
Chronologisch overzicht van feiten rondom kandidatuur Piratepartij EP2019

• Tijdens het piratenweekend van 29 juni t/m 1 juli 2018 werd met toenmalig 
interim voorzitter Gertjan Kleinpaste gesproken over meedoen aan EP2019. 
Zijn mening was om eerst de partij op orde te krijgen en daarna, in 
samenwerking met een andere partij, mee te doen. 

• Bij de ALV van 20-01-2019 zegt het bestuur bij monde van Gertjan Kleinpaste 
over deelname aan de Europese verkiezingen (bron: concept notulen ALV 20-
01-2019):
“Ik zou niets liever dan meedoen. Het huidige bestuur vindt dat, mede op 
budgettaire gronden, niet haalbaar als zelfstandige partij. Matthijs Pontier is op
zoek geweest naar samenwerking. Er wordt o.a. gesproken met Diem.”

• Tijdens de StopActa2 demonstratie op de Dam (Amsterdam) op 23-03-2019 
laaide bij de aanwezigen (Sjoerd de Boer, Wietze Brandsma, David van Deijk, 
Henk Meijer, Lot Oostveen, Robert van der Peijl, Matthijs Pontier, Danny 
Werner, Leontien Werner-Wafelman) het vuur op om toch deel te nemen aan 
EP2019; enkelen zagen dit als als een publiciteitsactie om leden te werven. 
Matthijs zou nagaan of de uitnodiging om samen met DIEM25 afsplitsing 
VandeRegio deel te nemen nog stond.

• Op 27-03-2019 meldt Matthijs Pontier aan het bestuur dat het mogelijk is om 
met VandeRegio de verkiezingen in te gaan.

• Op 29-03-2019 werd, na steun van 3 van de 4 leden van het bestuur, een 
oproep aan alle leden geplaatst voor kandidaatstelling op de 
gemeenschappelijke lijst met VandeRegio en voor donaties,waarbij het triple-
or-nothing schema zou worden gehanteerd. Als verkiezingsprogramma zou 
CEEP 2019 worden gebruikt. Een besluit tot GO/NOGO moest uiterlijk 02-04-
2019 genomen worden. Het organiseren van een ALV op zo’n korte termijn 
wordt door het bestuur onmogelijk geacht.

• Op 29-03-2019 neemt Leontien Werner-Wafelman contact op met de ledenraad
in de persoon van Sjors Krebbeks. Sjors schrijft het volgende aan de ledenraad:
“De ALV, is praktisch gezien, gepasseerd – hierdoor kunnen leden zich 
mogelijk niet gehoord vinden in een democratisch kiesproces.
De vraag is, hoe kunnen wij, op een goede integere manier, alsnog een lijst 
samenstellen. De beste oplossing om een officieel mandaat hiervoor te krijgen 
is om de ledenraad  een besluit te laten nemen, maar om tijdig afdoende 
mensen bij elkaar te krijgen zal te veel vertraging opleveren. 
Om deze reden heb ik als ledenraadslid op eigen initiatief en in overleg met 
Leontien besloten om een kiescommissie samen te stellen.  Deze commissie 
krijgt de volgende opdracht: Stel een lijst met kandidaten samen, waarvan de 
top niet controversieel is. De commissie zal vooral uit leden bestaan die bij de 



lokale partijen gedragen worden en bij voorkeur, niet op het mondje zijn 
gevallen (controversieel zijn op landelijk gebied is in dit geval een voordeel 
gezien de taak om controversiële mensen aan de top van de lijst te elimineren). 
De hoop hiermee is dat de lijst breed gedragen kan worden in de partij ondanks
dat het te kort dag is om een ALV te regelen.”

• Op 31-03-2019 hebben zich 15 mensen kandidaat gesteld en is ruim € 5000 
binnen aan donaties.

• Op 01-04-2019 wordt door de kiescommissie en de ledenraad, bestaande uit 5 
leden, vergaderd over deelname. Op één na worden de kandidaten aangenomen
door de kiescommissie. In dezelfde vergadering spreken de kiescommissie en 
de ledenraad zich uit tegen deelname aan EP2019. Eén ledenraadslid was voor.

• Het bestuur, waarvan één lid tegen stemt, schrijft op 03-04-2019 een mail naar 
alle leden om hun mening over deelname aan de verkiezingen te polsen, onder 
vermelding van alle standpunten voor en tegen.

• Op 03-04-2019 wordt het bestuur door de ledenraad ontslagen, omdat zij zich 
niet neerleggen bij het besluit tegen deelname door de ledenraad. Donaties 
worden teruggestuurd.

• Op 04-04-2019 volgt de uitslag van de raadpleging van de leden over deelname
aan EP2019.
204 (11,6%) leden hebben gereageerd; van allen is het lidmaatschap 
gecontroleerd. Er waren geen reagerende niet-leden; evenmin waren er leden 
die meer dan één keer hebben gereageerd. Van 4 leden (2%) is de mening niet 
duidelijk. 

Uitslag:
137 (67,2%) leden zijn voor deelname aan EP2019; 
60 (29,4%) leden tegen;
2 (1%) leden stemmen blanco;

 1 (0,5%) lid onthoudt zich van stemming.

• Op 04-04-2019 in de middag meldt André Linnenbank in de signal RvT&LR 
groep dat als er geen gezamenlijke lijst met vandeRegio komt, een aantal 
Piraten gebruik zal maken van de uitnodiging van vandeRegio om op 
persoonlijke titel, maar wel herkenbaar als Piraat op de vandeRegio-lijst zal 
gaan staan. Er zullen dus sowieso Piraten verkiesbaar zijn.

• Gesteund door de raadpleging van de leden besluiten op 05-04-2019 tien 
kandidaten van de door de kiescommissie beoordeelde lijst door te gaan met de



campagne, in samenwerking met VandeRegio. Nog vijf piraten melden zich als
kandidaat. VandeRegio heeft 5 kandidaten.

• Op 15-04-2019 wordt de gezamenlijke lijst VandeRegio en Piratenpartij 
goedgekeurd door de Kiesraad.

• Op 17-04-2019 wordt door de ledenraad een interim bestuur aangesteld 
bestaande uit o.a. 2 leden van het weggestuurde bestuur. Diezelfde dag nog 
draagt de voormalig secretaris de werkzaamheden over aan het interim-bestuur.


