Gedachtenvorming moties vorige ALV d.d. 2 juli. Ter bespreking

5 Terugkoppeling bestuur. Ter bespreking

6 Aanpassingen huishoudelijk reglement. Ter besluitvorming

7 Bespreken presentatie van 10 minuten over de ontwikkelingen
van de partijraad.

Ter bespreking,
eventueel ter
besluitvorming.

8 W.v.n.t.t.k. Ter bespreking,
eventueel ter
besluitvorming.

https://drive.google.com/drive/folders/1MBcNgCPCThyYqpH52c9UcdJ_UV87Ar_X?usp=sharing


MOTIES

De grote vraag is: hoe schrijf je een motie? Moties zijn, van gemeenteraad tot Tweede

Kamer tot partijcongressen, op hoofdlijnen op dezelfde manier opgebouwd. Hieronder een

format. Wil je meer lezen over hoe je een motie schrijft? Check dan deze link van de PvdA.

TOEGANKELIJKHEID

Mocht jij iets nodig hebben om de vergadering voor jou toegankelijk te maken, horen we dat

graag via bestuur@bij1.org.

Tot de 8e!

https://ledenkamer.pvda.nl/schrijf-goede-motie
mailto:bestuur@bij1.org


Overzicht besluiten, toezeggingen en taken
bestuur vanuit ALV’s en de Partijraad.
Geel gemarkeerd betekent dat er niet perse direct een taak ligt voor het bestuur, maar het
goed is om dit in gedachten te houden.
Groen gemarkeerd betekent dat het genoemde is uitgevoerd.
Rood betekent dat het bestuur in gebreke is of dat het onduidelijk is of het bestuur in
gebreke is.
Blauw betekent dat het bestuur niet perse in gebreke is, maar dat er nog wel een taak ligt.

De volledige tekst en context besluiten en toezeggingen zijn te vinden in de notulen, maar ik
denk dat dit document een goed overzicht geeft.

Besluiten ALV 2 Juli
- de verantwoordelijkheid voor de bestuursverkiezingen te beleggen bij de partijraad

en of de bepaling te schrappen dat het partijbestuur haar eigen kandidatencommissie
kan instellen.

Ik zou de notulen moeten hebben om te weten wat deze motie precies inhield, maar ik
geloof dat dit erom gaat dat voortaan de partijraad voortaan de advies
(“selectie”)commissies voor de bestuursverkiezingen regelt, zodat er minder
belangen/machtsverstrengeling is met het zittende bestuur.

Ook is er op deze vergadering voor mijn (; Mick) motie gestemd, helaas is daar in de
commotie het een en ander verkeerd gegaan, waardoor de tekst is verhaspelt tot iets wat
niet mijn bedoeling was en die statutair onmogelijk is uit te voeren. In groen staat de tekst
zoals ik die had geschreven, ongemarkeerd te tekst zoals deze lijkt te zijn gedeeld.

- Constaterende dat:
er wordt voorgesteld om in strijd met de statuten te kiezen voor een zetel voor lokale
afdelingen in de partijraad, in plaats van voor individuen

- Stelt voor:
De statuten te volgen en te stemmen over de individuele kandidaten zoals zij in de
stukken staan en de eerste partijraad de opdracht te geven zich over deze kwestie te
buigen.

- Constaterende dat:
- er wordt voorgesteld om in strijd met het huishoudelijk reglement te kiezen voor een
zetel voor lokale afdelingen in de partijraad, in plaats van individuen
Stelt voor: - We stemmen over de individuele kandidaten zoals zij in de stukken
staan, en geven de eerste partijraad de opdracht om het huishoudelijk reglement aan
te passen zodat lokale afdelingen een vaste plaats hebben in de partijraad
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Toezeggingen en besluiten eerste
partijraadsvergadering
Aangenomen motie Ryan omtrent werkgeverschap:

- verzoekt het bestuur met een reflectie te komen waarin het bestuur meeneemt wat er
in de toekomst gedaan gaat worden om goed en transparant werkgeverschap te
creëren.

Aangenomen motie Ryan omtrent verslaglegging financiën aan de partijraad:

- verzoekt het partijbestuur om minimaal halfjaarlijks uitgebreid verslag te doen van de
financiën en de financiële plannen van dat jaar aan de partijraad.

Aangenomen motie Mick om de partijraad via de website te presenteren aan de leden:

- Draagt het partijbureau op om voor de eerstvolgende partijraadsvergadering in
samenwerking met de leden van de partijraad een pagina aan te maken op de
website van de partij, waarop in ieder geval een lijst met de namen en mailadressen
van de partijraadsleden zal worden gedeeld, en waarop ieder partijraadslid de
mogelijkheid krijgt zich te presenteren met bijvoorbeeld een profielfoto en een korte
bio.

Aangenomen motie Mick omtrent geheimhouding bespreking voorstel partijbestuur
deelname (...) verkiezingen:

- Besluit het voorgestelde besluit in het document van het partijbestuur zo te wijzigen
dat het als volgt komt te luiden:
Besluit II. Geheimhouding Gezien de nieuwswaarde van het onderwerp, wil het
bestuur graag afspreken dat de communicatieafdeling in the lead is over het delen
van het nieuws over ons potentiële besluit. Het voorstel is om bij aanvang van het
agenda-onderwerp, indien toegelaten, de partijraadsleden te vragen buiten de
partijraadsvergadering zorgvuldig om te gaan met het tijdens dit agendapunt
besprokene, en zorg te dragen dat ze het tijdens dit agendapunt besprokene niet in
onnodig grote kring delen, tot de communicatieafdeling het besprokene naar buiten
heeft gebracht.”;

(hiermee werd de tekst van het voorgestelde besluit van het bestuur zo aangepast dat
geheimhouding geen plicht, maar een afspraak zou zijn. De taak die hier nog ligt voor het
bestuur is zorgen dat communicatie het besluit over deelname aan de besproken
verkiezingen snel naar buiten wordt gebracht, zodat er een einde aan de geheimhouding
kan komen.

Aangenomen motie Jürgen over dialoog- en kennissessies over afrofobie, witte privileges en
witte gevoeligheden:
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- Verzoekt het partijbestuur om (middels kennisbureau) dialoogsessies en
kennissessies te faciliteren voor (actieve) leden en bestuursleden op het gebied van
afrofobie, witte privileges en witte gevoeligheid.

Aangenomen motie Ryan over scholing partijraad:

- verzoekt het partijbestuur om scholing te regelen voor de gehele partijraad over het
reilen en zeilen van de partijraad. Gedacht kan worden aan hoe er moties
geschreven worden en wanneer welk instrument ingediend dient te worden.

Aangenomen motie Leon over draaiboek Tweede Kamerverkiezingen:

- verzoekt het partijbestuur
- zorg te dragen voor een uitvoerbaar campagne draaiboek voor maart 2023
- de partijraad op de hoogte te houden van de voortgang hier in

Toezegging bestuur Officiële opening houden van het partijkantoor.

Toezegging Gesprekken voeren met zoveel mogelijk medewerkers en vrijwilligers als input
voor het bestuursplan.

Toezegging bestuur Binnen bestuur bespreken of de partijraad inzage kan krijgen in de
verbeterpunten van de accountant.

Toezegging bestuur Als uit onderzoek blijkt dat partijbestuur fouten heeft gemaakt in het
werkgeverschap, excuses aanbieden en de gevolgen dragen.

Toezeggingen en besluiten eerste
partijraadsvergadering
Aangenomen motie Mick transparant bestuur:

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

Overig
De partijraad heeft via haar eigen reglement van orde afgesproken dat leden van de raad
het recht hebben vragen te stellen aan het bestuur. Ik kan niet zien in hoeverre andere leden
hiervan gebruik hebben gemaakt, maar ikzelf heb twee maanden geleden een mail gestuurd
met een reeks vragen waar ik tot op heden geen reactie op heb. Ik zou niet willen stellen dat
het bestuur hier in gebreke is omdat een reglement van orde in eerste plaats een
handleiding voor vergaderingen van het betreffende orgaan is, maar het is wel iets waarvan
we verwachten dat het bestuur het serieus neemt.

Mick, 16-12-2022



MOTIES ingediend op ALV BIJ1 – 2 juli 2022 

 

MANNUS - partijraad 

Motie #1 

Kandidatencommissie door partijraad laten instellen 

 

De algemene vergadering van BIJ1, tezamen op 2 juli 2022, 

 

constaterende dat: 

• het partijbestuur, dat voor driekwart bestaat uit kandidaten bij de bestuursverkiezingen, zelf een 
kandidatencommissie heeft ingesteld voor deze verkiezingen; 

• deze kandidatencommissie vervolgens adviezen uitbrengt over de tegenkandidaten van de zittende 
bestuurskandidaten, die hen in die commissie hebben benoemd,  

 

overwegende dat  

• hierdoor (een schijn van) belangenverstrengeling kan ontstaan, doordat de zittende 
bestuurskandidaten kunnen overgaan tot benoeming van hen welgezinde personen 

• deze schijn van belangenverstrengeling versterkt wordt doordat het advies van de 
kandidatencommissie bij zittende bestuurskandidaten ontbreekt, en deze bestuursleden enkel zelf 
een extra onderbouwing hebben gegeven hiervoor in het document dat aan leden is gestuurd 

 

verzoekt het partijbestuur de mogelijkheden te onderzoeken om: 

• de verantwoordelijkheid voor de bestuursverkiezingen te beleggen bij de partijraad en of de bepaling 
te schrappen dat het partijbestuur haar eigen kandidatencommissie kan instellen; 

• een bepaling in te stellen die voorschrijft dat personen, die vanwege een nevenfunctie een 
afhankelijkheidsrelatie tot het partijbestuur bezitten, geen lid kunnen zijn van de 
kandidatencommissie; 

• tot het voornoemde een wijziging van het huishoudelijk reglement voor te bereiden en deze tijdig, dus 
vóór de aankondiging van volgende bestuursverkiezingen, aan de algemene vergadering voor te 
leggen, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 



 
 

Motie #2 

Mandaat en criteria van de kandidatencommissie vastleggen 

 

De algemene vergadering van BIJ1, tezamen op 2 juli 2022, 

 

constaterende dat  

• voorheen kandidaatsbestuursleden enkel geselecteerd werden op geschiktheid en integriteit, maar op 
basis van de inleiding en adviezen van de kandidatencommissie ditmaal hiervan afgeweken lijkt te zijn, 
zonder dat voor de leden duidelijk is waarom 

• de leden geen zicht hebben op waar de kandidaten op bevraagd zijn en wij enkel 6 punten hebben 
kunnen lezen waarop extra is gelet, waarbij het criterium van eerdere inzet in de partij en onze 
bredere beweging mist 

• de naam kandidatencommissie gebruikt werd in o.a. de vacature, maar de commissie zichzelf 
'kiescommissie' noemt in de stukken, waardoor het mandaat voor henzelf ook niet duidelijk lijkt 
aangezien zij niet kiezen maar de keuze aan de leden is 

 

overwegende dat 

• het partijbestuur opdrachten formuleert voor ingestelde commissies en hen het mandaat geeft 
• Er nog geen verkiezingsbeleid is en de de opdracht die de kandidatencommissie heeft gekregen niet 

openbaar is, dus het mandaat van deze commissie voor de leden niet duidelijk is 
• de commissie kandidaten maar kort spreekt en er meer nodig is dan een sollicitatie en gesprek om te 

weten of iemand geschikt en integer is 

 

verzoekt de leden 

• bovenstaande overwegingen en constateringen in acht te nemen en de adviezen niet allesbepalend te 
laten zijn in het uitbrengen van hun stem; 

 

en verzoekt het partijbestuur samen met de partijraad 

• het mandaat en de opdracht van een kandidatencommissie vast te leggen en deze ruim voor de 
volgende ALV digitaal te delen met de leden 

• hierin mee te nemen dat zittende bestuursleden eenzelfde sollicitatieprocedure moeten doorlopen als 
nieuwe kandidaten en hieraan toe te voegen dat bij zittende bestuursleden 360 graden in de 
organisatie wordt opgehaald 



 

=========== 

Motie #3 

 
Constaterende dat: 

• De partij BIJ1, in ieder geval sinds de verkiezingen van 2021, door een roerige tijd gaat 
• Er nauwelijks tot geen reflectie heeft plaats gevonden door het bestuur of rekenschap is afgelegd voor 

gemaakte fouten, terwijl “accountability” een belangrijk principe is van BIJ1 
• Er een angstcultuur heerst binnen BIJ1 
• De klachtenprocedure van BIJ1 niet goed functioneert 
• Een hoop leden in deze periode uit protest hun lidmaatschap hebben opgezegd 
• Een recente enquête door het partijbestuur was uitgezet en daardoor (o.a. in de opzet van de vragen) 

niet onafhankelijk genoeg was 

 
roept de leden op om ervoor te stemmen een onafhankelijk onderzoek in te stellen waarin een ieder anoniem 
diens feedback kan geven aan de partij. Om ook recht te doen aan die leden die uit protest vertrokken zijn 
zullen ook zij hierin meegenomen worden. Vervolgens zullen er passende gevolgen verbonden worden aan de 
resultaten van het onderzoek. 
 
 
 
 

Motie #4 

Ashley 
 
Beste,  
 
Ik heb twee moties die ik vandaag graag indien op een de ALV van juni 2022. De eerste motie kan denk ik in het 
blok van het grondbeginselprogramma, en de tweede motie misschien onder het huishoudelijk reglement?  
 
Zouden jullie mij kunnen laten weten hoe ervoor wordt gezorgd dat de tekst voor ieder lid leesbaar wordt? 
Wordt er van mij verwacht dat ik het in de chat deel of wordt dit gedaan vanuit het bestuur?  
 
Inleiding motie over verdiepende gesprekken organiseren ter bevordering van een gezondere partijcultuur 
Als intersectionele partij van Nederland die vertrekt vanuit antiracisme en antikapitalisme, verbindt BIJ1 
verschillende soorten onrecht aan elkaar waartegen we strijden. Dat betekent ook dat BIJ1, vanuit al die 
verschillende soorten onrecht en marginalisatie, veel verschillende soorten mensen bij elkaar brengt.  
 
 
In die brede beweging heeft ieder een eigen verhaal te vertellen, en zijn we altijd van elkaar aan het leren. 
Maar dat gaat niet zonder botsingen, conflicten en spanningen. De indieners van de motie erkennen dat de 
partij een gebrek aan ervaring kent om intersectionaliteit in de praktijk te brengen, waardoor we intern 
systemen reproduceren waartegen we strijden.  
 
 
Met deze motie verzoeken 40 leden van 6 verschillende afdelingen het partijbestuur om bijeenkomsten te 
organiseren waarin leden het o.a. kunnen hebben over welke systemen we reproduceren en hoe we die 
kunnen doorbreken, hoe we met elkaar kunnen communiceren vanuit radicale liefde, hoe we transformative 
justice en intersectionaliteit kunnen praktiseren, en hoe we burn-outs kunnen voorkomen. De indieners 



verzoeken het partijbestuur ook om de uitkomsten van deze bijeenkomsten te verwerken in bestuursplannen, 
en die - na goedkeuring van de ALV - uit te voeren.  
 
 
— 
 
 
De algemene vergadering van BIJ1, samen op 2 juli 2022, 
 
 
constaterende dat  

 
• BIJ1 de eerste en enige intersectionele partij van Nederland is, en dat het daarmee 
•  allerlei uiteenlopende mensen samenbrengt, die met elkaar strijden voor systeemveranderingen om 

onze wereld radicaal gelijkwaardig en economisch rechtvaardig te maken;  
 

• onze antiracistische en antikapitalistische waarden de basis vormen voor die strijd, 
•  en dat deze waarden door ieder persoon in dit brede collectief anders worden uitgedragen, omdat 

ieders geleefde ervaring unieke aspecten van deze strijd belicht;  
 
 
overwegende dat  

• wij allemaal lerende zijn en lerende blijven in deze beweging, maar dat het gebrek 
•  aan ervaring met (het waarborgen en praktiseren van) intersectionaliteit in de praktijk ervoor zorgt 

dat de verschillende vertrekpunten leiden tot onderlinge spanningen en conflict; 
 

• dit gebrek er ook voor zorgt dat we systemen, machtsstructuren en de politiek waartegen 
•  we strijden reproduceren, en mensen dan onveilig, ongezien of ongehoord zijn;  

 
• juist binnen BIJ1 dit niet mag gebeuren (practice 
•  what we preach), en dat we verdiepende gesprekken nodig hebben over o.a. 
•  de volgende onderwerpen: 

• wat zijn de machtsstructuren die we binnen de partij reproduceren, en hoe kunnen we die 
doorbreken?  

 
• wat betekent communicatie vanuit radicale liefde, met respect voor ieders deelidentiteiten 

en waarheden? 
 

• hoe zien we transformative justice  binnen onze beweging voor ons en hoe willen we dat in 
de praktijk brengen?  
 

• hoe kunnen we intersectionaliteit niet slechts gebruiken als tool om (de relaties 
 tussen) verschillende vormen van onderdrukking en onrecht te duiden, maar juist ook als 
indicator van onze privileges?  

 
• hoe kunnen we elkaar de veiligheid bieden om eigen waarheid te spreken, en tegelijkertijd 
•  de ruimte beschermen waarin verschillende ervaringen naast elkaar bestaan zonder aan 

elkaar af te doen? 
 

• hoe voorkomen we dat medewerkers en vrijwilligers uitvallen en wat is er nodig voor 
•  burnout preventie? Hoe kunnen we beter zorgdragen voor elkaar? 

• deze gesprekken een grote bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een veiligere 
•  en gezondere partijcultuur; 

 
van mening dat het invullen en voeren van deze gesprekken van grote invloed is op het welzijn en de koers van 
de partij, en dat betrekking en inspraak van de leden dus van essentieel belang is;  



 
verzoekt het partijbestuur om 

• meerdere malen per jaar, naast de algemene ledenvergadering, partijbijeenkomsten te organiseren 
waar partijleden verdiepende gesprekken over o.a. deze onderwerpen kunnen voeren; 

• de uitkomsten van deze partijbijeenkomsten te verwerken in bestuursplannen die door de algemene 
ledenvergadering goedgekeurd moeten worden, en de goedgekeurde plannen vervolgens uit te 
voeren, en gaat over tot de orde van de dag.  
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Motie #5 

 
Inleiding motie over het organiseren van ledenvergaderingen en partijbijeenkomsten op tijden die toegankelijk 
zijn voor alle leden 
In het verleden zijn er ledenvergaderingen georganiseerd die hier om 12 uur 's middags begonnen. BIJ1 heeft 
echter niet alleen leden in Nederland. Onze partijgenoten wonen ook op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Statia, 
Saba en Bonaire, waarmee we een tijdsverschil van 5 of 6 uur kennen. Het is in die zin onacceptabel om 
ledenvergaderingen te organiseren die hier om 12 uur 's middags aanvangen, omdat onze leden op Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten, Statia, Saba en Bonaire dan ofwel vanaf 6 uur 's ochtends moeten deelnemen, dan wel 
gedwongen afwezig zijn.  
 
 
Met deze motie verzoeken 28 leden van 6 verschillende afdelingen het partijbestuur om alle toekomstige 
ledenvergaderingen en partijbijeenkomsten te organiseren op tijden die toegankelijk zijn voor alle leden. Niet 
alleen voor leden die woonachtig zijn in Nederland, maar ook voor de leden op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, 
Statia, Saba en Bonaire. 
 
 
— 
 
 
De algemene vergadering van BIJ1, samen op 2 juli 2022, 
 
 
constaterende dat  

• BIJ1 niet alleen leden heeft in Nederland, maar ook op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Statia, Saba en 
Bonaire;  

• er in het verleden ledenvergaderingen zijn georganiseerd zonder rekening te houden met het 
tijdsverschil tussen Nederland en Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Statia, Saba en Bonaire, waardoor 
leden op deze eilanden ertoe werden gedwongen om ofwel vanaf 6 uur 's ochtends deel te nemen, 
dan wel afwezig te zijn van de vergadering; 

 
 
overwegende dat 

• gelijkwaardigheid binnen de partij gewaarborgd dient te worden, wat betekent dat we hun recht op 
de mogelijkheid om hun lidmaatschap volwaardig uit te oefenen actief moeten handhaven;  

• dit recht en de mogelijkheid om hun stem binnen de partij te laten gelden, is ondermijnd 
•  door het organiseren van ledenvergaderingen zonder het tijdsverschil tussen Nederland en Aruba, 

Curaçao, Sint Maarten, Statia, Saba en Bonaire in acht te nemen;  
 

• het onbestaanbaar en ondemocratisch is dat leden op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, 
•  Statia, Saba en Bonaire op deze manier worden uitgesloten van de partijdemocratie;  

verzoekt het partijbestuur om alle toekomstige ledenvergaderingen en partijbijeenkomsten te organiseren op 
tijden die toegankelijk zijn voor  alle leden, met inachtneming van het tijdsverschil tussen Nederland en Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten, Statia, Saba en Bonaire, en gaat over tot de orde van de dag.  
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WVH Mick, Verbeteren Contributie.
Het huidige HHR (Huishoudelijk reglement) eist, net als de statuten, dat de hoogte van
de contributie jaarlijks wordt herzien door de ALV (algemene ledenvergadering). In de
praktijk gebeurt dit niet, en dit is ook niet nodig.
Het zet een slecht precedent wanneer er regels bestaan die stelselmatig niet worden
gevolgd, daarom zou het beter zijn deze regel uit zowel het HHR als uit de statuten te
schrappen. De partijraad gaat alleen over het HHR, maar om te voorkomen dat
wanneer de statuten op enig moment op dit punt worden aangepast het HHR ook
moet worden gewijzigd, stel ik voor de regel om deze regel alvast uit het HHR te
halen.
De bepaling over de contributie wordt onnodig herhaald in een lid van het artikel over
de algemene vergadering. Dit wordt met dit voorstel ook verbeterd door dit lid te
schrappen.

Voorstel:

Wijzigen Artikel 2.:

van:
- De hoogte van de door de leden te betalen contributie wordt jaarlijks door de

algemene vergadering vastgesteld.
- 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.

- 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.

naar:
- De hoogte van de reguliere door de leden te betalen contributie wordt door de

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

- Er kan een afwijkende tarief voor leden woonachtig in Caribisch Nederland worden
vastgesteld.

- De vereniging hanteert een sociaal tarief voor leden die de reguliere contributie om
financiële redenen niet kunnen betalen.

Schrap Artikel 3 lid 4 sub f.
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WVH Mick, Verbeteren Algemene vergadering.
De Algemene Vergadering is het belangrijkste orgaan van de partij, en voor de leden
de belangrijkste plaats waar zij hun stem kunnen laten horen. Het is daarom
belangrijk dat de regels omtrent de ALV in het HHR helder en leesbaar zijn voor alle
leden.
Om de leesbaarheid te verbeteren stel ik voor de bepalingen over de algemene
vergadering te verdelen in 3 heldere artikelen, één algemeen artikel, één artikel over
besluitvorming, en één artikel over toegankelijkheid.
Daarnaast bestaat de sterke wens de ALV onder een eigen presidium te laten
vergaderen, om daarmee de democratie te versterken en de werklast voor het
partijbestuur te verminderen. Ook dit is meegenomen in dit wijzigingsvoorstel.

Voorstel:

Wijzigen artikel 3 lid 1,
van:
De algemene vergadering is het hoogste beslissende orgaan van de partij.
naar:
De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de partij. Zij bespreekt en besluit
fundamentele politieke en organisatorische kwesties.

Schrappen artikel 3 lid 2.

Wijzigen artikel 3 lid 3,
van:
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.
naar:
Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.

Wijzigen artikel 3 lid 4 sub e
van:

- Het besluiten over wijzigingen in de statuten en, behoudens de bepalingen van
artikel 33 van dit reglement, het huishoudelijk reglement;

naar:
- Het besluiten over wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement;

De volgende leden toevoegen tussen 3.3 en 3.4:
- De algemene vergadering 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 de voorgestelde agenda.

- De algemene vergadering stelt ter vergadering haar eigen vergaderagenda vast.
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- De algemene vergadering vergadert onder leiding van een ter vergadering uit haar
midden gekozen presidium. Dit presidium bestaat onder meer uit de voorzitter van de
vergadering.

- Van het tijdens de algemene vergadering behandelde worden notulen opgesteld door
het presidium. Deze notulen bevatten onder meer alle op de vergadering genomen
besluiten, gedane toezeggingen en de uitslagen van alle stemmingen. Deze notulen
worden zo snel mogelijk na de vergadering gedeeld met alle leden en tijdens de
eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.

Schrappen Artikel 4.

Toevoegen twee nieuwe artikelen na artikel 3:

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 in dit reglement anders is bepaald.

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.

Toegankelijkheid.
1. Er worden tijdig stappen ondernomen om de algemene vergadering zo toegankelijk

mogelijk te maken voor alle leden. Hieronder kunnen bijvoorbeeld vallen: schrijf- en
gebarentolken, toegankelijke visuele presentaties, het bieden van een mogelijkheid
de vergadering digitaal bij te wonen en het het zorgvuldig kiezen van de locatie. 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 ingediend worden. Het partijbestuur deelt in de uitnodiging mee hoe een
machtiging 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.

4. Een gemachtigd lid mag namens maximaal twee andere leden een stem uitbrengen.
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WVH Mick, Verbeteren Partijraad.
De partijraad is een van de belangrijkste organen van onze partij. Het is daarom
belangrijk dat de regels omtrent de partijraad in het HHR helder en leesbaar zijn voor
alle leden. Het is daarom nodig de bepalingen over de partijraad in het huishoudelijk
reglement rationeel te verdelen over een aantal artikelen met duidelijke onderwerpen;
een algemeen artikel, een artikel over benoeming, schorsing en ontslag, en een artikel
over partijraadsvergaderingen. Veel van de voorstellen in dit wijzigingsvoorstel
betreffen dan ook het schrappen van bepalingen die in andere vorm in een ander
artikel worden ondergebracht.
De wens bestaat om de partijraad zelf haar vergaderingen te laten organiseren, om het
partijbureau en het partijbestuur te ontlasten. Deze wens is ook in dit voorstel
meegenomen.
Ik stel om al deze redenen de volgende wijzigingen voor:

Voorstel:

Wijzigen artikel 5:

Schrappen lid 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 11.

Wijzigen lid 10:
van:

- 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.
naar:

- 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 en 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;
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f. het verbreden van de partijdemocratie door het actief betrekken van de leden
bij het uitvoeren van bovenstaande taken.

Toevoegen nieuw eerste en tweede lid:
- De partijraad is na de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan van de partij.
- De partijraad vertegenwoordigt de leden tussen samenkomsten van de algemene

vergadering.

Wijzigingen Artikel 6:

Wijzigen lid 1:
van:

- De verkiezingen voor de benoeming van leden van de partijraad worden
georganiseerd door het partijbureau.

naar:
- De verkiezingen van leden van de partijraad worden gefaciliteerd door het

partijbureau.

Toevoegen slotzin aan het huidige lid 2:
- Ieder lid dat voldoet aan deze eisen kan zich kandidaat stellen voor verkiezing tot de

partijraad.

Wijzigen lid 4:
van:

- Verdere bepalingen omtrent de benoeming van de partijraad worden vastgelegd in
het Verkiezingsbeleid.

naar:
- Verdere richtlijnen omtrent de verkiezing van de partijraad kunnen worden

vastgelegd in het verkiezingsbeleid.

Verplaatsen lid 4, zodat dit het laatste lid van dit artikel wordt.

Toevoegen nieuwe leden voor lid 1 van artikel 6 (de inhoud van deze leden is grotendeels
overgenomen van artikel 5 lid 1 en 2):

- Leden van de partijraad worden verkozen, geschorst en ontslagen door de algemene
vergadering.

- De leden van de partijraad worden verkozen door de algemene vergadering voor een
termijn van ten hoogste twee jaar, met de mogelijkheid tot herverkiezing.

- Alleen zij die lid zijn van de partij kunnen lid worden van de partijraad.
- Leden van het partijbestuur en volksvertegenwoordigers kunnen niet lid zijn van de

partijraad.
- Het aantal partijraadszetels wordt door de algemene ledenvergadering bepaald.

Wijzigingen Artikel 7:
van:
Artikel 7. Besluitvorming
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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.

naar:
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 geschiedt
middels een schriftelijke bijeenroeping die wordt ondersteund door ten minste 20%
van de leden van de partijraad.

4. Het partijbestuur faciliteert, eventueel via het partijbureau, samenkomsten van de
partijraad. Een toereikend deel van de landelijke partijkas wordt hiervoor toegekend.

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. De voorzitter van de partijraadsvergadering wordt bijgestaan door een of meerdere
secretarissen. Het partijbureau draagt zorg voor de beschikbaarheid van een of
meerdere secretarissen.

7. Een voorstel voor de agenda voor de vergadering van de partijraad kan door het
partijbureau in samenspraak met de partijraad en/of het partijbestuur worden
opgemaakt.
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8. De partijraadsvergadering stelt ter vergadering haar vergaderagenda vast.
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.

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

11. Leden van de partijraad stemmen mondeling, tenzij een lid van de partijraad voorstelt
schriftelijk te stemmen. De stemmen worden geteld door de voorzitter en de
secretaris van de vergadering. De partijraad stemt hoofdelijk.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een lid van de partijraad aangeeft
daar bezwaar tegen te hebben.

12. 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.

13. In geval van een even aantal stemmen, bijvoorbeeld door afwezigheid van een of
meerdere leden, mag het partijbestuur meestemmen met één stem.
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WVH Mick, Verbeteren Het Partijbestuur
De artikelen over het partijbestuur zijn op dit moment vrij rommelig ingedeeld, het is
beter om ze iets beter te scheiden in een algemeen deel, en een deel over benoeming,
schorsing en ontslag. Daarom worden in dit voorstel veel leden geschrapt, die elders
weer worden toegevoegd.
In het deel over taken van het partijbestuur staat een dubbeling met een later deel van
het HHR over deelname aan verkiezingen, ook met het oog op verdere wijzigingen stel
ik voor dit te verwijderen uit het artikel over het partijbestuur.
Verder worden er in dit voorstel veel kleine taalkundige wijzigingen voorgesteld die de
betekenis verduidelijken.

Wijzigen Artikel 8:

Schrappen lid 1 en 2.

Toevoegen nieuwe eerste leden:
- Het partijbestuur is na de algemene vergadering en de partijraad het hoogste orgaan

van de partij.
- Het partijbestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de partij.

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

Wijzigen eerste regel lid 5:
van:

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

naar:
- De verdere taken en verantwoordelijkheden van het partijbestuur omvatten in ieder

geval:

Schrappen lid 5 sub j.

Wijzigen Artikel 9:

Schrappen lid 4.

Schrappen lid 5.

Wijzigen lid 1,
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van:
- Leden van het partijbestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de

algemene vergadering.
naar:

- Leden van het partijbestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de
algemene vergadering voor een periode van ten hoogste 2 jaar.

Wijzigen lid 2,
van:

- 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.

naar:
- Alle leden die niet geschorst zijn en langer dan 6 maanden lid zijn van de vereniging

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

Wijzigen lid 3,
van:

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

naar:
- De kandideringsprocedure voor bestuursleden loopt via een onafhankelijke

kandidatencommissie, waarin geen mensen zitting hebben die zich verkiesbaar
stellen. De kandidatencommissie kan ervoor kiezen kandidaten voor te dragen of niet
voor te dragen. In beide gevallen dient de kandidatencommissie hun besluit te
onderbouwen. De voordracht dan wel het niet voordragen van een kandidaat heeft
geen bindend karakter.

Wijzigen lid 7,
van:

- 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.

naar:
- In geval dat er meer kandidaten worden verkozen dan er bestuurszetels voor

verkiezing beschikbaar 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.

Wijzigen lid 8,
van:

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

naar:
- Verdere richtlijnen omtrent de verkiezing van het partijbestuur kunnen worden

beschreven in het verkiezingsbeleid van de partij.
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Toevoegen nieuw lid voor lid 6:
- Het aantal voor verkiezing beschikbare bestuurszetels wordt door de algemene

ledenvergadering bepaald. Het zittende dan wel vertrekkende bestuur heeft hierin
een adviserende rol.

Toevoegen nieuwe leden na lid 1:
- 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.
- De samenstelling van het partijbestuur, de functieverdeling binnen het partijbestuur

en wijzigingen, waaronder tijdelijke wijzigingen, in deze samenstelling en
functieverdeling worden aan de leden onverwijld gecommuniceerd.

Wijzigen artikel 19 lid 2,
van:

- 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.

naar:
- 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. Het landelijk
bestuur adviseert hierover.
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WVH Mick, Verbeteren Commissies
Op dit moment bevat het HHR één artikel over commissies, en dit artikel betreft alleen
commissies die door het landelijk bestuur worden ingesteld. De partijraad,
afdelingsbesturen etc. kunnen uiteraard ook commissies instellen, maar de regels
daarvoor zijn niet- of niet in dit artikel vastgelegd. Ik stel voor dit te verbeteren door
het artikel algemener te maken.

Voorstel:

Wijzigen Artikel 10 Commissies,
van:
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.

naar:
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.
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3. Over de uitvoering van hun opdracht legt de commissie, het gremium of de
werkgroep verantwoording af aan het orgaan onder wiens verantwoordelijkheid ze
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.

Wijzigen van de titel van het hoofdstuk waaronder dit artikel valt van “Commissies” naar
“Commissies, Gremia en Werkgroepen”.
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WVH Mick, Verbeteren Het Partijbureau
Er zijn twee kleine verbeteringen aan het hoofdstuk over het partijbureau nodig.

Voorstel:

Wijzigen artikel 11 lid 1 en de eerste regel van lid 2,
van:

- De secretaris en de penningmeester van het partijbestuur zijn verantwoordelijk voor
het partijbureau.

- Het partijbureau draagt zorg voor:
naar:

- Het partijbureau is een uitvoerend orgaan van de partij. Zij valt onder de
verantwoordelijkheid van- en handelt in naam van het partijbestuur.

- Het partijbureau draagt onder meer zorg voor:
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WVH Mick, Verbeteren De Afdeling.
In het hoofdstuk “De afdeling” wordt een aantal keren verwezen naar andere artikelen
van het HHR. Door wijzigingen verandert de nummering van artikelen al snel, het is
daarom gemakkelijker om niet te verwijzen naar nummers. Met dit wijzigingsvoorstel
wordt dat geregeld.

Voorstel:

Wijzigen artikel 13 lid 3
van:

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

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

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

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

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

naar:
- Om een volwaardige afdeling te worden, voldoet de afdeling in oprichting aan deze

eisen:
- de afdeling in oprichting bestaat uit tenminste 25 leden die binnen het gebied

van de afdeling wonen;
- de afdeling in oprichting heeft een afdelingsbestuur gekozen van tenminste 3

leden, dat functioneert conform de bepalingen in het huishoudelijk reglement
en de statuten van de partij.

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

- aan het partijbestuur bewezen hebben te kunnen voldoen aan de vereisten in
het huishoudelijk reglement en de statuten van de partij.
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WVH Mick, Verbeteren De Afdelingsvergadering.
Naar mijn mening zijn er een aantal verbeteringen aan de artikelen over de
afdelingsvergadering wenselijk. Het belangrijkste is verhelderen dat de
afdelingsvergadering vergadert onder leiding van een eigen presidium.

Voorstel:

Wijzigen artikel 15:

Schrappen lid 1 en 2.

Wijzigen lid 4,
van:

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

naar:
- Van afdelingsvergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld. Het verslag

wordt zo spoedig mogelijk na de vergadering schriftelijk aan de leden van de
afdeling, het partijbestuur, het partijbureau en de partijraad toegezonden. Het verslag
wordt op de eerstvolgende afdelingsvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de
leden.

Wijzigen lid 5,
van:

- 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.

naar:
- De afdelingsvergadering kan door leden van een afdeling bijeen geroepen worden.

Dit geschiedt via een schriftelijke bijeenroeping die wordt ondersteund door
tenminste 25 leden of door tenminste 10% van de leden van de afdeling, waarbij het
laagste aantal telt. De agenda voor deze afdelingsvergadering bevat in ieder geval
het door deze leden aan de orde gestelde punt.

Toevoegen nieuwe leden aan artikel 15 voor lid 3:
- De afdelingsvergadering is het hoogste orgaan binnen de afdeling.
- De afdelingsvergadering komt tenminste eenmaal per jaar samen en voorts zo vaak

het afdelingsbestuur dit wenselijk acht.
- Het afdelingsbestuur roept de afdelingsvergadering bijeen en stelt een voorstel voor

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

weken van tevoren geïnformeerd over locatie, tijd en de voorgestelde agenda.
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- De afdelingsvergadering stelt ter vergadering haar eigen vergaderagenda vast.
- De afdelingsvergadering vergadert onder leiding van een ter vergadering gekozen

presidium. Dit presidium bestaat onder meer uit de voorzitter van de vergadering.

Wijzigen artikel 16:
wijzigen lid 3:
van:

- 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.

naar:
- 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. Staken de stemmen nogmaals, dan beslist het lot.
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WVH Mick, Verbeteren Het Afdelingsbestuur.
Vanuit Amsterdamse leden is er de vraag gekomen om een andere formulering van de
relatie tussen afdelingsbestuur en gemeenteraadsfractie te komen. Vanuit het
afdelingsteam is er een wens om de manier waarop afdelingen en landelijk contact
met elkaar houden iets vrijer te houden, zodat dit niet onnodig veel werk oplevert.
Daarnaast lijkt het mij goed om het hoofdstuk beter te verdelen in artikelen over het
bestuur, hun benoeming, schorsing en ontslag, en hun vergaderingen en
besluitvormingsproces.

Wijzigen:

Wijzigen Artikel 17,

Wijzigen eerste regel lid 8,
van:
Het afdelingsbestuur heeft de volgende taken:
naar:
Het afdelingsbestuur heeft onder meer de volgende taken:

Wijzigen lid 8 sub c,
van:

- 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.

naar:
- 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.

Wijzigen lid 8 sub f,
van:

- Het controleren van de activiteiten van de gemeenteraadsfractie;
naar:

- Het ondersteunen en controleren van de gemeenteraadsfractie door middels
regelmatige gesprekken op de hoogte te blijven van de politieke activiteiten van de
gemeenteraadsfractie.

Schrappen lid 1, 2, 3, 4, 5, 6

Toevoegen nieuw eerste lid
- Het afdelingsbestuur is na de afdelingsvergadering het hoogste orgaan binnen de

afdeling. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de afdeling.

Wijzigen artikel 18:
van:
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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.

naar:
1. Leden van het afdelingsbestuur worden verkozen, geschorst en ontslagen door de

afdelingsvergadering. Afdelingsbestuurders worden gekozen voor een periode van
ten hoogste 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. Alle leden van de afdeling die langer dan 6 maanden lid zijn van- of structureel actief
zijn voor de partij, kunnen zich kandidaat stellen voor het afdelingsbestuur.

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

5. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden door en uit het
midden van het gekozen bestuur benoemd, tenzij de afdelingsvergadering ervoor
kiest deze bestuursleden in functie te benoemen.

6. Kandidaten voor het afdelingsbestuur zijn gekozen wanneer zij een meerderheid van
de uitgebrachte stemmen op de afdelingsvergadering hebben behaald. In geval dat
er meer kandidaten verkozen worden dan er bestuurszetels 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.

7. De samenstelling van het afdelingsbestuur, de functieverdeling binnen het
afdelingsbestuur en wijzigingen in deze samenstelling en functieverdeling worden
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aan de leden van de afdeling, het partijbestuur, het partijbureau en de partijraad
onverwijld gecommuniceerd.

8. Het einde van het lidmaatschap van de partij leidt altijd tot ontslag uit het
afdelingsbestuur.

9. Leden van het afdelingsbestuur kunnen geschorst of ontslagen worden door het
partijbestuur.

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

11. 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.

12. Verdere richtlijnen omtrent de verkiezing van afdelingsbestuursleden kunnen worden
beschreven in het verkiezingsbeleid van de partij.

Toevoegen nieuw artikel na artikel 18:

Vergadering en Besluitvorming
1. Het afdelingsbestuur besluit met een gewone meerderheid van stemmen. Voor een

stemming moet een gewone meerderheid van de afdelingsbestuursleden 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.
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WVH Mick, Verbeteren hoofdstuk verkiezingen.
Het huidige hoofdstuk van het HHR over deelname aan verkiezingen bevat veel
dubbelingen, dwz dat er bijvoorbeeld in ieder artikel over een verkiezing een bijna
identiek lid is opgenomen over de afdrachtregeling, terwijl het veel gemakkelijker en
leesbaarder zou zijn dit samen te brengen in 1 lid in een artikel over de
afdrachtregeling. Ook is er geen artikel “algemeen”, waarin andere zaken die telkens
dubbel worden geschreven hadden kunnen worden opgenomen, en zijn er wat
andere, kleine zaken die verbetering vereisen. Ik stel voor dit alles te verbeteren.

Voorstel:

Schrap artikel 19 t/m 25.
Voeg de volgende artikelen toe:

Verkiezingen 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. Op voordracht van het partijbestuur beslist de partijraad over deelname aan alle
overige verkiezingen.

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

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.

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

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.

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.

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.
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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).

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.

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 committeert aan de
afdrachtregeling.
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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 committeert
aan de afdrachtregeling.

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

6. Voor alle overige kandidaten ziet het landelijk bestuur erop toe dat zij zich schriftelijk
committeren aan de afdrachtregeling.

7. De uit de afdrachtregeling verkregen middelen komen ten goede aan de partij.
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WVH Mick Slotbepalingen, wegnemen
tegenstrijdigheden en overige verbeterpunten.
Het is gebruikelijk om in reglementen een hoofdstuk Slotbepalingen op te nemen,
waarin algemene bepalingen, verheldering van taalgebruik en bepalingen omtrent
wijzigingen van het reglement in kwestie zijn opgenomen. Op dit moment ontbreekt
een apart hoofdstuk slotbepalingen in ons HHR, en zijn dit soort bepalingen door het
HHR verspreid.
Ik stel ook voor om de bepaling dat er 50 handtekeningen nodig zijn om een HHR
wijziging op de ALV in stemming te brengen te reduceren tot 25.
Ook ontbreekt een algemene regel die helderheid kan bieden over meerderheden, en
bevatten het HHR een aantal leden die strijdig zijn met de statuten, of bevat het taal
die zo geïnterpreteerd kan worden dat het schuurt met de statuten, vooral rond de
verkiezing van de partijraad. In dit voorstel probeer ik dit alles te corrigeren.

Voorstel:

Wijzigen artikel 1 lid 1, van:
- Het bestuur beslist over het toelaten van leden, zoals bepaald in artikel 4 van de

statuten.
Naar:

- Het bestuur beslist in eerste instantie over het toelaten van leden.

Schrap Artikel 32 en 33.

Schrap Artikel 7 lid 9.

Schrap artikel 5 lid 3, artikel 6 lid 6 en artikel 17 lid 8 sub g

Voeg toe: een hoofdstuk genaamd ‘Slotbepalingen’ met de volgende inhoud:

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

partij beschikbaar.

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.

2. Indien niet anders bepaald in de statuten of in dit huishoudelijk reglement worden
besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Aanpassing en afwijking van het reglement
1. 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.
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2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan door de partijraad
slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste 2/3 van de
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. Aanpassing van het huishoudelijk reglement geschiedt enkel met tweederde
meerderheid van de stemmen.

4. De algemene vergadering heeft het recht middels een gewone 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 25 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 25 50 leden.
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Wijzigingsvoorstel nummering.
Na de wijzigingen in het huishoudelijk reglement is de nummering van de artikelen
verschoven. Ik stel geen wijziging in de volgorde van het HHR voor, maar ik wil met dit
voorstel zorgen dat de artikelnummers weer kloppen met het aantal artikelen in het
HHR.

Voorstel:
Wijzig de artikelnummers van het HHR zodat deze als volgt komen te lezen:

Lidmaatschap en Contributie

Artikel 1. Lidmaatschap
Artikel 2. Contributie

De Algemene vergadering

Artikel 3. De algemene vergadering
Artikel 4. Besluitvorming
Artikel 5. Toegankelijkheid

De Partijraad

Artikel 6. De partijraad
Artikel 7. Benoeming, schorsing en ontslag
Artikel 8. De partijraadsvergadering

Het Partijbestuur

Artikel 9. Het partijbestuur
Artikel 10. Benoeming, schorsing en ontslag

Commissies, gremia en werkgroepen

Artikel 11. Commissies, gremia en werkgroepen

Het Partijbureau

Artikel 12. Het partijbureau
Artikel 13. Benoeming, schorsing en ontslag

De Afdeling

Artikel 14. Oprichting en begrenzing van een afdeling
Artikel 15. Opheffing van een afdeling

De Afdelingsvergadering

Wijzigingsvoorstellen HHR Mick, incl. amenderingen, voorgelegd aan de partijraad
8 januari 2023



Artikel 16. De afdelingsvergadering
Artikel 17. Besluitvorming

Het afdelingsbestuur

Artikel 18. Het afdelingsbestuur
Artikel 19. Benoeming, schorsing en ontslag
Artikel 20. Vergadering en besluitvorming

Deelname aan verkiezingen

Artikel 21. Verkiezingen algemeen
Artikel 22. Deelname aan Europese verkiezingen
Artikel 23. Deelname aan Tweede Kamerverkiezingen
Artikel 24. Deelname aan Eerste Kamerverkiezingen
Artikel 25. Deelname aan Provinciale Statenverkiezingen
Artikel 26. Deelname aan Waterschapsverkiezingen
Artikel 27. Deelname aan Gemeenteraadsverkiezingen
Artikel 28. Afdrachtregeling

Representatie

Artikel 29. Representatie

Veiligheid en geschillen

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

Dubbellidmaatschap

Artikel 33. Dubbellidmaatschap

Beroepsprocedure

Artikel 34. Beroepen

Slotbepalingen

Artikel 35. Inzien door leden
Artikel 36. Besluitvorming
Artikel 37. Aanpassing en afwijking van het reglement
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Lidmaatschap en Contributie

Artikel 1. Lidmaatschap
1. Het bestuur beslist in eerste instantie over het toelaten van leden.
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 reguliere door de leden te betalen contributie wordt door de

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

2. Er kan een afwijkende tarief voor leden woonachtig in Caribisch Nederland worden
vastgesteld.

3. De vereniging hanteert een sociaal tarief voor leden die de reguliere contributie om
financiële redenen niet kunnen betalen.
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De Algemene Vergadering

Artikel 3. De Algemene Vergadering
1. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de partij. Zij bespreekt en

besluit fundamentele politieke en organisatorische kwesties.
2. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. Richtlijnen over

toegankelijkheid staan in het huishoudelijk reglement.
3. De algemene vergadering 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 de voorgestelde agenda.

4. De algemene vergadering stelt ter vergadering haar eigen vergaderagenda vast.
5. De algemene vergadering vergadert onder leiding van een ter vergadering uit haar

midden gekozen presidium. Dit presidium bestaat onder meer uit de voorzitter van de
vergadering.

6. Van het tijdens de algemene vergadering behandelde worden notulen opgesteld door
het presidium. Deze notulen bevatten onder meer alle op de vergadering genomen
besluiten, gedane toezeggingen en de uitslagen van alle stemmingen. Deze notulen
worden zo snel mogelijk na de vergadering gedeeld met alle leden en tijdens de
eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.

7. 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 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 in dit reglement anders is bepaald.

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.
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Artikel 5. Toegankelijkheid.
1. Er worden tijdig stappen ondernomen om de algemene vergadering zo toegankelijk

mogelijk te maken voor alle leden. Hieronder kunnen bijvoorbeeld vallen: schrijf- en
gebarentolken, toegankelijke visuele presentaties, het bieden van een mogelijkheid
de vergadering digitaal bij te wonen en het het zorgvuldig kiezen van de locatie. 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 ingediend worden. Het partijbestuur deelt in de uitnodiging mee hoe een
machtiging 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.

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

4. 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 en 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.
5. Verslagen van partijraadsvergaderingen worden op de website gepubliceerd. De

notulen zijn bij het partijbureau opvraagbaar voor leden.

Artikel 7. Benoeming, schorsing en ontslag
1. Leden van de partijraad worden verkozen, geschorst en ontslagen 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. Alleen zij die lid zijn van de partij kunnen lid worden van de partijraad.
4. Leden van het partijbestuur en volksvertegenwoordigers kunnen niet lid zijn van de

partijraad.
5. Het aantal partijraadszetels wordt door de algemene ledenvergadering bepaald.
6. 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.

Ieder lid dat voldoet aan deze eisen kan zich kandidaat stellen voor verkiezing tot de
partijraad.

7. 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
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b. de integriteit van deze persoon omstreden is, zoals bepaald volgens het
integriteitsprotocol van de vereniging.

8. 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.

9. Verdere richtlijnen omtrent de verkiezing van de partijraad kunnen worden
vastgelegd in het verkiezingsbeleid.

Artikel 8. 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 geschiedt

middels een schriftelijke bijeenroeping die wordt ondersteund door ten minste 20%
van de leden van de partijraad.

4. Het partijbestuur faciliteert, eventueel via het partijbureau, samenkomsten van de
partijraad. Een toereikend deel van de landelijke partijkas wordt hiervoor toegekend.

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. De voorzitter van de partijraadsvergadering wordt bijgestaan door een of meerdere
secretarissen. Het partijbureau draagt zorg voor de beschikbaarheid van een of
meerdere secretarissen.

7. Een voorstel voor de agenda voor de vergadering van de partijraad kan door het
partijbureau in samenspraak met de partijraad en/of het partijbestuur worden
opgemaakt.

8. De partijraadsvergadering stelt ter vergadering haar vergaderagenda vast.
9. Zaken met betrekking tot de vergaderorde van de partijraadsvergadering worden

door de partijraad vastgelegd in een Reglement van Orde.
10. Leden van de partijraad stemmen mondeling, tenzij een lid van de partijraad voorstelt

schriftelijk te stemmen. De stemmen worden geteld door de voorzitter en de
secretaris van de vergadering. De partijraad stemt hoofdelijk.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een lid van de partijraad aangeeft
daar bezwaar tegen te hebben.

11. 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.

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

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

van de partij.
2. Het partijbestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de partij.
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 en aan de partijraad.
5. De verdere taken en verantwoordelijkheden van het partijbestuur omvatten 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 opstellen en waarborgen van vrijwilligersbeleid;
k. 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 voor een periode van ten hoogste 2 jaar.
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.
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3. De samenstelling van het partijbestuur, de functieverdeling binnen het partijbestuur
en wijzigingen, waaronder tijdelijke wijzigingen, in deze samenstelling en
functieverdeling worden aan de leden onverwijld gecommuniceerd.

4. Alle leden die niet geschorst zijn en 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. De kandideringsprocedure voor bestuursleden loopt via een onafhankelijke
kandidatencommissie, waarin geen mensen zitting hebben die zich verkiesbaar
stellen. De kandidatencommissie kan ervoor kiezen kandidaten voor te dragen of niet
voor te dragen. In beide gevallen dient de kandidatencommissie hun besluit te
onderbouwen.

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

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

8. In geval dat er meer kandidaten worden verkozen dan er bestuurszetels voor
verkiezing beschikbaar 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.

9. Verdere richtlijnen omtrent de verkiezing van het partijbestuur kunnen worden
beschreven in het verkiezingsbeleid van de partij.

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

11. 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.

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

13. Opzeggen van het lidmaatschap van de partij leidt altijd tot ontslag uit het
partijbestuur.
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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 ze
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.
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Het Partijbureau

Artikel 12. Het Partijbureau
1. Het partijbureau is een uitvoerend 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. 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.
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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 in het huishoudelijk reglement
en de statuten van de partij.

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 vereisten in
het huishoudelijk reglement en de statuten van de partij.

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.
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De Afdelingsvergadering

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

het afdelingsbestuur dit wenselijk 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 de voorgestelde agenda.
5. De afdelingsvergadering stelt ter vergadering haar eigen vergaderagenda vast.
6. De afdelingsvergadering vergadert onder leiding van een ter vergadering gekozen

presidium. Dit presidium bestaat onder meer uit de voorzitter van de vergadering.
7. 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.

8. Van afdelingsvergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld. Het verslag
wordt zo spoedig mogelijk na de vergadering schriftelijk aan de leden van de
afdeling, het partijbestuur, het partijbureau en de partijraad toegezonden. Het verslag
wordt op de eerstvolgende afdelingsvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de
leden.

9. De afdelingsvergadering kan door leden van een afdeling bijeen geroepen worden.
Dit geschiedt via een schriftelijke bijeenroeping die wordt ondersteund door
tenminste 25 leden of door tenminste 10% van de leden van de afdeling, waarbij het
laagste aantal telt. De agenda voor deze afdelingsvergadering bevat in ieder geval
het door deze leden aan de orde gestelde punt.

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

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

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

13. 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.
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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 gewone meerderheid van stemmen, tenzij in de
statuten of dit reglement anders staat aangegeven. Indien de stemmen staken, dan
wordt er opnieuw gestemd. Staken de stemmen nogmaals, dan beslist het lot.

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.
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Het Afdelingsbestuur

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

afdeling. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de afdeling.
2. De afdeling gaat uitsluitend over beleid dat inhoudelijk en fysiek van toepassing is op

zaken binnen de grenzen van het afdelingsgebied.
3. Het afdelingsbestuur heeft onder meer 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 en controleren van de gemeenteraadsfractie door middels
regelmatige gesprekken op de hoogte te blijven van de politieke activiteiten
van de gemeenteraadsfractie.

4. 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, geschorst en ontslagen door de

afdelingsvergadering. Afdelingsbestuurders worden gekozen voor een periode van
ten hoogste 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. Alle leden van de afdeling die langer dan 6 maanden lid zijn van- of structureel actief
zijn voor de partij, kunnen zich kandidaat stellen voor het afdelingsbestuur.

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

5. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden door en uit het
midden van het gekozen bestuur benoemd, tenzij de afdelingsvergadering ervoor
kiest deze bestuursleden in functie te benoemen.
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6. Kandidaten voor het afdelingsbestuur zijn gekozen wanneer zij een meerderheid van
de uitgebrachte stemmen op de afdelingsvergadering hebben behaald. In geval dat
er meer kandidaten verkozen worden dan er bestuurszetels 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.

7. De samenstelling van het afdelingsbestuur, de functieverdeling binnen het
afdelingsbestuur en wijzigingen in deze samenstelling en functieverdeling worden
aan de leden van de afdeling, het partijbestuur, het partijbureau en de partijraad
onverwijld gecommuniceerd.

8. Het einde van het lidmaatschap van de partij leidt altijd tot ontslag uit het
afdelingsbestuur.

9. Leden van het afdelingsbestuur kunnen geschorst of ontslagen worden door het
partijbestuur.

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

11. 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.

12. Verdere richtlijnen omtrent de verkiezing van afdelingsbestuursleden kunnen worden
beschreven in het verkiezingsbeleid van de partij.

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

stemming moet een gewone meerderheid van de afdelingsbestuursleden 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.
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Deelname aan verkiezingen

Artikel 21. Verkiezingen 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. Op voordracht van het partijbestuur beslist de partijraad over deelname aan alle
overige verkiezingen.

4. 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.
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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.
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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.
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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 committeert 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 committeert
aan de afdrachtregeling.

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

6. Voor alle overige kandidaten ziet het landelijk bestuur erop toe dat zij zich schriftelijk
committeren aan de afdrachtregeling.

7. De uit de afdrachtregeling verkregen middelen komen ten goede aan de partij.
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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.
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Veiligheid en geschillen

Artikel 30. 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 31. 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 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.
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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 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.
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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.
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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.

2. Indien niet anders bepaald in de statuten of in dit huishoudelijk reglement worden
besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 37. Aanpassing en afwijking van het reglement
1. 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.

2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan door de partijraad
slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste 2/3 van de
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. Aanpassing van het huishoudelijk reglement geschiedt enkel met tweederde
meerderheid van de stemmen.

4. De algemene vergadering heeft het recht middels een gewone 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.
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Motie Mick Democratische
Partijraadsverkiezingen.

De Partijraad, bijeen op 8 januari 2023 in Woerden,

Overwegende:
- dat er onder een aantal leden van de partijraad een sterke wens bestaat middels

verkiezingen snel nieuwe leden aan de partijraad toe te voegen;

Spreekt uit:
- dat BIJ1 een partij is die onder meer streeft naar verregaande democratisering van

de maatschappij;
- dat een partij die streeft naar verregaande democratisering zelf zeer democratisch

moet zijn ingericht;
- dat voor het democratisch functioneren van de partij een partijraad met een brede

vertegenwoordiging van leden noodzakelijk is;
- dat democratische verkiezingen voor het garanderen van een brede

vertegenwoordiging van leden in de partijraad onontbeerlijk zijn;
- dat voor democratische verkiezingen een open en transparant kandideringsproces

nodig is;
- dat een open en transparant kandideringsproces niet mogelijk is wanneer niet alle

leden op tijd op de hoogte zijn van de mogelijkheid zich te kandideren;
- dat van democratische verkiezingen geen sprake kan zijn wanneer leden niet

voldoende tijd hebben om informatie over kandidaten tot zich te nemen en hierover
een mening te vormen;

- dat het niet mogelijk is binnen het tijdsbestek van minder dan één week tussen deze
partijraadsvergadering en de deadline voor het versturen van de stukken van de ALV
van 28 januari een voldoende zorgvuldig en democratisch proces te hanteren voor
het delen van een oproep tot kandidaatstelling van nieuwe kandidaat-leden van de
partijraad, het behandelen van deze kandidaatstellingen en het houden van
verkiezingen;

- dat voldoende democratische verkiezingen voor de partijraad niet eerder dan de
eerst na de ALV van 28 januari volgende ALV kunnen worden georganiseerd;

Roept het partijbestuur op:
- op- of kort na de ALV van 28 januari leden op te roepen zich kandidaat te stellen voor

de partijraad;
- tijdens de eerste ALV na de ALV van 28 januari democratische verkiezingen te

houden voor de partijraad.

Motie Mick Democratische Partijraadsverkiezingen.


