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Moties en Amendementen - Piratenpartij - ALV dd. 5 juni 2016 

 

 

 

Amendement: Statuten 4.1.6 

Ondersteund door tenminste (indieners); Thijs Markus, Jos (lidnr 501), Edwin Ijsman, Geert-Jan (lidnr 419) 

 

 

Huidige tekst: 

Wanneer het partijbestuur of de raad van toezicht daartoe besluit, of wanneer een aantal leden gelijk aan het quorum 

zich daarvoor uitspreekt, wordt een spoed Algemene Leden Vergadering uitgeroepen. 

 

Vervangen met: 

Wanneer het partijbestuur of de raad van toezicht daartoe besluit, of wanneer een aantal leden groter dan de helft van 

het quorum zoals aangegeven in Artikel 2.5 uit het HR zich daarvoor uitspreekt, wordt een spoed Algemene Leden 

Vergadering uitgeroepen. 

 

Te schrappen tekst: 

HR 2.1.5 

"Wanneer het partijbestuur of de raad van toezicht daartoe besluit, of wanneer een aantal leden groter dan de helft van 

het quorum zoals aangegeven in Artikel 2.5 zich daarvoor uitspreekt, wordt een spoed Algemene Leden Vergadering 

uitgeroepen." 

 

Reden: 

 

Statuten 4.1.6 stelt: 

"Wanneer het partijbestuur of de raad van toezicht daartoe besluit, of wanneer een aantal leden gelijk aan het quorum 

zich daarvoor uitspreekt, wordt een spoed Algemene Leden Vergadering uitgeroepen." 

 

HR 2.1.5 stelt: 

"Wanneer het partijbestuur of de raad van toezicht daartoe besluit, of wanneer een aantal leden groter dan de helft van 

het quorum zoals aangegeven in Artikel 2.5 zich daarvoor uitspreekt, wordt een spoed Algemene Leden Vergadering 

uitgeroepen." 

 

Daar de bepalingen uit de statuten over die in het HR prevaleren, en die uit het HR aangepast zijn, moet ook die in de 

statuten aangepast worden. Dan kan de bepaling uit het HR vervallen. 
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Pagina- Motie: invoeren van een afdrachtsregeling 

 

Motie: invoeren van een afdrachtsregeling voor politieke vertegenwoordigers 

Ondersteund door tenminste (indieners); Henry (lid 1556), Roland (lid 1224), Wiel (lid 534), Katja (lid  2067), 

Floor (lid 1923) 

 

1) Geldigheid 

De afdracht regeling van de Piratenpartij geldt voor volksvertegenwoordigers: (duo)leden van waterschapsbesturen, 

(deel)gemeenteraden, Provinciale staten, Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement. 

2) Afdracht 

De hoogte van de afdracht is gerelateerd aan de wettelijk vastgestelde bruto maandelijkse vergoeding voor de verte-

genwoordigende arbeid en wordt als volgt vastgesteld: 

a) Over de eerste € 500,- van de maandelijkse vergoeding bedraagt de afdracht 0%; 

b) Over het deel van de maandelijkse vergoeding tussen € 500 en € 1000 per maand bedraagt de afdracht 5% 

c) Over het deel van de maandelijkse vergoeding tussen € 1000 en € 2500 per maand bedraagt de afdracht 10% 

d) Over het deel van de maandelijkse vergoeding tussen € 2500 en € 4000 per maand bedraagt de afdracht 15% 

e) Over het deel van de maandelijkse vergoeding boven € 4000 per maand bedraagt de afdracht 20% 

3) Vrijstelling 

Er kunnen redenen zijn om (gedeeltelijk) vrijstelling van de afdracht aan te vragen. Hierbij gelden de volgende crite-

ria. 

a) Er is een vrijstellingsgrens Als het totaal bruto inkomen van de betreffende volksvertegenwoordiger niet hoger 

is dan de maximale raadsvergoeding in de grootste gemeente kan vrijstelling worden verkregen. 

b) Als het bruto inkomen na aftrek van de afdracht onder  de onder a) genoemde grens komt kan (gedeeltelijk) 

vrijstelling worden verkregen. 

c) In bijzondere gevallen kan gedeeltelijke of gehele vrijstelling van de afdracht worden verkregen, zulks ter be-

oordeling van het partijbestuur. 

Vrijstellingen worden per kalenderjaar vertrekt en dienen per kalenderjaar te worden aangevraagd bij het bestuur 

Kandidaten ondertekenen een verklaring waarin zij toe zeggen zich aan deze regeling te houden zolang zij een zetel 

bezetten die zij via een kieslijst van Piratenpartij verkregen hebben voordat zij een plek op de kieslijst kunnen krijgen. 

Toelichting: 

PPNL heeft een ANBI status, dwz de vertegenwoordiger kan de afdracht aftrekken van zijn inkomen. Voor een 2e 

kamerlid betekent dit dat ca. 45% van de afdracht door de fiscus wordt vergoed. 
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Amendement: statuten 5.1.7 mandaat Raad van Toezicht 

Ondersteund door tenminste (indieners); Jonathan van Dijken, Michiel Dulfer, Jos (lidnr 501), Thijs Markus 

 

Voorstel: 

Huidige tekst: 

De raad van toezicht handhaaft dat het bestuur handelt volgens de grondbeginselen van de Piratenpartij Nederland. 

Op 15 mei aangepast naar: 

De Raad van Toezicht handhaaft dat het bestuur handelt volgens het principeprogramma van de Piratenpartij 

Nederland. 

 

Vervangen met: 

De raad van toezicht handhaaft dat het bestuur handelt volgens de statuten, het huishoudelijke reglement en het 

principeprogramma van de Piratenpartij Nederland. 

 

Reden: 

Het lijkt vanzelfsprekend dat RvT dit handhaaft, echter door ook vast te leggen dat RvT toezicht houd op het naleven 

van statuten en het huishoudelijke reglement leg je duidelijker het mandaat van RvT vast en voorkom je op latere 

termijn discussies wat wel of niet binnen RvT valt. 

 

Amendement: Statuten 10.3 

Ondersteund door tenminste (indieners); Thijs Markus, Edwin Ijsman, Geert-Jan (lidnr 419) 

 

Huidige tekst: 

10.3 De statuten treden in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 

 

Vervangen met: 

10.3 De statuten treden in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt en er mensen zijn verkozen voor alle 

gecreëerde vacante posities. 

 

Reden: 

Op dit moment hebben we een ledenraad die de controle op het bestuur uit voert. Als deze statuten in werking treden, 

is dit orgaan en deze controle vervallen totdat er een ALV is geweest waarop een RvT is benoemd.  
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Nog niet besproken in de ALV van 28 februari 2016: 

 

Amendement (was 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. 

Reden: 

Houden zoals in huidige statuten. 

Ondersteund door: 

Charif Mews 

Jos 

Geert-Jan 

Thijs Markus 

 

Nog niet besproken in de ALV van 28 februari 2016: 

 

Amendement (was motie): Transparantie HR 

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. 

Reden: 

Ondersteund door: 

Jos 

Geert-Jan 

Thijs Markus 
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Pagina- amendementen 20160605 - HR 

 

Amendement: HR 1.3 giraal, contant en bitcoin betalingen 

Ondersteund door tenminste (indieners); Jonathan van Dijken, Michiel Dulfer, Thijs Markus 

 

Voorstel: 

Toevoegen na punt 2: 

"Een contributie kan ten minste giraal, contant of met bitcoin worden 

voldaan." 

 

Reden: 

De Piratenpartij is een partij welk strijd voor cash geld, en bitcoin 

ligt aan ons hart. Hiervoor is het vanzelfsprekend dat de contributie op 

tenminste deze manieren kan worden voldaan. Er zijn ook payment 

providers die (net als iDeal) bitcoin accepteren, deze direct omrekenen 

en in euro uitbetalen. Dit zou hierdoor geen belemmering moeten zijn 

voor eventuele subsidies. 

 

 

Amendement: HR 2.12.8 dubbelfunctie Raad van Toezicht 

Ondersteund door tenminste  (indieners); Jonathan van Dijken, Michiel Dulfer, Thijs Markus 

  

Voorstel: 

Voorstel tot schrappen tekst: 

"Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen andere functies uitoefenen binnen de partij." 

  

Reden: 

Een dubbelfunctie hoeft niet erg te zijn zolang deze geen conflict geeft, welk ook voor RvT reeds geregeld is in HR 

2.10.4 (Dubbelfuncties zijn slechts mogelijk als ze duidelijk niet conflicterend zijn) en daarmee deze tekst overbodig. 

De huidige tekst limiteert iemand in Raad van Toezicht teveel om naast Raad van Toezicht ook andere dingen te doen 

binnen ppnl. Uiteindelijk beslist een ALV tijdens een verkiezing of een dubbelfunctie wel of geen conflict geeft.  
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Pagina- Amendement HR 3.1.2.2 

 

 

Amendement HR 3.1.2.2 

Ondersteund door tenminste (indieners); Jonathan van Dijken, Jos (lidnr 501), Thijs Markus 

 

Voorstel: 

Voorstel tot schrappen tekst: 

Voorstel schrappen tekst: HR 3.1.2.2 De voorzitter vertegenwoordigt de 

vereniging in eerste instantie bij de overheden en de instellingen als 

genoemd in artikel 2.2.8 van de statuten. 

 

Reden: 

Artikel 2.2.8 statuten is er niet meer, dit was "8 het (doen) 

onderhouden van banden met gelijkgestemde nationale en internationale 

politieke partijen en organisaties.", de voorzitter kan en mag zelf 

contacten onderhouden, dit hoeft niet te worden vastgelegd. Eveneens mag 

iedereen uiteraard contact houden met wie ze nodig achten. Wordt er 

gesproken namens de partij, dan is de politieke lijn bepalend en moet 

duidelijk zijn namens welke orgaan/functie er wordt gesproken. 

 

 

Amendement HR 3.1.8 vertrouwenspersoon 

Ondersteund door tenminste (indieners); Jonathan van Dijken, Michiel Dulfer, Thijs Markus 

 

Voorstel: 

Te verwijderen tekst: 

"Het bestuur wijst uit haar midden een vertrouwenspersoon aan waar leden 

met klachten over leden, functionarissen of partijorganen terecht kunnen." 

 

Toe te voegen aan HR 2.12: 

"De Raad van Toezicht wijst een vertrouwenspersoon aan waar leden met 

klachten over leden, functionarissen of partijorganen terecht kunnen." 

 

Reden: 

Vertrouwenspersoon hoort bij RvT, met schrappen 'uit haar midden' kan 

RvT vertrouwenspersoon kiezen uit haar midden, of extern. 

 

 

 

 


