Beste leden van de bezwaarcommissie,
Afgelopen week heeft de ledenraad, althans dat wat daarvan over is, het bestuur van de Piratenpartij
‘weggestuurd’. Vijf leden, inmiddels door opzegging van één van hen nog slechts vier, achtten zich
bevoegd het bestuur aan de kant te zetten. Reden: het bestuur passeerde de ‘No Go’ die de ledenraad
uitsprak aangaande deelname aan de Europese Verkiezingen. Het bestuur vond gemotiveerd en met
redenen omkleed in een stemverhouding van 3 voor en 1 tegen dat onze partij in een gecombineerde
lijst kon deelnemen. De tegenstem hield verband met de principiële opvatting van de tegenstemmer
dat deelname altijd zelfstandig als Piratenpartij dient te gebeuren.
De Ledenraad heeft nadat het bestuur persisteerde in deelname het voltallige bestuur weggestuurd.
Ik maak bezwaar tegen mijn gedwongen vertrek. Voor de anderen kan ik dat niet doen. Liefst zie in
echter dat het bestuur weer kan besturen en dat het gehele besluit van de ledenraad wordt
teruggedraaid.
De ledenraad had niet het quorum om deze maatregel te mogen nemen. Bovendien valt te bezien of
hun ‘No Go’ juist tot stand is gekomen. Het raadplegen van (potentiële) leden van de kiescommissie
hierover is in mijn ogen niet correct. De kiescommissie gaat over kandidaten en niet over deelname.
De ledenraad gaat weliswaar over de ‘politieke lijn’, maar het besluit tot deelname is een
organisatorische en m.i. primair de competentie van het bestuur. Het bestuur kan daarbij uiteraard
advies inwinnen.
Het besluit van hef bestuur is consistent met hetgeen ik daar als voorzitter sinds juni 2018 over
communiceerde. Het bestuur is m.i. bevoegd tot het besluit tot deelname te komen ongeacht het
oordeel van de ledenraad. Inmiddels weten wij uit de respons van 204 leden dat 67,2% van de
respondenten tet besluit tot deelname steunt.
Ik maak daarom bij deze bezwaar tegen de getroffen maatregel en eis het ongedaan maken daarvan.
Ik wil zelf herstel van het voorzitterschap en de terugkeer van alle vier de bestuursleden.
Vriendelijke groet,

Gertjan Kleinpaste,
Demissionair voorzitter

