
Motie

De algemene ledenvergadering van de Piratenpartij in vergadering bijeen op 15 juni 2019 te Ede 
spreekt uit dat de vergadering het besluit van de ledenraad om het bestuur (bestaande uit Leontien, 
Ji-Yong, Sjoerd en Gertjan) te ontslaan wordt betreurd en wenst dat dit bestuur, in november 2018 
gekozen door de algemene ledenvergadering, wordt herbenoemd en haar taken hervat.

Daarbij overweegt de algemene ledenvergadering het volgende:

1. Het bestuur heeft in november 2018 uiteengezet dat deelname aan de Europese 
Verkiezingen opportuun was indien er aan twee voorwaarden – externe funding en 
samenwerking met een andere poltieke partij, teneinde de borgstelling 50/50 te kunnen 
verdelen – zou worden voldaan;

2. Aan deze voorwaarden is voldaan en het bestuur kon daarom instemmen met deelname aan
de Europese Verkiezingen;

3. Het besluit is geen politieke afweging, maar een organisatorische beslissing en de 
bevoegdheid daarvoor is aan het bestuur. De ledenraad gaat over de politieke lijn en het 
bestuur gaat over het reilen en zeilen van de vereniging;  

4. Er is gebleken – in een ledenraadpleging – dat 67,2% van de leden die respons gaven op de
raadpleging voor deelname aan de Europese Verkiezingen waren;

5. Het bestuur nam het besluit met drie stemmen voor en één stem tegen, waarbij de tegen 
stem van principiële aard was, om dat de tegenstemmer samenwerking met een andere 
politieke partij onwenselijk achtte;

6. Tot dit besluit was het bestuur bevoegd en zij nam het op basis van valide overwegingen;
7. De voorwaarden van die samenwerking zijn niet door het weggestuurde bestuur gesteld, 

maar door het bestuur daarvoor (voor het eerst kenbaar gemaakt tijdens het Piratenweekend
in juni 2018) en dit bestuur achtte zich vanwege de bestuurlijke continuïteit aan die 
voorwaarden gebonden;

8. Dat de ledenvergadering in het besluit van de ledenraad niet de opvatting van een 
duidelijke meerderheid van de leden gerepresenteerd ziet. 

De indieners:

  


