
Totstandkoming nieuwe voorstellen Statuten en HR na 28 februari 2016 

Gedurende de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 februari 2016 zijn door het bestuur aan de 

vergadering nieuwe voorstellen voorgelegd voor Statuten en Huishoudelijk Reglement. Op deze 

voorstellen zijn door een aantal leden een groot aantal moties/amendementen ingediend die door het 

bestuur van een advies (aannemen, verwerpen of uitstellen) zijn voorzien. 

Aangezien de vergadertijd te kort was, zijn alleen alle Statuten-moties en een groot gedeelte van de HR-

moties ter stemming gebracht:. Het restant van de HR-moties is daarna, tijdens een aantal aparte Mumble 

bijeenkomsten van de opstellers van de moties met het bestuur, besproken en, waar overeenstemming 

over moties kon worden verkregen, als wijziging in het HR concept aangebracht.  

Doel van deze bijeenkomsten was om de behandeling van het HR-voorstel in de volgende ALV zo efficiënt 

mogelijk te laten verlopen. Het ging daarbij om de volgende nog niet afgestemde moties (zie:: 

https://piratenpartij.nl/moties-28-feb-2016/) 

Niet behandeld op 28-2 en advies bestuur 

Motie: 2.1.5 HR - uitstellen 
Motie: 2.3.6 HR - aannemen 
Motie: 2.3.7 HR - aannemen 
Motie: 2.7.3 HR - aannemen 
Motie: 2.7.1.4 HR - uitstellen 
Motie: 2.7.2.2 HR - verwerpen 
Motie: 2.2.3 HR - uitstellen 
Motie: 2.9.1 HR - verwerpen 
Motie: 2.9.1 E HR - aannemen 

Motie: 3.1.1 HR - aannemen 
Motie: 3.1.6.4 HR – verwerpen  
Motie: 3.1.6.8 HR - verwerpen 
Motie: 3.1.6.10 HR - verwerpen 
Motie: 3.2 HR - aannemen 
Motie: 3.3.12 HR - verwerpen 
Motie: 3.4.2 HR - verwerpen 
Motie: 3.4.5 HR - uitstellen (aangenomen) 
Motie: 3.4.6 HR - uitstellen (aangenomen) 
Motie: 3.4.7 HR - aannemen 
Motie: 3.5 HR - uitstellen 
Motie: 4.2.3 HR - aannemen 
Motie: 5 HR - uitstellen 
Motie: Transparantie HR – verwerpen 
 

Over alle behalve de moties 3.1.6.4 HR en de Transparantiemotie werden in deze bijeenkomsten geen 

overeenkomst/consensus bereikt waardoor deze als enige nog aan de komende ALV ter stemming zullen 

worden voorgelegd.  

  

https://piratenpartij.nl/moties-28-feb-2016/


Voor de volledigheid hieronder  de tekst van deze twee resterende moties (eventueel met commentaar uit 

de bijeenkomsten): 

Motie:  3.1.6.4 HR  

Huidige tekst: 

De benoeming van een lid van het partijbestuur is in beginsel voor de 

periode van drie jaar en minimaal één jaar. 

 

Vervangen met: 

De benoeming van een lid van het partijbestuur is in beginsel voor de 

periode van één jaar. 

 

Transparantie  

 

Misschien beter in een apart vergaderreglement vast te leggen? 

 

Motie: Transparantie HR (Bestuur: verwerpen) 

 

Aan het HR toe te voegen: 

Transparante besluitvorming 

1. De ALV en alle vergaderingen van verplichte organen van de ALV dienen in beginsel genotuleerd te worden. 

1.1 Deze notulen bevatten tenminste: 

1.1.1 De besproken onderwerpen. 

1.1.2 De genomen besluiten. 

1.2 De notulen dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 week, openbaar gepubliceerd te worden. 

 

Dan ook vastleggen wat niet onder transparantie valt, bv: 

    - Indien privacy in het geding is 

    - Indien besluitvorming nog in de 'denkfase' is  

    - Inhoud van besloten mailinglijsten 

    - Besloten bestuursvergaderingen 

Digitale opnames zijn pas toegestaan na expliciete goedkeuring door de voorzitter 

Afdelingen 

De Afdelingenparagraaf (3.2 HR) is geheel herschreven. Er wordt in het huidige voorstel een indeling 

gemaakt in drie soorten afdelingen: Basis , Standaard en Zelfstandige Regionale afdelingen, met elk 

verschillende rechten en plichten.  

Voorstel aanbieden ALV 5-6-2016 

 Hier geaccepteerde wijzigingen verwerken in concepten (tot nu toe geaccepteerde moties zijn al 

verwerkt in https://wiki.piratenpartij.nl/concepten:hr2014 ) 

 Geen additionele moties meer accepteren tijdens ALV 

 Moties waar hier niet overeenkomst is bereikt 'as-is' aan ALV voorleggen 

 Statuten en HR, na verwerking resterende moties, in zijn geheel in stemming brengen 

6-5-2016, Bestuur PPNL 

Bijlage: 1 

  

https://wiki.piratenpartij.nl/concepten:hr2014


Bijlage 

Aangenomen moties op 28-2-2016 

Motie DiEM’25 

Motie: 1.1.3 statuten 

Motie: 1.1.4 & 1.1.5 statuten 

Motie: 2.2.1 statuten 

Motie: 2.2.5 tot 2.2.9 statuten 

Motie: 3.1.3 statuten 

Motie: 3.3.2 statuten 

Motie: 4.1.3 statuten 

Motie: 4.1.4 C statuten 

Motie: 4.1.4 H statuten 

Motie: 4.1.4 I statuten 

Motie: 4.1 statuten 

Motie: 4.2.1 C & 4.6 statuten 

Motie: 5.1.1 statuten 

Motie: 5.1 statuten 

Motie: 5.1 statuten II 

Motie: 5.1.6 B statuten 

Motie: 5.2 statuten 

Motie: 5.2.4 statuten 

Motie: 5.3.1 statuten 

Motie: 5.4 statuten 

Motie: 6.2.3 statuten 

Motie: 7.2.2 & 7.2.3 statuten 

Motie: 8.2.3 statuten 

Motie: 8.2.4 statuten 

Motie: 10.2 statuten 

Motie: ledenregister HR 

Motie: 1.2.1.1 HR 

Motie: 2.2 HR 

Motie: 2.2.3 HR 

Motie: 2.2.4 HR 

 

Verworpen: 

Motie Principeprogramma - Motie A 

Motie: 5.1.3 statuten 

Motie: 5.1.7 statuten 

Motie: 1.1.2 HR 

Ongeldige stemming: 

Motie Principeprogramma - Motie B 

 


