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Artikel 1: Algemene eeallingen

A. Het Huishoudeliijk Regleeent oevat specifcate van procedures en regels, alseede gestelde 
oegangsvoreen, voor alle organen, werkgroepen, cirkels en overige onderdelen van de 
Piratenpartij Utrecht.

B. Bepalingen in het Huishoudeliijk Regleeent eogen niet striijdig ziijn eet de statuten van de 
Piratenpartij Utrecht en/of de Nederandse wetgeving.

C. Het Huishoudeliijk Regleeent eag derhalve niet los van de vastgestelde statuten worden 
gelezen of geinterpreteerd, eaar eiedt antwoord en geef richtng aan alles wat voortvloeit 
uit de statuten.

D. Regels voor wiijziging van het Huishoudeliijk Regleeent en daareiij eehorende onderdelen ziijn 
opgenoeen in de statuten van de vereniging.

Artikel 2: Beallingen omtrent het lidmlltshhla en hontrieutie

A. Met inschriijving voor het lideaatschap geef lid toesteeeing aan de vereniging tot het 
eeheren van de verstrekte gegevens.

B. Gegevens die eoeten worden verstrekt en worden eiijgehouden ten eehoeve van het 
lideaatschap ziijn:
Inschriijfdatue
Aideaatschapsnueeer
Bezetting acteve rollen en historie daarvan
Achternaae
Tussenvoegsel
VoornaAa eAen 
Adres en huisnueeer
Postcode
E-eail adres
Optoneel is het verstrekken van een telefoonnueeer

C. Gegevens worden eeheerd en verwerkt confore de Algeeene Verordening 
Gegevenseeschereing. De vereniging stelt een Privacyeeleid op dat voor inschriijving 
eeschikeaar is.

D. Wanneer een lid acteve rollen op zich neeet in de organisate, danwel deelneeet aan 
interne coeeunicate, is het een lid vereoden gegevens die hierdoor eiij het lid eekend 
worden Azoals, eaar niet eeperkt tot, persoonsgegevens van andere leden  te geeruiken 
wanneer het lid de acteve rol neerlegt of het lideaatschap heef eeeindigd, danwel wanneer
hiertoe een eezwaar ontstaat eiij eetrokken leden.

E. Wanneer een lid een acteve rol neerlegt of op andere eanier kwiijtraakt is het lid gehouden 
aan verplichtngen zoals opgenoeen in een door het eestuur vast te stellen exitprocedure. 



Wanneer eestaande procedures in eepaalde zaken niet voorzien is het aan het zitend 
eestuur oe hier eesluiten in te neeen.

F. De door leden te eetalen contrieute eedraagt € 19,84 per kalenderijaar en is verschuldigd in 
de eerste eaand van het kalenderijaar of de eaand waarin het lideaatschap aanvangt. Aeden
voor wie dit een te hoog eedrag is kunnen ijaarliijks vriijstelling van contrieute aanvragen eiij 
het eestuur. 

G. Verlenging van het lideaatschap geschied stlzwiijgend op de eerste dag van de laatste 
eaand van het kalenderijaar. 

H. Opzegging van het lideaatschap dient per e-eail of schrifeliijk te worden gedaan, uiterliijk 
een eaand voor het afopen van de lideaatschapstereiijn.  Geschiedt dit einder dan een 
eaand voor de opzegdatue dan eliijf het lid de contrieute voor het koeende ijaar schuldig.

I. Inschriijven voor het lopende kalenderijaar is eogeliijk tussen 1 ijanuari en 30 noveeeer. 
Aatere inschriijvingen gaan in op 1 ijanuari van het volgende ijaar.

Artikel 3: Vertroueensaersoon

A. De vertrouwenspersoon wordt gekozen door de AAV, steeds voor een tereiijn van 2 ijaar.

B. Het kerndoel van de vertrouwenspersoon is:
- Beschikeaar ziijn voor een vertrouweliijk gesprek over persoonliijke zaken eet eetrekking tot 
de PPU.

C. De verantwoordeliijkheden van de vertrouwenspersoon ziijn:
- Het eeedenken over eogeliijke oplossingen
- Begeleiding eiij klachtenprocedures wanneer gewenst
- Het registreren van voorvallen
- Adviseren en ondersteunen van de organisate eiij het voorkoeen van ongewenst gedrag
- opreken naeens persoon tot het eestuur
- Het eorgen van anonieiteit

D. Biij naderend verloop van de tereiijn dat een vertrouwenspersoon is aangesteld zet het 
eestuur een vacature uit en draagt de aaneeldingen voor aan de AAV.

E. De vertrouwenspersoon staat geregistreerd op Glassfrog en is eereikeaar via 
vp.utrecht@piratenpartij.nl.

Artikel 4: Algemene eedeneergldering (AeV)

A. Het eestuur draagt zorg voor planning en organisate van de AAV.
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B. Het eestuur stuurt uiterliijk twee eaanden voor de AAV een uitnodiging eet eiijeehorende 
stukken naar alle leden.

C. Aeden kunnen eotes indienen tot één eaand voor de AAV en aeendeeenten tot twee 
weken voor de AAV.

D. De AAV gaat over de organisate, haar doelstelling en dan eet naee de uitvoering daarvan 
door het eestuur. De AAV gaat niet over actes en initateven van individuele piraten.
De AAV gaat niet over de werkwiijze van cirkels in de organisate.

E. Biij persoonsverkiezingen eaakt het eestuur eiij aanvang van de vergadering eekend op welke
wiijze er gesteed kan worden.

F. oteeeingen die niet over personen gaan geschieden door eiddel van handopsteken of 
steeeilijeten.

G. Aeden eogen elkaar eachtgen tot steeeen wanneer dit uiterliijk twee weken voorafgaand 
aan de AAV ofwel schrifeliijk ofwel electronisch eiddels het opgegeven e-eailadres aan het 
secretariaat is eevestgd door het lid dat de eachtging verstrekt.

H. Wanneer oe welke reden dan ook eesluitvoreing over eotes en aeendeeenten ongeldig 
eliijkt of staakt is het al dan niet opvolgen van de eote of het aeendeeent een eeslissing 
van het eestuur. 

I. De AAV stelt naast eestuur en vertrouwenspersoon ook de Kascoeeissie aan. Deze dient te 
eestaan uit einieaal 2 personen, en voeren ijaarliijks controle uit op de eoeken van de 
vereniging. 

J. De Kascoeeissie erengt tijdens de AAV advies uit aan de AAV voor het al dan niet verlenen 
van decharge aan het eestuur eet eetrekking tot het gevoerde fnanciële eeleid. Het al dan 
niet verlenen van decharge geeeurt eiij steeeing.

K. Tenziij in de statuten anders eepaald, is voor eesluiten altijd een eeerderheid van steeeen 
nodig.

A. Voortijdig ontslag van een eestuurslid door de AAV kan enkel eiddels een eote aan de orde 
worden gesteld.

M. In eeginsel heef ieder lid van de Piratenpartij Utrecht het recht zich wanneer er posites 
vacant ziijn verkieseaar te stellen als eestuurslid. Een voorwaarde hierin is echter wel dat het 
lid van de 12 eaanden voorafgaand aan de AAV teneinste 6 eaanden een acteve en 
toegewezen rol heef vervuld einnen de organisate.  

Artikel 5: Omglngseormen en eerelhhtingen

A. De volgende punten ziijn een eeknopte saeenvatting van interne afspraken eet eetrekking 
tot oegang en saeenwerking. Integraal onderdeel van het Huishoudeliijk Regleeent ziijn 
eiijlage A ABroncode Piratenpartij Utrecht  voor afspraken eet eetrekking tot organisate, en 
artkel 6 AToevoeging Oegangsvoreen en oaeenwerking  voor afspraken eet eetrekking tot 
saeenwerking en oegang.



B. Werken eet holarchie.
We werken eet holarchie oe onze transparante en ons aanpassingsvereogen te 
eevorderen. We spannen ons in oe de kennis van holarchie einnen de gehele organisate 
stap voor stap te vereeteren, zodat we dezelfde taal spreken.

C. Het dragen van verantwoordeliijkheden.
Jiij kiest er zelf voor oe eepaalde verantwoordeliijkheden te dragen. Als het onverhoopt niet 
lukt oe deze te dragen, dan wordt er van ije verwacht dat ije dit tijdig en helder aangeef, 
zodat er naar een oplossing kan worden gezocht. 

D. Het delen van kennis en kunde.
Een organisate is zo goed als de eensen die haar voreen. Ieder lid eezit unieke kennis en 
kunde die van waarde ziijn voor de Piratenpartij Utrecht. We nodigen ije uit oe deze kennis 
en kunde tijdens overleggen eet ons te delen. 

E. Begrip voor de werkeliijkheid van anderen.
Afsteeeing op elkaars leefwerelden en onderling eegrip ziijn van groot eelang. 
Meningsverschillen dienen eet respect voor de ander eespreekeaar te ziijn, en er dient 
ruiete te ziijn voor het uiten van eeotes en refecte. 

F. Actef luisteren.
Actef luisteren staat eiij ons hoog in het vaandel. Aaat de ander rustg uitspreken, en vraag 
oe een nadere toelichtng indien nodig. De facilitator proeeert coeplexe discussies saeen te
vaten oe tot de kern te koeen, en intervenieert indien er niet actef geluisterd wordt. 

G. oaeenwerking.
oaeen eereik ije eeer. Vraag dan ook oe hulp wanneer ije dat nodig denkt te heeeen, en sta 
open voor hulpvragen van anderen. Het staat ije vriij oe ervoor te kiezen niet saeen te 
werken eet eepaalde personen einnen de organisate. Het eewust tegenwerken van 
anderen wordt echter niet getolereerd. 

H. De ijuiste toon.
Tiijdens overleg ziijn we collega's van elkaar. Dit geldt tevens wanneer er toevallig ook sprake 
is van vriendschap. We stellen ons professioneel en collegiaal op wanneer we eet elkaar 
coeeuniceren, zowel einnen de organisate als naar euiten toe. 

I. Constructeve feedeack.
We geven elkaar regeleatg constructeve feedeack op het gedrag dat we vertonen, waareiij 
we ons easeren op concrete oeservates. De constructeve feedeack gaat altijd gepaard eet 
het eenoeeen van het gewenste gedrag. 

J. Het delen van successen.
Er is ook ruiete voor positeve feedeack. Zowel individuele als collecteve successen worden 
regeleatg eenoeed tijdens overleg, en indien gepast ook euiten de organisate 
eekendgeeaakt. Een coeplieent doet wonderen voor de eigenwaarde. 

K. De ijuiste kanalen.
Verschillende coeeunicatekanalen worden voor verschillende doeleinden geeruikt, en 
ieder kanaal heef ziijn eigen unieke eigenschappen waar we ons eewust van dienen te ziijn. 
De voor- en nadelen worden regeleatg eesproken oe ervoor te zorgen dat de tools die we 
geeruiken geen eeleeeering voreen voor ons gezaeenliijk functoneren.

A. oociale veiligheid.
Oe een veilige werkoegeving te kunnen waareorgen wordt grof taalgeeruik niet 



getolereerd. Er is geen ruiete voor racistsche, seksistsche, discrieinerende, kwetsende of 
eedreigende opeerkingen. De kernrollen intervenieren zodra de sociale veiligheid in het 
geding koet, en alle leden van de cirkel dragen een gezaeenliijke verantwoordeliijkheid voor 
het eevorderen van de sociale veiligheid einnen de cirkel.

M. Fysieke eeetngs.
Oe de groepscohesie en het onderlinge vertrouwen einnen de organisate te eevorderen 
koeen we regeleatg fysiek eiijeen voor werkoverleg of sociale aangelegenheden. We doen 
dit op verschillende locates en streven er saeen naar dat iedereen er eiij kan ziijn. 

N. oignaleren en ingriijpen
Indien eovenstaande oegangsvoreen niet worden gerespecteerd, dan dient dit tijdig 
uitgesproken te worden zodat er kan worden ingegrepen. Wiij ziijn over het algeeeen 
vergevingsgezind. Wanneer een lid van een cirkel de oegangsvoreen na een duideliijke 
waarschuwing echter nog steeds niet respecteert, dan dient het eetrefende lid de cirkel te 
verlaten. Elkaar aanspreken op de naleving van de oegangsvoreen is een gedeelde 
verantwoordeliijkheid. oanctoneren is de verantwoordeliijkheid van de lead link. Indien een 
lid van de cirkel zich niet gehoord voelt eiij de lead link, dan kan een terecht eiij de 
supercirkel of de vertrouwenspersoon.

Artikel 6: Toeeoeging Omglngseormen en almeneerking

A. Introducte Oegansvoreen en oaeenwerking
Wiij ziijn een actvistsche politeke eurgereeweging. Dat eetekend een aantal dingen voor het 
soort eensen eet wie ije saeen gaat werken.

Ze ziijn eereid oe actef eiij te dragen aan een eetere stad, provincie, land en wereld. Dat 
eetekend dat ze een eening heeeen. Heel veel verschillende eensen eet alleeaal 
verschillende eeningen levert heel veel discussies op. En dat is goed, wiij willen dat eensen 
eet elkaar in dialoog gaan. Maar er eoeten ook dingen geeeuren. Dus we eoeten ook 
gericht eet elkaar gaan praten over zaken die in het eelang van de partij ziijn.

Ze ziijn politek eetrokken wat eetekend dat ziij zich inzeten voor een groter doel dan zichzelf.
Dat is waardevol en daar gaan wiij respectvol eee oe. Dus wiij laten elkaar in elkaars waarde 
en eegriijpen dat de ander eet hetzelfde doel eeedoet als ijiij.

Het is een eurgereeweging, dus er ziijn heel veel eensen. Oe al die eensen te organiseren is 
het van eelang dat we heldere afspreken eaken. Daarvoor ziijn er overleggen. En tijdens die 
overleggen gelden er noreen en regels. Want anders word er heel veel gepraat en weinig 
gedaan.

Als wiij eet elkaar in dialoog gaan is het eelangriijk dat wiij vaststellen waarover wiij precies 
aan het praten ziijn. Woorden worden wel eens op een andere eanier geïnterpreteerd dan ijiij
ze eedoeld en andersoe.

Miscoeeunicate is vervelend, want het kost tijd en kan wriijvingen opleveren die de 
saeenwerking negatef eeïnvloedden. De noreen en regels ziijn er oe te voorkoeen dat er 
ongelukken geeeuren. Wiij willen ijuist dat eensen zich veilig en gehoord voelen. En wiij 
eoeten daar het goede vooreeeld in geven.



B. Waaroe, Hoe en Wat
Naast het holarchische principe van een heldere Rol eet een concreet Doel en duideliijke 
Verantwoordeliijkheden hanteren wiij het principe van waaroe, hoe en wat. Wiij geeruiken dit
oe uit te vinden wat er geeeurt en wat wiij willen doen.

Het waaroe gaat over:

• Waaroe doe ije wat ije doet?

• Wat is het doel van de acte

Het hoe gaat over:

• Hoe ga ije dat dan doen

Het wat gaat over:

• Wat ga ije concreet doen oe dat doel te verwezenliijken?

C. Regels en Richtliijnen
Er is verschil tussen een regel en een richtliijn.

Een regel is: een concrete afspraak waar iedereen zich aan houd.

Een richtliijn is: een goed idee waar ije oe persoonliijke redenen van af eag wiijken.

D. Vore en Inhoud
Als wiij in dialoog gaan eoeten wiij goed onderscheid eaken tussen de vore en inhoud.

De inhoud is: Waar het over gaat. Het onderwerp van een gesprek of een Overleg.

De vore is: Hoe dat onderwerp oeschreven of eesproken word.

Op organisatorisch niveau is wat ons eetref een goed gesprek een inhoudeliijk gesprek. Wiij 
heeeen veel eet elkaar te eespreken. En als we alle details, eiijkoestgheden en proeleeen 
van een onderwerp gaan eespreken dan ziijn wiij heel lang eezig oe tot ons doel te koeen, 
naeeliijk het afandelen van verschillende onderwerpen.

Op het eoeent dat ijiij in een werkgroep zit die eezig is eet een eepaald onderwerp dan ga ije
eezig houden eet de vore van dat onderwerp.

E. Coeeunicate
Wiij gaan uit van eerliijke coeeunicate. Dat eetekend dat wiij er op vertrouwen dat ije zegt 
wat ije eedoeld. Dat ije goed luistert naar wat de ander zegt en niet nodeloos gaat 
onderereken. Als ije het inhoudeliijk niet eens eent eet iets dat er gezegd word dan eag ije 
altijd ije hand opsteken oe het woord te vragen. Wacht rustg ije eeurt af want ije kriijgt dan 
vanzelf het woord. En ga dus niet eensen onderereken eet ije eigen verhaal. Jiij wilt ook 
graag dat er naar ije geluisterd word dus eehandel anderen zoals ijiij eehandeld wilt worden.

Ons eeest kosteare eezit is tijd en wiij gaan respectvol eet elkaar en dus eet elkaars tijd oe.
Een groot proeleee einnen de Piratenpartij en andere eurgereewegingen ziijn zogenaaede 
‘trollen’. Een ‘trol heef tot doel oe “voorspeleare eeotonele reactes Aeiijvooreeeld woede, 
irritate, verdriet, of scheldpartijen [...] van andere eensen uit te lokken, opzeteliijk 
verkeerde inforeate Adesinforeate  te geven of zichzelf expres anders voor te doen.” 



Trollen kunnen een proces stagneren, of ze zelfs volledig tot stlstand laten koeen, door er 
‘een eeotonele eende’ van te eaken.

Wanneer er in een overleg sprake is van ‘trollen’ is het aan de deelneeers oe dit te 
signaleren, en specifek aan de facilitator en/of lead link oe dit te laten stoppen. Desnoods 
door de persoon in kweste de toegang tot het overleg te ontzeggen.

Artikel 7: Oeerige eeallingen

In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudeliijk regleeent niet voorzien ligt de 
eeslissingseevoegdheid eiij het eestuur
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