
Feitenrelaas PPNL Kiescommissie
EP2019

Feitenrelaas met betrekking tot de gang van zaken in de PPNL Kiescommissie op 1 april 2019.

Vooraf: Publicatie 29 maart 2019
Maak deelname Piratenpartij aan Europese verkiezingen mogelijk: koop een campagne-aandeel of stel 
je kandidaat
https://piratenpartij.nl/maak-deelname-piratenpartij-aan-europese-verkiezingen-mogelijk-koop-een-
campagne-aandeel-of-stel-je-kandidaat/
29 maart 2019 18:08 door Matthijs Pontier

Besluit Ledenraad
De Ledenraad neemt de taak op zich om een kieslijst samen te stellen.
De Ledenraad stelt een Kiescommissie samen om de Ledenraad te adviseren.
Kiescommissie heeft geen mandaat (zegt Ledenraad zelf), alleen adviesrol. 

Mail 1 Bestuur-Ledenraad
'3/30/19, 11:16 AM' 'Uitnodiging Kiescommissie' door 'S. K.' namens 'Bestuur-Ledenraad'

Opdracht
Zoals jullie weten is er een mail voor de europese verkiezingen naar buiten gegaan, ik wil jullie 
allemaal uitnodigen om deel te nemen aan met de volgende opdracht:

1. Het samenstellen van een kieslijst aan de hand van sollicitaties.
2. Het elimineren van controversiele mensen aan de top
3. De lijst dient lokaal gezien breed gedragen te worden.
4. Advies richting de Ledenraad te vormen.  

wedervaren

Op grond van de ingebrachte stukken kan Kiescommissie ook alleen maar oordelen over de kwaliteit 
van de kieslijst.
Toehoorders gaan zich in de discussie mengen.
De Kiescommissie inclusief niet-leden van de Kiescommissie 'besluiten' tot aanpassen agenda, punten 
9/10 wordt naar voren gehaald, voor punt 5.
De Kiescommissie inclusief niet-leden van de Kiescommissie 'besluiten' tot NoGo over deelname. Er er
zijn geen ingebrachte stukken die dat 'besluit' kunnen onderbouwen.
Kiescommissie beoordeelt de sollicitaties in besloten zitting, en geeft top 5 door met positief advies. 
Kiesco geeft opdracht terug aan Ledenraad om zelf de rest van de kieslijst in te delen.

Mail 2 Bestuur-Ledenraad
'Saturday, March 30, 2019 23:27' from 'Bestuur-Ledenraad' namens 'S. K.'

https://piratenpartij.nl/maak-deelname-piratenpartij-aan-europese-verkiezingen-mogelijk-koop-een-campagne-aandeel-of-stel-je-kandidaat/
https://piratenpartij.nl/maak-deelname-piratenpartij-aan-europese-verkiezingen-mogelijk-koop-een-campagne-aandeel-of-stel-je-kandidaat/


Agenda (concept)
Naar verwachting zal de vergadering a.s. maandag om 20:00 plaatsvinden. Hieronder de 
conceptagenda:

1. Welkom
2. Spreektijd S.K. / LR
3. Spreektijd Bestuur/Initiatiefnemers
4. Vaststellen Agenda
5. Elimineren van ongewenste kandidaten (Op basis van zwaar wegend bezwaar)
6. Vast stellen Lijsttrekker
7. Vast stellen verkiesbare posities (2-5)
8. Vast stellen overige posities
9. Bespreken evt bezwaren tot deelname en vastleggen overige adviezen.
10. Go/No go
11. Rondvraag
12. Afsluiting

Mail 2 april 2019 Bevindingen 
'4/2/19, 2:40 PM' Procedure Kiescommissie Vergadering door 'Wietze Brandsma' aan 'Ledenraad' en 
'Bestuur'

Citaat

"Voor een gedegen oordeel over een algehele Go/NoGo van de campagne was de 
Kiescommissie gezien de samenstelling niet een representatieve afspiegeling van de partij.

Gezien deze scope kan de discussie die vooraf aan de samenstelling van de kieslijst is 
gevoerd, niet als neutraal, evenwichtig en afgewogen worden beschouwd.

Sterker nog, een klein groepje leek vanuit een vooringenomen standpunt te sturen op niet-
deelname."

3 april 2019
Ledenraad neemt 'NoGo-besluit' zonder onderbouwing 'advies' van de Kiescommissie over.
Bestuur besluit tot leden raadpleging per email.

4 april 2019
Ledenraad sommeert Bestuur af te treden.

Notulen
https://pad.piratenpartij.nl/p/kiesco010419
https://pad.piratenpartij.nl/p/argumententegendeelnameep
https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergaderubg20190402
https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20190404

https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20190404
https://pad.piratenpartij.nl/p/kiesco010419
https://pad.piratenpartij.nl/p/argumententegendeelnameep
https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergaderubg20190402
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