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Aan de leden van het Congres

Amsterdam, 16 mei 2008

Beste partijgenoten,

Hierbij bied ik u namens het Partijbestuur de beschrijvingsbrief voor het Congres van 13 en 14
juni 2008 aan. Het Congres zal plaatsvinden in het Chassétheater te Breda. 

Op dit Congres staat de besluitvorming over de Congresvoorstellen met betrekking tot leden-
democratie op de agenda én het inhoudelijke Congresthema Arbeid en Participatie. Tevens zal
een nieuw Presidium, de beroepscommissie en de PES-Congresdelegatie worden gekozen. 

Het Partijbestuur is verheugd over de waardevolle bijdragen van de afdelingen in de vorm van
moties en amendementen. U treft deze, samen met de preadviezen, in de beschrijvingsbrief.
Het Partijbestuur verwacht aan de hand van de ingediende moties en amendementen 
inspirerende discussie en besluitvorming op het Congres.

In aanloop naar het Congres, op 2, 4 en 6 juni, organiseert het Partijbestuur landelijke bijeen-
komsten over het Congresthema Arbeid en Participatie. De uitkomsten van de hier gevoerde 
discussies over de toekomst van Arbeid en Participatie zullen resulteren in een resolutie van 
het Partijbestuur over dit thema. Meer informatie over deze bijeenkomsten wordt u binnenkort
toegezonden.

Het Congres begint rond 13.30, vrijdag 13 juni 2008, en zal rond 20.30 uur worden geschorst
(mede vanwege de voetbalwedstrijd Nederland-Frankrijk). Het Congres wordt zaterdagochtend
om 10.15 heropend en zal naar verwachting rond 16.00 uur worden gesloten. Op beide dagen 
zal besluitvorming plaatsvinden. 

Namens het Partijbestuur wens ik u veel succes bij de voorbereidende werkzaamheden en ik
reken  graag op uw aanwezigheid. 

Met hartelijke groet, 

Lilianne Ploumen
Partijvoorzitter
voorzitter@pvda.nl

Ps: Na afloop van de voetbalwedstrijd Nederland-Frankrijk organiseert de afdeling Breda een
gezellig uitgaansprogramma in de historische binnenstad van Breda. Congresafgevaardigden,
belangstellenden en politici zijn hiervoor van harte uitgenodigd!
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Congresagenda
VOOR HET CONGRES OP VRIJDAG 13 EN ZATERDAG 14 JUNI 2008

Vrijdag 13 juni

Sprekerscoördinatie over ledendemocratie

Opening 

Welkom door Peter van der Velden (burgemeester Breda)

Bespreking beleidsverslagen afgelopen twee jaar

Speech voorzitter JS

Inleidingen en deelsessies: Ledendemocratie en Arbeid

Eten

Debat en besluitvorming ledendemocratie

Avondprogramma

Zaterdag 14 juni

Besluitvorming PB-resolutie arbeid 

Speech fractievoorzitter

Lunch  

Verkiezing Presidium/PES-Congresdelegatie/beroepscommissie en 

afscheid vertrekkende leden

Speech voorzitter

Besluitvorming moties, waaronder politieke actualiteit

Speech politiek leider

Sluiting      
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Het Congresvoorstel Ledendemocratie bestaat uit een reeks aan voorstellen gericht op specifieke organen binnen de
Partij van de Arbeid zoals de afdeling, de Adviesraad Verenigingszaken, het Congres, het Partijbestuur, de fracties van de
Eerste- en de Tweede Kamer en een nieuw in te stellen Politieke Ledenraad ter vervanging van het huidige Politiek
Forum. 
Het Partijbestuur is van mening dat een goed functionerende Ledendemocratie het uiteindelijke sluitstuk is in de orga-
nisatorische verbeteringen. Het Congresvoorstel Ledendemocratie kan dan ook niet los gezien worden van het werkplan
van het Partijbestuur voor de komende bestuursperiode dat ter kennisgeving is meegestuurd aan de afgevaardigden.
Het Partijbestuur benadrukt de noodzaak om het ‘pakket’ in zijn geheel te beoordelen vanuit de gedachte dat in een
vitale ledendemocratie het geheel meer is dan de som der delen.

9

OPGEVOERDE AMENDEMENTEN

van gedeelde beginselen. Beginselen op basis waarvan een

scherpe inhoudelijke koers gevaren dient te worden. De

Commissie Vreeman duidde dit als de koppeling tussen begin-

selen en beleid. Het Partijbestuur wil, met u, aan de hand van

een aantal inhoudelijke thema’s de inhoudelijke koers verster-

ken. De voorliggende voorstellen zijn gebaseerd op het uit-

gangspunt dat meer én scherper inhoudelijk debat voorwaarde

is voor een herkenbare en consistente inhoudelijke koers op

basis van onze beginselen.

Versterking van de ledendemocratie op afdelingsniveau

Het Partijbestuur vindt dat inhoudelijk debat zo dichtbij moge-

lijk gevoerd dient te worden: in de afdelingen. Vitalisering van

de afdelingen is dan ook een van de belangrijkste prioriteiten

van dit Partijbestuur. Het Partijbestuur heeft gedurende de con-

sultatieronde van diverse afdelingsbestuurders vernomen waar

met betrekking tot de ledendemocratie de knelpunten zitten.

Waar nodig is dat het herstel van inhoudelijke afdelingsvergade-

ringen over de nationale en lokale thema’s en tevens ter voorbe-

reiding of ter verantwoording van afgevaardigden voor Gewest,

Congres of de Politieke Ledenraad. De rol van de afgevaardig-

den speelt dan ook een belangrijke rol in de voorstellen. Het

gewestelijk bestuur en afdelingsbestuur dient zich tevens te ver-

antwoorden over de Adviesraad Verenigingszaken. Het

Partijbestuur heeft helaas moeten concluderen dat zowel bin-

nen de Adviesraad Verenigingszaken als het huidige Politiek

Forum de stem van kleinere afdelingen onvoldoende door-

klinkt. Het Partijbestuur meent dat daarvoor een oplossing

gevonden moet worden die tevens ondersteunend is aan haar

beleid met betrekking tot versterking van de afdelingenstruc-

tuur. Het Partijbestuur is van mening dat geografisch aaneen-

gesloten afdelingen die in gezamenlijkheid kunnen komen tot

herkenbare afspraken in de gelegenheid moeten zijn om actief

te opereren in de Adviesraad Verenigingszaken en de in het

leven te roepen politieke Ledenraad indien zij meer dan 500

leden vertegenwoordigen. Het Partijbestuur kan in voorkomen-

de gevallen afwijken van deze minimale eis van 500 leden, bij-

voorbeeld bij samenwerkingsverbanden tussen een aantal klei-

ne afdelingen in een regio met relatief weinig leden.

Uitbreiden participatiemogelijkheden inhoudelijke groepen en
individuele leden

Inleiding (niet amendeerbaar)

De voorstellen met betrekking tot de ledendemocratie van de

Partij van de Arbeid zijn het resultaat van een intensieve consul-

tatieronde in de partij. Het Partijbestuur heeft bij de ontwikke-

ling van de voorliggende voorstellen geput uit de opdrachten

van de Commissie Vreeman, Motie 2 van de Rooie Veren, de

aanbevelingen van de Commissie Meer Pit, de aanbevelingen

van de Klankbordgroep Ledendemocratie, de aanbevelingen

van het Politiek Forum (1 maart), de werkconferentie van de

Adviesraad Verenigingszaken en uit de discussies gevoerd op

de Regionale Ledenbijeenkomsten (9 t/m 15 maart). De voor-

stellen zijn gebaseerd op een zestal uitgangspunten zoals naar

voren gekomen uit deze consultatieronde:

1. Geen macht zonder tegenmacht 

2. Meer inhoudelijk debat

3. Versterking van de ledendemocratie op afdelingsniveau

4. Uitbreiden participatiemogelijkheden inhoudelijke groepen

en individuele leden

5. Verkleining van de afstand tussen vertegenwoordigers en

vereniging

6. Legitimiteit van besluitvorming

Geen macht zonder tegenmacht
Ledendemocratie is de noodzakelijke schakel tussen de basis

van de partij (haar leden) en de inhoudelijke koers en de verte-

genwoordiging van de partij. Het Partijbestuur is er van over-

tuigd dat een herkenbare en consistente inhoudelijke koers

alleen tot stand komt in een vitale partijorganisatie en partijde-

mocratie: inhoud door organisatie. Voorwaarde is dat de inter-

ne partijdemocratie geen vrijblijvend karakter heeft. Geen

macht zonder tegenmacht! De voorstellen met betrekking tot

versterking van de ledendemocratie op afdelingsniveau, het

Congres, de Politieke Ledenraad, via groepen en individuele

leden, bij de kandidaatstelling van volksvertegenwoordigers en

de zittingstermijn van (toekomstige) Partijbesturen zijn in dit

licht ontwikkeld.

Meer inhoudelijk debat
Lid worden van een politieke partij doe je om de inhoud. Het

partijlidmaatschap is de resultante van de mobiliserende kracht



Het Partijbestuur heeft gedurende de consultatieronde door de

partij geconcludeerd dat er een relatief grote groep leden is die

niet of minder actief is in de afdelingen. Natuurlijk is het

belangrijk dat zoveel mogelijk leden zich verbonden weten met

de lokale afdelingen en gestimuleerd worden daaraan deel te

nemen. Maar tevens zijn er leden die op een ander inhoudelijk

onderwerp of thema zich ten dienste van de partij zouden wil-

len inzetten op landelijk niveau in plaats van in de lokale afde-

lingen. Naast de versterking van de ledendemocratie op lokaal

niveau acht het Partijbestuur het noodzakelijk om voor deze

groep leden de participatiemogelijkheden te vergroten om ook

hun stem te kunnen horen. In de voorstellen worden de moge-

lijkheden voor inhoudelijke groepen en individuele leden dan

ook uitgebreid om ook deze groep leden te laten deelnemen in

onze partijdemocratie.

Kleinere afstand tussen vertegenwoordigers en vereniging
Het Partijbestuur heeft de afgelopen maanden kunnen conclu-

deren dat in de vereniging teveel het gevoel leeft dat de landelij-

ke vertegenwoordigers losgezongen zouden zijn van de vereni-

ging. De banden tussen vereniging en vertegenwoordiging

moet dan ook verstevigd worden. De verenigingstaak van volks-

vertegenwoordigers is volgens het Partijbestuur van cruciaal

belang voor het gevoel van eenheid in onze beweging. In de

voorstellen wordt de rol en de verwachting met betrekking tot

onze nationale volksvertegenwoordigers dan ook nader gepreci-

seerd.

Legitimiteit van besluitvorming
Ledendemocratie dient te alle tijden te voldoen aan de eis van

legitimiteit. De tot stand gekomen besluiten moeten dan ook

kunnen bogen op een democratische en transparante procedu-

re. In de voorstellen zoals het Partijbestuur deze presenteert is

de legitimiteit dan ook van doorslaggevend belang.

1. Voorstel m.b.t. inhoudelijke groepen en netwerken

Toelichting (niet amendeerbaar): Inspraak en betrokkenheid van

leden organiseren we al lange tijd niet alleen via de afvaardiging

van afdelingen richting Congres, maar vooral ook via door het

Partijbestuur erkende groepen en netwerken als de Jonge

Socialisten, de Werkgroep Patiënt Centraal, het Homonetwerk,

de ZNC, de Landelijke Adviesgroep Ouderen, het Multi-etnisch

Vrouwennetwerk etc. Het Partijbestuur stimuleert de oprich-

ting van dergelijke werkgroepen op diverse terreinen door actief

leden te benaderen op de eerder aangegeven interessegebieden.

Leden van de fracties van de Eerste Kamer en Tweede Kamer

worden gevraagd om actief deel te nemen aan deze groepen en

netwerken. Naast de actievere betrokkenheid die het

Partijbestuur van deze groepen zal vragen rondom actuele the-

ma’s en bijvoorbeeld het schrijven van het verkiezingsprogram-

ma acht het Partijbestuur het, met oog op de versterking van de

ledendemocratie, wenselijk om deze inhoudelijke groepen en

netwerken een uitgebreidere formele rol te verlenen in de par-

tijdemocratie van de Partij van de Arbeid. Waar het gaat om de

formele erkenning doet het Partijbestuur uitspraak na advise-

ring van de Adviesraad Verenigingszaken.

Voorstel 1: Het Congresvan de Partij van de Arbeid, in vergade-

ring bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda, besluit:

1) inhoudelijke groepen en netwerken (met een op basis van

de eerder vastgestelde criteria door het Partijbestuur goed-

gekeurde begroting en werkplan) een afgevaardigde te laten

leveren aan zowel Congres als de Politieke Ledenraad;

Amendementen 

1. Amsterdam Centrum 
Zutphen, Amsterdam Osdorp, Amsterdam
Slotervaart, Amersfoort, Culemborg, Assen,
Gorinchem, Etten-Leur
Wijzigen: Voorstel 1.1 wordt: dat inhoudelijke werk-
groepen en netwerken als zodanig door het
Partijbestuur worden erkend, als zij een begroting
en werkplan hebben overlegd en een positief
erkenningadvies is gegeven door de Adviesraad
Verenigingszaken; deze werkgroepen en netwer-
ken kunnen na erkenning een afgevaardigde leve-
ren aan zowel het Congres als de Politieke
Ledenraad. 
Toelichting: Wij vinden de door het Partij-
bestuurvoorgestelde vertegenwoordiging van
inhoudelijke groepen en netwerken met spreek-
recht in het Congres en de Politieke Ledenraad een
zeer belangrijke toe te juichen vernieuwing. Ons
amendement maakt de wijze waarop dergelijke
inhoudelijke groepen en netwerken formeel wor-
den erkend transparanter. Dit dient de legitimiteit. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
PB amendement: Toevoegen aan 1.1. Het
Partijbestuur legt aanvragen van nieuwe netwer-
ken en groepen voor aan de Adviesraad Vereni-
gingszaken. De Adviesraad Verenigingszaken advi-
seert het Partijbestuur over de erkenning van deze
werkgroepen en netwerken. Het Partijbestuur
bericht elk Congres welke inhoudelijke groepen en
netwerken op basis van deze criteria zijn toegela-
ten. (NB: Ter informatie vindt u deze criteria in
deze beschrijvingsbrief ) 

2. Rotterdam
Wijzigen: Tekst "met een t/m werkplan" schrap-
pen.
Toevoegen: 1.3 De criteria voor formele erkenning
van inhoudelijke groepen en netwerken worden op
voorstel van het Partijbestuur door het Congres
vastgesteld. Begrotingen en werkplannen van
inhoudelijke groepen en netwerken dienen door
het Partijbestuur goedgekeurd te worden. Het
Partijbestuur bericht elk Congres welke inhoudelij-
ke groepen en netwerken op basis van deze crite-
ria zijn toegelaten. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Zie PB amendement bij amendement 1 
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3. De Bilt 
Wijzigen: "een afgevaardigde" wordt: "een verte-
genwoordiger en een plaatsvervanger" 
Toelichting: Het betreft toevoeging van "plaatsver-
vanger" en "vertegenwoordiger" ipv. "afgevaardig-
de" omdat men geen stemrecht krijgt (slechts ini-
tiatief- en spreekrecht). 
Kan deze invoeging ook worden beschouwd als
subamendement op amendementen die 1.1 wijzi-
gen zonder die plaatsvervanger? 
PREADVIES: OVERNEMEN 

4. De Bilt 
Aalsmeer
Toevoegen: Tot de criteria voor erkenning (die nog
door Partijbestuur in overeenstemming met
Adviesraad Verenigingszaken worden vastgesteld)
behoren: (a) een duidelijk werkgebied, (b) toegan-
kelijk voor alle belangstellende partijleden, (c) een
minimumaantal leden, bv 100, (d) een jaarlijks
verslag waarin ook wordt verantwoord hoe de dis-
cussie in de PvdA is bevorderd. 
Toelichting: Met deze criteria blijven de groepen
actief in de partij. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Criteria zijn opgesteld door het Partijbestuur en
aan de Adviesraad Verenigingszaken voorgelegd.
Zie PB amendement bij amendement 1.

5. Dordrecht 
Gorinchem, Zutphen, Aalsmeer, Etten-Leur
Toevoegen: “, met dien verstande dat één afge-
vaardigde slechts één groep of één netwerk of één
afdeling kan vertegenwoordigen.” 
PREADVIES: OVERNEMEN 

6. Uithoorn 
Toevoegen: met dien verstande dat genoemde
afgevaardigde geen stemrecht heeft aangezien dit
indruist tegen het "one man one vote" principe
van onze democratische beginselen, en ons kwets-
baar maakt als "lobby partij". 
Toelichting: (tekstvariant op amendement van
Dordrecht 19april2008) 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Overbodig. Zie voorstel 2. Deze vertegenwoordiger
van een netwerk/groep heeft zowel op het Congres
als Politieke Ledenraad spreekrecht, voor het
Congres het recht op het indienen van moties en
amendementen en voor Politieke Ledenraad het
recht op het indienen van voorstellen; Netwerken
en werkgroepen hebben geen stemrecht. 

2) deze afgevaardigde voor zowel Congres als Politieke

Ledenraad spreekrecht te verschaffen, voor het Congres het

recht op het indienen van moties en amendementen en

voor Politieke Ledenraad het recht op het indienen van voor-

stellen;

Amendementen 

7. Uithoorn 
Schrappen: 1.2
PREADVIES: AFWIJZEN 
Het PB vindt de vertegenwoordiging van inhoude-
lijke groepen en netwerken met spreekrecht in het
Congres en de Politieke Ledenraad een zeer
belangrijke toe te juichen vernieuwing. Het
Partijbestuur wil graag meer gebruik maken van
de expertise van deze werkgroepen en netwerken.
Ze vindt het dan ook belangrijk dat deze groepen
zich op het Congres kunnen laten horen. 

8. De Bilt 
Zaanstad, Assen, Aalsmeer
Toevoegen: Zowel het spreekrecht als de voorstel-
len, amendementen en moties hebben slechts
betrekking op het werkgebied van de groep of net-
werk. 
Toelichting: Met deze logische beperking worden
evt. misverstanden voorkomen. Is overigens een
motie ook niet een voorstel (om een uitspraak te
doen)? 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Het wordt zeer lastig om de grenzen af te bake-
nen over welk onderwerp men wel en welk onder-
werp men niet mag spreken. Dat wordt zeer arbi-
trair. Bijvoorbeeld jongeren, ouderen, vrouwen.
Op dit Congres zien we al dat het thema Arbeid
bijna alle groepen raakt. Het Partijbestuur hecht
eraan dat alle groepen over alle onderwerpen
mogen meepraten. 

2. Voorstel Congres Nieuwe Stijl

Toelichting (niet amendeerbaar): Het Partijbestuur streeft naar

een Congres dat fungeert als dé ontmoetingsplek voor leden

van de PvdA. Nieuwe leden moeten een prominente plek krij-

gen en de Congresagenda moet aantrekkelijk zijn voor individu-

ele leden. Het Partijbestuur richt zich dan ook op politiek

inhoudelijke Congressen zonder ellenlange amendeersessies

die het inhoudelijk debat frustreren. Tijdens het on-line indie-

nen van moties en amendementen door de afgevaardigden

treedt het Congrespresidium actief in overleg met de indieners

gericht op samenvoeging en bundeling van voorstellen om

daarmee te komen tot een betere focus van voorstellen ten

behoeve van plenaire behandeling. Dit laat onverlet de bevoegd-

heid van het Partijbestuur om bij de beoordeling van moties en

amendementen te komen met eigen voorstellen in de vorm van

een PB-amendement of PB-motie. Indien nodig wordt deze

exercitie in het eerste gedeelte van het Congres herhaald door

het instellen van deelsessies waarbij het afhandelingsvoorstel

geregeld wordt. Ook worden hier sprekers bij gezocht die naar

gelang het aantal ondersteunende afdelingen spreektijd krijgen

in het plenaire gedeelte waar de gereduceerde moties en amen-

dementen behandeld worden. Over het uiteindelijke afhande-

lingsvoorstel vindt vervolgens plenair besluitvorming plaats.

Het Presidium treedt in overleg met de indieners van moties en
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amendementen over samenvoeging. Resultaat is een beknopter

plenair programma waar men meer over de kern kan discussië-

ren en waar ellenlange rijen van sprekers over ellenlange rijen

van amendementen worden voorkomen. Het Partijbestuur wil

hiermee zorg dragen voor inhoudelijke en meningsvormende

Congressen. Voor deze bestuursperiode zal er naast de norma-

le agenda gesproken worden over de thema’s Arbeid en

Participatie (juni 2008), Integratie (maart 2009) en Publieke

Sector (najaar 2009) en mogelijk andere onderwerpen. De

inhoudelijke Congressen worden vormgegeven door het

Partijbestuur en Presidium in samenwerking met de Wiardi

Beckman Stichting, de beide Kamerfracties en een door het

Partijbestuur aangezochte vertegenwoordiging namens de

inhoudelijke groepen en netwerken. Vanzelfsprekend is er de

betrokkenheid van de Adviesraad Verenigingszaken en de

Politieke Ledenraad vanuit hun respectievelijke opdrachten.

Daarnaast streeft het Partijbestuur naar een democratischer

Congres. Het Partijbestuur zal bij de ondersteuning en verster-

king van de afdelingen aandacht besteden aan het functioneren

van het systeem van afvaardiging namens de leden. Het

Partijbestuur is van mening dat de rol van de Congresafge-

vaardigde (in de voorbereiding van het Congres en bij de verant-

woording over het stemgedrag op het Congres) nader gespecifi-

ceerd dient te worden. Tevens is het Partijbestuur van mening

dat naast de huidige afgevaardigden inhoudelijke groepen en

individuele leden actiever moeten kunnen deelnemen aan het

debat en de besluitvorming op het Congres gezien de eerder

gesignaleerde ondervertegenwoordiging van leden die zich niet

(langer) in de afdelingen begeven. Het Partijbestuur stelt een

Congres voor waar afgevaardigden en leden zich in een vast per-

centage tot elkaar verhouden zodat de georganiseerde tegen-

macht vanuit de afdelingen behouden blijft terwijl er tevens

recht wordt gedaan aan die leden die zich niet via afdelingen

laten vertegenwoordigen. Tevens zullen de mogelijkheden van

internet beter benut worden door het in ‘real-time’ uitzenden

van het Congres. Het Partijbestuur onderzoekt in haar

bestuursperiode de mogelijkheid tot het op afstand gebruik

maken van spreekrecht via een Presidium-moderator evenals

eventueel stemrecht en meningspeilingen via internet. 

Voorstel 2: Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergade-

ring bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda, besluit:

1) naast de huidige afgevaardigden individuele leden en inhou-

delijke groepen en netwerken (met een op basis van de eer-

der vastgestelde criteria door het Partijbestuur goedgekeur-

de begroting en werkplan) spreekrecht te verschaffen op het

Congres ;

Amendementen 

9. Groningen 
Assen, Den Bosch, Vlissingen, Culemborg,
Aalsmeer, Hoorn, Emmen, Etten-Leur,
Delft/Midden-Delfland, Apeldoorn, Gouda
Schrappen: 'individuele leden en' 
Toelichting: DEMOCRATIE DRAAIT OM DEBAT
Het bestuur zoekt naar manieren om de macht van

individuele leden in de partij te vergroten. Dat is
zeer sympathiek en dat willen we van harte steu-
nen. We willen echter waarschuwen voor een van
de maatregelen die ze daartoe heeft bedacht.

Wij onderschrijven de uitgangspunten van het
bestuur zoals opgeschreven in de
Congresvoorstellen:
1. geen macht zonder tegenmacht
2. meer inhoudelijk debat
3. versterking van de ledendemocratie op afdeling-

niveau
4. uitbreiden van participatiemogelijkheden inhou-

delijke groepen en individuele leden
5. verkleining van de afstand tussen vertegenwoor-

digers en vereniging
6. legitimiteit van de besluitvorming

Deze goede uitgangspunten zijn verwerkt in een
aantal voorstellen. Een deel ervan, voorstellen 2
sub 1, 2, 4 en 5, zullen leiden tot toekenning van
stemrecht aan individuele leden, groepen en net-
werken stemrecht toekennen voor vrijwel alle
Congresvoorstellen. Volgens ons zijn deze voorstel-
len strijdig met de uitgangspunten.

1. Uitholling van afdelingen en gewesten
Laat ons dat uitleggen. Als je de ene groep (indivi-
duele leden, groepen en netwerken) meer macht
geeft, krijgt een andere groep minder macht. Die
andere groep bestaat uit de afdelingen en gewes-
ten. Wie enige ervaring in Congressen heeft, weet
dat het voor deze groep al hondsmoeilijk is om er
iets door te krijgen. Bij vrijwel alle stemmingen
winnen de voorstellen die gedragen worden door
het bestuur. Een enkele keer kunnen afdelingen en
gewesten door in de weken voorafgaande aan het
Congres onderling contact te zoeken, te discussië-
ren en energiek samen te werken iets wijzigen aan
de voorstellen die door het Presidium worden
voorgelegd. Door deze groepen nu niet maar
100%, maar 75% van de stemmen te geven, wordt
het voor de afdelingen nog veel moeilijker om iets
aan de voorstellen te doen.
Met andere woorden: dit voorstel holt de macht
van afdelingen en gewesten uit.

2. Macht aan het centrum
Vervolgens is de vraag: wie krijgt die macht? De
PvdA, en vroeger de SDAP hebben ooit de afdelin-
genstructuur bedacht, omdat op deze manier gega-
randeerd werd dat de leden in het hele land verte-
genwoordigd werden. Het gevaar is dat als je dat
niet doet, de toevallig aanwezigen meer macht krij-
gen. Omdat veel mensen toch kijken waar het
Congres is, en best een kwartier tot een half uur
willen reizen om eventjes te gaan stemmen, is het
voorspelbaar dat de individuele leden uit de omge-
ving van het Congres meer macht krijgen.
Gemiddeld betekent het, dat Utrecht de meeste

12



macht krijgt en de leden uit Zeeland, Limburg,
Fryslân, Drenthe, Groningen aan macht verliezen.
Den Helder verliest, Baarn wint aan macht.
Enschede verliest relatief van Zwolle, Zwolle weer
van Amersfoort.
Op grond van dit punt zouden de centraal liggende
afdelingen moeten voorstemmen, tenzij ze solidair
zijn met de overige afdelingen.

3. Meestampen met de olifant
Er is een tweede groep die in het voordeel komt.
Mensen die niet in staat zijn een afdeling voor zich
te winnen, kunnen alsnog hun stem laten horen op
het Congres. Dat lijkt een democratische winst.
Maar is dat zo? Deze mensen hebben immers
geen meerderheid in hun afdeling en meestal heb-
ben ze dat dan ook niet in het land. Als ze dat wel
hebben, zullen er ongetwijfeld afdelingen te vinden
zijn die wel hun standpunt vertegenwoordigen.
Andere afdelingen kunnen dan wel zijn punt erdoor
slepen. Als deze groep vrijwel overal niet de meer-
derheid haalt, is de kans niet groot dat ze met hun
stem, waarmee ze het blok van 25% bijsturen, uit-
eindelijk invloed heeft op de uitslag. Met andere
woorden. De stemming verwatert. Deze individuele
leden zullen merken dat ze vrijwel nooit invloed
hebben op de einduitslag. Zoals gezegd, alleen als
gewesten en vele afdelingen samenwerken, elkaar
voor een Congres opzoeken, kunnen ze de uitslag
beïnvloeden. Meestemmen is leuk, maar niet meer
dan het lekker meestampen van een muis met de
olifant.
Op grond van dit punt zou geen enkele afdeling of
gewest dit voorstel moeten steunen.

4. Macht aan de functiebekleders 
En er is een derde punt. De functiebekleders win-
nen van de overige leden. Er zijn op elk Congres
mensen van wie vanuit hun positie verwacht wordt
dat ze op het Congres aanwezig zullen zijn. Denk
daarbij aan kamerleden, maar ook aan wethouders,
gedeputeerden, burgemeesters, medewerkers van
het partijbureau. Het zijn deze mensen die ineens
stemrecht krijgen. Het gevolg is dus dat de gewone
leden relatief naar de achtergrond gedrukt worden,
want de kamerleden etc. etc. kunnen echt niet alle
afdelingen in het land bezoeken om daar hun
invloed te laten gelden. 
Op grond van dit punt zou geen enkele afdeling of
gewest dit voorstel moeten steunen.

Conclusies
Voorstellen 2 sub 4 en 5 die het bestuur doet aan-
gaande de ledendemocratie werken averechts op
de uitgangspunten 1, 2, 3 en 6 en terwijl ook op uit-
gangspunten 4 en 5 geen winst wordt behaald. De
voorstellen moeten daarom niet aangenomen wor-
den. Ten opzichte van de zes uitgangspunten is dat
als volgt te verklaren:
1) De voorstellen verkleinen de tegenmacht van het

Congres doordat de stemmen nog meer verwa-
teren en functiebekleders meer invloed krijgen.

2) De voorstellen verminderen de betekenis in ter-
men van macht van het inhoudelijk debat bin-
nen afdelingen, omdat leden die op afdelings-
vergaderingen hun punt niet binnenhalen of
gewoon niet komen, stemrecht krijgen op het
Congres.

3) De voorstellen verzwakken de ledendemocratie
op afdelingniveau, omdat de afdelingen minder
stemmacht op het Congres krijgen.

4) De voorstellen geven nieuwe participatiemoge-
lijkheden, maar veel meer dan leuk meestampen
met de olifant is het niet.

5) De voorstellen bevorderen niet dat de functiebe-
kleders contact zoeken met leden, omdat door
de verwatering van de stemmen nog moeilijker
is leden te vinden die enige macht hebben.

6) De voorstellen vergroten de legitimiteit van de
besluiten niet. Momenteel is er niets mis met de
legitimiteit van Congresvoorstellen, beter kan
niet. De voorstellen verslechteren het in die zin,
dat functiebekleders en naburige leden meer
macht krijgen, en perifere afdelingen minder
invloed krijgen op besluitvorming in het
Congres.

Individuele leden hebben stemrecht. De democra-
tie versterken vraagt niet een ander systeem, maar
om een andere houding, ook van de leden zelf. Wie
invloed wil, kan en moet naar zijn eigen afdeling
gaan en daar zeggen wat hij of zij ervan vindt. Als
de afdeling niet functioneert, moet hij of zij aan de
bel trekken en ervoor zorgen dat de afdeling gaat
functioneren. Gratis democratie bestaat niet.
Democratie is hard werken en een enkele keer iets
voor elkaar krijgen. Een individueel lid stemrecht
geven op het Congres lijkt op de belofte dat hij
mee mag doen met de Olympische Spelen en dus
kans heeft om te winnen. We weten allemaal dat
voor het winnen op de Olympische Spelen veel
inzet nodig is en dat geldt ook voor democratie.
Als je iets wilt, moet je mensen overtuigen. Pas als
dat gelukt is, heeft stemrecht zin – en niet anders-
om, en als het gelukt is, hoef je vaak niet eens
meer te stemmen. 
Voorstellen 2 sub 1, 2, 4 en 5 verminderen de geza-
menlijke macht van afdelingen en gewesten met
25% en geeft die macht aan loslopende leden in de
regio waar het Congres wordt gehouden en aan
functiebekleders. Democratie draait niet om stem-
recht. Democratie gaat om verwerven van draag-
vlak voor ideeën en dat lukt pas na uitvoerig debat.
Als dat niet leidt tot eenstemmigheid, is het stem-
men een mogelijkheid om toch een besluit te
nemen. Beter dan dobbelen. Maar democratie
draait om debat.
_________
Dit is een combinatie amendement op voorstellen
2 sub 1, 2, 4 en 5 en voorstel 3 sub 10 en 12. 
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PREADVIES: AFWIJZEN 
Het Partijbestuur vindt het van groot belang dat
ook individuele leden betrokken worden bij het
besluitvormingsproces. Tegelijkertijd hecht het
Partijbestuur aan de ruggengraat van de partij: de
afdelingen. Het voorstel van het Partijbestuur doet
zowel de individuele leden als de afdelingen recht.
Hierbij dient benadrukt te worden dat de afdelingen
75% van de stemmen houden. De gewesten hebben
overigens nooit stemrecht op het Congres gehad.
Het Partijbestuur vindt het belangrijk om individue-
le leden bij de partij te betrekken. Het Partijbestuur
heeft een vanzelfsprekend vertrouwen in de leden en
vertrouwen in de wijze waarop ze aan besluitvor-
mingsproces kunnen gaan deelnemen. Ze verwacht
dat de leden inhoudelijk weloverwogen afwegingen
gaan maken op het Congres. Ze verwacht dat de
betrokkenheid van de leden bij de partij als geheel
wordt vergroot, zonder dat dit ten koste gaat van
het belang van de afdelingen. Ten aanzien van de
Congreslocatie het volgende. Op dit moment speelt
de afstand tot de Congreslocatie ook in een rol.
Uiteraard zijn leden die in de buurt van de
Congreslocatie wonen in het voordeel. Maar dat
geldt nu ook op dit Congres voor bijvoorbeeld de
Congresafgevaardigden uit Brabant. Getracht wordt
de Congressen zoveel mogelijk op goed bereikbare
plekken in het land te organiseren. Tenslotte de
functiebekleders. Ook zij zijn gewone leden. Het
gaat erom dat het Presidium nauwgezet in de gaten
houdt dat alle leden (ongeacht hun functie in de
partij) op dezelfde wijze worden behandeld en dat
niet prominente leden meer spreekrecht of zeggen-
schap hebben dan andere leden of afgevaardigden.
De leden van het Partijbestuur hebben overigens op
dit moment al stemrecht. 

10. Amersfoort 
Groningen, Culemborg, Etten-Leur
Schrappen: "individuele leden" 
Toelichting: individuele leden hebben de mogelijk-
heid zich te verenigen in inhoudelijke groepen en
netwerken. Voorstel 1 m.b.t. inhoudelijke groepen
en netwerken biedt hiertoe voldoende mogelijkhe-
den/rechten. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie toelichting bij amendement 9 (Groningen,
Assen, Den Bosch, Vlissingen, Culemborg,
Aalsmeer, Hoorn, Emmen, Etten-Leur,
Delft/Midden-Delfland, Apeldoorn, Gouda) 

11. Amsterdam Centrum 
Amsterdam Osdorp, Amsterdam Slotervaart
Wijzigen: Voorstel 2.1 wordt: 1. naast de huidige
afgevaardigden inhoudelijke groepen en netwer-
ken (met een op basis van de eerder vastgestelde
criteria door het Partijbestuur goedgekeurde
begroting en werkplan) spreekrecht te verschaffen
op het Congres, en, voor zover daar ruimte voor
is, ook individuele leden. 

Toelichting: In de huidige opzet, waarbij spreek-
recht beperkt is tot afgevaardigden, is het aantal
sprekers op vele onderwerpen onaanvaardbaar
groot. Lid 2 van voorstel 2 geeft het Presidium
opdracht het aantal sprekers hanteerbaar te hou-
den. Dit amendement stelt voor het Presidium te
instrueren de prioriteit te geven aan afdelings- en
netwerkafgevaardigden. Het categorisch uitsluiten
van individuele leden van het spreekgestoelte,
zoals door anderen voorgesteld, lijkt ons ondemo-
cratisch en onnodig. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
PB amendement: Toevoegen: het Presidium heeft
de taak de sprekerscoördinatie strak ter hand te
nemen. Deze sprekerscoördinatie moet al na het
indienen van de amendementen online van start
gaan. Op deze wijze kan het afhandelingvoorstel
al voor het Congres beschikbaar komen. 

12. Zeist 
Wijzigen:
1. Schrappen: punt 1 ‘individuele leden en...’ 
2. punten 2, 4 en 5 worden: Het Partijbestuur

werkt het idee om individuele leden meer bij
het Congres te betrekken en een rol te laten
spelen uit in een voorstel aan het Congres.
Daarbij moet helder worden wat de voor- en
nadelen zijn, welke de consequenties voor de
Congresorde zijn en hoe eventuele problemen
en bezwaren ondervangen kunnen worden. 

Toelichting: De PvdA-Zeist is positief verrast over
de voorstellen van het Partijbestuur om individue-
le leden te laten deelnemen aan het Congres,
maar zou eerst graag een verdere uitwerking én
toelichting op de voorstellen zien om de voor- en
nadelen te kunnen afwegen. De voorgestelde ver-
andering is dermate ingrijpend dat een goede
voorbereiding belangrijker is dan een snelle invoe-
ring. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Het Partijbestuur begrijpt de zorgen van de afde-
ling Zeist maar wil benadrukken dat de voorstellen
uitvoerig zijn besproken met (externe) deskundi-
gen, met de werkgroep ledendemocratie van het
Partijbestuur, in de Adviesraad Verenigingszaken,
het Politiek Forum en bij diverse bijeenkomsten in
het land. De voorstellen borduren voort op diverse
Congresuitspraken uit het verleden (Gewoon
samen doen 2003 en werkgroep interne kandidaat-
stelling 2005) en op de positieve ervaringen die
andere partijen onlangs hiermee hebben opgedaan
(bijvoorbeeld het CDA en de VVD). 

13. Rotterdam
Wijzigen: de zinsnede "inhoudelijke organisaties
en netwerken" wordt: "afgevaardigden van inhou-
delijke organisaties en netwerken" 
Toelichting: In voorstel 1 worden aan de inhoudelij-
ke organisaties en netwerken het recht toegekend
een afgevaardigde voor het Congres aan te wijzen.

14



Deze afgevaardigde kan dan ook het woord voeren
en amendementen en/of moties indienen. Wij kun-
nen het ons niet voorstellen dat het Partijbestuur
bedoelt dat alle leden van dergelijke organisaties
het spreekrecht krijgen, tenzij deze natuurlijk als
individueel lid het Congres bezoeken. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
PB amendement: de zinsnede ‘inhoudelijke groe-
pen en netwerken’ wordt vervangen door ‘verte-
genwoordigers van inhoudelijke groepen en net-
werken’. 

14. Zaanstad 
Toevoegen: Na "het Congres" toevoegen "op het
terrein waar de expertise betrekking op heeft." 
Toelichting: netwerken bestaan immers rond een
bepaald thema. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie toelichting amendement 8 (De Bilt, Zaanstad,
Assen, Aalsmeer)

2) het spreekrecht van individuele leden te beperken tot inhou-

delijke onderwerpen waarbij het Congrespresidium de

opdracht heeft de complementariteit van de inbreng te

bewaken evenals te komen tot een hanteerbaar aantal spre-

kers;

Amendementen 

15. Amersfoort 
Groningen, Etten-Leur
Schrappen: voorstel 2.2 
Toelichting: hangt samen met amendement
Amersfoort op punt 1 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie toelichting bij amendement 9 (Groningen,
Assen, Den Bosch, Vlissingen, Culemborg,
Aalsmeer, Hoorn, Emmen, Etten-Leur,
Delft/Midden-Delfland, Apeldoorn, Gouda)

16. Groningen 
Assen, Den Bosch, Vlissingen, Culemborg,
Emmen, Gouda
Schrappen: Voorstel 2.2 
Toelichting: Zie argumentatie bij amendement van
Groningen bij sub 1): democratie draait om debat. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie toelichting amendement 9 (Groningen, Assen,
Den Bosch, Vlissingen, Culemborg, Aalsmeer,
Hoorn, Emmen, Etten-Leur, Delft/Midden-
Delfland, Apeldoorn, Gouda)

17. Dordrecht 
Gorinchem
Schrappen: 'Het spreekrecht van individuele leden
te beperken tot inhoudelijke onderwerpen waarbij" 
Toelichting: Individuele leden dienen spreekrecht
en stemrecht te verkrijgen over alle onderwerpen.

Ook statuten, reglementen en stemmingen zijn
zaken waarover leden zich direct uit moeten kun-
nen spreken. Het Congrespresidium heeft hierbij
de opdracht de complementariteit van de inbreng
te bewaken en te komen tot een hanteerbaar aan-
tal sprekers. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Het Partijbestuur wil graag leden op inhoudelijk
terrein stem- en spreekrecht geven op het Congres.
Het Partijbestuur wil tijdens Congressen ook meer
tijd en aandacht besteden aan de inhoud. De orga-
nisatorische kant van de partij, de verenigingsza-
ken, inclusief statuten en reglementen hoort echt
thuis bij de Congres afgevaardigden uit de afdelin-
gen. Indien het gaat over de stemming over lijsten
en kandidaten, hecht het Partijbestuur aan een
goede spreiding over het land. Om te voorkomen
dat de regio waar het Congres plaatsvindt al te
zeer in het voordeel is boven andere regio's wil het
Partijbestuur deze stemming ook voorbehouden
aan de Congresafgevaardigden uit de verschillende
afdelingen. 

3) inhoudelijke groepen en netwerken (met een op basis van

de eerder vastgestelde criteria door het Partijbestuur goed-

gekeurde begroting en werkplan) náást de afdelingen het

recht op het indienen van moties en amendementen toe te

kennen;

Amendementen 

18. De Bilt 
Uithoorn, Aalsmeer
Schrappen: Voorstel 2.3 
Toelichting: Staat al in 1.2 
PREADVIES: OVERNEMEN 

19. Rotterdam
Wijzigen: de zinsnede ‘inhoudelijke organisaties
en netwerken’ wordt ‘afgevaardigden van inhoude-
lijke organisaties en netwerken’ 
Toelichting: In voorstel 1 worden aan de inhoudelij-
ke organisaties en netwerken het recht toegekend
een afgevaardigde voor het Congres aan te wijzen.
Deze afgevaardigde kan dan ook het woord voeren
en amendementen en/of moties indienen. Wij kun-
nen het ons niet voorstellen dat het Partijbestuur
bedoelt dat alle leden van dergelijke organisaties
het spreekrecht krijgen, tenzij deze natuurlijk als
individueel lid het Congres bezoeken. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Zie amendement 18 (De Bilt). De rol van vertegen-
woordigers van groepen en netwerken staat al in
voorstel 1.2. Het gaat inderdaad om de vertegen-
woordigers van het netwerk of groep en niet over
alle leden. 
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4) individuele leden stemrecht toe te kennen op alle onderwer-

pen uitgezonderd stemmingen over statuten en reglemen-

ten, stemmingen aangaande personen (kandidatenlijsten,

verkiezing Partijbestuur etc.) en de bekrachtiging van

ledenraadplegingen;

Amendementen 

20. Amersfoort 
Utrecht, Groningen, Culemborg
Schrappen: Voorstel 2.4 
Toelichting: hangt samen met amendement
Amersfoort op punt 1 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie toelichting bij amendement 9 (Groningen,
Assen, Den Bosch, Vlissingen, Culemborg,
Aalsmeer, Hoorn, Emmen, Etten-Leur,
Delft/Midden-Delfland, Apeldoorn, Gouda).

21. Groningen 
Assen, Utrecht, Den Bosch, Vlissingen,
Culemborg, Aalsmeer, Emmen, Smallingerland,
Gouda
Schrappen: voorstel 2.4 
Toelichting: Zie argumentatie bij amendement van
Groningen bij sub 1): democratie draait om debat. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie toelichting bij amendement 9 (Groningen,
Assen, Den Bosch, Vlissingen, Culemborg,
Aalsmeer, Hoorn, Emmen, Etten-Leur,
Delft/Midden-Delfland, Apeldoorn, Gouda)

22. Dordrecht 
Gorinchem
Schrappen: 'stemmingen over statuten en regle-
menten, stemmingen aangaande personen (kandi-
datenlijsten, verkiezing Partijbestuur etc.) en' 
Toelichting: Zie 2.2; een uitzondering van de
bekrachtiging van ledenraadplegingen is logisch.
Dit zou dubbelop zijn. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Partijbestuur vindt het belangrijk om dat nog eens
duidelijk vast te leggen. 

23. De Bilt 
Toevoegen: Na "individuele leden" Toevoegen:
"die zich ministens 14 dagen tevoren bij het
Partijbestuur hebben gemeld (zodat zij het
Congresboek - evt tegen betaling - kunnen ontvan-
gen, en zich goed kunnen voorbereiden)," 
Toelichting: Ook individuele leden moeten het
stemrecht ernstig nemen. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
PB amendement: toevoegen na 'ledenraadplegin-
gen': Iedereen die aanwezig wil zijn op het Congres
dient zich van te voren aan te melden. Nadat indi-
viduele leden zich hebben aangemeld voor het
Congres krijgen zij de Congresbundel toegestuurd,
zodat ook zij zich adequaat kunnen voorbereiden.

Uiteraard zijn alle Congresstukken ook via internet
beschikbaar.
Toelichting: We willen leden de mogelijkheid geven
om zich op een zo laat mogelijke termijn aan te
melden voor deelname aan het Congres. We vin-
den het ook belangrijk dat ze tijdig kennisnemen
van de Congresstukken en dat ze zich kunnen
voorbereiden. Dat hoeft niet perse 14 dagen van te
voren. 

24. Franekeradeel 
Toevoegen: Individuele leden dienen minimaal een
jaar lid te zijn om van de toe te stane rechten
gebruik te kunnen maken. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Ten aanzien van het verkrijgen van ledenrechten
bestaan duidelijke regels in partij. Een nieuw lid
verkrijgt actieve en passieve ledenrechten zes
weken nadat zijn contributiebetaling in het bezit
van het Partijbestuur is. Deze rechten gelden zowel
lokaal als nationaal. Door het hanteren van deze
termijn voorkomen we zgn 'overval technieken',
maar maken we het toch mogelijk dat personen
die tijdig lid worden van de partij ook aan de
besluitvorming kunnen deelnemen. We vinden het
namelijk ook een bijkomstig voordeel van deze
voorstellen 'Congres nieuwe stijl' als mensen lid
worden van onze partij omdat ze mee kunnen pra-
ten en stemmen. 

5) de stemverhouding tussen afgevaardigden (van afdelingen

en groepen en netwerken) en individuele leden te regelen in

een vast stempercentage; te weten 75 procent voor de afge-

vaardigden (van afdelingen en groepen en netwerken) en 25

procent voor de individuele leden;

Amendementen 

25. Amersfoort 
Utrecht, Groningen, Etten-Leur
Schrappen: Voorstel 2.5 
Toelichting: hangt samen met amendement
Amersfoort op punt 1 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie toelichting bij amendement 9 (Groningen,
Assen, Den Bosch, Vlissingen, Culemborg,
Aalsmeer, Hoorn, Emmen, Etten-Leur,
Delft/Midden-Delfland, Apeldoorn, Gouda).

26. Groningen 
Assen, Utrecht, Den Bosch, Vlissingen, Aalsmeer,
Emmen, Etten-Leur, Smallingerland, Gouda
Schrappen: Voorstel 2.5 
Toelichting: Zie argumentatie bij amendement van
Groningen bij sub 1): democratie draait om debat. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie toelichting bij amendement 9 (Groningen,
Assen, Den Bosch, Vlissingen, Culemborg,

16



Aalsmeer, Hoorn, Emmen, Etten-Leur,
Delft/Midden-Delfland, Apeldoorn, Gouda).

27. Dordrecht 
Schrappen: Voorstel 2.5 
Toelichting: Alleen wanneer de leden ervaren dat zij
substantiële invloed hebben binnen de partij kan
de verbinding tussen leden en de partijtop verbe-
teren. Een groot deel van de leden wordt niet ver-
tegenwoordigd door de Congresafgevaardigden,
terwijl zij wel deel wil nemen aan de besluitvor-
ming in de partij. Stemrecht voor leden op het
Congres maakt het PvdA lidmaatschap aantrekke-
lijker, zorgt voor een betere uitstraling naar buiten
en geeft mensen meer vertrouwen in de partij. Een
systeem waarbij het principe 'one man one vote'
wordt gehanteerd doet recht aan de fundamentele
gelijkwaardigheid waar wij als sociaal democrati-
sche partij naar streven. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Het amendement van Dordrecht wil graag het
tegenovergestelde als voorgaande amendementen,
namelijk one man one vote op het Congres ipv het
werken met Congresafgevaardigden. De argumen-
ten om dit amendement af te wijzen zijn echter
nagenoeg hetzelfde als de toelichting bij amende-
ment 9 (Groningen, Assen, Den Bosch, Vlissingen,
Culemborg, Aalsmeer, Hoorn, Emmen, Etten-Leur,
Delft/Midden-Delfland, Apeldoorn, Gouda). Het
Partijbestuur vindt dat de afdelingen de ruggen-
graat vormen van de partij. Het Partijbestuur
vindt dan ook dat de afdelingen (en hun afgevaar-
digden) een belangrijke rol hebben op het Congres.
Het bestuur heeft gezocht naar een goede stemver-
houding tussen de afgevaardigden en de individue-
le leden. De verhouding 75% - 25% lijkt het bestuur
hieraan het meest tegemoet te komen. 

28. Rotterdam
Schrappen: “en groepen en netwerken” (twee-
maal). 
Toelichting: Zie voorstel 1.1. In voorstel 1 wordt aan
de afgevaardigde van inhoudelijke groepen en net-
werken geen stemrecht gegeven doch wel het
recht om mee te spreken en amendementen in te
dienen vanwege de inhoudelijke achtergrond. 
PREADVIES: OVERNEMEN 

29. De Bilt 
Schrappen: "en groepen en netwerken" (twee-
maal) 
Toelichting: Volgens voorstel 1.2 krijgen vertegen-
woordigers van groepen en netwerken geen stem-
recht; hier dus abuis. 
PREADVIES: OVERNEMEN 

30. De Bilt 
Toevoegen: aan het slot toevoegen:
"zodra meer individuele leden met stemrecht aan-
wezig zijn dan 1/3 van de stemmen van de afge-
vaardigden in het Congres; zolang het er minder
zijn, heeft elk individueel lid slechts een stem". 
Toelichting: 25/75 = 1/3 (feitelijk ca 400/1200).
Bij de PB-formule zouden zeg tien individuen ieder
40 stemmen uitbrengen, evenveel als een afdeling
met 2000 leden! 
PREADVIES: AFWIJZEN 
We moeten het voorstel niet onnodig moeilijk
maken. Dit wordt teveel een theoretische discussie.
De afgevaardigden hebben 75% van de stemmen.
De individuele leden 25% van de stemmen ongeacht
hoeveel leden er zijn en hoeveel afgevaardigden er
zijn. 

6) dat afgevaardigden van afdelingen gedurende de amendeerfa-

se schriftelijk, via internet dan wel mondeling via een afde-

lingsvergadering, de afdelingsleden in de gelegenheid dienen

te stellen input te geven met betrekking tot de Congres-

agenda;

Amendementen 

31. Rotterdam
Wijzigen: de zinsnede ‘via een afdelingsvergadering’
wordt “… via een bijeenkomst van de afdeling ….”. 
Toelichting: De afdelingsvergadering is een formele
titel waarbij ook het Afdelingsbestuur betrokken is.
Het Afdelingsbestuur hoeft echter geen rol te spe-
len doch dient wel een dergelijke vergadering finan-
cieel te faciliteren. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
PB amendement: Nieuwe tekst voorstel 2.6  wordt:
dat afgevaardigden en/of afdelingsbestuursleden
van afdelingen gedurende de amendeerfase schrifte-
lijk, via internet dan wel mondeling via een bijeen-
komst van de afdeling, de afdelingsleden in de gele-
genheid dienen te stellen suggesties te geven met
betrekking tot de Congresagenda.

32. Andijk / Uithoorn
Wijzigen: Voorstel 2.6 wordt: dat afgevaardigden
van afdelingen gedurende de amendeerfase schrif-
telijk, via internet dan wel mondeling via een afde-
lingsvergadering, de afdelingsleden in de gelegen-
heid dienen te stellen, VOORSTELLEN te geven
met betrekking tot de Congresagenda; 
Toelichting: "Input" is bepaald geen leenwoord, en
in het Nederlands vrijwel ondefinieerbaar. We zou-
den moeten voorkomen dat we als PvdA dergelijke
taal gebruiken in de onderlinge communicatie.
Simpel houden, en in gewoon Nederlands! 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
PB amendement: wijzigen van het woord 'input' in
het woord 'suggesties'. 
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33. De Bilt 
Assen
Wijzigen: Voorstel 2.6 wordt: 6) dat de afdelings-
besturen de leden betrekken bij de voorbereiding
van het Congres op verschillende manieren, bij
voorkeur ook door een bijeenkomst van de afde-
ling. 
Toelichting: Voor het beraad in de afdeling is niet
de afvaardiging, maar het afdelingsbestuur verant-
woordelijk. En doorgaans zijn de amendementen
van andere afdelingen tezamen belangrijker dan
de eigen suggesties. Dus niet alleen in de amen-
deringsfase, maar vooral in de laatste week van
het Congres overleg in de afdeling! 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Zie PB amendement bij amendement 31
(Rotterdam). Het Partijbestuur laat het graag aan
de afdeling zelf over op welke wijze en door wie de
leden bij de voorbereiding van het Congres worden
betrokken. Bij de ene afdeling neemt het afdelings-
bestuur het voortouw, bij een andere afdeling de
afgevaardigden. 

34. Amsterdam Centrum Assen, Amsterdam
Slotervaart, Culemborg
Toevoegen: Toevoegen als nieuw lid aan 
voorstel 2:
9. dat bij een te groot aantal amendementen deel-

sessies worden georganiseerd om tot een
afhandelingsvoorstel te komen met een beperkt
aantal amendementen. De sessies vinden, wan-
neer mogelijk, een week voor het Congres
plaats. 

Toelichting: Het Partijbestuur beoogt, o.a. met 2.6,
om leden meer dan nu invloed te geven op het
Congres via hun afgevaardigden. Voorwaarde
daarvoor is dat vooraf aan het Congres bekend is
wat ter vergadering komt. Nu is de lijst moties en
amendementen meestal zo lang dat het voor een
gemiddeld lid ondoenlijk is geïnformeerd instruc-
ties mee te geven aan de afgevaardigde. Beperking
van de agenda tot het wezenlijke, zoals het
Partijbestuur in de niet-amendeerbare tekst voor-
stelt, maakt echte invloed van leden op hun afge-
vaardigden mogelijk. Tenminste, als die agenda
ruim voor de dag van het Congres wordt vastge-
steld. Dat is wat dit amendement beoogt. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Sympathiek voorstel. Voorcongressen behoren
absoluut tot de mogelijkheden. Maar niet op voor-
hand vastleggen. Zie ook verdere toelichting bij PB
amendement bij amendement 11 (Amsterdam
Centrum Amsterdam Osdorp, Amsterdam
Slotervaart) over de sprekerscoördinatie. 

7) dat afgevaardigden vanuit afdelingen en inhoudelijke groe-

pen en netwerken binnen een redelijke termijn (dan wel de

eerst volgende afdelingsvergadering of vergadering van de

inhoudelijke groep of netwerk) na afloop van het Congres

schriftelijk, via internet dan wel mondeling via een vergade-

ring, verantwoording dienen af te leggen over verloop en

stemgedrag op het Congres;

8) dat afgevaardigden vanuit afdelingen, gewesten en inhou-

delijke groepen en netwerken voor twee jaar worden geko-

zen. Herverkiezing is maximaal twee keer mogelijk.

Amendementen 

35. Haarlem 
Smallingerland, Assen
Schrappen: Voorstel 2.8 
Toelichting: Het is wenselijk dat de afdelingen en
betreffende geledingen dit zelf kunnen regelen. Dit
is ook mogelijk. Het is beter deze bepaling te
schrappen. 
PREADVIES: OVERNEMEN
Toelichting: Het Partijbestuur is bereid om de zit-
tingstermijn van afgevaardigden door de afdelin-
gen en inhoudelijke groepen en netwerken niet aan
een termijn te verbinden. Aan de andere kant wil
het bestuur graag een zekere doorstroming bevor-
deren. Ze roept afdelingen en netwerken dan ook
op om regelmatig te bezien of er wellicht andere
kandidaten zijn die in aanmerking komen om
afgevaardigde te zijn om zo op gezette tijden de
doorstroming te bevorderen. De verantwoordelijk-
heid hiervoor ligt bij de afdeling en de netwerken
zelf.

36. Zutphen 
Schrappen: gewesten 
Toelichting: De gewesten hebben geen afgevaardig-
den. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Toelichting. Dit klopt, maar door het schrappen
van voorstel 2.8 is deze passage niet meer van toe-
passing. Zie preadvies 35 (Haarlem,
Smallingerland, Assen).

37. Den Bosch 
Vlissingen, Culemborg, Aalsmeer, Gorinchem
Schrappen: Herverkiezing is maximaal twee keer
mogelijk 
Toelichting: Vooral kleine afdelingen hebben moei-
te met het vinden van afgevaardigden. Door vast
te houden aan maximaal 2x herverkiezing worden
deze afdelingen in de problemen gebracht. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
Zie preadvies 35 (Haarlem, Smallingerland, Assen).
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38. Andijk 
Uithoorn
Wijzigen: Voorstel 2.8 wordt: dat afgevaardigden
vanuit afdelingen, gewesten en inhoudelijke groe-
pen en netwerken voor MAXIMAAL VIER jaar wor-
den gekozen. Herverkiezing is maximaal twee keer
mogelijk. 
Toelichting: Aan de afdelingen, gewesten, inhoude-
lijke groepen en netwerken moet zelf overgelaten
worden welk termijn zij willen hanteren voor de
termijn waarin iemand als afgevaardigde wordt
aangesteld of benoemd. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Zie preadvies 35 (Haarlem, Smallingerland, Assen)
door het schrappen van voorstel 2.8 is de maxima-
le zittingstermijn niet meer van toepassing. 

39. De Bilt 
Wijzigen: Voorstel 2.8 wordt: Dat afgevaardigden
en plaatsvervangers worden gekozen door de
afdelingsvergadering respectievelijk bestuur van
inhoudelijke groep of netwerk. 
Toelichting: In een partij gebaseerd op ledendemo-
cratie past dat de afdelingsvergadering vrij is de
vertegenwoordigers te kiezen, met eventueel ook
andere afgevaardigden met oog op een
(hoofd)onderwerp van het Congres. Gewesten
hebben geen afvaardiging op Congres. Wil
Partijbestuur binnenkort ook de zittingsduur van
volksvertegenwoordigers beperken? 
PREADVIES: AFWIJZEN
Zie preadvies 35 (Haarlem, Smallingerland, Assen)
door het schrappen van voorstel 2.8 is dit amende-
ment niet meer nodig

40. Reusel-De Mierden 
Bergeijk
Wijzigen: Voorstel 2.8 wordt: dat afgevaardigden
van afdelingen met 50 of meer leden, gewesten en
inhoudelijke groepen en netwerken voor twee jaar
worden gekozen. Herverkiezing is maximaal drie
keer mogelijk. 
Toelichting: Voor grotere afdelingen is het makkelij-
ker om Congresafgevaardigden voor twee jaar te
kiezen maar dit kan een probleem zijn voor kleine-
re afdelingen vanwege de beschikbare menskracht
waarover kleinere afdelingen beschikken. In de ori-
ginele tekst van de Congresvoorstellen staat dat
herverkiezingen drie keer mogelijk is. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Zie preadvies 35 (Haarlem, Smallingerland, Assen)
door het schrappen van voorstel 2.8 is dit amende-
ment niet meer nodig.

41. Tilburg 
Toevoegen: Afdelingen kunnen met betrekking tot
het aantal keren dat een afgevaardigde herkozen
kan worden dispensatie krijgen van het
Partijbestuur. Het Congres bekrachtigt deze dis-
pensatie. 

Toelichting: Een regel moet gebaseerd zijn op de
standaard, niet op de uitzondering. Overigens kan
met de huidige regel een afgevaardigde voor maxi-
maal zes jaar gekozen worden. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Zie preadvies 35 (Haarlem, Smallingerland, Assen)
door het schrappen van voorstel 2.8 is dit amende-
ment niet meer nodig.

3. Voorstel instelling Politieke Ledenraad

Toelichting (niet amendeerbaar): Het Politiek Forum is in 2001

ingesteld ter bevordering van discussie en meningsvorming

binnen de Partij van de Arbeid en bestaat uit direct gekozen

leden en vertegenwoordigers uit de afdelingen, gewesten en

groepen als de Jonge Socialisten en de Landelijke Adviesgroep

Ouderen. Het Politiek Forum spreekt met het landelijke PvdA

bestuur over de politieke agenda van de partij. De Eerste- en

Tweede-Kamerleden van de PvdA en de Europarlementariërs

leggen er verantwoording af over het gevoerde beleid en gaan

hierover met de leden van het Forum in gesprek. Het Politiek

Forum kan zwaarwegende adviezen uitbrengen aan het

bestuur, het Partijcongres, de Eerste- en Tweede-Kamerfracties

en aan de Eurodelegatie. Het zou daarmee een belangrijke rol

moeten spelen in de politieke besluitvorming in de partij. Die

rol weet het Politiek Forum echter niet te vervullen. Over het

functioneren van het Politiek Forum is de laatste jaren dan ook

veel gezegd. Het Forum zou een tandeloos orgaan zijn dat zijn

zwaarwegende adviesfunctie aan Partijbestuur en fractie aller-

minst waarmaakt. Het Partijbestuur heeft moeten concluderen

dat de reputatie van het Politiek Forum in de vereniging derma-

te ondermijnd is dat zij het Congres vraagt het Politiek Forum

af te schaffen en om te vormen naar een Politieke Ledenraad

naar model van het landelijk Congres om de zwaarwegende

adviesfunctie aan de fracties van de Eerste Kamer en de Tweede

Kamer, het Europees Parlement en het Partijbestuur hernieuw-

de invulling te geven. Het Partijbestuur wil hiermee de voor-

waarden scheppen voor een nieuw orgaan dat een afspiegeling

vormt van de partij. Om de in het leven te roepen Politieke

Ledenraad tot een succes te maken zal het Partijbestuur inten-

sief aandacht besteden aan de voorbereiding van de Politieke-

Ledenraad voor de uit te voeren taak en de voorbereiding daar-

van. Daarnaast zal het Partijbestuur een profielschets vaststel-

len voor de leden van de Politieke Ledenraad om tot een inhou-

delijk orgaan te komen wat de zwaarwegende adviesfunctie ste-

vig invulling weet te geven.

Voorstel 3: het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergade-

ring bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda, besluit:

1) tot opheffing van het Politiek Forum en tot inrichting van de

Politieke Ledenraad als opiniërend, meningsvormend en

zwaarwegend adviesorgaan van de fracties van de Eerste

Kamer en de Tweede Kamer, het Europees Parlement en het

Partijbestuur over inhoudelijke onderwerpen;

19



Amendementen 

42. Andijk 
Assen, Uithoorn, Tilburg
Wijzigen: Voorstel 3.1 wordt: het Congres van de
Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13
en 14 juni 2008 te Breda, besluit:
1) tot opheffing van het Politiek Forum en tot
inrichting van de Politieke Ledenraad als opinië-
rend, meningsvormend adviesorgaan van de frac-
ties van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, het
Europees Parlement en het Partijbestuur over
inhoudelijke onderwerpen en wiens adviezen
zwaarwegend zijn; 
Toelichting: Het advies kan zwaarwegend zijn, niet
het orgaan... 
PREADVIES: OVERNEMEN 

43. Zeist 
Delft/Midden-Delfland
Wijzigen: Voorstel 3 schrappen en in plaats daar-
van helder maken welk probleem hiermee wordt
opgelost. 
Toelichting: Het bestuur geeft geen of nauwelijks
redenen om het Politiek Forum af te schaffen en
om te vormen naar een Politieke Ledenraad. 
Ondanks de scherpe bewoordingen over de werk-
zaamheden van het Politiek Forum, volgt een te
beperkte analyse over de vraag waarom het
Politiek Forum niet gewerkt heeft. Daarnaast ziet
het ernaar uit dat de nieuw in te stellen Politieke
Ledenraad – behalve de gewijzigde samenstelling
– vooral overeenkomsten heeft met het Politiek
Forum. De vraag is waarom het Partijbestuur ver-
wacht dat deze Politieke Ledenraad wel ‘voldoen-
de tanden’ zou hebben. 
Van kijken naar het verleden leer je voor de toe-
komst. De PvdA-Zeist vraagt dan ook dit nadruk-
kelijker te doen en de toelichting aan te vullen op
de twee genoemde punten. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie toelichting in de stukken: Over het functione-
ren van het Politiek Forum is de laatste jaren veel
gezegd. Het functioneren van het forum is ook een
aantal maal door het forum zelf aan de orde
gesteld. Het Forum zou een tandeloos orgaan zijn
dat zijn zwaarwegende adviesfunctie aan
Partijbestuur en fractie allerminst waarmaakt. Het
Partijbestuur heeft moeten concluderen dat de
reputatie van het Politiek Forum in de vereniging
dermate ondermijnd is dat zij het Congres vraagt
het Politiek Forum af te schaffen en om te vormen
naar een Politieke Ledenraad naar model van het
landelijk Congres om de zwaarwegende advies-
functie aan de fracties van de Eerste Kamer en de
Tweede Kamer, het Europees Parlement en het
Partijbestuur hernieuwde invulling te geven. Het
Partijbestuur wil hiermee de voorwaarden schep-
pen voor een nieuw orgaan dat een afspiegeling
vormt van de partij. 

2) dat zowel Partijbestuur als fracties kunnen besluiten tot een

adviesaanvraag;

3) dat leden van de Politieke Ledenraad het initiatief kunnen

nemen tot het indienen van een voorstel op basis waarvan

de Politieke Ledenraad besluit tot een ongevraagd zwaarwe-

gend advies;

Amendementen 

44. Heerenveen 
Amersfoort, Smallingerland, Assen
Wijzigingen: Voorstel 3.3: Dat voor de concept-
agenda van de Politieke Ledenraad door afdelin-
gen, gewesten, werkgroepen, netwerken en alle
andere partij-organen, alsmede de leden van de
Ledenraad zelf, verzoeken of voorstellen kunnen
worden ingediend
PREADVIES: AFWIJZEN
De leden van de Politieke Ledenraad kunnen zelf
agenda verzoeken indienen. De leden van de
Politieke Ledenraad zijn de vertegenwoordigers
van de afdelingen, gewesten, werkgroepen, netwer-
ken en neveninstellingen. Via de vertegenwoordi-
gers kunnen ze zo prima agenda verzoeken en/of
voorstellen indienen.

45. Dordrecht 
Gorinchem
Toevoegen: Dat elk zwaarwegend advies zoals
geformuleerd door de Politieke Ledenraad ter
beoordeling wordt voorgelegd aan de leden via
een ledenraadpleging. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Een ledenraadpleging is een zeer zwaar en kost-
baar instrument dat slechts moet worden toege-
past bij belangrijke personele verkiezingen en
onderwerpen. Juist de politieke ledenraad (dwars-
doorsnede van de partij) moet de mening van de
leden vertegenwoordigen. Het is ondoenlijk om
ieder advies van de ledenraad voor te leggen in een
ledenraadpleging. Juist de leden van de politieke
ledenraad worden geacht een advies te formuleren,
zodat niet de hele partij dat nog eens moet wor-
den gevraagd. 

4) dat op basis van deze agendapunten de invulling van deze

agenda van de Politieke Ledenraad tot stand komt door

inrichting van een agendacommissie waarin naast een ver-

tegenwoordiging van het Partijbestuur en het Presidium

vier leden van de Politieke Ledenraad zitting nemen;
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Amendementen 

46. De Bilt 
Wijzigen: Voorstel 3.4 wordt:
De Politieke Ledenraad stelt de eigen agenda vast
nav. voorstel daartoe van een agendacommissie
gekozen door en uit de raad, die tevoren overlegt
met vertegenwoordiging van Partijbestuur en
Presidium. 
Toelichting: Zo is duidelijker wie uiteindelijk beslist. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
De agenda van de politieke ledenraad moet echt
gezamenlijk worden vastgesteld. Zowel
Partijbestuur als Tweede Kamerfractie moet kun-
nen besluiten tot een adviesaanvraag. Ook de
leden van de Politieke Ledenraad zelf kunnen het
initiatief nemen tot het indienen van een voorstel
op basis waarvan de Politieke Ledenraad besluit
tot een ongevraagd zwaarwegend advies. Wellicht
ten overvloede: de leden van de politieke ledenraad
vormen een meerderheid in de agendacommissie. 

47. Utrecht 
Vlissingen, Etten-Leur
Wijzigen: "waarin" t/m "nemen" wordt: "die
bestaat uit vijf leden van de Politieke Ledenraad". 
Toelichting: Het is van belang dat de Politieke
Ledenraad ook echt zijn eigen agenda kan vast-
stellen. Deelname van Presidium en Partijbestuur
in zo'n agendacommissie is ongewenst. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie toelichting bij amendement 46 (De Bilt). Ook
het Partijbestuur moet een mogelijkheid hebben
om onderwerpen te agenderen. Het Presidium
bewaakt de onafhankelijkheid van het proces.

48. Heerenveen
Amersfoort, Smallingerland, Assen
Wijzigen: Voorstel 3.4 wordt: Dat de Politieke
Ledenraad een eigen bestuur kiest bestaande uit
een voorzitter en maximaal 4 leden met een zit-
tingstermijn van 1 jaar, welk bestuur de concept-
agenda bepaalt na overleg met het Partijbestuur
en naar keuze anderen zoals de fracties in Eerste
en Tweede Kamer en Europees Parlement en dat
de Politieke Ledenraad vervolgens zijn eigen agen-
da bepaalt. 
Dat het ledenraadbestuur verantwoordelijk is voor
a. het actief modereren en stimuleren van het

debat en het organiseren van heldere besluit-
vorming;

b. in acute situaties tussentijdse (digitale)
meningspeilingen onder de leden van de
Politieke Ledenraad;

c. het snel verspreiden van accurate verslagen van
de Ledenraadbijeenkomsten;

d. het tijdig, juist en volledig informeren van de
partijorganen en partijleden over hetgeen in de
Ledenraad aan de orde is of is geweest;

Toelichting (geldt ook voor de overige amendementen

Heerenveen Amersfoort, Smallingerland, Assen):
De problemen van het huidige Politiek Forum (PF)
zijn velerlei. Het PF is te groot, komt te weinig bij
elkaar, heeft geen enkele macht - zelfs niet over de
eigen agenda, heeft geen eigen aansturend orgaan
en kan daardoor zich niet tussen twee bijeenkom-
sten laten horen, kan niet zelfstandig communice-
ren met de partij. Door dat alles wordt het PF
door bijna niemand meer serieus genomen, ook
niet door de fracties en het PB.
In de voorstellen van het Partijbestuur wordt het
voormalige PF nog een stuk groter, blijft het net
zo machteloos en onzelfstandig als nu, worden
vergaderingen nog onoverzichtelijker. Over één
van de grootste problemen van het huidige
Forum, namelijk het ontbreken van verslagen en
het geheel ontbreken van een manier om alge-
meen in de partij bekend te maken wat het Forum
eigenlijk doet zwijgt het PB.
Nodig is een echte slagvaardige raad die een
tegenmacht kan vormen en heldere wortels heeft
in de partij. Zo’n raad moet vanzelfsprekend zelf-
standig zijn; dus geen “profiel”, geen gecompli-
ceerde benoemingsconstructies en geen individu-
ele leden. Die raad moet direct kunnen communi-
ceren met de partij en de besturen (de enigen met
toegang tot de adressenbestanden) moeten
behoorlijke democratische verantwoording van de
afgevaardigden in de Ledenraad organiseren.
PREADVIES: AFWIJZEN
Zie deels de toelichting bij amendement 46 (De
Bilt). 
Het actief modereren en stimuleren van het debat
en het organiseren van heldere besluitvorming is
een taak die binnen PvdA wordt uitgevoerd door
het Presidium. Het Partijbestuur wil niet nog een
soortgelijk orgaan in het leven roepen. Het
Presidium zal nadrukkelijk gevraagd worden om
echt leiding te geven aan de discussie en aan-
stuurt op heldere besluitvorming, zie amendement
51 (De Bilt). Digitale meningspeilingen vindt plaats
via de webgroep. De mogelijkheden van webgroep
worden vergroot. Wat betreft de verzending van de
verslagen van de Politieke Ledenraad en de publi-
catie van de verslagen op de website en in Rood,
zie amendement 82 (Zutphen Culemborg, Etten-
Leur). Dat amendement wordt door het
Partijbestuur overgenomen.

5) dat op elke Politieke Ledenraadbijeenkomst politieke actua-

liteit en verantwoording van de fracties en het Partijbestuur

naar aanleiding van zwaarwegende adviezen van de vorige

Politieke Ledenraad op de agenda staan;
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Amendementen 

49. De Bilt 
Etten-Leur
Schrappen: "naar aanleiding van zwaarwegende
adviezen vorige Politieke Ledenraad" 
Toelichting: De fracties willen zich graag verant-
woorden voor hun volledig beleid sinds laatste
Congres en PLR. Zo staat het nu ook in Statuten.
Waarom dan beperken tot onderwerpen uit VORI-
GE PLR? 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
PB amendement: Nieuwe tekst luidt: dat op elke
Politieke Ledenraadbijeenkomst politieke actualiteit
en verantwoording van de fracties en het
Partijbestuur op de agenda staan, waarbij in ieder
geval wordt stilgestaan bij de adviezen van de vori-
ge Politieke ledenraad. 

50. Heerenveen
Amersfoort, Smallingerland, Assen
Wijzigen: Voorstel 3.5 wordt: Dat op elke
Ledenraadbijeenkomst politieke actualiteit en ver-
antwoording van de fracties en het Partijbestuur op
de agenda staan
PREADVIES: OVERNEMEN

6) dat de Politieke Ledenraadbijeenkomsten worden voorgeze-

ten door het Presidium dat het debat actief modereert en sti-

muleert;

Amendementen 

51. De Bilt 
Culemborg
Toevoegen: en aanstuurt op heldere besluitvor-
ming. 
Toelichting: Een van de kwalen van het huidige
Politiek.Forum is juist dat het Presidium een leuk
debat belangrijker vindt dan heldere besluiten.
Zonder stemmingen resteert meestal een vage
consensus. 
PREADVIES: OVERNEMEN 

7) dat het Partijbestuur te allen tijde een Politieke Ledenraad

kan uitschrijven. Op een daartoe strekkend schriftelijk ver-

zoek van tenminste vijfentwintig leden van de Politieke

Ledenraad dient het Partijbestuur een Politieke

Ledenraadbijeenkomst te beleggen.

Amendementen 

52. Utrecht 
De Bilt, Etten-Leur
Wijzigen: "tenminste vijfentwintig leden" wordt
"tenminste vijfentwintig procent van de leden". 

Toelichting: Het is nog onduidelijk uit hoeveel leden
de Politieke Ledenraad zal gaan bestaan. Het vaste
aantal van 25 leden dat benodigd is om een bijeen-
komst van de Politieke Ledenraad uit te roepen, is
daardoor moeilijk op waarde te schatten. Beter is
daarom een percentage van het totale aantal leden
te hanteren, bijvoorbeeld 25%. 
PREADVIES: OVERNEMEN 

53. Heerenveen
Amersfoort, Smallingerland, Assen
Wijzigen: Voorstel 3.7 wordt: Dat het Partijbestuur
en het ledenraadbestuur te allen tijde een Politieke
Ledenraad kunnen uitschrijven. Op verzoek van
ten minste vijf leden van de Politieke Ledenraad
dient het ledenraadbestuur een
Ledenraadbijeenkomst te beleggen.
PREADVIES: AFWIJZEN
Zie Preadvies amendement 52 Utrecht, De Bilt
Etten-Leur voorstel 3.7. 

8) de Politieke Ledenraad minimaal drie keer per jaar bijeen-

komt;

Amendementen 

54. Tilburg 
Wijzigen: "drie keer" wordt "vijf keer" 
Toelichting: Analoog aan het Politiek Forum kan de
nieuw op te zetten Politieke ledenraad uitsluitend
een adequaat opiniërend, meningsvormend en
zwaarwegend adviesorgaan worden indien de bij-
eenkomsten geen incidentele gebeurtenissen zijn,
maar frequente bijeenkomsten. Een interval van
tien weken tussen de opeenvolgende bijeenkom-
sten is een maximale termijn daartoe. Bij een gro-
ter tijdsinterval is iedere politieke actualiteit verwa-
terd en is verantwoording van de fractie(s) van zijn
politieke lading ontdaan. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
3 keer per jaar is minimum. Als de politieke actuali-
teit erom vraagt kan er vaker bijeen gekomen wor-
den. Bovendien kunnen de leden van de politieke
ledenraad zelf ook besluiten om bijeen te komen. 

55. Heerenveen 
Amersfoort, Smallingerland, Assen
Wijzigen: Voorstel 3.8 wordt: Dat de Politieke
Ledenraad verder zelf beslist hoe vaak hij bijeen-
komt;
PREADVIES: AFWIJZEN
Zie toelichting amendement Tilburg voorstel 3.8.

9) dat leden van de Politieke Ledenraad zowel ter vergadering

als in de voorbereidende fase na het uitschrijven van een

Politieke Ledenraadbijeenkomst het recht hebben zwaarwe-

gende adviesvoorstellen ter vaststelling voor te leggen;
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Amendementen 

56. De Bilt 
Schrappen: Voorstel 3.9 
Toelichting: Dit is een loze kreet, omdat de agenda
al in 3.4 is vastgesteld (of door LPR nader kan
worden vastgesteld als amendement op 3.4 wordt
overgenomen; dan is 3.9 overbodig) 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Amendement De Bilt bij voorstel 3.4. wordt niet
overgenomen. We willen juist nog eens extra bena-
drukken dat tijdens de vergadering de leden van
de Politieke Ledenraad de agenda nog mede kun-
nen bepalen, omdat het Politiek Forum heeft aan-
gegeven juist dit punt te hebben gemist. 

10) individuele leden naast de leden van de Politieke Ledenraad

spreek- en stemrecht toe te kennen;

Amendementen 

57. Groningen 
Vlissingen, Assen, Emmen, Den Bosch, Gouda
Schrappen: Voorstel 3.10 
Toelichting: Zie argumentatie bij Groninger amen-
dement voorstel 2 sub 1: democratie draait om
debat. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie toelichting amendement 9 (Groningen, Assen,
Den Bosch, Vlissingen, Culemborg, Aalsmeer,
Hoorn, Emmen, Etten-Leur, Delft/Midden-
Delfland, Apeldoorn, Gouda)

58. Dordrecht 
Schrappen: Voorstel 3.10 
Toelichting: Er bestaat een tegenstrijdigheid tussen
het enerzijds opstellen van een profielschets voor
leden van de Politieke Ledenraad, waardoor men
mag aannemen dat deskundigheid een vereiste is,
en anderzijds het toekennen van spreek- en stem-
recht aan elk aanwezig partijlid. De Politieke
Ledenraad dient een adviesorgaan te zijn waarbij
deskundigheid centraal staat. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Wij vinden het belangrijk dat ook individuele leden
gehoord worden. Bij voorstel 3.14 wordt het hante-
ren van een profielschets losgelaten. 

59. Utrecht 
Vlissingen, Culemborg, Gorinchem, Etten-Leur,
Tilburg
Wijzigen: "spreek en stemrecht" wordt: "spreek-
recht". 
Toelichting: De afdeling Utrecht is tegen stemrecht
voor individuele leden bij Congres en Politieke
Ledenraad (zie mede-ondertekening amendemen-
ten bij voorstel 2). We hebben geen bezwaar tegen
spreekrecht van individuele leden. Bij het Politiek

Forum was overigens al de gewoonte gegroeid om
aanwezige individuele leden ook aan het woord te
laten. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Wij vinden het ook belangrijk dat individuele leden
kunnen meestemmen. Zie verder toelichting amen-
dement 9 Groningen, Assen, Den Bosch,
Vlissingen, Culemborg, Aalsmeer, Hoorn, Emmen,
Etten-Leur, Delft/Midden-Delfland, Apeldoorn,
Gouda). 

11) het spreekrecht van individuele leden op de Politieke

Ledenraad te beperken tot inhoudelijke onderwerpen waar-

bij het Presidium de opdracht heeft de complementariteit

van de inbreng te bewaken evenals te komen tot een han-

teerbaar aantal sprekers;

12) de stemverhouding tussen afgevaardigden en individuele

leden te regelen in een vast stempercentage; te weten 75

procent voor de afgevaardigden en 25 procent voor de indi-

viduele leden;

Amendementen 

60. Groningen 
Assen, Utrecht, Vlissingen, Culemborg, Emmen,
Den Bosch, Etten-Leur, Gouda
Schrappen: Voorstel 3.12 
Toelichting: Zie argumentatie bij Groninger amen-
dement voorstel 2 sub 1: democratie draait om
debat. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie toelichting amendement 9 (Groningen, Assen,
Den Bosch, Vlissingen, Culemborg, Aalsmeer,
Hoorn, Emmen, Etten-Leur, Delft/Midden-
Delfland, Apeldoorn, Gouda).

61. Dordrecht 
Gorinchem
Schrappen: Voorstel 3.12 
Toelichting: Zie voorstel 3.10 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie toelichting amendement 9 (Groningen, Assen,
Den Bosch, Vlissingen, Culemborg, Aalsmeer,
Hoorn, Emmen, Etten-Leur, Delft/Midden-
Delfland, Apeldoorn, Gouda).

13) dat de Politieke Ledenraad als volgt wordt samengesteld:

a. één lid per afdeling van de grootste afdelingen (500+),

aan te wijzen door de leden van deze afdelingen;

b. één lid per regio waarin de afdelingen door bundeling

komen tot een gezamenlijk ledenaantal van meer dan

500 leden of op het niveau van een door het

Partijbestuur erkende regio (zie 1.3);

c. één lid per gewest, aan te wijzen door de leden van het

desbetreffende gewest;

d. één lid uit elk van de door het Partijbestuur erkende
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inhoudelijke groepen en netwerken binnen de partij

(met een op basis van de eerder vastgestelde criteria

door het Partijbestuur goedgekeurde begroting en werk-

plan), aan te wijzen door de desbetreffende besturen;

e. één lid namens elke neveninstelling van de PvdA, aan te

wijzen door de desbetreffende besturen;

Amendementen 

62. Nijmegen 
Toevoegen: Na 'samengesteld' Toevoegen: 'uit de
volgende leden of hun plaatsvervangers'. 
Toelichting: Dit maakt het mogelijk dat er, anders
dan nu bij het Politiek Forum het geval is, bij ver-
hindering van het lid een plaatsvervanger kan
komen (vergelijk het Congres). 
PREADVIES: OVERNEMEN 

63. Hilversum 
Wijzigen: Voorstel 3.13 a wordt: één lid per afde-
ling van de grootste afdelingen (250+), aan te wij-
zen door de leden van deze afdelingen, 
Toelichting: Willen we de afdelingen weer tot een
stevigere basis van de partij maken, dan is het van
belang om als afdeling ook écht mee te kunnen
doen in de partij. Hierom stellen we voor om
overal de grens voor "grootste afdeling" te verla-
gen naar 250+. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Het Partijbestuur vindt 250+ te weinig. De Poli-
tieke Ledenraad wordt zo veel te groot. Bovendien
willen we bundeling van afdelingen stimuleren. 

64. De Bilt 
Wijzigen: Voorstel 3.13 a,b en c wordt:
afgevaardigden en plaatsvervangers per gewest,
gekozen door de gewestvergadering, en wel één
per 1500 leden in het gewest of restdeel daarvan.
De gewestvergadering streeft naar een passende
vertegenwoordiging van grote en kleinere afdelin-
gen. 
Toelichting: Op het moment en in het PB-voorstel
zijn de grote afdelingen DUBBEL vertegenwoor-
digd (rechtstreeks en via gewest). De gewestverga-
dering (waar meestal ook individuen spreekrecht
hebben) vormt bovendien een goede achterban
van actieve partijleden. Een lid (en plv) per 1500
leden geeft eerst 13 resten, dus voor
13x750(gemiddeld) dus ca 10.000 PvdA-leden. De
overige ca 50.000 leden leveren ca 33 PLR-leden,
totaal dus onder 50 PLR, een overzichtelijk gezel-
schap voor gewichtige adviezen. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Dit amendement legt teveel nadruk op de geweste-
lijke vergadering. Het Partijbestuur wil graag dat
de samenstelling van de Politieke Ledenraad een
afspiegeling vormt van de partij. Daarom wil het
Partijbestuur niet de selectie enkel en alleen in
handen geven van de gewesten. 

65. Heerenveen
Amersfoort, Smallingerland, Assen
Wijzigen: Voorstel 3.13 wordt: dat de Politieke
Ledenraad als volgt wordt samengesteld:
a. één lid per afdeling van de twintig grootste

afdelingen, aan te wijzen door de leden van
deze afdelingen;

b. vijftig leden namens de overige afdelingen,
over de gewesten te verdelen naar rato van het
ledental en met aftrek van de Ledenraadsleden
genoemd onder a. Deze leden voor te dragen
door de afdelingen in dat gewest en te benoe-
men door de leden van het betreffende gewest;

c. één lid namens elke neveninstelling van de
PvdA, aan te wijzen door de betreffende bestu-
ren

PREADVIES: AFWIJZEN
Zie deels toelichting amendement 62 (De Bilt).
Het Partijbestuur wil graag dat de samenstelling
van de Politiek Ledenraad een afspiegeling vormt
van de partij.

66. Heerenveen
Amersfoort, Smallingerland, Assen
Wijzigen: dat het ledenraadbestuur aan inhoude-
lijke werkgroepen en netwerken het recht kan toe-
kennen, bij onderwerpen op hun werkterrein het
woord te voeren;
PREADVIES: AFWIJZEN
Het Partijbestuur wil dat de samenstelling van de
Politieke Ledenraad een afspiegeling vormt van de
partij. De netwerken en inhoudelijke werkgroepen
horen daarbij en dienen een vertegenwoordiger te
kunnen leveren.

67. Amsterdam Centrum 
Amsterdam Osdorp, Amsterdam Zuidoost,
Amsterdam Zeeburg, Amsterdam Slotervaart,
Assen, Zutphen, Emmen, Etten-Leur, Tilburg
Na punt 13b Toevoegen: 
aan te wijzen door de afdelingsbesturen van de
voornoemde door bundeling tot stand gekomen
regio of door het bestuur van een door het
Partijbestuur erkende regio. 
Toelichting: Bij punt 3.13b is niet aangegeven hoe
de persoon die een regio in de Politieke
Ledenraad vertegenwoordigd wordt aangewezen 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
PB amendement: toevoegen aan 3.13: aan te wij-
zen door gezamenlijke leden van de voornoemde
door bundeling tot stand gekomen regio. 

68. Leiden
Toevoegen: in onderdeel 13, lid b: 
1. na “op het niveau van een door” toevoegen

“de gewestelijke vergadering vastgestelde en
door”.

2. Na 13, lid b. Toevoegen: “indien in een regio
één of meer afdelingen van meer dan 500
leden liggen, fungeert de regio in dit verband
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als de bundeling van afdelingen zonder deze
direct vertegenwoordigde afdelingen;” 

Toelichting: Volgens de Statuten, artikel 13, lid 3,
sub e, stelt de gewestelijke vergadering de regio’s
in van de partij. Het Partijbestuur dient zijn goed-
keuring te hechten aan die indeling, om te voorko-
men dat de regio-indeling onevenwichtig is. Ook
afdelingen met meer dan 500 leden liggen in de
“erkende regio’s”; om te voorkomen dat de ande-
re afdelingen in een dergelijke regio niet vertegen-
woordigd zouden zijn, is deze bepaling noodzake-
lijk. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Het Partijbestuur wil bundeling van krachten
bevorderen en belonen. Afdelingen die de krachten
bundelen kunnen een vertegenwoordiger krijgen in
de Politieke Ledenraad. Dat betekent ook dat als
kleine afdelingen samen gaan werken met een
500+ afdeling dat er een extra vertegenwoordiger
aangewezen mag worden voor de Politieke
Ledenraad (naast de vertegenwoordiger die
namens de 500+ afdeling in de Politieke Ledenraad
zit) Het Partijbestuur wil graag de betreffende pas-
sage uit de Statuten schrappen en dat voorleggen
op het volgende Congres. Het bestuur wil graag
zelf de regio-indeling kunnen bepalen, niet de
gewesten. Anders krijg je het gevaar dat gewesten
een andere regio-indeling hanteren dan er landelijk
ondersteund wordt.

69. Rotterdam
Toevoegen: Na 3.13b toevoegen:"aan te wijzen
door de gezamenlijke leden van de afdelingen in
de regio". 
Toelichting: Zelfde regeling als bij de afdeling en
het gewest; de leden wijzen aan. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
Zie amendement 67 Amsterdam Centrum

70. Geneve 
New York, Brussel/België, Zutphen
Toevoegen: toevoegen punt f: twee leden namens
de afdelingen buiten Nederland (Brussel, Genève,
Londen en New York) 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Het Partijbestuur erkent dat de buitenlandse afde-
ling een zekere aparte status hebben binnen de
partij. Ze hebben geen raad- en/of statenleden en
kunnen zich daarom in feite alleen maar richten
op de landelijke politiek. In het verleden is geble-
ken dat de leden van de buitenlandse afdelingen
een toegevoegde waarde leveren aan het inhoude-
lijke debat in de partij. Het Partijbestuur stelt voor
dat de buitenlandse afdelingen zich bundelen en
zo het niveau krijgen van een door het
Partijbestuur erkende regio. Zo kan één lid
namens de afdelingen buiten Nederland (Brussel,
Genève, Londen en New York) lid worden van de
Politieke Ledenraad. 

71. Heerenveen
Amersfoort, Smallingerland, Assen
Wijzigen: dat voor alle plaatsen in de Politieke
Ledenraad een vervanger wordt aangewezen door
het desbetreffende benoemende orgaan;
PREADVIES: OVERNEMEN
Zie amendement 62 (Nijmegen).

72. Rotterdam
Etten-Leur
Toevoegen: Toevoegen “f. Voor elk lid per afdeling
en per regio wordt tevens een plaatsvervangend
lid aangewezen die treedt in de plaats van het lid
wanneer deze verhinderd is de vergadering van de
Politieke Ledenraad bij te wonen.” 
Toelichting: Vanwege de sterke verbondenheid met
afdeling en regio is het van belang dat deze zoveel
mogelijk worden vertegenwoordigd, dus bij verhin-
dering van het aangewezen lid. 
PREADVIES: OVERNEMEN 

14) dat voor de leden van de Politieke Ledenraad een profiel-

schets wordt opgesteld door het Partijbestuur waarover de

Adviesraad Verenigingszaken wordt gehoord;

Amendementen 

73. Rotterdam
Smallingerland
Schrappen: Voorstel 3.14 
Toelichting: Het is aan de afdelingen en regio’s zelf
om te bepalen wie men lid maakt van de Politieke
Ledenraad. 
PREADVIES: OVERNEMEN 

74. Franekeradeel 
Toevoegen: Profielschets voor de samenstelling in
totaliteit van de Politieke Ledenraad dient zodanig
te zijn dat deze een afspiegeling is van de PvdA in
brede zin. 
Toelichting: Daardoor is te voorkomen dat er een
intellectuele discussieclub ontstaat die een grote
afstand heeft tot de gewone leden en de belevin-
gen daarvan niet onderkent en herkent 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Door het schrappen van 3.14 (Zie amendement
73(Rotterdam, Smallingerland)) is dit amendement
overbodig.

15) dat uitsluitend leden van de partij lid kunnen zijn van de

Politieke Ledenraad;

16) dat leden van het Partijbestuur, het Presidium, de

Kamerfracties en de Nederlandse leden van de socialisti-

sche fractie in het Europees Parlement, ministers en staats-

secretarissen geen lid kunnen zijn van de Politieke

Ledenraad;
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17) dat de leden van de Politieke Ledenraad vanuit afdelingen,

regio’s, gewesten en inhoudelijke groepen en netwerken

schriftelijk, via internet dan wel mondeling via een vergade-

ring, hun achterban in de gelegenheid dienen te stellen

input te geven met betrekking tot de agenda van de Politieke

Ledenraad;

Amendementen 

75. Andijk 
Uithoorn, Tilburg
Wijzigen: Voorstel 3.17 wordt: "dat de leden van de
Politieke Ledenraad vanuit afdelingen, regio’s,
gewesten en inhoudelijke groepen en netwerken
schriftelijk, via internet dan wel mondeling via een
vergadering, hun achterban in de gelegenheid die-
nen te stellen VOORSTELLEN te geven met
betrekking tot de agenda van de Politieke
Ledenraad;" 
Toelichting: "Input" is bepaald geen leenwoord, en
in het Nederlands vrijwel ondefinieerbaar. We zou-
den moeten voorkomen dat we als PvdA dergelijke
taal gebruiken in de onderlinge communicatie.
Simpel houden, en in gewoon Nederlands! 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
PB amendement: het woord 'input' wordt vervan-
gen door het woord 'suggesties'. 

18) dat de leden van de Politieke Ledenraad vanuit afdelingen,

regio’s, gewesten en inhoudelijke groepen en netwerken

binnen een redelijke termijn na afloop van de bijeenkomst

(dan wel op de eerste vergadering van betreffende afdeling,

regio, gewest of inhoudelijke groep of netwerk) van de

Politieke Ledenraad schriftelijk, via internet dan wel mon-

deling via een vergadering, verantwoording dienen af te leg-

gen over verloop en stemgedrag op de Politieke Ledenraad;

19) dat afgevaardigden namens afdelingen, gewesten en inhou-

delijke groepen en netwerken voor twee jaar worden geko-

zen. Herverkiezing is maximaal twee keer mogelijk;

Amendementen 

76. Heerenveen
Amersfoort, Smallingerland, Assen
Wijzigen: Voorstel 3.19 wordt: Dat afgevaardigden
voor twee jaar worden gekozen.
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
PB amendement: Schrappen punt 3.19. Het
Partijbestuur wil hiervoor hetzelfde doen als bij het
Congres. De afdelingen, gewesten en inhoudelijke
groepen mogen zelf de zittingstermijn bepalen,
maar het Partijbestuur roept hen op om regelma-
tig te bezien of er een zekere doorstroming kan
worden bewerkstelligd.  

77. Assen 
Etten-Leur
Toevoegen: waarbij per jaar de helft van de leden
van de Politieke Ledenraad wordt ge- of herkozen. 
Toelichting: We dienen te voorkomen dat na 2 jaar
er een volledig nieuwe Ledenraad wordt inge-
steld. Willen we continuïteit en het behoud van
collectieve geheugen, dan is geleidelijke vervan-
ging: (na 1 jaar de ene helft verkiesbaar, het 2e
jaar de andere helft) wenselijk. Ieder lid kan 2 jaar
actief blijven, met verlenging bij herverkiezing. 
De leden van de Ledenraad zijn anders alleen
maar bezig in te werken en op stoom te komen,
maar komen mogelijk niet tot optimale bloei. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
Zie PB Amendement 76

78. Leiden 
Etten-Leur
Toevoegen: Toevoegen van een nieuw punt na
punt 19: “- voor elke afgevaardigde kan een
plaatsvervanger worden aangewezen;” 
Toelichting: De afgevaardigden vertegenwoordigen
niet zichzelf maar een afdeling, regio, groep of
gewest. Om te maken dat deze vertegenwoordigd
zijn als de afgevaardigde verhinderd is, is een
plaatsvervanger noodzakelijk. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
Zie amendement 72 (Rotterdam Etten-Leur).

20) dat de bijeenkomsten van de Politieke Ledenraad openbaar

zijn tenzij de agendacommissie besluit dat de vergadering

dan wel een deel daarvan besloten dient te zijn.

Amendementen 

79. Heerenveen
Amersfoort, Smallingerland, Assen
Wijzigen: Voorstel 3.20 wordt: “dat de bijeenkom-
sten openbaar zijn”;
PREADVIES: AFWIJZEN
In principe zijn de bijeenkomsten openbaar, maar
het kan soms wel eens zeer goed werken om op
sommige momenten in beslotenheid bijeen te
komen. Het Politiek Forum heeft een paar zeer
goede en nuttige besloten sessies op verzoek van
het Forum zelf georganiseerd. 

80. Utrecht 
Culemborg
Schrappen: "tenzij de” t/m “besloten dient te
zijn" 
Toelichting: Bij vergaderingen van de Politieke
Ledenraad gaat het altijd over politieke inhoud,
en niet over partij-interne aangelegenheden of
over personen. Er kan dus geen noodzaak zijn
deze vergaderingen (deels) besloten te laten
plaatsvinden. Een partij die democratie en trans-
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parantie hoog in haar vaandel voert, zou hiermee
een slechte beurt maken. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
In principe zijn de bijeenkomsten openbaar, maar
het kan soms wel eens zeer goed werken om op
sommige momenten in beslotenheid bijeen te
komen. Het Politiek Forum heeft een paar zeer
goede en nuttige besloten sessies op verzoek van
het Forum zelf georganiseerd. 

81. De Bilt 
Wijzigen: "de agendacommissie" wordt "de
Politieke Ledenraad" 
Toelichting: Als het al nodig of wenselijk wordt
geacht iets in vertrouwelijke beslotenheid te
bespreken (bv tijdens coalitieonderhandelingen?)
lijkt het niet verstandig hierover in kleine kring te
beslissen, maar door de hele Raad. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Het Partijbestuur vindt het noodzakelijk dat van
te voren bekend is of de bijeenkomst openbaar is,
of besloten. Het Partijbestuur acht het onwenselijk
dat de Politieke Ledenraad op het moment zelf
besluit om een sessie al dan niet in beslotenheid te
doen plaatsvinden. Dat is ten opzichte van eventu-
ele belangstellenden en pers onwenselijk. 

82. Zutphen 
Culemborg, Etten-Leur
Toevoegen: punt 21. 
Inhoudelijke verslagen van iedere bijeenkomst van
de Politieke Ledenraad in zowel het partijleden-
blad Rood als op de landelijke website te publice-
ren. 
Toelichting: Ter verspreiding van kennis onder alle
leden. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
PB amendement: Toevoegen aan 3.20: Inhoudelijke
verslagen of een samenvatting van iedere bijeen-
komst van de Politieke Ledenraad worden binnen 2
weken op de landelijke website gepubliceerd en de
belangrijkste punten in het partijledenblad Rood
vermeld. 

4. Voorstel tot wijziging van de samenstelling en de advi-
serende bevoegdheid van de Adviesraad
Verenigingszaken

Toelichting (niet amendeerbaar): de Adviesraad Verenigings-

zaken adviseert het Partijbestuur over organisatorische en ver-

enigingszaken. Op dit moment zijn in de Adviesraad

Verenigingszaken de gewesten en de afdelingen met meer dan

500 leden vertegenwoordigd. De kleine(re) afdelingen zijn in de

Adviesraad Verenigingszaken slechts via de gewesten vertegen-

woordigd. Het Partijbestuur acht, met het oog op de  problema-

tiek in veel kleine afdelingen en de afname van het aantal afde-

lingen met meer dan 500 leden, deze vorm van vertegenwoor-

diging niet langer representatief voor de vereniging en wenst de

samenstelling van de Adviesraad Verenigingszaken te wijzigen.

Daarnaast is het Partijbestuur van mening dat de adviserende

rol van de Adviesraad Verenigingszaken beter tot zijn recht zou

kunnen komen door binnen het huidige takenpakket expliciet

vast te leggen dat de Adviesraad Verenigingszaken naast het

adviesrecht en instemmingsbevoegdheid over werkplan en

begroting tevens ongevraagd advies kan leveren op het gebied

van organisatorische en verenigingszaken.

Voorstel 4: het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergade-

ring bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda, besluit:

1) de samenstelling van de Adviesraad Verenigingszaken te

wijzigen in:

a. één lid per afdeling van de grootste afdelingen (500+),

aan te wijzen door het bestuur van deze afdelingen;

b. één lid per regio waarin de afdelingen door bundeling

komen tot een gezamenlijk ledenaantal van meer dan

500 leden of op het niveau van een door het

Partijbestuur erkende regio (zie 1.3);

c. één vertegenwoordiger per gewest, aan te wijzen door

het gewestelijk bestuur;

Amendementen 

83. Rotterdam 
Wijzigen: “lid” wordt “bestuurslid” (3 keer) 
Toelichting: De taken van de Adviesraad
Verenigingszaken zijn zodanig dat het van groot
belang is dat juist de besturen worden vertegen-
woordigd. 
PREADVIES: OVERNEMEN
Toelichting: denk bijvoorbeeld aan de afdrachten en
de begroting. Dat hoort door een afdelingsbe-
stuurslid gedaan te worden, of iemand die namens
het afdelingsbestuur mag handelen.

84. Zeist 
Den Bosch
Schrappen: Voorstel 4.1 a en b
Toelichting: de Adviesraad Verenigingszaken is
opgezet als adviesorgaan (gevraagd en ongevraagd)
voor het Partijbestuur om praktische en organisato-
rische zaken af te tasten en te regelen. Dat moet
het blijven. We moeten niet voor iedere scheet weer
een zwaar opgetuigd orgaan opzetten. Die komen
met elkaar in de knoop. Zo tast het instemmings-
recht (beschreven in het werkplan van het bestuur)
van de voorziene Adviesraad Verenigingszaken
nieuwe stijl de bevoegdheden van het Congres en
de ondernemingsraad aan. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Het Partijbestuur heeft geconcludeerd dat de klei-
ne afdelingen op dit moment onvoldoende verte-
genwoordigd worden. Op deze wijze willen we
bereiken dat kleine afdelingen gaan samenwerken
en dat ze zo een stem in de Adviesraad Vereni-
gingszaken hebben. Dat is allesbehalve een log
orgaan creëren, doch het invullen van een leemte
die nu wordt geconstateerd. 
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85. Leiden 
Schrappen: Voorstel 4.1 b 
Toelichting: Door deze uitbreiding van het aantal
leden van de Adviesraad Verenigingszaken ontstaat
een log orgaan. Bovendien is er dan sprake van
een vrijwel gelijke samenstelling als de Politieke
Ledenraad, wat de vraag oproept waarom dit naast
elkaar bestaande organen moeten zijn. Het is
onduidelijk welk probleem hiermee wordt opgelost. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie toelichting bij amendement 84 (Zeist, Den
Bosch), voorstel 4.1. 

86. Leiden 
Toevoegen: 
1. Invoegen in onderdeel 1, lid b na “op het

niveau van een door” de woorden “de geweste-
lijke vergadering vastgestelde en door”.

2. Toevoegen aan onderdeel 1, lid b.: “indien in
een regio één of meer afdelingen van meer dan
500 leden liggen, fungeert de regio in dit ver-
band als de bundeling van afdelingen zonder
deze direct vertegenwoordigde afdelingen;”

3. Toevoegen van een nieuw punt na punt 1: “-
voor elke afgevaardigde kan een plaatsvervan-
ger worden aangewezen;” 

Toelichting: Volgens de Statuten, artikel 13, lid 3,
sub e, stelt de gewestelijke vergadering de regio’s
in van de partij. Het Partijbestuur dient zijn goed-
keuring te hechten aan die indeling, om te voorko-
men dat de regio-indeling onevenwichtig is. Ook
afdelingen met meer dan 500 leden liggen in de
“erkende regio’s”; om te voorkomen dat de ande-
re afdelingen in een dergelijke regio niet vertegen-
woordigd zouden zijn, is deze bepaling noodzake-
lijk.
De afgevaardigden vertegenwoordigen niet zich-
zelf maar een afdeling, regio, groep of gewest. Om
te maken dat deze vertegenwoordigd zijn als de
afgevaardigde verhinderd is, is een plaatsvervan-
ger noodzakelijk. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Het Partijbestuur wil bundeling van krachten
bevorderen en belonen. Afdelingen die de krachten
bundelen kunnen een vertegenwoordiger krijgen in
de Politieke Ledenraad. Dat betekent ook dat als
kleine afdelingen samen gaan werken met een
500+ afdeling dat er een extra vertegenwoordiger
aangewezen mag worden voor de Adviesraad
Verenigingszaken (naast de vertegenwoordiger die
namens de 500+ afdeling al in de Adviesraad
Verenigingszaken) Het Partijbestuur neemt het
amendement voor het instellen van een plaatsver-
vanger over. Ten aanzien van de Statuten verwijst
het Partijbestuur naar de opmerkingen gemaakt
bij amendement 68.

87. Rotterdam 
Toevoegen: Bij 4.1b Toevoegen: "aan te wijzen
door de gezamenlijke besturen van de afdelingen
in de regio". 
Toelichting: Zelfde regeling als bij een reguliere
afdeling en het gewest. 
PREADVIES: OVERNEMEN

88. Amsterdam Centrum 
Amsterdam Osdorp, Amsterdam Slotervaart
Toevoegen: Toevoegen als lid d: een lid uit elk van
de door het Partijbestuur erkende inhoudelijke
groepen en netwerken binnen de partij, indien de
desbetreffende besturen daartoe de wens te ken-
nen geven 
Toelichting: Het kan zinvol zijn degelijke groepen,
indien zij dit wensen zich te laten vertegenwoordi-
gen in de Adviesraad Verenigingszaken, conform
de vertegenwoordiging van hen in de Politieke
Ledenraad (zie artikel 3.13d) 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Deze inhoudelijke groepen moeten kunnen mee-
praten over inhoudelijke politieke thema's.
Daarvoor is het Congres en de Politieke Ledenraad.
In de Adviesraad Verenigingszaken gaat het echt
over verenigingszaken. Over de organisatie en
structuren. Daar hebben de verschillende inhoude-
lijke groepen en netwerken geen rol (behalve wel-
licht op uitnodiging van de Adviesraad
Verenigingszaken zelf ) 

89. Zutphen 
Toevoegen: Toevoegen als lid d: dat afgevaardig-
den uit afdelingen, gewesten en regio's voor twee
jaar worden gekozen. Herverkiezing is maximaal
drie keer mogelijk. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Conform eerdere voorstellen laten we het aantal
keer dat er sprake kan zijn van een herverkiezing
over aan de betreffende afdeling, gewest.

90. Zutphen 
Toevoegen: Toevoegen als lid e: Dat de leden van
de Adviesraad Verenigingszaken vanuit de afdelin-
gen, regio's en gewesten schriftelijk, via internet
dan wel mondeling via een vergadering, hun ach-
terban in de gelegenheid dienen te stellen input te
geven met betrekking tot de agenda van de
Adviesraad Verenigingzaken. 
Toelichting: Conform Politieke Ledenraad. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
De agenda voor dit soort interne organisatorische
verenigingszaken behoort opgesteld te worden
door het PB. In overleg met het Presidium.
Aangezien de leden van de Adviesraad
Verenigingszaken ook ongevraagd advies mogen
geven hebben ze natuurlijk ook de mogelijkheid
om zelf zaken te agenderen. 
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91. Zutphen 
Delft/Midden-Delfland
Toevoegen: Toevoegen als lid f: Dat de leden van
de Adviesraad Verenigingszaken vanuit de afdelin-
gen, regio's en gewesten binnen een redelijke ter-
mijn na afloop van de Adviesraad Verenigings-
zaken schriftelijk, via internet dan wel mondeling
via een vergadering verantwoording dienen af te
leggen over verloop van de Adviesraad Vereni-
gingszaken. 
Toelichting: Conform Politieke Ledenraad. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Deze interne organisatorische verslagen zijn niet
direct geschikt voor openbaarheid en ook weinig
interessant voor buitenstaanders. 

92. Genève 
Brussel/België
Toevoegen: Toevoegen als punt d: een lid namens
de afdelingen buiten Nederland 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
De buitenlandse afdelingen kunnen een samenwer-
kingsverband aangaan en op deze wijze in aan-
merking komen voor een 'bundelingszetel' in de
Adviesraad Verenigingszaken. Zie ook amende-
ment Genève New York, Brussel/België, Zutphen
bij voorstel 2.13

2) expliciet in huishoudelijk reglement de bevoegdheid van de

Adviesraad Verenigingszaken op te nemen tot het geven

van ongevraagd advies op het gebied van organisatorische-

en verenigingszaken.

5.Voorstel tot wijziging van de zittingstermijn van het
Partijbestuur

Toelichting (niet amendeerbaar): de slagvaardigheid van het

Partijbestuur om namens de leden de inhoudelijke koers van de

partij te bewaken en de organisatie van onze vereniging perma-

nent te kunnen optimaliseren is gezien de relatief korte zit-

tingstermijn beperkt. Effectief gezien heeft een Partijbestuur,

rekening houdende met de ontwikkeling van zijn agenda en de

voorbereiding van de verkiezing van een volgend Partijbestuur,

slechts één jaar om zich volledig aan zijn taken te kunnen wij-

ten. In bestuursperioden waarin er tevens campagne gevoerd

dient te worden blijft er maar weinig ruimte over voor de ver-

enigingsagenda van het betreffende bestuur. Het Partijbestuur

acht deze situatie met het oog op de belangrijke taak van het

bestuur namens en voor de vereniging onwenselijk en wenst de

zittingstermijn dan ook te herzien, daarbij rekening houdende

met de noodzakelijke controle van de vereniging ten opzichte

van het Partijbestuur. Ook heeft dit Partijbestuur besloten de

Partijvoorzitter te benoemen tot de voorzitter van de

Permanente Verkiezingsprogrammacommissie die bestaat uit

een aantal leden die zowel in de aparte programmacommissie

voor de Europese verkiezingen zitting zullen nemen als in de

aparte programmacommissie voor de Tweede

Kamerverkiezingen. De overige leden van beide commissies

inclusief hun voorzitter zullen per te schrijven programma

benoemd worden. Zou houdt de Partijvoorzitter sturing op de

koers voor de lange termijn koers terwijl voor de actuele invul-

ling zorg wordt gedragen door (naast de permanente leden) een

per verkiezing aan te wijzen programmacommissie en voorzit-

ter. In de permanente kandidaatstellingscommissie nemen

namens het Partijbestuur twee leden zitting. Daarnaast wordt

bij de herinrichting van het partijbureau de noodzakelijke

ondersteuning van de Partijvoorzitter versterkt met het oog op

de campagneleiding en het bewaken van de inhoudelijke koers

en de programmatische ontwikkeling van de partij.

Voorstel 5: het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergade-

ring bijeen op 14 juni 2008 te Breda, besluit:

1) dat de leden van het Partijbestuur vanaf de volgende verkie-

zing gekozen worden voor een termijn van vier jaar;

Amendementen 

93. Utrecht 
Zaanstad, Amersfoort, Haarlem, Gouda
Toevoegen: "waarbij steeds na twee jaar de helft
van het aantal bestuursleden voor vier jaar wordt
gekozen of herkozen". 
Toelichting: Deze "dakpanconstructie" beoogt een
versteviging van de continuïteit binnen het
Partijbestuur.
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Het Partijbestuur hecht er aan de zittingsduur van
het Partijbestuur te verlengen. Dat is in aanslui-
ting met hetgeen de commissie Vreeman hierover
heeft opgemerkt. Het bestuur vindt het ook
belangrijk dat de continuïteit na een bestuurswis-
seling gewaarborgd is. Tenslotte vindt het bestuur
het van belang dat er regelmatig vernieuwing en
doorstroming plaatsvindt. Tot op heden is dat
altijd gelukt, behalve op het moment dat het hele
bestuur moet aftreden vanwege een crisis. Op dat
moment is er sprake van overmacht. Het bestuur
wil bij het samenstellen van een nieuw bestuur dus
streven naar een goede mix tussen continuïteit en
vernieuwing, maar wil zich niet vastleggen op een
dakpanconstructie, of een bepaald percentage ver-
nieuwing en continuïteit. Dat is ook niet perse
nodig omdat bij de uiteindelijke bestuursverkiezing
het Congres het laatste woord houdt en dus zelf
kan bepalen wie in een nieuw bestuur mag plaats-
nemen. 

2) dat twee jaar na het aantreden van het Partijbestuur een tus-

sentijdse herbekrachtiging door het Congres vereist is bin-

nen de zittingstermijn;
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Amendementen 

94. Utrecht 
Vlissingen, Amersfoort, Tilburg
Schrappen: Voorstel 5.2
Toelichting: We zien de meerwaarde van deze her-
bekrachtiging niet in. Zo'n herbekrachtiging zal
leiden tot ofwel een automatische verlenging
ofwel een bestuurscrisis. Ook in de huidige situa-
tie kunnen Partijbestuursleden zich na twee jaar
herverkiesbaar stellen (hetgeen gelukkig regelma-
tig met succes gebeurt). Vreemd is bovendien dat
het complete bestuur moet worden herbekrach-
tigd. Als bijvoorbeeld één lid van het Partijbestuur
naar het oordeel van het Congres niet goed functi-
oneert, zou het hele bestuur moeten opstappen. 
PREADVIES: OVERNEMEN 

95. Uithoorn 
Schrappen: Voorstel 5.2
Toelichting: Dit schept onrust en (te weinig) ver-
trouwen/stimulans om gedegen beleid uit te kun-
nen voeren. Jaarlijks dient het Partijbestuur op het
Congres zich te verantwoorden. Dan wordt een
tussentijdse herbekrachtiging wel erg zwaarwe-
gend. Daarmee komt punt 3 (herverkiezing) ook in
een andere context te staan; als het bestuur niet
functioneert, moet de partij (partijleden) te allen
tijde kunnen ingrijpen. Ook moet er een stimulans
blijven om kundige bestuurders in het
Partijbestuur te krijgen. Impulsieve acties brengen
dan een te groot risico met zich mee en zullen
weinigen zich geroepen voelen. 
PREADVIES: OVERNEMEN 

96. Leiden 
Gouda
Toevoegen: Voorstel 5.2 en 5.3 wordt: “- dat twee
jaar na het aantreden van het Partijbestuur met
leden met een zittingstermijn van vier jaar de helft
van het Partijbestuur aftredend is, zodat elke twee
jaar de helft van het Partijbestuur gekozen wordt;” 
Toelichting: Een “herbekrachtiging” is een onding,
want er valt niets te kiezen. Het is een goede zaak
om met een zittingstermijn van vier jaar te wer-
ken, maar om de continuïteit na zo’n lange zit-
tingsperiode te verzekeren, is een “dakpancon-
structie” een goede methode. Dat laat onverlet dat
als Partijbestuursleden tussentijds willen aftreden,
zij dan ook vervangen worden voor het resterende
deel van de zittingsperiode van dat lid. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie amendement 93 (Utrecht, Zaanstad,
Amersfoort, Haarlem, Gouda) en amendement 94
(Utrecht, Vlissingen, Amersfoort, Tilburg)

3) dat indien deze herbekrachtiging niet wordt verkregen op

de kortst mogelijke termijn nieuwe verkiezingen voor het

Partijbestuur worden uitgeschreven;

Amendementen 

97. Utrecht 
Amersfoort, Tilburg
Schrappen: Voorstel 5.3
Toelichting: zie amendement op 5.2 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Zie amendement 93 (Utrecht, Zaanstad,
Amersfoort, Haarlem, Gouda)

98. Andijk 
Assen, Aalsmeer
Wijzigen: Voorstel 5.3 wordt: “dat indien deze her-
bekrachtiging niet wordt verkregen op de kortst
mogelijke termijn, maar niet meer dan drie maan-
den, nieuwe verkiezingen voor het Partijbestuur
worden uitgeschreven; 
Toelichting: ”concretisering van de termijn waarin
nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Zie amendement 93 (Utrecht, Zaanstad,
Amersfoort, Haarlem, Gouda)

99. Zeist 
Aalsmeer
Na “nieuwe verkiezingen voor” Toevoegen: “leden
van” 
Toelichting: Het zou goed zijn wanneer het
Congres de herbekrachtiging naar keuze geeft aan
het gehele bestuur dan wel aan de individuele
leden. Dan zou er geen heel bestuur op hoeven te
stappen, wanneer er één of enkele leden – om wat
voor een reden ook – geen herbekrachtiging
vraagt / krijgt van het Congres.
Vraag aan het Partijbestuur: Voor de continuïteit
zou het goed zijn elke 2 jaar het halve
Partijbestuur te laten verkiezen. Dat heeft tevens
tot voordeel dat gemakkelijker de teamsamenhang
in het Partijbestuur bevorderd kan worden. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie amendement 93 (Utrecht, Zaanstad,
Amersfoort, Haarlem, Gouda)

100. Rotterdam
Toevoegen: Voorstel 5.4: “Een rooster van aftreden
zal worden vastgesteld waarbij de continuïteit
gewaarborgd dient te worden." 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie amendement 93 (Utrecht, Zaanstad,
Amersfoort, Haarlem, Gouda)

6. Voorstel Ondersteuningsverklaringen voor toelating
tot Kandidaatstellingsprocedure

Toelichting (niet amendeerbaar): het Partijbestuur heeft gedu-

rende de regionale bijeenkomsten kennis genomen van de

heersende zorgen over de verbinding tussen de vereniging en

haar vertegenwoordigers op het hoogste niveau.

Volksvertegenwoordigers namens de Partij voor de Arbeid die-
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nen gekend en erkend te worden in onze vereniging. Zij dienen

zich actief te begeven in álle lagen van onze vereniging.

Regionale kandidaatstelling van volksvertegenwoordigers acht

het Partijbestuur hiertoe te beperkt en onwenselijk met het oog

op een evenwichtige lijst in termen van expertise, kwaliteit en

representativiteit. Wel acht het Partijbestuur, zonder daarmee

een oordeel uit te spreken over de huidige fracties die naar de

mening van het Partijbestuur in ruime mate voldoen aan de

eisen van herkenbaarheid en betrokkenheid, het wenselijk met

het oog op toekomstige kandidatenlijsten de verbinding van

vertegenwoordigers met de partij tot een randvoorwaarde voor

kandidaatstelling te verheffen. Het Partijbestuur stelt dan ook

voor om volksvertegenwoordigers die zich voor een volgende

termijn wensen te kandideren pas toe te laten tot de kandidaat-

stellingsprocedure indien zij zich gesteund weten door de ver-

eniging. Het Partijbestuur voorziet in een procedure waarbij

eenieder die zich kandidaat wenst te stellen een significant aan-

tal ondersteuningsverklaringen van bijvoorbeeld individuele

leden, afdelingen, gewesten en inhoudelijke groepen en net-

werken dient te verzamelen alvorens toegelaten te worden tot

de kandidaatstellingsprocedure. Het Partijbestuur beraadt zich

momenteel over de concrete invulling van deze procedure.

Voorstel 6: het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergade-

ring bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda, besluit:

1) eenieder die zich kandidaat wenst te stellen voor de fracties

van Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europees

Parlement pas toe te laten tot de kandidaatstellingsprocedu-

re indien zij beschikken over een significant aantal onder-

steuningsverklaringen;

Amendementen 

101. Amersfoort 
Hilversum, Reusel-De Mierden, Aalsmeer, De Bilt,
Gouda
Schrappen: Voorstel 6.1
Toelichting: wij onderschrijven het belang dat
volksvertegenwoordigers namens de PvdA gekend
en erkend dienen te zijn in de vereniging, maar
het verwerven van ondersteuningsverklaringen
geeft daarvoor geen garantie. Het is aan de kandi-
daatstellingscommissie om de inhoudelijke kwali-
teit van de kandidaten te toetsen. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
PB amendement: Het Partijbestuur zal op het
Congres van 2009 met een voorstel komen dat
vooraf is voorgelegd aan de Adviesraad
Verenigingszaken. 

102. Landgraaf 
Delft/Midden-Delfland, De Bilt, Assen
Schrappen: Voorstel 6.1
Toelichting:Dit voorstel kent nogal wat haken en
ogen. Gezien het feit dat men toestemming vraagt
om dit voorstel verder uit te werken, lijkt het ons
verstandig om dit voorstel terug te geven en er
pas over te stemmen op het moment dat het
voorstel volledig uitgewerkt is. 

PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

103. Uithoorn 
Schrappen: 'een significant aantal' 
Toelichting: Kandidaten dienen te allen tijde door
een achterban gesteund te worden.(zie voorstel
6.20) 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

104. Andijk 
Zutphen
Wijzigen: Voorstel 6.1 wordt: “het Congres van de
Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13
en 14 juni 2008 te Breda, besluit:
1) eenieder die zich kandidaat wenst te stellen

voor de fracties van Tweede Kamer, Eerste
Kamer en het Europees Parlement pas toe te
laten tot de kandidaatstellingsprocedure indien
zij beschikken over een GETAL ondersteunings-
verklaringen”; 

Toelichting: 'significant' is betrekkelijk en rekkelijk,
beter is om een getal te hanteren zodat eventuele
kandidaten ook weten wat het vereiste is. Het pro-
bleem doet zich al meteen voor, namelijk de verta-
ling van 'significant' in een getal... 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

105. Dordrecht 
Wijzigen: “een significant aantal” wordt “tien” 
Toelichting: Het is van belang dat het aantal onder-
steuningsverklaringen niet te groot is, omdat dit
een belemmering kan vormen voor nieuw talent
dat nog onvoldoende binding heeft met de struc-
turen van de partij. De aldus geselecteerde kandi-
daten dienen alsnog binding op te bouwen met
leden en achterban van de partij. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101 (bij
Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

106. Franekeradeel 
Wijzigen: “een significant aantal” wordt: “mini-
maal 50 en maximaal 60 handtekeningen”. 
Toelichting: In de vervolgprocedure kan de selectie
scherp worden gemaakt. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)
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107. Hoorn 
Assen
Wijzigen: Voorstel 6.1 wordt: “Dat er bij de kandi-
daatstellingsprocedure voor vertegenwoordigers
voor de fracties van Tweede Kamer, Eerste Kamer
en het Europees Parlement expliciet getoetst
wordt op binding met de PvdA als vereniging en
de wijze waarop toekomstige vertegenwoordigers
hieraan actief invulling denken te gaan geven in
alle lagen van onze vereniging.” 
Toelichting: Door het verplicht stellen van steun-
verklaringen vanuit de vereniging voorafgaand aan
de kandidaatstelling lopen we het risico dat we
nieuwe talentvolle kandidaten die nog geen grote
achterban binnen de vereniging hebben opge-
bouwd uitsluiten. Dit is ongewenst. Binding van
kandidaten met de partij is echter wel van belang.
De kandidaatstellingscommissie kan toetsten of
dit het geval is en hoe kandidaten hiermee om
denken te gaan. Dit biedt meer garanties dan
steunbetuigingen. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

108. Zaanstad 
Toevoegen: Alle kandidaten dienen tevens aan te
geven hoe zij de communicatie met de achterban
denken vorm te geven en eventueel tot nu toe
hebben voorgegeven. 
Toelichting: Ondersteuningsverklaringen zijn voor-
al binnen een grote afdeling niet heel erg moeilijk
te verkrijgen. Zaak is echter dat volksvertegen-
woordigers gedurende de 4 jaar daarna contact
houden met hun achterban, bijvoorbeeld via inter-
net (veel Kamerleden hebben nu geen website!),
bijeenkomsten etc. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

109. Rotterdam 
Toevoegen: na "ondersteuningsverklaringen" toe-
voegen "afgegeven door individuele leden" 
Toelichting: Kandidaten namens de vereniging die-
nen in elk geval gesteund te worden door leden. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

2) dat ondersteuningsverklaringen onder andere kunnen wor-

den afgegeven door individuele leden, afdelingsbesturen,

gewestelijke besturen en door besturen van erkende groe-

pen en netwerken;

Amendementen 

110. Amersfoort 
Aalsmeer, Gouda
Schrappen: Voorstel 6.2
Toelichting: zie toelichting bij punt 1 van dit voor-
stel 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101 (bij
Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

111. Uithoorn 
Schrappen: “onder andere” 
Toelichting: Kandidaten dienen te allen tijde door
een achterban gesteund te worden. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

112. Andijk 
Assen
Wijzigen: Voorstel 6.2 wordt: “dat ondersteunings-
verklaringen onder andere kunnen worden afgege-
ven door individuele leden, afdelingsbesturen,
gewestelijke besturen en door besturen van erken-
de groepen en netwerken”; 
Toelichting: Als ondersteuningsverklaringen vereist
worden, moet exact worden aangeven welke
ondersteuningsverklaringen worden geaccepteerd.
Nu staat dat die onder andere kunnen worden
afgegeven door individuele leden, afdelingsbestu-
ren, gewestelijke besturen en door besturen van
erkende groepen en netwerken. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

113. Rotterdam 
Wijzigen: Voorstel 6.2: “Kandidaten kunnen tevens
ondersteund worden door afdelingsbesturen,
gewestelijke besturen en door besturen van erken-
de groepen en netwerken”. 
Toelichting: Met name voor zittende kandidaten
kan dit een belangrijke evaluerend element zijn.
Zie ook ons amendement op voorstel 6.1. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

114. Leiden 
Toevoegen: “bij de uitwerking wordt een aanpak
gemaakt voor het vragen van daadwerkelijk inhou-
delijke ondersteuningsverklaringen (als ware het
referenties) voor toelating tot de
Kandidaatstellingsprocedure, en niet te volstaan
met enkel handtekeningen.” 
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Toelichting: Bij de ledenraadplegingen voor lijst-
trekkers, zowel lokaal als landelijk, is gebleken dat
leden vaak een handtekening zetten om een kan-
didaatstelling mogelijk te maken, zonder de kandi-
daat inhoudelijk te ondersteunen. De handteke-
ningen worden gezien als een formeel vereiste
voor de kandidaatstelling en niet als feitelijke
ondersteuningsverklaring. Wanneer dat bij kandi-
daat-Kamerleden ook zo gaat, zijn we enkel een
administratief circus in het leven aan het roepen,
terwijl het ook zou kunnen werken als een manier
om referenties van kandidaat-Kamerleden (en bij
andere functies) te krijgen van leden. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

3) dat het Partijbestuur gemandateerd wordt voor nadere uit-

werking van dit voorstel.

Amendementen 

115. Amersfoort 
Aalsmeer, Uithoorn, Gouda
Schrappen: Voorstel 6.3
Toelichting: zie toelichting bij punt 1 van dit voor-
stel 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

116. Leiden 
Schrappen: Voorstel 6.3
Toelichting: Overbodig onderdeel (het Partijbestuur
moet voorstellen nu eenmaal voorbereiden en uit-
voeren) dat vragen oproept over de verantwoorde-
lijkheid van het Partijbestuur om ook bij de andere
onderwerpen te zorgen voor een goede uitwer-
king. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

117. Zaanstad 
Toevoegen: .....dit voorstel, DAT TER GOEDKEU-
RING AAN HET CONGRES ZAL WORDEN
VOORGELEGd. 
Toelichting: Het voorstel is nog onduidelijk: wat
wordt er bijvoorbeeld met 'een significant aantal'
ondersteuningsverklaringen bedoeld. Indien deze
worden opgehaald tijdens een borrel van een
grote afdeling, maakt dat iemand dan tot een
beter Kamerlid? Wat te doen met iemand die uit
een kleine afdeling komt en/of nog geen partij
baron met uitgebreid netwerk is, maar wel andere

kwaliteiten heeft om een goed Kamerlid te zijn?
Zou het niet een gemis zijn om een dergelijke per-
soon niet langer te laten solliciteren? Verleent het
Congres bij het vaststellen van de kandidatenlijst
al niet een soort ondersteuningsverklaring'? Het is
dus nuttig om het definitieve voorstel nog op het
Congres te laten terugkomen. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

118. Assen 
Zutphen
Wijzigen: Voorstel 6.3 wordt: “Dat het
Partijbestuur tot aan het volgende Congres in
maart 2009 de tijd neemt om deze plannen verder
uit te werken.
Toelichting: Een mandaat is teveel een vrijbrief om
dingen te regelen. Het voornemen tot instellen
van ondersteuningsverklaringen wordt door Assen
zeker onderschreven, maar wij willen graag dat de
leden, in de vorm van Congresafgevaardigden,
beslissen over de voorgenomen plannen. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

119. Zeist 
Toevoegen: Voorstel 6.3 wordt: “De selectiecom-
missie beoordeelt in het concrete geval of de inge-
diende ondersteuningsverklaring voldoende rele-
vant zijn.”
Toelichting: Het aantal is niet altijd bepalend of de
ondersteuningsverklaringen voldoende relevant
zijn, dat kan namelijk ook afhangen van de aard
van de ondersteuningsverklaringen. Omdat dat
een zeer concrete afweging is, kun je dat niet limi-
tatief in een opsomming beschrijven en is het
logisch dat aan de commissie over te laten. In een
(vrije) handleiding kan het Partijbestuur wel enige
nadere omschrijving geven om de leden enig hou-
vast te geven. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)

120. Rotterdam
Toevoegen: “waarbij de regeling voor de lijsttrek-
kerverkiezing als leidraad dient te worden geno-
men” 
Toelichting: Deze regeling is reeds opgenomen in
de statuten. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 101
(Amersfoort, Hilversum, Reusel-De Mierden,
Aalsmeer, De Bilt, Gouda)
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7. Voorstel tot Experimentele Invoering alvorens
Statutenwijziging

Voorstel 7: het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergade-

ring bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda, besluit tot invoering

van bovengenoemde voorstellen in experimentele fase tot en

met het volgende Congres waarbij de hiermee samenhangende

statutenwijziging op het dit Congres dient plaats te vinden.

Amendementen 

121. Rotterdam 
Wijzigen: “tot en met het volgende Congres”
wordt: “tot het Congres in het najaar van 2009”. 
Toelichting: Ten eerste zou de experimentele fase
wel heel kort zijn mocht er onverhoopt een tus-
sentijds Congres worden gehouden. Ten tweede is
het experimenteren met het Congres nieuwe stijl
onmogelijk als dit experiment bij het eerstvolgen-
de Congres reeds moet worden omgezet in statu-
tenwijziging. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
PB amendement: invoegen na 'besluit': vooruitlo-
pend op de noodzakelijke wijzigingen van de statu-
ten en reglementen met een voorstel te komen wat
men al dan niet experimenteel wil invoeren en dit
voorstel voor te leggen aan de Adviesraad
Verenigingszaken en kenbaar gemaakt worden aan
al onze leden.

122. Rotterdam 
Toevoegen: “Aan art. 22 van de statuten wordt een
lid 8 toegevoegd, luidende ‘In afwijking van het-
geen bepaald is in de leden 5, 6 en 7 kan het
Congres bij eenvoudige meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen besluiten tot een experi-
mentele fase aangaande organisatie en werkwijze
van de partij. Deze fase duurt minimaal één jaar
en maximaal anderhalf jaar, waarna besloten dient
te worden of de experimenten zullen worden
omgezet in wijziging van de statuten en/of het
huishoudelijke reglement.” 
Toelichting: Art. 22 lid 5 van de statuten stelt dat
de organisatie en de werkwijze van de partij wordt
geregeld door de statuten en het huishoudelijke
reglement. Deze worden vastgesteld door het
Partijcongres. In het zesde lid wordt bovendien
gesteld dat wijziging uitsluitend kan worden vast-
gesteld door het Partijcongres met eenvoudige
meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
Dit betekent dat voor het toestaan van deze expe-
rimenteerfase de statuten en/of het huishoudelijke
reglement gewijzigd moeten worden. Bij deze. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie PB amendement bij amendement 121
(Rotterdam)

123. De Bilt 
Toevoegen: Na "experimentele fase" toevoegen:
mits de uitwerking in concrete wijzigingssuggesties
voor statuten en reglement wordt goedgekeurd door
de Adviesraad Verenigingszaken, niet eerder dan een
maand nadat deze uitwerking door het Partijbestuur
is bekend gemaakt aan de leden van de partij, 
Toelichting: In sommige gevallen zijn de
PBvoornemens nog vaag. Zoekt men bv. personen
in Congres en ledenraad of vertegenwoordigers
met plaatsvervangers? Daarom graag een zorgvul-
dige procedure, waarin de partij kan meedenken. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Zie PB amendement bij amendement 121
(Rotterdam)

124. Andijk 
Toevoegen: Na "experimentele fase" toevoegen:
mits de uitwerking in concrete wijzigingssugges-
ties voor statuten en reglement zijn goedgekeurd
door de Adviesraad Verenigingszaken, nadat deze
uitwerking is bekend gemaakt aan de partijleden; 
Toelichting: Amendement van De Bilt wordt mede-
ondersteund maar met wijziging met betrekking
tot publicatie op de site, daar niet iedereen over
een computer of internet beschikt. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Zie PB amendement bij amendement 121
(Rotterdam)

125. Amsterdam Centrum 
Assen, Amsterdam Osdorp, Amsterdam
Slotervaart
Toevoegen: Eind 2008 zal het Partijbestuur komen
met voorstellen voor verdere democratisering van
de partij. 
Toelichting: De voorstellen gedaan door het
Partijbestuur zijn een goede eerste stap op weg
naar een democratischer partij, maar moet niet
gezien worden als het eindstation. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie hele voorstel 8. Eerst evaluatie, dan eventueel
verdere stappen 

126. Uithoorn 
Toevoegen: waarbij tevens het Partijbestuur zal
komen met voorstellen
over verdere ontwikkelingen, waarbij ook de invul-
ling van het partijleiderschap wordt meegenomen. 
Toelichting: De rol van partijleider blijft te veel
onderbelicht. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Voorstel 7 van het Partijbestuur gaat over de expe-
rimentele fase. Niet over de rol van de partijleider.
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8. Voorstel tot Evaluatie nieuwe werkwijze

Voorstel 8: het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergade-

ring bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda, besluit dat het

Partijbestuur aan het einde van zijn bestuursperiode de wer-

king van de wijzigingen zal evalueren en zal rapporteren aan

een nieuw Partijbestuur.

Amendementen 

127. Zaanstad 
Culemborg, Assen, Emmen, Utrecht, Gouda
Wijzigen: Voorstel 8 wordt: Congres van de Partij
van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14
juni 2008 te Breda, besluit dat het Partijbestuur
aan het einde van zijn bestuursperiode de werking
van de wijzigingen zal evalueren en DEZE EVALU-
ATIE ZAL VOORLEGGEN AAN HET CONGRES. 
Toelichting: Het Congres is het hoogste orgaan van
de leden en de plek waar discussies over dergelij-
ke zaken goed dienen worden gevoerd. 
PREADVIES: OVERNEMEN 

128. Delft/Midden-Delfland 
Wijzigen: In plaats dat het oude Partijbestuur zich-
zelf evalueert, stellen we voor om de evaluatie te
laten uitvoeren door een onafhankelijke commis-
sie
Bovendien deze de uitkomsten laten rapporteren
aan Congres en het nieuwe Partijbestuur 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Het gaat niet om het evalueren van het functione-
ren van het Partijbestuur maar het gaat om de
evaluatie van de voorstellen rondom de interne
ledendemocratie. 

129. Andijk 
Amersfoort, Zutphen, Uithoorn
Toevoegen: het Congres van de Partij van de
Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14 juni
2008 te Breda, besluit dat het Partijbestuur aan
het einde van zijn bestuursperiode de werking van
de wijzigingen zal evalueren en zal rapporteren
aan een nieuw Partijbestuur en aan de partijleden. 
Toelichting: Van belang is dat ook de partijleden
kennis hebben van de rapportage aan een nieuw
Partijbestuur, hetgeen de transparantie ten goede
komt. Dat kan wellicht in een samenvattende rap-
portage. 
PREADVIES: GEWIIJZIGD OVERNEMEN 
Zie amendement 127. De evaluatie zal worden
voorgelegd aan het Congres (en zo dus aan de
leden en een nieuw Partijbestuur)

130. Leiden 
Toevoegen: Het Congres van de Partij van de
Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14 juni
2008 te Breda, draagt het Partijbestuur op voor-
stellen voor te leggen om in ieder geval bij de

vaststelling van de kandidatenlijsten voor de
Tweede Kamer, binnen de regie van het
Partijbestuur, te komen tot de vaststelling van lijs-
ten met besluitvorming op regionaal niveau. 
Toelichting: Dit "amendement" kan beter worden
gezien als een aanvullende motie! Maar de ruimte
om die in te dienen ontbrak technisch, dus daar-
om deze methode. Om de binding van de
Kamerleden aan de regio en de binding van de
regio aan de Kamerleden te versterken, is het wen-
selijk dat de besluitvorming over deze lijsten
mede een regionaal karakter krijgt. Het vaststellen
van deze lijsten is echter geen aangelegenheid die
gefragmenteerd mag worden. Er blijft daarom cen-
trale regie door het Partijbestuur noodzakelijk.
Deze motie geeft daarmee een richting aan zon-
der de precieze vorm al vast te beitelen. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Amendement hoort hier niet thuis. Komt aan de
orde bij de voorstellen ledendemocratie en de
moties

Voorstel 9, aanvullende voorstellen op de PB-voorstellen

131. Heerenveen
Den Bosch, Smallingerland, Amersfoort 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in verga-
dering bijeen op 13 en 14 juni 2008,
1. Besluit
1) dat bij de kandidaatstelling voor Tweede en

Eerste Kamer de kandidaten worden geselec-
teerd in de 19 kieskringen van ons land, die de
plaatsen innemen op de lijst in samenhang met
de samenstelling van een landelijke kopgroep 

2) dat de gekozen partijvoorzitter q.q. voorzitter is
van de permanente organen die kandidaten
voor de fracties voorselecteren en die program-
ma’s voorbereiden

3) dat het redactiestatuut van ‘Rood’ en de lande-
lijke websites zodanig opnieuw wordt geformu-
leerd dat inhoudelijke informatievoorziening,
inhoudelijke meningsvorming, wederzijdse
communicatie tussen geledingen van leden en
inhoudelijk debat daarin voorrang krijgen 

4) dat het opleidingsbeleid van de partij wordt ver-
zelfstandigd t.o.v. het landelijke apparaat en
wordt samengevoegd met het beleid van het
CLB onder beheer van een uit alle geledingen
samengesteld bestuurlijk orgaan. Het Partij-
bestuur wordt gemachtigd dit in overleg met het
CLB en onder advies van de ARV uit te werken

5) dat de middelentoedeling van de partij zo zal
worden gewijzigd dat structureel voldoende
middelen beschikbaar komen voor betaalde
ondersteuning van afdelingen, regio’s en
gewesten, op locatie aangestuurd maar lande-
lijk betaald. 

Toelichting 2e motie: de punten 2 t/m 5 waren, in
meer of minder expliciete vorm, onderdelen van
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de massaal door het oktobercongres aangenomen
motie van de Rooie Veren/Heerenveen. Punt 1
kwam breed naar voren in de regionale debatten.

PREADVIES:
1) AFWIJZEN

Het Partijbestuur wil zich houden aan de
Congresuitspraak van december 2005 deze luid-
de dat de regionale spreiding van de kandidaten
verzekerd moest worden via een verscherpte
opdracht aan de kandidaatstellingscommissie.
Die verscherpte opdracht is er vervolgens ook
gekomen. De commissie van Jeltje van
Nieuwenhoven moest zorgen, en heeft dat ook
ten uitvoer gebracht, dat bij de eerste 30 kandi-
daten in elk geval elke provincie vertegenwoor-
digd diende te zijn. Deze wijze van samenstel-
ling van de lijst komt het best tegemoet aan de
eisen die we aan de lijst stellen namelijk een
evenwichtige samenstelling van de fractie en
daarmee van de kandidatenlijst voor wat betreft
man/vrouw verhouding, doelgroepen, regio’s en
expertise. Het Congresvoorstel in 2005 – waarbij
in elke provincie een regiokandidaat recht-
streeks door de leden gekozen wordt en bij de
eerste 30 op de kandidatenlijst geplaatst zou
worden geplaatst, werd toentertijd verworpen. 
De verbinding met de vereniging wordt voor-
gesteld door een systeem van ondersteunings-
verklaringen.

2) GEWIJZIGD OVERNEMEN
Uit werkplan Partijbestuur: De permanente pro-
grammacommissie reikt de bouwstenen aan
voor een nieuw programma. De Partijvoorzitter
is voorzitter van de Permanente
Programmacommissie. Uit Congresstuk ledende-
mocratie: In de permanente kandidaatstellings-
commissie nemen namens het Partijbestuur
twee leden zitting.
Toelichting: Het Partijbestuur is van mening dat
de kandidaatstellingscommissie beter een wat
meer onafhankelijkere rol kan hebben ten
opzichte van de voorzitter.

3) GEWIJZIGD OVERNEMEN
Zie werkplan Partijbestuur: De bladformule van
de Rood biedt ruimte voor zowel kritische opinie
als profilering van fractie en kabinet. Ook speelt
het blad een belangrijke rol in het uitdragen
van de PvdA-boodschap. Het blad is er voor álle
leden, niet alleen voor de kritische maar ook
voor hen die in ruil voor hun contributie het
leuk vinden op de hoogte gehouden te worden
van het reilen en zeilen in de partij. Dat vraagt
om een toegankelijk blad met de juiste mix tus-
sen prikkelende artikelen en profilering van par-
tij en politici. In het kader van ledendemocratie,
debat en discussie dient er beter gebruik te wor-
den gemaakt van de mogelijkheden die de web-
site en het ledenblad Rood bieden. Het leden-
blad (daarmee onderscheid het zich van bijvoor-

beeld de S&D) heeft meerdere functies die door
een volledig onafhankelijke redactie onvoldoen-
de gewaarborgd worden. Wel dient de redactie
in die mate onafhankelijk te zijn dat er voldoen-
de ruimte voor discussie en afwijkende menin-
gen is. Er wordt vanaf heden meer aandacht
besteed aan opinie en een deel van de artikelen
wordt geschreven door onafhankelijke journalis-
ten.

4) GEWIJZIGD OVERNEMEN
Het Centrum voor Lokaal Bestuur zal verant-
woordelijk worden gesteld voor het totale oplei-
dingsaanbod van de partij. Ze zal daartoe in
staat worden gesteld door een bijdrage vanuit
de vereniging. Het Partijbestuur behoudt wel
zeggenschap over het opleidingsaanbod en is
vertegenwoordigd in het CLB bestuur. Het CLB
bestuur blijft dezelfde samenstelling houden als
nu het geval is. Het Partijbestuur en het CLB
hebben ambitieuze opleidingsplannen voor
(kandidaat) volksvertegenwoordigers, bestuur-
ders en afdelingsbesturen. Bijvoorbeeld het (ver-
plicht) opleiden van kandidaat volksvertegen-
woordigers als het gaat om integriteit en kennis
van de sociaaldemocratie. Maar denk ook aan
de ROSA leergang voor nieuwe leden en aan het
verbeteren van het opleidingsaanbod voor pen-
ningmeesters, secretaressen en voorzitters van
afdelingen. Bij de afdeling verenigingszaken
komt de verantwoordelijkheid te liggen voor de
scouting en werving van politieke ambtsdragers.

5) GEWIJZIGD OVERNEMEN
Het gaat om het leveren van maatwerk. Het
Partijbestuur heeft de afgelopen maanden
intensieve gesprekken gevoerd met alle gewes-
ten en tal van afdelingen. Dat staat ook zo in
haar werkplan. Uit deze gesprekken komt zeer
duidelijk naar voren dat er grote verschillen zijn
tussen de verschillende afdelingen en gewesten
als het gaat om regionale ondersteuning. Zijn
sommigen enorm tevreden met het functioneren
van de regiosteunpunten en het werk van de
regiocoördinatoren op het partijbureau, ande-
ren hebben liever het geld om zelf iemand aan
te stellen voor het verzorgen van (secretariële)
klusjes. Het Partijbestuur wil rechtdoen aan alle
verschillen en komen tot maatwerk. Een oproep
die ook ondersteund werd door Lilianne
Ploumen in haar campagne voor het voorzitter-
schap. Het Partijbestuur heeft een aantal con-
crete ambities op dit gebied. In de uitvoering
van dit verdere proces wordt de Adviesraad
Verenigingszaken vooraf betrokken evenals de
afdeling Verenigingszaken. Maatwerk moet gele-
verd worden binnen heldere kaders en met een
duidelijke aansturing. Het Partijbestuur zal zich
maximaal inspanning om dit maatwerk te leve-
ren.
Dat kan dus betekenen dat hetgeen bij punt 5
in de motie wordt gevraagd (wijziging van mid-

36



37

delentoedeling voor betaalde ondersteuning, op
locatie aangestuurd maar landelijk betaald)
voor sommige gewesten en regio’s zal gaan gel-
den. Maar dat hoeft niet perse voor alle gewes-
ten en regio’s te gelden zoals deze motie voor-
stelt. Het gaat zoals gezegd om maatwerk. Met
name de leden van de kleinere afdelingen waar
de situatie zorgelijk is, zeggen dat ze relatief
weinig hebben aan deze vormen van directe
ondersteuning.
Het Partijbestuur hecht er dus aan beide voor-
komende gevallen de noodzakelijke en gewenste
ondersteuning te bieden. Daarnaast zijn uit de
evaluatie van de regionale steunpunten een
aantal succesfactoren naar voren gekomen met
betrekking tot de huidige centrale inbedding
van de regiocoördinatoren in Amsterdam. Deze
succesvolle elementen vallen samen in de “front-
office functie” die de afdeling Verenigingszaken
vervullen. Het Partijbestuur hecht er dan ook
aan deze functie te behouden. Bij de herinrich-
ting van de relatie tussen de centrale en decen-
trale partijorganisatie staat daarom centraal: 
1 Behoud van de succesvolle front-office func-

tie.
2 Maatwerk aan afdelingen en gewesten:

ondersteuning van relatief goed functioneren-
de afdelingen en gewesten (projectfonds/
detachering partijmedewerkers), impuls
geven aan afdelingen en gewesten die het
minder doen.

Zoals gezegd heeft het Partijbestuur in de perio-
de tot het Congres de behoefte bij de verschil-
lende afdelingen en gewesten geïnventariseerd.
Nu gaat het erom om het maatwerk te gaan
leveren. Dat vergt verder overleg en afstemming
met alle betrokkenen. Voor het volgende
Congres moeten de eerste resultaten zichtbaar
zijn.



NIET OPGEVOERDE AMENDEMENTEN

7) dat de Politieke Ledenraad verder zelf beslist
hoe vaak hij bijeenkomt;

8) dat voor de concept-agenda van de Politieke
Ledenraad door afdelingen, gewesten, werk-
groepen, netwerken en alle andere partij-orga-
nen, alsmede de leden van de Ledenraad zelf,
verzoeken of voorstellen kunnen worden inge-
diend;

9) dat de Politieke Ledenraad als volgt wordt
samengesteld:
a. één lid per afdeling van de twintig grootste

afdelingen, aan te wijzen door de leden van
deze afdelingen;

b. vijftig leden namens de overige afdelingen,
over de gewesten te verdelen naar rato van
het ledental en met aftrek van de
Ledenraadsleden genoemd onder a. Deze
leden voor te dragen door de afdelingen in
dat gewest en te benoemen door de leden
van het betreffende gewest;

c. één lid namens elke neveninstelling van de
PvdA, aan te wijzen door de betreffende
besturen;

10)dat voor alle plaatsen in de Politieke Ledenraad
een vervanger wordt aangewezen door het des-
betreffende benoemende orgaan;

11) dat leden van het Partijbestuur, het Presidium,
de fracties, ministers en staatssecretarissen
geen lid kunnen zijn van de Politieke
Ledenraad;

12)dat de besturen van de organen die leden in de
Politieke Ledenraad aanwijzen, verantwoordelijk
zijn voor raadpleging van de leden voorafgaand
aan, en verantwoording afleggen na afloop van,
een bijeenkomst van de Ledenraad;

13) dat afgevaardigden voor twee jaar worden
gekozen;

14)dat de bijeenkomsten openbaar zijn;
15) dat het ledenraadbestuur aan inhoudelijke

werkgroepen en netwerken het recht kan toe-
kennen, bij onderwerpen op hun werkterrein
het woord te voeren; 

Toelichting: De problemen van het huidige Politiek
Forum (PF) zijn velerlei. Het PF is te groot, komt
te weinig bij elkaar, heeft geen enkele macht - zelfs
niet over de eigen agenda, heeft geen eigen aan-
sturend orgaan en kan daardoor zich niet tussen
twee bijeenkomsten laten horen, kan niet zelfstan-
dig communiceren met de partij. Door dat alles
wordt het PF door bijna niemand meer serieus
genomen, ook niet door de fracties en het PB.
In de voorstellen van het Partijbestuur wordt het
voormalige PF nog een stuk groter, blijft het net
zo machteloos en onzelfstandig als nu, worden
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Amendementen op voorstel 2.6

132. Zutphen 
Culemborg, Gorinchem
Toevoegen: Een tweedaags Congres is onontbeer-
lijk om ruimte te bieden aan inhoudelijke en
meningsvormende Congressen. 
Toelichting: Een tweedaags Congres biedt voldoen-
de tijd tussen discussie en stemming. 
Amendement niet toegelaten: Het amendement
heeft geen betrekking op het voorstel.

Amendementen op voorstel 3.1

133. Heerenveen 
Amersfoort, Smallingerland, Assen
Wijzigen: Voorstel 9, vervangende tekst voor voor-
stel 3 van het Partijbestuur 
Het Congres…besluit…
1) tot opheffing van het Politiek Forum en tot

inrichting van de Politieke Ledenraad als hoog-
ste partijorgaan tussen twee Congressen;

2) dat de Politieke Ledenraad een eigen bestuur
kiest bestaande uit een voorzitter en maximaal
4 leden met een zittingstermijn van 1 jaar, welk
bestuur de concept-agenda bepaalt na overleg
met het Partijbestuur en naar keuze anderen
zoals de fracties in Eerste en Tweede Kamer en
Europees Parlement;

3) dat de Politieke Ledenraad vervolgens zijn
eigen agenda bepaalt;

4) dat het ledenraadsbestuur verantwoordelijk is
voor:
a. het actief modereren en stimuleren van het

debat en het organiseren van heldere besluit-
vorming;

b. in acute situaties tussentijdse (digitale)
meningspeilingen onder de leden van de
Politieke Ledenraad;

c. het snel verspreiden van accurate verslagen
van de Ledenraadbijeenkomsten;

d. het tijdig, juist en volledig informeren van de
partijorganen en partijleden over hetgeen in
de Ledenraad aan de orde is of is geweest;

5) dat op elke Ledenraadbijeenkomst politieke
actualiteit en verantwoording van de fracties en
het Partijbestuur op de agenda staan;

6) dat het Partijbestuur en het ledenraadbestuur
te allen tijde een Politieke Ledenraad kunnen
uitschrijven. Op verzoek van tenminste vijf
leden van de Politieke Ledenraad dient het
ledenraadbestuur een Ledenraadbijeenkomst te
beleggen.



vergaderingen nog onoverzichtelijker. Over één
van de grootste problemen van het huidige
Forum, namelijk het ontbreken van verslagen en
het geheel ontbreken van een manier om alge-
meen in de partij bekend te maken wat het Forum
eigenlijk doet zwijgt het PB.
Nodig is een echte slagvaardige raad die een
tegenmacht kan vormen en heldere wortels heeft
in de partij. Zo’n raad moet vanzelfsprekend zelf-
standig zijn; dus geen “profiel”, geen gecompli-
ceerde benoemingsconstructies en geen individu-
ele leden. Die raad moet direct kunnen communi-
ceren met de partij en de besturen (de enigen met
toegang tot de adressenbestanden) moeten
behoorlijke democratische verantwoording van de
afgevaardigden in de Ledenraad organiseren. 
Amendement niet toegelaten: Het amendement is
opgeknipt in delen, toegevoegd aan de toegelaten
amendementen en wordt in behandeling genomen.

Voorstel 4: het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergade-

ring bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda, besluit:

1) de samenstelling van de Adviesraad Verenigingszaken te wij-

zigen in:

a. één lid per afdeling van de grootste afdelingen (500+), aan

te wijzen door het bestuur van deze afdelingen;

b. één lid per regio waarin de afdelingen door bundeling

komen tot een gezamenlijk ledenaantal van meer dan 500

leden of op het niveau van een door het Partijbestuur erken-

de regio (zie 1.3);

c. één vertegenwoordiger per gewest, aan te wijzen door het

gewestelijk bestuur;

Amendementen op voorstel 4.1

134. Franekeradeel 
Schrappen: Voorstel 4.1b en er voor zorgen dat er
niet meer dan rond de 25 leden komen. 
Toelichting: De Adviesraad Verenigingszaken dient
slagvaardig te kunnen opereren en het gewestelijk
lid kan naar de kleine afdelingen verantwoording
afleggen. Het samenbundelen van kleine afdelin-
gen tot 500+ is onwerkbaar.
Amendement niet toegelaten: Geen (correct)
amendement.

135. Landgraaf 
Wijzigen: Lid b: het gaat alleen om afdelingen bin-
nen die regio die niet tot de 500+ afdelingen
behoren. 
Toelichting: Het gaat erom dat kleinere afdelingen
ook inspraak kunnen krijgen. Dit moet dus
gewaarborgd worden. 
Amendement niet toegelaten: Geen (correct)
amendement.

Amendementen op voorstel 5.1

136. Zutphen 
Toevoegen: met een door het Partijbestuur nader
te bepalen maximum zittingsduur voor haar
leden. 
Toelichting: Ook leden van het Partijbestuur zou-
den gebonden moeten worden aan een maximum
zittingstermijn. Wij laten het aan het Partijbestuur
zelf over hiertoe met voorstellen te komen. 
Amendement niet toegelaten: Geen concreet
amendement.

4) de termijn van vier jaar met terugwerkende kracht reeds

voor dit bestuur te laten ingaan.

Amendementen op voorstel 5.4

137. Utrecht 
Culemborg, Aalsmeer, Assen, Emmen, Uithoorn
Schrappen: Voorstel 5.4
Toelichting: Dit voorstel stond nog niet in de
Congreskrant die de afgevaardigden hebben ont-
vangen en op basis waarvan onze ledenvergade-
ring zich heeft uitgesproken! Een tamelijk dubieu-
ze constructie. Zitten er nog meer van deze
adders onder het gras? Het lijkt erop alsof het
Partijbestuur op slinkse wijze zijn eigen termijn
wil verlengen. Dat is onwenselijk. 
Amendement niet toegelaten: Dit amendement
heeft geen betrekking op een voorstel.

138. Leiden 
Wijzigen: “ – een lid van het Partijbestuur kan ten
hoogste eenmaal herkozen worden in die functie;” 
Toelichting: Punt 4 kan niet toegelaten worden,
omdat dit niet staat vermeld in de toegezonden
Congresvoorstellen. Maar als het er wel in had
gestaan, dan is het evenzeer incorrect: spelregels
kunnen niet achteraf worden aangepast. Dat is
ook niet nodig.
In plaats van dit "illegale" punt is het beter om de
zittingstermijn te regelen. Zoals gaandeweg voor
andere functies ingevoerd, is het wenselijk ook de
zittingsduur van een lid van het Partijbestuur
beperkt te houden (acht jaar). Om te maken dat
iemand wel bijvoorbeeld na een aantal jaren als
“gewoon lid” in een andere functie (voorzitter,
penningmeester e.d.) verkozen kan worden, geldt
deze bepaling over eenmaal herverkiezing slechts
voor de functie die iemand in het Partijbestuur
bekleedt. 
Amendement niet toegelaten: Dit amendement
heeft geen betrekking op een voorstel.
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139. Zutphen 
Toevoegen: Voorstel ingevoegde voorstel 5.4 toe-
voegen aan de beraadslagingen d.d 13 en 14 juni. 
Toelichting: Foutje?? 
Amendement niet toegelaten: Dit amendement
heeft geen betrekking op een voorstel.

Amendementen op voorstel 7

140. Utrecht 
Assen, Delft/Midden-Delfland
Schrappen: Voorstel 7 en vervangen door: "ver-
zoekt het Presidium uiteen te zetten of en zo ja op
welke wijze welke voorstellen van het Partijbestuur
in experimentele zin kunnen worden ingevoerd". 
Toelichting: Het lastige is dat we natuurlijk geen
voorstellen kunnen aannemen die tegen onze
eigen statuten ingaan, maar tegelijkertijd ruimte
willen nemen voor experimenten. Bovendien ver-
schilt dit per voorstel. Zo is er volgens de voor-
stellen van het Partijbestuur de facto geen ruimte
voor het daadwerkelijk experimenteren met een
nieuwe Congresopzet. Immers: het komende
Congres verloopt uiteraard nog volgens de oude
stijl en het daaropvolgende Congres worden de
statuten gewijzigd. Wat is dan nog de meerwaarde
van experimenteren? We verzoeken daarom het
Presidium als ter zake kundig orgaan met een
advies te komen, zodat op het Congres een goed
besluit kan worden genomen. 
Amendement niet toegelaten: Geen correct amen-
dement, het amendement heeft geen betrekking op
het voorstel.

141. Aalsmeer 
Schrappen: Voorstel 7. Dit voorstel moet worden
ingetrokken daar een wettelijke basis ontbreekt. 
Toelichting: Een politieke partij is een vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid
Het interne recht van een rechtspersoon wordt
met name bepaald door de wet, de statuten en
reglementen. In hoeverre kan de vereniging hier
van afwijken? 
Als regel geldt dat de in boek 2 opgenomen wette-
lijke bepalingen in beginsel van dwingendrechtelij-
ke aard zijn. Van deze regelingen kan slechts wor-
den afgeweken zover dit uit de wet blijkt. De
mogelijkheid die wordt geboden tot een informe-
ler vorm van wijziging is alleen mogelijk indien er
geen sprake is van vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid. Heeft de vereniging volledige
rechtsbevoegdheid, dan treedt de wijziging niet in
werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Art. 2:43 lid 5 Burgerlijk Wetboek. Ook
de eigen statuten sluiten de mogelijkheid tot wijzi-
ging op gelijke wijze uit (Art 22 lid 2, slotbepa-
ling). Dit heeft echter als nadeel dat uit de statu-
ten niet zonder meer duidelijk is wat nu dwingend
recht is en wat niet. Dit kan met name bij statu-

tenwijzigingen tot moeilijkheden leiden.
Herhaalde malen komt het voor dat een algemene
ledenvergadering blijkt een ongeldig besluit te
hebben genomen omdat de notaris naderhand
heeft geconstateerd, dat het besluit in strijd met
de wet is. De kans op deze fouten wordt het
meest verkleind door de korts mogelijke regeling
in de statuten op te nemen en voorts slechts
bepalingen waar dat volgens de wet is toestaan of
die de wet aanvullen. 
Amendement niet toegelaten: Geen correct amen-
dement

142. Leiden 
Culemborg
Wijzigen: “waarbij de hiermee samenhangende
statutenwijziging op het dit Congres dient plaats
te vinden.” in “voor wat betreft de voorstellen 1, 3
en 4, waarbij het Partijbestuur een voorlopige uit-
werking voorlegt aan de Adviesraad Verenigings-
zaken ter bekrachtiging.” 
Toelichting: De bepalingen met betrekking tot het
stemrecht op het Congres en de zittingstermijn
van het Partijbestuur kunnen pas ingaan als deze
zijn neergelegd in wijzigingen van de Statuten en
het Huishoudelijk Reglement. De andere zaken
kunnen voordien al wel worden ingevoerd, als
sprake is van een voldoende zorgvuldige voorbe-
reiding. 
Amendement niet toegelaten: Geen correct amen-
dement

143. Haarlem 
Wijzigen: Voorstel 7 vervangen door:"verzoekt het
Partijbestuur, rekening houdende met de gevoerde
discussies en de aangenomen voorstellen, een
invoeringstraject en samenhangende wijzigingen
voor de statuten en reglementen voor te bereiden
ten behoeve van besluitvorming door het najaars-
congres van 2008." 
Toelichting: Dit zijn organisatorisch ingrijpende
zaken voor de partijdemocratische verhoudingen
waarbij niet voorbij gegaan moet worden aan spe-
cifieke bepalingen van art. 22 van de statuten.
Voorstellen moeten coherent worden uitgewerkt
en invoering vereist zorgvuldige voorbereiding.
Gezien de aard van de voorstellen is het minder
verstandig om tot een experimentele fase over te
gaan zonder tevens de statuten en reglementen
dienovereenkomstig aan te passen. 
Amendement niet toegelaten: Amendement is con-
trair aan het voorstel
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GROEPEN IN DE PARTIJ

Aan de leden van de Partij van de Arbeid die actief zijn binnen een inhoudelijke groep of netwerk of die een groep willen
oprichten, 

De PvdA kent vele landelijke adviesgroepen, commissies, werkgroepen en netwerken (In deze notitie ‘groepen’
genoemd). Zo kennen we de erkende groepen: het Homo-emancipatie netwerk, de Landelijke Adviesgroep
Ouderenbeleid (LAO), de Landelijke werkgroep Milieu en Energie (LME), de Werkgroep Patiënt Centraal (WPC), het
Juristennetwerk (JN) Vrouwen in de PvdA (VIP) en het Multi Etnisch Vrouwennetwerk (MEV). Regelmatig komen er ook
verzoeken bij het Partijbestuur voor de oprichting van nieuwe groepen. 

Waardering
Ten eerste wil het Partijbestuur uitspreken dat al deze en nieuwe groepen bijdragen aan de levendigheid binnen de par-
tij. Voor de inzet en de verschillende activiteiten van de diverse groepen heeft het Partijbestuur veel waardering.
Regelmatig wordt een beroep op ondersteuning van de partij gedaan en wordt geld gevraagd. Om te zorgen dat duide-
lijk is waar groepen wel of niet op kunnen rekenen heeft het Partijbestuur deze notitie opgesteld.

Erkende groepen 
Het Partijbestuur maakt onderscheid tussen erkende groepen en nieuwe groepen. Aan het begin 2008 heeft het
Partijbestuur alle groepen die langer dan een jaar opereren erkend. Dat zijn de hierboven bij naam genoemde groepen.
Alle erkende groepen hebben voor het jaar 2008 een activiteitenplan moeten maken en een budgetaanvraag moeten
indienen. Op basis van het activiteitenplan en de budgetaanvraag heeft het Partijbestuur een partijbegroting 2008 opge-
steld. De mate van aanspraak op de partijbegroting van een bepaalde groep en de mate van personele ondersteuning
wordt gedaan op basis van het werkplan en de evaluatie van het afgelopen jaar. In het activiteitenplan staat ook
omschreven welke ondersteuning men globaal van het partijbureau verwacht.

Nieuwe groepen
Van nieuwe groepen wordt verwacht dat ze een gemotiveerd verzoek indienen bij het Partijbestuur om een jaar op proef
te mogen draaien. In het verzoek staat ook de werkwijze en een activiteitenplan beschreven. 
Bij het al dan niet toekennen van budget of ondersteuning van een nieuwe groep wordt gekeken naar 
1. Hebben deze groepen bestaansrecht cq toegevoegde waarde.
2. Staan deze groepen open voor een brede groep leden van de PvdA
3. Dragen deze groepen bij aan de inhoudelijke ideeënvorming binnen de partij en weten zij partijgenoten te mobiliseren
4. Hebben deze groepen een procedure voor de verkiezingen van een bestuur/stuurgroep
5. Handelen deze groepen conform de ‘handleiding groepen’ (bijlage I).

Het Partijbestuur houdt voor het jaar 2008 in ieder geval rekening met de volgende nieuwe groepen:
• De Rode Ondernemers
• De werkgroep Handicap en Beleid

Ondersteuning van het partijbureau
In de regel geldt dat groepen hun eigen bijeenkomsten dienen te organiseren. 
Wat betreft personele ondersteuning geldt dat het partijbureau in principe geen personele ondersteuning biedt behalve
voor de groep vrouwen (Zij hebben dat bedongen bij opheffing Rode Vrouwen) en ouderen. Voor deze laatste groep
geldt (het vooroordeel) dat ouderen minder makkelijk gebruik maken van internet/e-mail en dat een zekere administra-
tieve hulp voor hen daarbij noodzakelijk is.

De ondersteuning van het partijbureau kan wel bestaan uit:
• Verzending uitnodigingen;
• Advisering bij de organisatie van een bijeenkomst;
• Advisering over de inhoud van een bijeenkomst
• Regelen van vergaderruimte op het partijbureau
• Hulp bij aankondiging van bijeenkomsten in partij (dus eventuele melding op www.pvda.nl en Rood)
• Hulp bij publicatie en verspreiding van inhoudelijke publicaties
• Beperkte administratieve ondersteuning. Groepen en netwerken schrijven zelf verslagen van vergaderingen en bijeen-

komsten.
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• Hulp bij het maken van standaard flyers op A5 formaat, voor op beurzen etc.
• Opbouw websitepagina en webgroep binnen de PvdA; Groepen en netwerken beheren zelf het ledenbestand van de

webgroep en wijzen daartoe zelf een beheerder van de website en webgroep aan. De website wordt beheerd met gezond
verstand. De inhoud van de website is bedoeld om te informeren en het inhoudelijk debat te stimuleren. De inhoud van
een website mag nooit kwetsend zijn naar personen of organisaties.

Door deze handelswijze hoopt de partij te bewerkstelligen dat:
• Groepen alleen geld krijgen als er sprake is van planning, verantwoording en afstemming.
• Groepen transparant omgaan met contributie- en subsidiegeld 
• Ook nieuwe groepen een kans krijgen zich te organiseren en om activiteiten te beleggen en gebruik te maken van geld-

middelen van de partij.
• Voorkomen wordt dat veel van het huidige budget opgaat aan overhead i.p.v. activiteiten. 
• Het zelfstandig geld inzamelen onder de leden van een groep een halt wordt toegeroepen
• Er wederzijdse duidelijkheid is tussen het Partijbestuur en de groepen als het gaat om ondersteuning en financiën.

Gezien de financiële situatie van de partij is er geen ruimte voor groepen om extra uitgaven te doen bovenop wat is toe-
gekend zeer beperkt. Ook nieuwe groepen moeten rekening houden met een geringe bijdrage. 

Het Partijbestuur is zich ervan bewust dat de handleiding en de voorwaarden door sommige groepen als omslachtig of
bureaucratisch worden beschouwd. Het Partijbestuur heeft dan ook getracht de handleiding zo simpel mogelijk te
maken. Een activiteitenplan van een groep hoeft niet langer te zijn dan een A4 (activiteiten hoeven niet helemaal te zijn
uitgewerkt) Pas als een activiteit daadwerkelijk georganiseerd wordt zullen nadere details moeten worden verstrekt.
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BIJLAGE I HANDLEIDING GROEPEN

1. Ten aanzien van het activiteitenplan en budget ruimte geldt het volgende: Voor het jaar 2008 worden erkende groe-
pen en netwerken gevraagd een activiteitenplan en budgetaanvraag in te dienen. Dit dient voor 1 oktober te gebeu-
ren.

2. Als een groep of netwerk geen activiteitenplan en aanvraag budgetruimte indient, dan wordt er geen geld op de par-
tijbegroting vrijgemaakt.

3. Het activiteitenplan en aanvraag budget worden van een advies voor het Partijbestuur voor het jaar 2008 voorzien
door het hoofd Kenniscentrum. Hij is hiervoor door het Partijbestuur aangewezen. Bij de beoordeling wordt gekeken
of deze erkende groepen de 5 bovengenoemde voorwaarden in acht hebben genomen en zich willen gaan houden
aan deze handleiding. Het Hoofd Kenniscentrum geeft een advies aan het Partijbestuur. Het Partijbestuur legt de
definitieve budgetruimte vast in de begroting op voordracht van de Penningmeester van het Partijbestuur. Bij de toe-
kenning van de budgetruimte houdt het Partijbestuur rekening met de mate van activiteiten de afgelopen jaar/jaren
van het betreffende netwerk/werkgroep. Actieve groepen en netwerken kunnen rekenen op meer mogelijkheden dan
passieve groepen en netwerken. De begroting van het Partijbestuur wordt definitief vastgesteld begin november.
Iedere groep die op de partijbegroting staat zal een budgethouder toegekend krijgen.

4. Activiteiten in het activiteitenplan dienen zoveel mogelijk gericht te zijn op het bereiken van leden en kiezers en op
de inhoudelijke gedachtevorming binnen de partij.

5. Indien een activiteit wordt georganiseerd, dan wordt de toegekende budgethouder op het partijbureau daarvan ruim
van te voren op de hoogte gesteld. Hij geeft een definitieve bevestiging van het toegekende bedrag. 

6. De verhouding activiteitskosten en overhead moeten reëel zijn. (Zoveel mogelijk budget besteden aan activiteiten-
kosten, overhead wordt tot een minimum beperkt)

7. De budgethouders verantwoordelijkheid voor de groepen komt te liggen bij de betreffende budgethouder.
Eindverantwoordelijk voor het budget is de directeur partijbureau. Alle rekeningen gaan rechtstreeks naar de financi-
ële afdeling van het partijbureau. Deze stuurt ze voor akkoord naar de budgethouder. Groepen en netwerken worden
geacht zelf hun budget te bewaken. De budgethouder zorgt dat de budgetruimte niet overschreden wordt en geeft tij-
dig een signaal af indien dit dreigt te gebeuren. Wijzigingen alleen in overleg met budgethouder, lid Partijbestuur en
directeur Partijbureau. Een overschot in het ene jaar kan niet een jaar later worden ingezet.

8. Declaraties alleen bij aankondiging vooraf en altijd op basis van bonnen.
9. Inzamelingen onder netwerkleden en eigen bijdrage van de deelnemers is niet mogelijk. Als groepen inzamelingen

willen doen, dan alleen in overleg met de penningmeester (c.q. directeur) en dan vervalt de bijdrage van de partij. 
10. Het zelfstandig inhuren van personeel en artiesten door groepen en netwerken is niet toegestaan. Dit om problemen

met loonverdeling te voorkomen. Indien nodig kunnen artiesten ingehuurd worden mbv budgethouder en financiële
afdeling.

11. Reis-, verblijfs- en vergaderkosten worden enkel vergoed op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Voor de verblijfs-
kosten geldt een maximum. 

12. Voor buitenlandse reizen wordt er geen budget verstrekt. Als er buitenlandse reizen worden afgelegd dan gaat het ini-
tiatief uit van het IS en wordt e.a. door IS geregeld. 

13. Nieuwe groepen dienen aan deze bovenstaande voorwaarden te voldoen alvorens ze erkend worden. Nieuwe groe-
pen draaien eerst een jaar op proef en dienen ook een activiteitenplan en budgetruimte aan te vragen. Nieuwe groe-
pen vallen onder de post ‘overige netwerken’ op de partijbegroting.
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CLB-LIDMAATSCHAP VOOR LEDEN EN 
BESTUURDERS WATERSCHAPPEN

Toelichting: Het Congres van 6 oktober 2007 besloot om met ingang van de eerstvolgende waterschapsverkiezingen
(november 2008) gebruik te maken van de mogelijkheid om als politieke groepering Partij van de Arbeid deel te nemen
aan die verkiezingen. In verband daarmee wordt voorgesteld  ook de leden en bestuurders van de waterschappen die
dat via een kandidatenlijst van de PvdA zijn geworden, lid te laten zijn van het Centrum voor Lokaal Bestuur. Omdat
besluitvorming hierover niet kan worden uitgesteld naar het volgende Congres (vermoedelijk maart 2009), wordt aan dit
Congres bijgaande wijzigingsvoorstel van artikel 11 lid 1 van het Huishoudelijk reglement voorgelegd. Bij aannemen van
dit wijzigingsvoorstel zullen de  desbetreffende kandidaten hiervan op de hoogte worden gesteld bij het ter onderteke-
ning voorleggen van de interne bereidverklaring.

Wijzigingsvoorstel Artikel 11. Centrum voor Lokaal Bestuur
Oude tekst lid 1:
De leden van gemeenteraden, territoriaal gewestelijke lichamen  en Provinciale Staten, de rechtstreeks gekozen leden
van deelgemeenteraden of stadsdeelraden die lid van de partij zijn, alsmede commissarissen van de Koningin, (waarne-
mend)  burgemeesters, wethouders, gedeputeerden en voorzitters van territoriaal gewestelijke lichamen die lid van de
partij zijn betalen een door het Partijbestuur vast te stellen contributie aan het centrum.
Nieuwe tekst lid 1:
De leden van gemeenteraden, territoriaal gewestelijke lichamen en Provinciale Staten, de rechtstreeks gekozen leden
van de deelgemeenteraden of stadsdeelraden en waterschappen die lid zijn van de partij, alsmede de commissarissen
van de Koningin, (waarnemend) burgemeesters, wethouders, gedeputeerden, bestuurders van waterschappen en voor-
zitters van territoriaal gewestelijke lichamen die lid van de partij zijn, betalen een door het Partijbestuur vast te stellen
contributie aan het centrum.
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PROFIELSCHETS PRESIDIUM 2008-2010

1. Inleiding

Naar aanleiding van de toezegging aan het Congres van december 2005 en het rapport van de commissie-
Vreeman heeft het Partijbestuur voorstellen ontwikkeld met betrekking tot een andere wijze van Congresseren
en het invulling geven aan ledendemocratie. Deze voorstellen zullen worden voorgelegd aan het Congres van
13 en 14 juni 2008. Het Partijbestuur heeft geconstateerd, dat daarmee een ander aanzien van het Presidium
wenselijk is. Het feit dat de zittingstermijn van het huidige Presidium afloopt en een nieuw Presidium geko-
zen dient te worden is voor het Partijbestuur aanleiding tot het opstellen van een profiel dat aansluit bij zijn
voorstellen omtrent Congres, Politiek Forum en Adviesraad Verenigingszaken.

2. Samenstelling Presidium
Voorheen bestond het Presidium uit zeven leden. De invoering van het Politiek Forum en de Adviesraad
Verenigingszaken betekende voor het Presidium een uitbreiding van taken. Al eerder besloot het Congres het
aantal Presidiumleden te stellen op negen. Gezien de ervaringen die daarmee zijn opgedaan is er geen aanlei-
ding om dat aantal nogmaals te herzien.

3. Werkwijze
De invoering van het Politiek Forum en de Adviesraad Verenigingszaken leidde ook tot een andere werkwijze
van het Presidium. Het Presidium koos er voor drie werkgroepen te formeren (Congres, Politiek Forum,
Adviesraad Verenigingszaken). Elke werkgroep telde drie leden en werd aangevoerd door een Presidiumlid,
dat direct verantwoordelijk was voor de voorbereiding van de bijeenkomst van het desbetreffende partijor-
gaan. In sommige gevallen werd er voor gekozen de desbetreffende bijeenkomst te laten voorzitten door de
aanvoerder van de werkgroep, in andere gevallen werd de bijeenkomst geleid door een ander lid van de werk-
groep. Bij het opstellen van deze profielschets is ervoor gekozen deze driedeling in principe te handhaven.
Wel zal bekeken worden in hoeverre de verdere invulling daarvan aangepast kan worden aan de voorstellen
van het Partijbestuur met betrekking tot Congres en ledendemocratie.

4. Karakter van de drie partijorganen en het type leidinggeven dat daarbij past
a) Congres:
Het Congres is het hoogste partijorgaan en neemt uit dien hoofde de besluiten (denk aan beginsel- en verkie-
zingsprogramma’s en voorts de kandidatenlijsten voor de landelijke verkiezingen). Tot op heden is het
Congres een wisselwerking tussen Partijbestuur en afdelingsafgevaardigden. Het Partijbestuur wil daaraan
een component van direct betrokkenheid van – bijvoorbeeld - doelgroepen toevoegen. Dat zou onder andere
kunnen door deze groepen spreek- en stemrecht te geven. Deze nieuwe opzet vraagt van het Presidium het
vermogen om discussies te leiden die zowel door deskundigen bij uitstek  als ook door minder op een
bepaald thema ingevoerde sprekers gevoerd worden. Het Presidium dient een modus te vinden waardoor
allen gelijkelijk in staat worden gesteld hun standpunt voor het voetlicht te brengen. De ervaringen die de
laatste jaren zijn opgedaan met directe discussie tussen afgevaardigden en Partijbestuur voorafgaande aan
besluitvorming zullen daarvoor als grondslag dienen. Maar ook de besluitvorming vereist regie. Gezag en
inlevingsvermogen zijn daarom noodzakelijk om als Presidium leiding te geven aan het Congres.

b) Politiek Forum
In tegenstelling tot het Congres is het Politiek Forum een echt debatorgaan. Leden van het Politiek Forum
gaan rechtstreeks de discussie aan met de leden van de Kamerfracties, de Eurodelegatie en het Partijbestuur.
Dat vergt ook een andere “bagage” om aan die discussies leiding te geven. Immers, de discussies van het
Politiek Forum sluiten aan bij de politieke actualiteit. Dat vereist – naast het kunnen leiden van de discussie -
kennis en betrokkenheid bij de actualiteit. Ervaring in het leiden van politieke debatten (bijvoorbeeld door het
hebben van een journalistieke achtergrond) is daarbij naar de mening van het Partijbestuur een pre.

c) Adviesraad Verenigingszaken
Hoofdthema’s voor de Adviesraad Verenigingszaken zijn besprekingen van organisatorische zaken die spelen
binnen de vereniging, zoals het opstellen van de partijbegroting, de organisatie van lokale en regionale verkie-
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zingen, en overige – organisatorische - zaken waarbij de Adviesraad Verenigingszaken het Partijbestuur van advies
dient. Dit type bijeenkomsten vergt van de vergadervoorzitter in de eerste plaats kennis van statuten en reglemen-
ten en van de dynamiek van de vereniging én het vermogen om daarmee op een correcte maar ook ontspannen
wijze om te gaan. 

5. Op zoek naar
Dit alles afwegende is het Partijbestuur op zoek naar Presidiumleden, die zich gezamenlijk en/of individueel ken-
merken als:
- gezaghebbend
- betrokken bij de politieke actualiteit
- deskundig met betrekking tot de partijorganisatie
Vanzelfsprekend is het van belang dat er zowel vrouwen als mannen, of zij nu jong of oud zijn en al of niet hun
wortels in Nederland hebben, in het Presidium zitting hebben.
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AANBEVELING TE VERKIEZEN LEDEN PRESIDIUM

47

Naar aanleiding van de oproep in ROOD en de publicatie op de website hebben zeventien leden laten weten
geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap van het Presidium. Op basis van de sollicitatiebrieven en de pro-
fielschets zijn dertien leden uitgenodigd voor een gesprek. Naast het ruime aanbod in aantal was er ook spra-
ke van hoge kwaliteit. Bij de eerste lezing van de sollicitatiebrieven viel dit al op; het werd nog eens bevestigd
in de gesprekken zelf. 

Tijdens de gesprekken is niet alleen ingegaan op de werkzaamheden van het Presidium, maar zijn aan alle
kandidaten expliciet vragen voorgelegd betreffende ambitie en beschikbaarheid in tijd. Geen van allen koes-
terde een andere ambitie dan het goed leiden van debatten en besluitvormingsprocessen en met allen kon de
afspraak gemaakt worden dat de partij voor de komende zittingsperiode op hen kan rekenen, zowel in de
voorbereidingstijd voor Congressen en bijeenkomsten van Politiek  Forum/Ledenraad en Adviesraad
Verenigingszaken als bij de onderlinge overleggen die de leden van het Presidium met regelmaat voeren.  

Voor één kandidaat is het gesprek dusdanig verhelderend geweest dat deze besloten heeft haar kandidatuur
in te trekken. Anderzijds hebben de desbetreffende gesprekken het Partijbestuur geleerd dat twee kandidaten
helaas minder geschikt zijn. Daarentegen bieden de overgebleven tien kandidaten een mix van de specifieke
kwaliteiten zoals die genoemd zijn in het profiel: gezaghebbend, betrokken bij de politieke actualiteit en des-
kundig met betrekking tot de partijorganisatie.

Het Congrespresidium bestaat uit negen leden. Het Partijbestuur heeft recentelijk besloten dat het – gezien
de gebeurtenissen uit het verleden –  verstandig is om over te gaan tot het aanwijzen van een plaatsvervan-
gend lid. Het Partijbestuur legt de volgende aanbeveling aan het Congres voor: 

Leden Congrespresidium (in totaal 9) 
Rob Beek (m)
Mirjam Bergervoet (v)
Bert Blase (m)
Tjeerd van Dekken (m)
Fleur Imming (v)
James van Lidth de Jeude (m)
Marnix Norder (m)
Petra Reijntjes (v)
Nina Tellegen (v)

Plaatsvervangend lid:
Jop Fackeldey (m)

Ter informatie: 
Alle overige sollicitanten hebben inmiddels hun kandidatuur ingetrokken.



GEGEVENS KANDIDATEN PRESIDIUM

Jackeldey, J.A. (Jop) (m)
Leeftijd: 48 jaar
Woonplaats: Lelystad
Lid sinds: 1 mei 1987
Functie in de partij: Campagnecoördinator afdeling
Lelystad, Campagnecoördinator gewest Flevoland,
Wethouder Stadsontwikkeling
Functies buiten de partij: Activiteitenbegeleider en
Directeur Technisch Creatief Centrum Nijmegen,
Coördinator Bedrijfsopleidingen stichting IVIO, Hoofd
afdeling Arbeidsmarktgerichte scholing en bedrijfsoplei-
dingen, Directeur a.i. Regionale Transferorganisatie
Flevoland, Projectleider, Partner Innogration
Management Consultants 

Imming, F.G. (Fleur) (v)
Leeftijd: 33 jaar
Woonplaats: Amersfoort
Lid sinds: 11 augustus 1999
Functie in de partij: Raadslid Amersfoort,
Medewerker/redactiemedewerker Socialisme &
Democratie, Medewerker publieksvoorlichting Anne
Vondeling Stichting, 
Functies buiten de partij: Plaatsvervangend voorzitter
gemeenteraad, Voorzitter Presidium gemeenteraad
Amersfoort, vice-voorzitter netwerk van raden van
1000.000+-gemeenten, Communicatieadviseur stads-
deel Zuideramstel, Operationeel manager Adviesbureau
Good Company, Persvoorlichting FNV-Bondgenoten,
Junior reclamecoördinator Intres BV, Redacteur/verslag-
gever/camerajournalist Ahomedia

Lidth de Jeude, J. van (James) (m)
Leeftijd: 63 jaar
Woonplaats: Deventer
Lid sinds: 1 januari 1968
Functie in de partij: Wethouder Utrecht, Bestuurslid
Centrum voor Lokaal Bestuur, Burgemeester van
Deventer
Functies buiten de partij:

Norder, J.M. (Marnix) (m)
Leeftijd: 43 jaar
Woonplaats: Den Haag
Lid sinds: 1 november 1990
Functie in de partij: Wethouder Den Haag, Statenlid,
Fractievoorzitter en Gedeputeerde Provinciale Staten
Zuid-Holland
Functies buiten de partij:

48

Beek, R.G. (Rob) (m)
Leeftijd: 54 jaar
Woonplaats: Rotterdam
Lid sinds: 1 juni 1982
Functie in de partij: Congresafgevaardigde, Lid
Presidium (sinds 2001)
Functies buiten de partij: Secretaris/algemeen directeur
gemeente Papendrecht

Bergervoet, M. (Myriam) (v)
Leeftijd: 48 jaar
Woonplaats: Amsterdam
Lid sinds: 16 juli 1993
Functie in de partij: Lid Dagelijks bestuur Alfred Mozer
Stichting, Deelraadslid, Congresafgevaardigde, Lid
Presidium (sinds 2005), Raadslid
Functies buiten de partij: Bestuurslid
Dierenbescherming afdeling Amsterdam,
Beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken,
Freelance consultant, Manager in algemene dienst
gemeente Velsen, Senior Beleidsadviseur KB gemeente
Utrecht

Blase, A.B. (Bert) (m)
Leeftijd: 49 jaar
Woonplaats: Papendrecht
Lid sinds: 9 oktober 1997
Functie in de partij: Raadslid, Fractiesecretaris,
Fractievoorzitter, Congresafgevaardigde
Functies buiten de partij: Cursusorganisator/docentbe-
geleider, Adviseur communicatie,
Fractiecoördinator/persvoorlichter Tweede Kamerfractie
Unie 55+, Lid MT Unie van Waterschappen, Directeur
Onderwijs, Welzijn en Wijken gemeente Dordrecht, Lid
directieraad gemeente Dordrecht, (Interim-)gemeente-
secretaris/algemeen directeur gemeente Alblasserdam

Dekken, T.R. van (Tjeerd) (m)
Leeftijd: 41 jaar
Woonplaats: Groningen
Lid sinds: 1 januari 1990
Functie in de partij: Voorzitter Jonge Socialisten, Lid
Partijbestuur, Voorzitter gewest Groningen,
Campagnecoördinator gewest Groningen
Functies buiten de partij: Adviseur Jeugd en Jongeren,
Presentator en programmeur debatten, talkshows, con-
ferenties en festivals, Redacteur radio- en televisiepro-
gramma’s, Voorzitter poppodium VERA, Voorzitter
Multi-cultureel jongerenfestival New Attraction



Reijntjes, M.P. (Petra) (v)
Leeftijd: 42 jaar
Woonplaats: Rotterdam
Lid sinds: 19 november 2002
Functie in de partij: Campagnecoördinator afdeling
Rotterdam Noord, secretaris afdeling Rotterdam Noord,
voorzitter afdeling Rotterdam Noord,
Congresafgevaardigde Rotterdam
Functies buiten de partij: Bouwkundig tekenaar en
bestekschrijver, Werkvoorbereider en projectleider,
Projectmanager, Teamleider Projectmanagement

Tellegen, N. (Nina) (v)
Leeftijd: 42 jaar
Woonplaats: Amsterdam
Lid sinds: 14 januari 1997
Functie in de partij: Lid Commissie Zuid-Noord, Lid
“Commissie-Koenders”, Lid Politiek Forum, Lid scenari-
oschrijfteam over de toekomst van Afrika
Functies buiten de partij: Student/Assistent en
Wetenschappelijk medewerker bij Afrika-Studiecentrum,
Lid Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken,
Directeur Stichting Wemos, Algemeen Directeur
Stichting DOEN, vice-voorzitter bestuur Partos, Lid
Raad van Toezicht STOP AIDS NOW!, Lid dagelijks
bestuur Stichting Vluchteling
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PES CONGRESDELEGATIE

PROFIELSCHETS PES-CONGRES DELEGATIE 2008-2010

De Europese Unie is voor Nederland van groot belang. De Europese Unie moet democratischer en socialer worden. Dat
is geen eenvoudige opgave, maar door samen met andere sociaal-democratische partijen in Europa samen te werken, is
het mede mogelijk de krachten te bundelen om onze idealen te vertalen naar de praktijk van alle dag. 

Alle sociaal-democratische partijen in de 27 lidstaten van de Europese Unie tezamen vormen de Partij van Europese
Socialisten (PES). De PvdA is een van de in totaal 32 volwaardige lidpartijen van de PES. Een van de prioriteiten van de
PES op dit moment vormt de voorbereiding van de Europese verkiezingen. Via het opstellen van een Europees manifest
voor de Europese Parlementsverkiezingen in juni 2009, werkt de PES aan een gezamenlijke sociaal-democratische stra-
tegie voor de periode 2009 – 2014 om Europa socialer, democratischer, slagvaardiger te maken. De algemene ledenver-
gadering van de PES (de zogeheten PES council) heeft in november 2007 vier beleidsdocumenten vastgesteld, die de
basis vormen voor een Europees verkiezingsmanifest. De inhoudelijke prioriteiten voor de PES richting de Europese ver-
kiezingen zijn: ‘milieu en klimaat’, ‘een socialer Europa’, ‘de rol van Europa in de wereld – buitenlands beleid’, ‘een
democratischer Europa, meedoen en meebeslissen: diversiteit voorop’. De PES-congresdelegatie levert, in samenwer-
king met het Partijbestuur en de verkiezingsprogramma commissie een bijdrage aan de totstandkoming van het PES
manifest voor de Europese verkiezingen. 

Daarnaast moet ook het intern functioneren van de PES partij democratischer worden. Voor de PES Congresdelegatie
vormt dat één van de andere hoofdtaken. 

De discrepantie tussen enerzijds de toename van de invloed van Europa op Nederlands beleid en anderzijds de bedroe-
vend lage opkomst bij de Europese verkiezingen is zorgwekkend en doen afbreuk het democratisch gehalte van Europa.
De PvdA wil en moet  daarom een actieve rol blijven spelen in de democratisering van de instellingen die de burgers
vertegenwoordigen, het entameren van het publieke debat over Europa en het vergroten van Europees engagement bij
haar lokale, regionale en landelijke vertegenwoordigers.

De PvdA heeft als eerste partij binnen de PES sinds 1997 een (deels) direct gekozen Congresdelegatie. Twee zusterpartij-
en, de Duitse SPD en de Oostenrijkse SPÖ hebben dat voorbeeld inmiddels gevolgd. Met het verschil dat deze delega-
ties alleen actief zijn rond en tijdens Congressen van de PES en verder geen rol hebben binnen hun respectievelijke par-
tijen. De overige 29 lidpartijen kennen geen gekozen delegatie structuur. In overeenstemming met de PES statuten zal
minimaal 40% van de totale PvdA PES delegatie uit vrouwen moeten bestaan. De PES Congresdelegatie wordt in juni
2008 gekozen voor een termijn van twee jaar. 

Sinds de afgelopen EP verkiezingen in 2004, heeft de PES een aantal wijzigingen in haar werkwijze doorgevoerd. Een
van deze wijzigingen betreft tijdstippen waarop Congressen en councils (algemene ledenvergaderingen) worden gehou-
den. In de nieuwe opzet, die reeds in werking is, Congresseert de PES eens in de 2,5 jaar. Hiermee wordt de cyclus van
de zittingstermijn van het EP gevolgd. (deze is 5 jaar, een van de Congressen valt dus iedere keer midden in deze zit-
tingsperiode). In de periode tussen de Congressen in, organiseert de PES jaarlijks een council vergadering. 

Het aantal mandaten van de PvdA tijdens het PES Congres in 2009 is tijdens het afgelopen PES Congres, gehouden in
december 2006 vastgesteld op 10 (waarvan 1 mandaat volgens de PES statuten  rechtstreeks is toegekend aan het
Nederlandse lid van het PES Presidium).  Het aantal zetels in de PES fractie van de betreffende PES lidpartij is mede
bepalend voor het aantal Congresmandaten van die partij. Na iedere EP verkiezing wordt het aantal mandaten opnieuw
verdeeld. 
De huidige 10 mandaten van de PvdA worden verdeeld over vijf in functie benoemde leden en vijf rechtstreeks gekozen
leden. Tezamen vormen zij de PES Congresdelegatie. In overeenstemming met de statuten zullen minimaal vier vrou-
wen lid zijn van de PES Congresdelegatie. 

Het aantal mandaten van de PvdA naar de eerstvolgende PES council in december 2008, is vastgesteld op 4 (waarvan 1
mandaat volgens de PES statuten  rechtstreeks is toegekend aan het Nederlandse lid van het PES Presidium). Deze
mandaten worden verdeeld over twee in functie benoemde leden (waaronder het PES Presidiumlid) en twee recht-
streeks gekozen leden. In overeenstemming met de PES statuten wordt de PvdA delegatie naar de PES council gevormd
door twee vrouwen en twee mannen
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Op het PvdA Congres van juni 2008 worden de rechtstreeks gekozen leden (vijf) gekozen; zij zullen met de leden die er
uit hoofde van hun functie deel van uitmaken, de nieuwe delegatie vormen. Het Partijbestuur doet een voordracht aan
het Congres.

samenstelling
De samenstelling ziet er dan als volgt uit:
• de internationaal secretaris
• het Nederlandse lid van het PES-Presidium (indien iemand anders dan de internationaal secretaris)
• een lid van de Tweede-Kamerfractie
• een lid van de Eurodelegatie
• een lid van de verkiezingsprogramma commissie
• vijf overige leden, te kiezen door het Congres op voordracht van het Partijbestuur
[de partijleider, de partijvoorzitter en de fractievoorzitters van de PvdA Eurofractie, de Tweede-Kamerfractie en de Eerste-
Kamerfractie, alsmede de staatssecretaris van Europese Zaken en de voorzitter van de verkiezingsprogramma commis-
sie kunnen de vergaderingen van de PES-delegatie bijwonen].

Mandaat en prioriteiten
• De PES-congres delegatie levert een bijdrage aan de totstandkoming van de inbreng van de PvdA richting het PES

manifest voor de Europese verkiezingen. 
• De PES Congres delegatie levert een bijdrage aan de totstandkoming van de inbreng van de PvdA naar de PES coun-

cil in december 2008 het PES Congres in 2009. 
• De PES Congres delegatie vergadert vier maal per jaar. Leden zijn beschikbaar om deel te nemen aan deze bijeen-

komsten en zijn bereid om tussentijds via e-mail inhoudelijke reacties te geven om de PvdA bijdrage aan PES docu-
menten mede voor te bereiden. 

• Alle rechtstreeks gekozen leden zijn bereid en beschikbaar om deel te nemen aan het PES Congres in 2009 (zal
plaatsvinden van woensdag t/m vrijdag op een nader door de PES vast te stellen datum). 

• Twee van de vijf gekozen leden zijn bereid en beschikbaar om deel te nemen de PES council in Madrid in december
2008 (zal plaatsvinden van woensdag t/m vrijdag op een nader door de PES vast te stellen datum). 

• Het democratisch gehalte en de inbedding in de partij van de delegatie zijn van groot gewicht. Daarom kiest het
PvdA-congres op voordracht van het Partijbestuur de vijf leden van de PES Congres delegatie. Van de leden van de
PES Congres delegatie wordt verwacht dat zij regelmatig deelnemen aan PvdA leden debatten en bijeenkomsten over
Europese onderwerpen in de partij. De Congres delegatie houdt het Partijbestuur regelmatig op de hoogte van haar
(voorgenomen) activiteiten.

• Alle leden van de PES Congres delegatie leveren een schriftelijke bijdrage aan het jaarlijkse activiteitenverslag van de
PES Congres delegatie en schrijven ieder eens per jaar een inhoudelijk stuk over een Europees politiek thema voor de
website. 

• De PES Congres delegatie wordt inhoudelijk en administratief ondersteund door het internationaal secretariaat. Uit
haar midden benoemt de PES delegatie een voorzitter, die samen met de internationaal secretaris de vergaderingen
van de PES Congres delegatie voorbereidt. Het internationaal secretariaat draagt zorg voor de voorziening van infor-
matie over het Presidium en het coördinatie overleg aan de overige leden van de PES Congres delegatie.

Profiel gekozen leden PES-delegatie
Individuele leden
• Voldoende kennis van de Europese politiek in het algemeen
• Bij voorkeur beschikken over aantoonbare kennis op een van de inhoudelijke deelgebieden, door de PES council beti-

telt als prioriteiten voor het PES manifest voor de Europese verkiezingen.
• De bereidheid te werken als lid van een team. 

In overeenstemming met de PES statuten moeten 2 of 3 van de gekozen leden vrouwen zijn. 

De vijf leden, die de meeste stemmen behalen bij verkiezing op het PvdA Congres op 14 juni 2008, zijn gekozen in de
PES delegatie. 
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AANBEVELING

Naar aanleiding van de oproep voor de PES
Congresdelegatie zijn 23 brieven binnengekomen. Er
zijn 5 plaatsen beschikbaar. 18 kandidaten zijn uitgeno-
digd voor een gesprek. Tijdens de procedure zijn de
kandidaten getoetst aan het functieprofiel, op hun ken-
nis van de PES partij, inhoudelijke thema’s en is
gevraagd naar de taakopvatting van de kandidaten bin-
nen het team. Naast de 5 voorgedragen kandidaten
wordt één opvolger aanbevolen.  

Het Partijbestuur draagt de volgende kandidaten aan: 

1. Mw Janna Besamusca
2. Mw Kirsten Meijer
3. Dhr  Egbert de Vries
4. Mw Marije Volger
5. Dhr Joris Jurriëns

1e opvolger: Dhr Jan Hofste

Niet op de voordracht geplaatste kandidaten: 
Dhr Jan-Willem Vos
Dhr Paul Kapteijn
Dhr Daan Terpstra
Mw Evelien Verdonk
Dhr Patrick van Laake
De 12 overige kandidaten hebben hun kandidatuur voor
bekendmaking ingetrokken. 

GEGEVENS KANDIDATEN

Voorgedragen zijn: 

Janna Besamusca
Leeftijd: 23 jaar
Woonplaats: Utrecht, Utrecht
Lid sinds: 2005
Janna was tot voor kort namens de JS lid van het
bestuur van ECOSY (de jongerenorganisatie gelieerd
aan de PES). In die hoedanigheid nam zij tussen 2005 –
2007 deel aan de bijeenkomsten van de PvdA – PES
Congresdelegatie. Zij volgt een onderzoeksmaster aan
de International School voor Humanities and Social
Sciences en is werkzaam op de afdeling P&O van de
provincie Utrecht. Het landelijk bestuur van de Jonge
Socialisten in de PvdA ondersteunt haar kandidatuur.

Kirsten Meijer
Leeftijd: 28 jaar
Woonplaats: Amsterdam, Noord-Holland
Lid sinds: 2004
Kisten is sinds 2002 werkzaam voor de Alfred Mozer
Stichting. Begonnen als stagiair en nu als project mana-
ger verantwoordelijk voor projecten ter ondersteuning
van de sociaal-democratie in Oost-Europa, de
Kaukasus, Marokko en Jordanië. Daarnaast is zij vanuit
de AMS betrokken bij het stichtingen netwerk van de
PES, het European Forum for Democracy. Zij groeide op
in Zwolle. 

Egbert de Vries
Leeftijd: 39 jaar
Woonplaats: Amsterdam, Noord-Holland
Lid sinds: 1988
Egbert is sinds 2006 stadsdeelvoorzitter van het stads-
deel Oud-Zuid in Amsterdam. Daar voor vervulde hij
diverse functies voor de PvdA. Hij was onder meer
gemeenteraadslid in Amsterdam en voorzitter van de
deelraad in Oud-Zuid. Egbert heeft reeds lange tijd
ervaring als lid van de PES Congresdelegatie, onder
meer een aantal jaren als voorzitter van de gekozen
Congresdelegatie. Hij leverde vanuit die hoedanigheid
onder meer een actieve bijdrage aan de PES verkie-
zingsmanifesten en aan de voorstellen om de PES partij
te democratiseren. 
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Marije Volger
Leeftijd: 36 jaar
Woonplaats: Brussel, buitenland
Lid sinds: 2004
Marije is sinds 2006 lid van het bestuur van de PvdA
afdeling Brussel. In deze hoedanigheid organiseert zij
regelmatig debatten binnen de afdeling over emancipa-
tie, vrouwenrechten en mensenrechten. Zij groeide op
in Luxemburg en is werkzaam als accreditation officer
voor de International Planned Federation European
Network (IPPF) in Brussel. Het bestuur van de afdeling
Brussel ondersteunt haar kandidatuur. 

Joris Jurriëns
Leeftijd: 41 jaar
Woonplaats: Den Haag, Zuid-Holland
Lid sinds: 1988
Joris is werkzaam als senior beleidsmedewerker huma-
nitaire hulp op het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Tussen 1997 en 2007 was hij werkzaam op de
Nederlandse ambassades in Mozambique, Bolivia en
Brazilië. In 1992 was hij een van de oprichters van
ECOSY, de jongerenorganisatie gelieerd aan de PES,
waarvan hij enige jaren penningmeester was. Tussen
1987 en 1991 was hij lid van het algemeen bestuur van
de Evert Vermeer Stichting. 

1e opvolger
Jan Hofste
Leeftijd: 65 jaar
Woonplaats: Bergeijk, Noord-Brabant
Lid sinds 1978
Jan is lid van het bestuur van de PvdA Bergeijk en was
tussen 2003 - 2007 lid van de Provinciale Staten van
Noord-Brabant. Hij was onder meer lid van de commis-
sies Economie & mobiliteit, Europese& Internationale
samenwerking. Hij is lid van de LAO. Na zijn studies
Bedrijfskunde en Elektrotechniek werkte hij bij Philips,
waar hij onder meer als manager verantwoordelijk was
voor productdivisies in de Sovjet Unie en de Baltische
staten. Zijn kandidatuur wordt ondersteund door de
Landelijke PvdA Adviesgroep Ouderen. 

Niet voorgedragen zijn: 

Jan-Willem Vos
Leeftijd: 52 jaar
Woonplaats: Utrecht, Utrecht
Lid sinds: 1999
Jan-Willem was tussen 2001 - 2003 lid van het bestuur
van de PvdA afdeling Utrecht en was lid van de lokale
programmacommissie voor de gemeenteraadsverkie-
zingen. Hij is werkzaam als adviseur bij een bureau op
het terrein van kennis, onderwijs en innovatie. Het
bestuur van de afdeling Utrecht ondersteunt zijn kandi-
datuur.

Paul Kapteijn
Leeftijd: 65 jaar
Woonplaats: Lattrop Breklenkamp, Overijssel
Lid sinds 1971
Paul is voorzitter van de vereniging Democratisch
Europa, een onafhankelijke vereniging die zich sterk
maakt voor de democratische grondrechten in de EU.
Voor zijn pensionering was hij werkzaam aan de
Universiteit van Amsterdam. Onlangs verhuisde hij
naar Overijssel. 

Daan Terpstra
Leeftijd: 23 jaar
Woonplaats: Amsterdam, Noord-Holland
Lid sinds: 2006
Daan volgt de studie Political Science aan de UvA in
Amsterdam en was tussen 2004 en 2007 lid van de stu-
dentenvereniging voor internationale betrekkingen in
Groningen. 

Evelien Verdonk
Leeftijd: 37 jaar
Woonplaats: Amsterdam, Noord-Holland
Lid sinds 2002
Evelien is sinds 2005 duo raadslid voor de PvdA en zit
in de commissie Welzijn, Sport en Cultuur & ruimtelijke
ordening in Oost-Watergraafsmeer. Zij is als controller
werkzaam voor het ministerie van Defensie.

Patrick van Laake
Leeftijd: 41 jaar 
Woonplaats: Enschede, Overijssel
Lid sinds 2007
Patrick is werkzaam als universitair docent aan het
International Institute for Geo-information Science and
Earth Observation ITC in Enschede. 
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AANBEVELING TE VERKIEZEN LEDEN 
BEROEPSCOMMISSIE

Naar aanleiding van de oproep in Rood en de publicatie op de website hebben twaalf leden laten weten geïnteresseerd
te zijn in het lidmaatschap van de beroepscommissie. Op basis van de sollicitatiebrieven en de profielschets zijn 6
leden uitgenodigd voor een gesprek. Er zijn 6 plaatsen beschikbaar (3 leden en 3 plaatsvervangend leden). 

Bij het lezen van de brieven en de CV’s en het voeren van de sollicitatiegesprekken is gelet op de achtergrond van de
kandidaten (juridische achtergrond, ervaring in bezwaar- en beroepscommissies en ervaring in en kennis van de partij). 

De voordracht luidt aldus:

Beroepscommissie:
1. Cathrijn Haubrich-Gooskens
2. Maarten Oosterhagen
3. Henk Peters

Plaatsvervangend leden:
1. Winnie Blok-Melai
2. Peter de Haan
3. Patricia Dijksteel.

Ter informatie:
Alle overige sollicitanten hebben inmiddels hun kandidatuur ingetrokken.
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CV-GEGEVENS KANDIDATEN 

BEROEPSCOMMISSIE

Oosterhagen, M.T. (Maarten) (m) 
Leeftijd: 47
Woonplaats: Rotterdam
Lid sinds: 1 februari 1986
Functies in de partij: o.a. penningmeester, secretaris en
voorzitter afdeling Rotterdam Centrum-Noord, campag-
neleider, secretaris en campagnemanager Rotterdam
Functies buiten de partij: o.a. assistent in opleiding bij
de vakgroep Staats- en Bestuursrecht, universitair
docent Staats- en Bestuursrecht, (senior) adviseur
bestuursdienst Rotterdam, lid diverse bezwaar- en
beroepscommissies

Peters, H.E.G. (Henk) (m) 
Leeftijd: 48
Woonplaats: Geleen
Lid sinds: 11 december 1997
Functies in de partij: o.a. lid bestuur afdeling Geleen, lid
gemeenteraadsfractie Sittard-Geleen
Functies buiten de partij:o.a. advocaat, rechter plaats-
vervanger, lid Raad voor de Strafrechtstoepassing, lid
diverse bezwaar- en beroepscommissies
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Blok-Melai, W.M. (Winnie) (v) 
Leeftijd: 58
Woonplaats: Amstelveen
Lid sinds: 1 mei 1974
Functies in de partij: o.a. afdelingssecretaris, afdelings-
voorzitter, lid gemeenteraadsfractie, fractievoorzitter en
wethouder
Functies buiten de partij: o.a. docent recht en wetsken-
nis, plaatsvervangend griffier Centrale Raad van Beroep

Dijksteel, P (Patricia) (v) 
Leeftijd: 43
Woonplaats: Amsterdam
Lid sinds: 3 november 1994
Functies in de partij: Lid Provinciale Staten en secretaris
onderafdeling
Functies buiten de partij: jurist bij gemeente Dordrecht
en Ministerie van Justitie, bestuurlijk juridisch mede-
werker, beleidsmedewerker juridische zaken, lid diverse
bezwaar- en beroepscommissies

Haan de, P.A. (Peter) (m)
Leeftijd: 59
Woonplaats: Leeuwarden
Lid sinds: 1 januari 1971
Functies in de partij: o.a. juridisch beleidsmedewerker,
beleidsadviseur, lid Bestuurs- en Concernstaf
Functies buiten de partij: o.a. afdelingssecretaris, lid
onafhankelijke beroepscommissie PvdA Leeuwarden,
coördinator werkgroep Politiek Café, lid diverse
bezwaar- en beroepscommissies

Haubrich-Gooskens, C.T.E.M. (Cathrijn) )v) 
Leeftijd: 63
Woonplaats: Deil
Lid sinds: 1 november 1974
Functies in de partij: o.a. gemeenteraadslid, wethouder,
statenlid, lid Eerste Kamer
Functies buiten de partij: o.a. advocaat, lid diverse
bezwaar- en beroepscommissies



OPGEVOERDE MOTIES

2. Zaanstad 
Doetinchem, Bloemendaal/Bennebroek
Motie 'Profijtbeginsel Hoger Onderwijs'
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda
1. Constateert dat

a. de afgelopen jaren meerdere partijkopstukken
(ministers Plasterk en Bos) hebben opgeroepen
om het profijtbeginsel in het Hoger Onderwijs wel-
licht op een andere manier toe te passen. Het pro-
fijtbeginsel houdt in dat zij, die van een dienst
gebruik maken daar meer voor dienen te betalen.
Zo pleitte Tichelaar als fractievoorzitter in januari
j.l. in een interview met Vrij Nederland er voor het
collegegeld volledig vrij te geven in welk geval col-
legegelden van boven de 20 duizend euro niet
ongewoon zouden zijn;

b. het profijtbeginsel echter al van toepassing is. Zij
die later financieel baat hebben van hun opleiding
betalen dan immers ook meer belasting. Op ter-
mijn kan de overheid zo zelfs een veelvoud van het
bedrag ontvangen dat ze als subsidie in de student
investeert. Dit nog los van de bredere maatschap-
pelijke voordelen die hoogopgeleiden veroorzaken;

c. het opwerpen van extra financiële drempels de toe-
gang tot het Hoger Onderwijs op korte termijn en
de schatkist op de lange termijn kan schaden;

d. het PvdA verkiezingsprogramma vermeld dat 'er
geen nieuw beleid zal komen op het vlak van colle-
gegelddifferentiatie, open bestel en selectie aan de
poort'.

2. Concludeert dat
a. de PvdA staat voor een financieel toegankelijk

Hoger Onderwijsstelsel;
b. het profijtbeginsel middels het belastingstelsel nu

al goed tot uiting komt. Op termijn heeft dus niet
alleen de maatschappij maar ook de schatkist baat
bij hoger opgeleiden. De kosten gaan nu eenmaal
voor de baten uit;

c. het voor de PvdA niet nodig is zich te richten op het
verder vrijgeven en differentiëren van collegegeld. 

PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Vervangen: “Concludeert dat…van collegegeld” Door: De
PvdA staat voor financieel toegankelijk hoger onderwijs.
De PvdA zal alleen ontwikkelingen steunen die de kwali-
teit en de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs als
stelsel in tact laten en/of verder versterken. Toelichting:
Eens met de strekking van de motie, maar de stelling
dat het profijtbeginsel nu al wordt toegepast gaat niet
helemaal op. Daarbij sluit de motie in ongewijzigde
vorm uit dat excellente studenten op eigen kosten extra
onderwijs kunnen genieten. Extra opties in het Hoger
Onderwijs als university colleges en onderwijs trajecten
met extra inzet moeten de mogelijkheid houden om
meer collegegeld te vragen. Excellente studenten met
meer aandacht en meer kansen, hoeven dat niet ten

56

1. Zaanstad 
Doetinchem, Etten-Leur, Bloemendaal/Bennebroek
Motie 'De PvdA steunt alle klokkenluiders'
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda
1. Constateert dat

a. het in Nederland ontbreekt aan een goede regeling
voor klokkenluiders;

b. Ad Bos in 2001 de bouwfraude aan het licht bracht
waar de overheid honderden miljoenen aan ver-
diende, Bos zelf zijn baan verloor, geen rechtsbij-
stand kreeg, zijn huis moest verkopen en nu in een
camper woont;

c. de PvdA-fractie in 2007 een motie om een klokken-
luidersfonds voor alle burgers in te stellen aan een
meerderheid hielp. Deze motie overigens nog niet
in praktijk is gebracht;

d. mr. Pieter van Vollenhoven in de Zembla-uitzending
van 20 april j.l. pleitte voor een onafhankelijk insti-
tuut om klokkenluiders beter te beschermen.
Tevens was te zien hoe in de VS klokkenluiders
recht hebben op ca. 15 procent van het boetebe-
drag;

e. uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht is
gebleken dat regelingen voor klokkenluiders bij de
overheid niet werken;

f. minister ter Horst vervolgens heeft toegezegd om
komend najaar alsnog met een voorstel te komen
om klokkenluiders te beschermen, indien ze voor
de overheid werken.

2. Concludeert dat
a. de PvdA fractie lof verdient voor haar inzet om een

fonds in te stellen voor alle klokkenluiders;
b. Het wenselijk is dat minister ter Horst in haar voor-

stel
b1. een regeling voorstelt om ook die klokkenlui-

ders te beschermen die niet voor de overheid
werken;

b2. het mogelijk maakt dat klokkenluiders zich kun-
nen wenden tot een passende en onafhankelijke
instantie;

b3. het mogelijk maakt dat klokkenluiders adequaat
worden beschermd tegen financiële onzeker-
heid, bijvoorbeeld door het instellen van een
klokkenluidersfonds. 

PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Vervangen: “Concludeert dat…van een klokkenluiders-
fonds.” Door: Spreekt uit dat de Kamerfractie en PvdA-
bewindslieden op korte termijn zorg moeten dragen voor
een toereikende bescherming van klokkenluiders zowel
bij de overheid als daarbuiten. 
Toelichting: Dit geeft de Tweede Kamerfractie en het
kabinet meer ruimte tot handelen, terwijl de strekking
dezelfde blijft. 



koste van de normale student te doen die ook kwalita-
tief goed onderwijs verdient. Datzelfde geldt voor het
verder vrijgeven en differentiëren van collegegeld. De
basis is kwalitatief goed voor iedereen en kan voor over-
heidscollegegeld genoten worden. Wie meer wil betalen
kan meer krijgen. De afweging is aan de student zelf.
Experimenten met honeurs program’s wijzen uit dat stu-
denten die die volgen, zich meer uitgedaagd voelen.
Overigens heeft minister Plasterk hier op vrijdag 9 mei
van gezegd dat het kabinet een punt zal zetten achter
de jarenlange discussie over differentiatie van collegegel-
den in het hoger onderwijs, en de mogelijkheden voor
universiteiten en hogescholen om studenten te selecte-
ren. ‘We gaan het niet doen’ verklaarde hij.

3. Tubbergen 
Motie ‘OV-kaart voor alle MBO’ers’
Het Partijcongres van de Partij van de Arbeid, in verga-
dering bijeen te Breda op 13 en 14 juni 2008,
1. Constateert dat:

a. momenteel HBO'ers en universitaire studenten
vanaf hun 16e levensjaar wél een OV-kaart krijgen,
maar MBO'ers pas vanaf hun 18e levensjaar;

b. het PvdA-Partijcongres al meerdere malen, bijvoor-
beeld bij het vaststellen van het verkiezingspro-
gramma en bij haar bijeenkomst in Amsterdam op
6 oktober 2007, zich heeft uitgesproken voor het
realiseren van een OV-kaart voor MBO’ers van 16
en 17 jaar;

c. deze wens nog steeds niet gerealiseerd is
2. Overweegt dat:

a. veel MBO-studenten momenteel hun studiekeuze
niet laten bepalen door de studie van hun voorkeur,
maar door de reiskosten die zij moeten maken als
gevolg van hun studiekeuze;

b. dit vanuit sociaal-democratisch oogpunt een zeer
onwenselijke situatie is;

c. vanuit minister Eurlings en staatssecretaris van
Bijsterveldt keer op keer het geluid komt dat er
geen geld beschikbaar is voor de OV-kaart voor
MBO’ers van 16 en 17 jaar, terwijl zij wel geld weten
vinden voor grote spoorwegoperaties, OV-kaarten
voor afgestudeerden en wegverbredingen;

d. het vanuit dat oogpunt dus geen kwestie is van
geldgebrek, maar van het stellen van prioriteiten.

3. Spreekt opnieuw, zoals in het verkiezingsprogramma
reeds stond vermeld, de wens uit dat ook MBO’ers
van 16 en 17 jaar een OV-kaart krijgen,

4. Verzoekt de PvdA-Tweede Kamerfractie en de PvdA-
bewindslieden het realiseren van deze wens tot abso-
lute prioriteit te verheffen. 

PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Vervangen: ‘Spreekt opnieuw uit… prioriteit te verheffen’
Door: ‘Verzoekt de Tweede Kamerfractie en de PvdA-
bewindslieden aandacht te besteden aan de vervoerspro-
blematiek van MBO scholieren van 16 en 17 jaar en vóór
1 augustus 2009 te komen met nieuwe voorstellen en
financieringsvormen te komen op dit punt.’ 
Toelichting: Op dit moment wordt over dit probleem
gesproken met de betrokken partijen, waarbij de streef-

datum om tot een oplossing te komen 1 augustus 2009
is. De voorgestelde formulering geeft de Kamer en de
bewindspersonen meer ruimte, met inachtneming van
de strekking van de motie.

4. Zaanstad 
Houten, Bloemendaal/Bennebroek
Motie ‘Duidelijkheid over de JSF’
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni te Breda,
1. Constateert dat:

a. de PvdA sinds 2002 om een aantal redenen een
tegenstander is van het aanschaffen van de Joint
Strike Fighter (JSF). Het PvdA verkiezingsprogram-
ma van 2006 was duidelijk 'Nederland stapt uit het
JSF-project';

b. in de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen
werd veelvuldig genoemd hoe 'de tien miljard
exploitatiekosten beter gebruikt kunnen worden
om te investeren in verpleegtehuizen';

c. het regeerakkoord van 2007 vermeldt dat het kabi-
net pas in 2010 een besluit zal nemen over de
opvolging van de F16 op basis van 'een vergelijking
voor wat betreft prijs, kwaliteit en levertijd met
mogelijke andere toestellen';

d. de Algemene Rekenkamer in 2006 de kosten schat-
te op 14,6 miljard euro voor 85 JSF toestellen tegen-
over de veel lagere schatting uit 1999 van 4,5 mil-
jard euro voor 114 toestellen. Bovendien kon er
geen inzicht worden gegeven in de verdere kosten-
ontwikkeling;

e. de orders voor het Nederlandse bedrijfsleven ver
achterblijven bij de eerdere toezeggingen, terwijl de
kosten explosief stijgen;

f. het PvdA rapport 'In dienst van Nederland, in
dienst van de wereld' uit 2007 de noodzaak noemt
voor een fundamentele discussie over de besteding
van de defensie middelen in het licht van diverse
ontwikkelingen als het einde van de koude oorlog
en de toegenomen nadruk op vredesmissies;

g. op 29 februari j.l. het kabinet instemde met een
nieuwe investeringsfase van het JSF project.
Diverse media waren kritisch. Zo kopte Elsevier
'PvdA toch bereid tot aankoop van JSF' waarbij
werd genoemd hoe opvallend soepel het PvdA-deel
van het kabinet, onder druk van het CDA, akkoord
was gegaan met de aanschaf van 2 test toestellen
en dat terugtrekking uit het project steeds onmoge-
lijker aan het worden was. In de publieke perceptie
ontstond zo (wellicht onterecht) het beeld van
'gedraai';

h. het voor de duidelijkheid goed is als het Congres
zich wederom uitspreekt over de positie ten aan-
zien van de JSF.

2. Concludeert dat:
a. het regeerakkoord dient te worden uitgevoerd. Pas

na het maken van een vergelijkende studie met
andere toestellen kan er sprake zijn van het nemen
van onomkeerbare beslissingen, inclusief de aan-
koop van testtoestellen;
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b. alvorens er wordt besloten over de opvolging van
de F16 zal er partijbreed worden gesproken over de
uitkomst van een dergelijk onderzoek waarbij ook
de gewone leden worden betrokken;

c. er moet een opvolger komen voor de F16 en dat
kan op termijn miljarden kosten, straaljagers zijn
nu eenmaal duur. Bij de bepaling van het totaal
aantal noodzakelijk te kopen toestellen dient er
echter ook kritisch te worden gelet op- de andere
begrotingsprioriteiten die er vanuit sociaal-demo-
cratisch oogpunt kunnen zijn, bij voorbeeld inzake
de tekorten in de zorg;

d. in deze discussie dient ook het rapport 'In dienst
van Nederland, in dienst van de wereld' mee te
worden genomen waarbij er dieper wordt ingegaan
op de vraag hoe het aanschafbeleid van defensie
met de tijd mee dient te veranderen. 

PREADVIES: OVERNEMEN 
Toelichting: Ondersteuning van het huidige beleid 

5. Haarlem 
Bloemendaal/Bennebroek
Motie: ‘terugdringen van de bestaande en in ontwikke-
ling zijnde grootschalige zorgvoorzieningen’ 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda 
1. Overweegt dat

a. er nog steeds een trend is tot het instandhouden en
ontwikkelen van grootschalige zorg voorzieningen
voor ouderen en gehandicapten;

b. deze grootschaligheid mede veroorzaakt wordt
door bestaande financieringsstructuren, met name
door het accent op uitkeringen in natura.

2. Verzoekt het Partijbestuur er bij de Tweede
Kamerfractie op aan te dringen: 
a. dat de mogelijkheden voor persoonsgebonden

financiering in de AWBZ, de Zorgverzekeringswet
en de WMO worden verruimd;

b. persoonsgebonden financiering in deze wetten
beter dient te worden verankerd en niet langer te
worden gebonden aan subsidieplafonds. 

Toelichting: Verwacht mag worden dat door het stimule-
ren van persoonsgebonden financiering, de wens van
veel patiënten/cliënten tot het gebruik maken van, of
het zelf ontwikkelen van, kleinschalige voorzieningen
beter kan worden gehonoreerd en dat bestaande aan-
bieders van zorg meer gestimuleerd worden hun aan-
bod aan te passen aan de wensen van hun (potentiële)
cliënten. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
1a, 1b  en 2a wordt overgenomen 
2b wordt: ‘persoonsgebonden financiering in deze wet-
ten beter dient te worden verankerd’. 
Verwijderen: ‘en niet langer…subsidieplafonds’. 
Toelichting: Een open einde regeling kan voor financiële
problemen zorgen en is daarom niet wenselijk. Indien er
tekorten ontstaan moet op dat moment naar een pas-
sende oplossing worden gezocht.

6. New York 
Londen/VK, Uithoorn, Houten, Brussel/België
MOTIE van de Afdeling New York ‘individueel stem-
recht’
Het Partijcongres, op 13 en 14 juni bijeen in Breda, 
1. Overweegt dat:

a. de afstand tussen politiek en de bevolking als
steeds groter wordt ervaren;

b. democratie een fundamentele sociaal-democrati-
sche waarde is en daarom naast vrijheid, sociale
rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit in
de allereerste zin van het beginselprogramma is
vastgelegd als een van de idealen van de sociaal-
democratie;

c. in een ‘ledendemocratie’ de leden het voor het zeg-
gen hebben en niet de afdelingen;

d. door middel van stemmen per telefoon en via inter-
net de besluitvorming van de partij minder afhan-
kelijk kan worden gemaakt van fysieke aanwezig-
heid op afdelingsvergaderingen of
Partijcongressen;

e. de goede ervaringen met de directe verkiezingen
voor partijleider en partijvoorzitter hebben bewe-
zen dat er geen technische beletselen zijn bij het
geven van directe invloed aan individuele leden op
de besluitvorming van de partij.

Concludeert dat:
a. het Partijbestuur wordt opgedragen om nog dit

kalenderjaar een systeem van one man one vote te
ontwikkelen, waarin i) elk partijlid op geordende
wijze directe invloed kan uitoefenen op de besluit-
vorming binnen de partij; en ii) de besluitvorming
op Partijcongressen met behulp van stemmen per
telefoon en internet zo inclusief mogelijk wordt
gemaakt.

En gaat over op de orde van de dag. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Het Partijbestuur vindt het van groot belang dat indivi-
duele leden betrokken worden bij het besluitvormings-
proces op het Congres en bij de Politieke Ledenraad.
Tegelijkertijd hecht het Partijbestuur aan de ruggen-
graat van de partij: de afdelingen. Het voorstel van het
Partijbestuur doet zowel recht aan de positie van indivi-
duele leden en afdelingen. Dit voorstel houdt rekening
met al die partijgenoten die niet actief zijn via de afde-
lingen maar wel inhoudelijk mee willen praten en beslis-
sen op het Congres. Deze motie voorstel miskent de
mobilisatiekracht en deskundigheid van de afdelingen.

7. Rotterdam 
Motie ‘Individuele leden en de gewestelijke vergadering’
Het Congres van de Partij van de Arbeid, op 13 en 14
juni 2008 bijeen te Breda,
1. Overweegt dat:

a. het Partijbestuur de invloed van individuele leden
in de PvdA wil vergroten;

b. het Partijbestuur daartoe onder andere voorstelt
om individuele leden toegang, spreekrecht en
stemrecht voor het Congres te geven.
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2. Constateert dat:
a. dat de leden daarmee dus stemrecht hebben op

afdelingsniveau en op landelijk niveau;
b. het voor vitale gewesten van belang is dat ook daar

individuele leden hun invloed uit kunnen oefenen.
3. Draagt het Partijbestuur op om vooruitlopend op de

aangekondigde statutenwijziging zo spoedig als
mogelijk te regelen dat individuele leden toegang,
spreekrecht en stemrecht hebben voor de gewestelijke
vergaderingen, waarbij analoog aan de regeling voor
de stemverhouding tussen afgevaardigden en indivi-
duele leden voor het Congres ook een dergelijke rege-
ling voor die verhouding op de gewestelijke vergade-
ringen wordt opgesteld, na advies door de Adviesraad
Verenigingszaken. 

PREADVIES: AFWIJZEN 
Sympathiek voorstel, maar het Partijbestuur stelt voor
om eerst de huidige voorstellen in te voeren en vervol-
gens te evalueren, alvorens verdere stappen op het
gebied van ledendemocratie te nemen. Overigens heb-
ben individuele leden al wel spreekrecht bij de geweste-
lijke vergadering. 

8. New York 
Geneve, Londen/VK, Brussel/België, 
Bloemendaal/Bennebroek, Etten-Leur
m.b.t. voorstel 3 sub 13, de samenstelling van de
Politieke Ledenraad
Wordt toegevoegd: 
f) Twee leden namens de Afdelingen buiten Nederland

(Brussel, Genève, London en New York), zonder dat
deze twee leden van dezelfde Afdeling mogen zijn. 

Toelichting: Van oudsher is de PvdA een sterk internatio-
naal gerichte partij, hoogstwaarschijnlijk zelfs de meest
internationaal gerichte partij van Nederland. Met de
recente oprichting van de Afdeling Londen kent de
PvdA inmiddels vier buitenlandse afdelingen in wereld-
steden, en is het duidelijk dat de ledenvertakkingen
wereldwijd zich uit beginnen te breiden. De vier afdelin-
gen vertegenwoordigen een groot internationaal net-
werk van PvdA’ers dat op regelmatige basis frisse en
nieuwe ideeën inbrengt. De fysieke afstand van waaruit
geopereerd dient te worden maakt het niet altijd moge-
lijk om op het niveau mee te kunnen doen binnen de
PvdA als gewenst. Instelling van 2 permanente plaatsen
voor (verschillende leden van) de buitenlandse
Afdelingen zou recht doen; recht doen aan de interna-
tionale insteek van de Partij zelf als het de facto gebrek
aan potentiële participatie vanuit de internationale afde-
lingen. 
De PvdA was jarenlang een voorloper in het gebruik van
technische mogelijkheden voor haar politieke doelein-
den. Deze positie lijkt verspeeld, maar kan worden
teruggewonnen. Anno 2008 is het eenvoudig te regelen
(bijv. live streaming via Skype) dat ook bovengenoemde
leden actief een bijdrage kunnen leveren aan de verga-
deringen en output van de Politieke Ledenraad, zelfs
met het tijdsverschil van de betreffende steden in aan-
merking genomen. 

PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Deze motie is ook als amendement ingediend bij de
Congresvoorstellen ledendemocratie en wordt daar
behandeld. Het Partijbestuur stelt voor dat de buiten-
landse afdelingen zich bundelen en zo het niveau krijgen
van een door het Partijbestuur erkende regio. Zo kan
één lid namens de afdelingen buiten Nederland (Brussel,
Genève, London en New York) lid worden van de
Politieke Ledenraad. 

9. Zutphen 
Bloemendaal/Bennebroek
Motie: Oproep tot uitvoering van de door het Congres
d.d. 17 februari 2007 in Zwolle aangenomen motie met
de titel: 'Verspreiding en verbreding van kennis over
kernenergie'. 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda, 
1. Constateert dat: 

a. aan de aangenomen motie 'verspreiding en verbre-
ding kennis over kernenergie' geen uitvoering is
gegeven.

2. Is van mening dat: 
a. dit een treurige zaak is. 

3. Roept de Tweede Kamerfractie, de delegatie in het
Europees Parlement en het Partijbestuur op om; 
a. alsnog uitvoering te geven aan bovengenoemde

aangenomen motie. 
4. en gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Na februari 2007 is door het kabinet een heel
beleidsprogramma ingericht (“Schoon en Zuinig”) waar-
mee klip en klaar is aangetoond dat we tot 2020 geen
kernenergie nodig hebben en ons gaan concentreren op
andere vormen van energie die wél duurzaam zijn. De
aandacht en inspanningen van Tweede Kamerfractie en
kabinet zijn daarop gericht. 

10. Zutphen 
Culemborg, Elburg, Doetinchem, Houten
Motie: ‘De financiële afdrachten per lid aan de afdelin-
gen’.
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni 2008 in Breda, 
1. Overweegt dat:

a. de motie actueel is gelet op de Congresvoorstellen
en het werkplan Partijbestuur 2007 – 2009, hoofd-
stuk 3 ‘Een partij met bloeiende afdelingen’, waarin
wordt gerefereerd aan het probleem dat afdelingen
en gewesten met regelmaat oplopen tegen een
tekort aan middelen;

b. met name de kleine afdelingen (500-) tegen een
tekort aan financiële middelen aanlopen waardoor
zij hun taken en ambities moeizaam waar kunnen
maken.

2. Constateert dat:
a. er een verschil bestaat tussen de financiële afdrach-

ten per lid aan de 500- afdelingen en de 500+ afde-
lingen; 

b. er geen rechtvaardiging te vinden is in het verschil
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in afdracht tussen de 500+ en 500- afdelingen.
3. Roept het Partijbestuur op; 

a. Een einde te maken aan het onderscheid in de
financiële afdrachten per lid aan de afdelingen. 

4. En gaat over tot de orde van de dag 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Van grote afdelingen wordt verwacht dat ze een binden-
de rol in de regio spelen. Grotere afdelingen hebben (al
met al) minder moeite om vrijwilligers te vinden en zijn
dus in staat meer activiteiten te ontplooien waarop
meer mensen af kunnen komen. Deze activiteiten heb-
ben eveneens een aanzuigende werking op leden uit
andere (kleinere) afdelingen, maar kosten wel meer geld.
Door de nieuwe boekhoudmethode (begroting, werkplan
en realisatie zijn inzichtelijk voor Partijbestuur en
gewestbestuur) hebben we juist inzicht in de besteding
van middelen. Het zijn juist de kleinere afdelingen die
geld over houden. Kleine actieve afdelingen die geld
tekort komen, kunnen een beroep doen op de gewesten.
Daarnaast is in het werkplan van het Partijbestuur
opgenomen dat afdelingen die een regionale activiteit
organiseren een beroep kunnen doen op het
Projectfonds Regionale Activiteiten. Tenslotte krijgen
kleine afdelingen een grotere rol in de Adviesraad
Verenigingszaken. Het Partijbestuur stelt voor om deze
discussie daar verder te voeren. 

11. De Bilt 
Motie ‘regionale vaststelling kieslijsten Tweede Kamer’.
Het PvdAcongres etc
1. Verzoekt het Partijbestuur bij de uitwerking van de

aangenomen voorstellen Ledendemocratie ook een
wijziging voor te bereiden van de statuten (art 22) en
deze na goedkeuring door de Adviesraad Verenigings-
zaken zonodig ook experimenteel toe te passen zodat 
a. de vaststelling van de kandidatenlijsten voor de

Tweede Kamer hoofdzakelijk in de gewesten plaats
vindt;

b. het Partijbestuur na overleg met de betrokken
gewesten en de partij-organisatie in de drie grote
steden kan beslissen dat in enkele gevallen de lijst
niet per gewest maar per kiesdistrict wordt vastge-
steld (met name in de drie grote steden die immers
een eigen kiesdistrict vormen);

c. de eerste plaatsen op de gewestelijke lijst bij voor-
keur worden vastgesteld na ledenraadpleging met
overdraagbare stem, maar anders, bv wegens tijd-
nood na Kamerontbinding, alleen door de gewest-
vergadering worden bepaald, evenals een mogelij-
ke staart van de lijst, en;

d. dat het Congres, of in geval van tijdnood de
Politieke Ledenraad, kan bepalen dat een landelijke
top van max. vijf personen alle kieslijsten zal aan-
voeren, waarbij de lijsttrekker zo mogelijk wordt
bepaald door een landelijke ledenraadpleging, en
de mogelijke overige plaatsen op voorstel van het
Partijbestuur door Congres of Politieke Ledenraad;

e. en bedankt de centrale kandidatencommissie voor
het werk tav 2e Kamerlijsten. 

Toelichting: Veel PvdAleden vinden poppetjes nog

belangrijker dan het program. Deze motie herstelt ruw-
weg de procedure zoals die in de jaren 70 en 80 werd
gevolgd, maar uitgebreid met de nieuwe methode van
ledenraadpleging waardoor regionale "voorverkiezin-
gen" ontstaan. Ook de mogelijke landelijke top bestond
toen. Deze personen worden door de Kiesraad een kies-
district "toegeloot" (en kieskring Dordrecht was altijd
erg trots als Joop den Uyl daar weer terecht kwam).
Deze regionale kandidaatstelling werd begin jaren
negentig vervangen door de centrale procedure met als
belangrijkste argumenten: (a) soms bleken regionale
kandidaten minder goed te functioneren, en (b) een
goede spreiding van deskundigheden kan anders niet
worden verkregen. Afgemeten aan kandidaten die vier
jaar later geen verkiesbare plek kregen, is de situatie (a)
niet verbeterd; en na het vertrek van Aleid Wolfsen heeft
de huidige fractie (b) geen jurist. Natuurlijk kan het
Partijbestuur een beperkt aantal nieuwe kandidaten (bv
tien) aanbevelen voor een verkiesbare plaats, maar dat
hoeft niet in de statuten te worden vastgelegd.
De kandidering voor het Europees Parlement (minder
dan 10 verkiesbare plaatsen) en voor de Eerste Kamer
(ca 15 verkiesbaar) kan ook vanwege de te verwachten
mindere belangstelling van de leden vooralsnog beter
centraal blijven. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Het Partijbestuur constateert een spanning of er bij de
interne kandidaatstelling sprake moet zijn van een
gegarandeerde regionale spreiding of dat we moeten
blijven streven naar een evenwichtige samenstelling van
de fractie en daarmee van de kandidatenlijst voor wat
betreft man/vrouw verhouding, doelgroepen, regio’s en
expertise. De discussie over dit onderwerp speelt al lan-
ger. In 2003 is er zelfs een speciale Commissie Interne
Kandidaatstelling geweest en stond het onderwerp
geagendeerd op het Congres. Toen wilde het
Partijbestuur en de invloed van individuele leden en van
de regio’s vergroten op de kandidaatstellingsprocedure.
Zo lag er een voorstel om per kieskring de regionale
PvdA kandidaat te laten aanwijzen middels een algeme-
ne ledenraadpleging. Dit voorstel heeft het toen niet
gehaald. De uiteindelijke Congres uitspraak luidde dat
de regionale spreiding van de kandidaten verzekerd
moest worden via een verscherpte opdracht aan de kan-
didaatstellingscommissie. Die verscherpte opdracht is er
vervolgens ook gekomen. De commissie van Jeltje van
Nieuwenhoven moest zorgen, en heeft dat ook ten uit-
voer gebracht, dat bij de eerste 30 kandidaten in elk
geval elke provincie vertegenwoordigd diende te zijn.
Het Partijbestuur wil vasthouden aan de
Congresuitspraak van 2005, maar wil blijven nadenken
om de invloed van leden te vergroten op het besluitvor-
mingsproces. Het rapport van de commissie interne kan-
didaatstelling blijft nog steeds van waarde. Wat het
Partijbestuur toentertijd niet wilde en nu nog steeds niet
wil, is teruggaan naar de oude situatie waarbij de
gewestelijke vergadering (waar leden geen stemrecht
hebben) de kandidaat van haar keuze te laten aanwij-
zen. Deze wijze van verkiezing komt niet tegemoet aan
de punten die we graag behouden zouden willen zien:
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namelijk een evenwichtige samenstelling van de fractie
en daarmee van de kandidatenlijst voor wat betreft
man/vrouw verhouding, doelgroepen, regio’s en experti-
se. Om de betrokkenheid van kandidaten in de partij te
vergoten heeft het Partijbestuur ook zelf een voorstel
(voorstel 6 ledendemocratie) daartoe opgenomen in de
Congresstukken. Het Partijbestuur acht het wenselijk om
met het oog op toekomstige kandidatenlijsten de verbin-
ding van vertegenwoordigers met de partij tot een rand-
voorwaarde voor kandidaatstelling te verheffen. Het
Partijbestuur stelt dan ook voor om volksvertegenwoordi-
gers die zich voor een volgende termijn wensen te kandi-
deren pas toe te laten tot de kandidaatstellingsprocedure
indien zij zich gesteund weten door de vereniging. 

12. Tilburg 
Apeldoorn, Etten-Leur
Motie ‘Sabbat’
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni 2008 in Breda, 
1. Overweegt dat:

a. afgevaardigden en belangstellenden zoveel moge-
lijk de gelegenheid moet worden geboden het
Congres van de Partij van de Arbeid te bezoeken;

b. daartoe in het huidige tijdperk de zaterdag en de
zondag het meest voor de hand liggend zijn.

2. Constateert dat:
a. tweedaagse Congressen niet altijd op de zaterdag

en zondag worden georganiseerd.
3. Roept het Partijbestuur op; 

a. tweedaagse Congressen in de nabije toekomst
standaard te organiseren op zaterdag en zondag. 

4. En gaat over tot de orde van de dag 
Toelichting: Veel méér leden hebben op een vrijdag ver-
plichtingen ten opzichte van een werkgever dan op een
zondag. Als we in de toekomst swingende Congressen
willen organiseren (en dat willen we) moeten we zorgen
voor zo min mogelijke belemmeringen voor zowel afge-
vaardigden als leden. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Het Partijbestuur heeft deze discussie nav het Congres
van zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2006
uitvoerig met de Adviesraad Verenigingszaken gevoerd.
Toen bleek er zeer veel weerzin te bestaan tegen een
Congres op zondag. Uiteindelijk moest het Congres op
zondag plaatsvinden vanwege het feit dat de locatie
niet op vrijdag beschikbaar was. Het Partijbestuur legt
steeds aan de Adviesraad Verenigingszaken voor op
welke dagen ze wenst te Congresseren (in het verleden
werd ook wel eens een doordeweekse avond uitgetrok-
ken). Het Partijbestuur wil uitdrukkelijk rekening hou-
den met de wens van de leden van de Adviesraad
Verenigingszaken en ook die van het Congres. We leggen
dit dan ook neutraal voor aan het Congres, maar willen
er wel op wijzen dat het gezien de eisen die we aan een
locatie stellen, het niet makkelijk is een geschikte locatie
te vinden, laat staan dat deze ook altijd beschikbaar is.
Het Partijbestuur wenst zich het recht voor te behouden
om bij overmacht andere data uit te zoeken, dan het
Congres graag zou wensen. 

13. Utrecht 
De Partij van de Arbeid, in Congres bijeen op 13 en 14
juni te Breda;
1. Constateert dat: 

a. het Partijbestuur voorstelt de zittingsduur van
Congresafgevaardigden (voorstel 2.7) en leden van
de Politieke Ledenraad (voorstel 3.19) voortaan te
binden aan een maximum;

b. het in dat licht bezien vreemd is dat voor andere
partijfuncties zo'n maximum niet wordt voorge-
steld.

2. Verzoekt het Partijbestuur, waneer het overtuigd is van
de wenselijkheid van het stellen van een maximumter-
mijn voor partijfuncties, voorstellen te doen waarin
ook andere partijfuncties dan Congresafgevaardigde
en lid van de Politieke Ledenraad worden meegeno-
men;

en gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Indien de amendementen met betrekking tot de zittings-
duur van Congresafgevaardigden en leden van de
Politieke Ledenraad, bij de behandeling van het punt
ledendemocratie worden overgenomen dan is deze
motie overbodig. 

14. Utrecht 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 13
en 14 juni 2008 te Breda
1. Overweegt dat:

a. volgens het landenrapport 2008 van Amnesty
International in Iran 9 vrouwen en 2 mannen wor-
den vastgehouden in afwachting van hun terdood-
veroordeling door middel van steniging; 

b. op 4 december 2007 de minderjarige veroordeelde
Makwan Moloudzadeh ter dood is gebracht voor
een misdrijf dat hij op 13-jarige leeftijd pleegde; 

c. geseling, amputatie van ledematen en het uitste-
ken van ogen worden opgelegd als straffen voor
vergrijpen, en dat het werkelijke aantal personen
dat aan executies of lijfstraffen wordt onderworpen
vermoedelijk veel hoger ligt dan het aantal gerap-
porteerde gevallen;

d. honderden vrouwen zijn vervolgd wegens vreedza-
me protesten tegen vrouwendiscriminatie.

2. Roept de regering van Iran op
a. een einde te maken aan het toepassen van alle vor-

men van lijfstraffen;
b. een einde te maken aan de doodstraf en aan het ter

dood veroordelen van minderjarigen; 
c. het VN-Vrouwenverdrag en het Facultatief Protocol

te ondertekenen.
3. Onderschrijft de handtekeningenactie “one million

signatures” van advocate Shirin Ebadi voor gelijke
rechten van mannen en vrouwen;

en gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: OVERNEMEN 
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15. Nijmegen 
Het Congres van de Partij van de Arbeid,
1. Overweegt dat;

a. de financiële situatie van de partij, vanwege het
teleurstellende resultaat van de Kamerverkiezingen
van 2006, de subsidiekorting vanuit de Rijks-
overheid en de teruglopende ledenaantallen, zorg-
wekkend is;

b. de beschikking over een ruim campagnebudget,
zeker gezien de fors toegenomen campagnebud-
getten van partijen en bewegingen zowel ter linker
als ter rechterzijde, noodzakelijk is;

c. de afdrachten van vertegenwoordigers en bestuur-
ders bij diverse andere partijen op een hoger
niveau ligt dan bij de Partij van de Arbeid.

2. Roept het Partijbestuur op;
a. op korte termijn een plan van aanpak te ontwikke-

len ter verhoging van de inkomsten van de partij.
Een mogelijkheid om nadrukkelijk naar te kijken is
het verhogen van de afdrachten van de gekozen
vertegenwoordigers en bestuurders;

b. bij het ontwikkelen van deze nieuwe afdrachtenre-
geling tevens rekening te houden met het sociaal-
democratische adagium ‘de sterkste schouders de
zwaarste lasten’ door deze progressief vorm te
geven; 

c. de hieruit voortkomende middelen te benutten ter
ondersteuning en professionalisering van de per-
manente campagne op lokaal en provinciaal
niveau. 

Toelichting: Over een kleine twee jaar staan de
Gemeenteraadsverkiezingen voor de deur en een jaar
later de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het
Partijbestuur concludeert terecht dat het activistische
karakter van de partij en de permanente campagne in
de wijken en de buurten versterkt dient te worden. De
daarvoor beschikbare middelen zijn echter gering. 
Op dit moment is de PvdA sterk vertegenwoordigd op
met name het lokale niveau. De zittende vertegenwoor-
digers en bestuurders kunnen daarmee, niet alleen in
termen van succesvol beleid, maar ook in campagnefi-
nanciering, een bijdrage leveren aan de versterking van
de electorale positie van onze partij. Bij het vormgeven
van een nieuwe afdrachtenregeling zou tevens gekeken
moeten worden naar een meer progressieve structuur
volgens het adagium ‘de sterkste schouders de zwaar-
ste lasten’ vanuit de overtuiging dat het vertegenwoor-
digende en bestuurlijke werk in kleine afdelingen niet
per definitie minder tijdsbelasting betekent. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Het Partijbestuur staat sympathiek tegenover dit voor-
stel. Het is zeker van plan om na te denken over moge-
lijkheden om de inkomsten van de partij te vergroten.
Dat is inderdaad nodig gezien de financiële situatie van
de partij. Het Partijbestuur zal binnenkort komen met
een plan van aanpak. Het Partijbestuur wil nog niet op
voorhand vastleggen waar het extra geld naar toe moet
gaan. Dat een (groot) deel naar de landelijke campagne
en naar de permanente campagne op lokaal en provinci-
aal niveau moet vloeien is echter evident. 

16. Nijmegen 
Het Congres van de Partij van de Arbeid,
1. Overweegt dat;

a. het EK Voetbal 2008 plaatsvindt tijdens het PvdA-
congres (meer specifiek Nederland-Frankrijk 13 juni
20.45 uur)

2. Roept het Partijbestuur en Presidium op;
a. de stemmingen op het Congres plaats te laten vin-

den tijdens de rust van deze wedstrijd.
b. zorg te dragen voor voldoende beeldschermen in de

wandelgangen. 
PREADVIES: OVERNEMEN 
We hopen al voor de rust klaar te zijn met de stemmin-
gen op vrijdag. We houden uiteraard rekening met deze
wedstrijd. Als er stemmingen plaatsvinden tijdens deze
wedstrijd dan zullen deze stemmingen alleen maar gaan
over mogelijke wissels tijdens de wedstrijd en onze kan-
sen in de volgende ronde. 

17. Niedorp 
Motie van afdeling Niedorp m.b.t. bestuursverkiezingen
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni 2008,
1. Overweegt dat:

a. er behoefte is aan een kiessysteem voor voorzitters
en lijsttrekkers dat zorgt voor een uiteindelijk geko-
zen kandidaat met brede steun onder de partijleden;

b. het met het de laatste jaren toegepaste systeem van
‘alternative vote’ tot een onlogische uitslag kan
komen;

c. er bij het systeem van ‘alternative vote’ stemmen
gegeven moeten worden aan alle kandidaten en dat
kiezers niet bewust een keus maken in de volgorde
van de kandidaten die niet direct hun voorkeur heb-
ben;

d. dit Congres heeft besloten (of zal besluiten tot) tot
het verkiezen van de leden van het Partijbestuur
voor een termijn van 4 jaar, waardoor slechts een-
maal in de vier jaar verkiezingen hoeven te worden
georganiseerd.

2. Besluit dat het Partijbestuur wordt opgedragen om
voor de eerstvolgende verkiezing middels een leden-
raadpleging gebruik te maken van het systeem waarbij
gekozen wordt in twee ronden, zoals bij de Franse pre-
sidentsverkiezing. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting: Hoe werkt het huidige systeem van ‘alternati-
ve vote’: De kiezer kiest zijn voorkeurskandidaat voor
bijvoorbeeld de rol van voorzitter of lijsttrekker en moet
vervolgens bepalen wie nog meer zijn stem krijgen. Alle
kandidaten moeten immers punten krijgen, anders is de
stem op de voorkeurskandidaat niet geldig. De verdeling
van die stemmen verloopt vaak willekeurig, alle campag-
nevoering ten spijt. Dit blijkt bijvoorbeeld in Australië,
waar men ook gebruik maakt van ‘alternative vote’ en
waar meer achternamen met A en B in het parlement
zitten dan andere achternamen.
Hoe werkt het Franse systeem:
Er wordt gekozen in twee ronden. Iedere kiezer kan op
een kandidaat zijn stem uitbrengen. De twee kandidaten
die in de eerste ronde de meeste stemmen halen gaan
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door naar de tweede ronde. Iedere kiezer kan dan kiezen
uit deze twee kandidaten. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Het Alternative Vote Systeem dat de Partij van de Arbeid
hanteert bij ledenraadplegingen draagt er zorg voor dat
de meest breed gedragen kandidaat onder de leden voor-
gedragen wordt aan het Congres zonder dat er in twee
rondes gestemd hoeft te worden. Ten grondslag aan de
keuze voor een systeem in een enkelvoudige ronde liggen
redenen van financiële en praktische aard. Het
Partijbestuur is zich bewust van de beperkingen van het
systeem, op het moment dat er veel kandidaten zijn. Het
systeem van stemmen in twee ronden heeft in dit opzicht
zijn voordelen, maar de tijdsdruk en de financiële ruimte
van de partij laat een stemming over meerdere ronden
slechts moeilijk toe. Het Partijbestuur zegt toe het huidi-
ge systeem te evalueren en te verbeteren, of, indien pas-
send binnen de budgettaire ruimte en praktisch uitvoer-
baar, met alternatieven te komen. Het Partijbestuur
komt op het volgende Congres met een concreet voorstel.

18. Amsterdam Oud-West 
Etten-Leur
Motie ‘Congresvoorbereiding I’
Het Congres van de Partij van de Arbeid in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda
1. Overweegt dat:

a. de Congressen van de PvdA voor alle betrokkenen
een bron van inspiratie en een uniek contactmo-
ment zijn, althans behoren te zijn;

b. het wenselijk is de mogelijkheden dat ieder Congres
biedt voor uitwisseling van gedachten ten volle te
benutten;

c. dit tot op heden niet gebeurt;
2. Spreekt uit dat:

a. de voorbereiding van iedere volgende editie van het
Congres van de PvdA dient aan te vangen bij het
sluiten van de daaraan voorafgaande editie van het
Congres;

b. het de taak van ieder PvdA Partijbestuur zal zijn
hiervoor de nodige stappen te ondernemen ter-
stond na afloop van het voorafgaande Congres;

c. deze voorbereiding mede daarin dient te bestaan
direct na sluiting een provisorische agendering voor
de navolgende editie van Congres ter hand wordt
genomen;

d. deze voorbereiding voorts dient te bestaan in het
direct na sluiting openen (dan wel geopend hou-
den) van webgroepen/webfora voor overleg tussen
afgevaardigden onderling, alsmede voor alle aanwe-
zigen, waarin allen hun ervaringen kunnen doen
neerslaan;

e. de digitale infrastructuur van de partij zich ter
ondersteuning van deze voorbereidingsfase in
potentie zeer goed leent, doch dat deze infrastruc-
tuur tot op heden te weinig wordt benut;

f. dit laatste mede het Partijbestuur kan worden ver-
weten;

2. Draagt het Partijbestuur op ter verwezenlijking van

het voorgaande alle nodige stappen te ondernemen.
En gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Het Partijbestuur staat sympathiek tegenover dit voor-
stel. Er zijn echter ook omstandigheden denkbaar (ver-
kiezingen, bestuurscrisis) die de directe voorbereiding
van het volgende Congres in de weg kunnen staan. Het
Partijbestuur vraagt hiervoor begrip. Met dat voorbe-
houd kunnen alle punten worden overgenomen. 

19 Amsterdam Oud-West 
Motie ‘Congresvoorbereiding II’
Het Congres van de Partij van de Arbeid in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda.
1. Overweegt dat

a. de Congressen van de PvdA voor de leden behalve
een bron van inspiratie en een uniek contactmo-
ment ook een goed geregelde vergadering zijn,
althans behoren te zijn;

b. de betekenis van het Congres valt of staat met de
goede voorbereiding ervan;

c. de ervaring leert dat de voorbereiding door afge-
vaardigden iedere keer weer klem komt tussen de
korte tijd tussen toezending van de
Congresstukken aan de afgevaardigden en de sluit-
termijnen voor indiening van stukken (moties en
amendementen);

d. dit mede in de hand wordt gewerkt door late publi-
catie van deze termijnen;

e. dit een goede inhoudelijke voorbereiding door de
afdelingen onnodig bemoeilijkt;

2. Spreekt uit dat:
a. ter voorbereiding van iedere volgende editie van

het Congres van de PvdA aan het slot van de voor-
afgaande editie van het Congres zal worden vastge-
steld wanneer de volgende editie plaats heeft,
onder voorbehoud van vervroeging als gevolg van
de politieke actualiteit;

b. het de taak van ieder PvdA Partijbestuur is het
Congres zodanig te doen organiseren dat een kwa-
litatief hoogwaardige en politiek gelegitimeerde
discussie mogelijk wordt gemaakt;

c. het Partijbestuur zich daarbij dient te houden aan
voor de afdelingen en afgevaardigden werkbare ter-
mijnen;

d. het Partijbestuur bij de verspreiding van stukken
(ingediende moties en amendementen) duidelijk-
heid dient te geven omtrent de status van stukken;

f. het Partijbestuur terughoudend dient om te gaan
met het ontoelaatbaar verklaren van moties en of
amendementen;

g. het met name een taak is van het Presidium van het
Congres om er gedurende de voorbereidingsfase
op toe te zien dat het Partijbestuur de
Congresvoorbereiding voortvarend ter hand neemt
en de termijnen voor inspraak op afdelingsniveau
eerbiedigt;

3. Draagt het Congrespresidium op voorafgaand aan
opening van het Congres toe te zien op naleving door
het Partijbestuur van voorschiften met betrekking tot
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de voorbereiding van het Congres. Bij opening van het
Congres zal het Presidium voortaan beknopt verslag
te doen van de voorgeschreven aankondigingen aan
de afdelingen. Voorts zal beknopt verslag worden
gedaan van alle aan termijnen gebonden handelingen
die bepalend zijn voor de inbreng van de afdelingen,
alsmede van de naleving van voornoemde aankondi-
gingen en handelingen door het Partijbestuur. Het
Presidium zal een oordeel uitspreken op welke punten
het Partijbestuur aan voornoemde voorschiften heeft
voldaan of niet heeft voldaan.

En gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Het Partijbestuur is van mening dat de termijnen die
worden gehanteerd bij de Congressen werkbaar zijn voor
het inhoudelijk debat in de afdeling. Reeds 11 weken
voor het Congres zijn de Congresstukken in bezit van de
afdelingen. Minstens 3 weken van te voren ligt de
beschrijvingsbrief bij de afdelingen. In voorkomende
gevallen moet er echter rekening gehouden worden met
de actualiteit. Als er een kabinet valt en er komen nieu-
we verkiezingen dan kunnen termijnen soms niet
gehaald worden. Daarnaast wil het Partijbestuur bena-
drukken dat ze niet over het ontoelaatbaar verklaren
van moties en of amendementen gaat. Dat is echt een
taak van het Presidium. De taakverdeling tussen
Presidium en Partijbestuur is vastgelegd in onze statu-
ten en reglementen. 

20. Amsterdam Oud-West 
Elburg, Apeldoorn, Etten-Leur
Motie ‘volgsysteem’
Het Congres van de Partij van de Arbeid in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda,
1. Overweegt dat:

a. voor het democratisch functioneren van het
Congres het gewenst is dat aangenomen moties op
een makkelijke manier zijn terug te vinden;

b. een goed toegankelijk systeem voor moties de
communicatie tussen het Congres, het Bestuur en
de 2e kamerfractie kan ondersteunen.

2. Verzoekt het Bestuur:
a. binnen een half jaar een databank voor moties in te

richten die via de website toegankelijk is (openbaar
of alleen voor leden);

b. daarin per motie aan te geven of deze is aangeno-
men of verworpen;

c. indien aangenomen: 
c1. wie er voor de uitvoering verantwoordelijk is;
c2. welke afhandelingtermijn is gepland;

d. de verantwoordelijke in staat te stellen uitgevoerde
acties toe te voegen zodat duidelijk is welke stap-
pen zijn/worden ondernomen (een soort motie-
blog);

e. aan het Congres te rapporteren welke moties vol-
gens haar zijn uitgevoerd zodat het Congres dit kan
accorderen;

f. leden in staat te stellen zich te abonneren op de
motie-blogs die dan periodiek per email worden
verzonden.

En gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: OVERNEMEN 
Dit past goed in het voornemen van het Partijbestuur.
Bij de inrichting van de nieuwe website zal deze data-
bank worden opgenomen. Het streven is dat deze websi-
te binnen een half jaar in de lucht is.  

21. Amsterdam Oud-West 
Motie betreffende de rol van het Partijbestuur inzake
affaire Z-O
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13-14 juni 2008 te Breda;
1. Overweegt dat:

a. de afhandeling van de affaire Z-O onbevredigde en
ambivalente gevoelens achterlaat bij vele partijge-
noten;

b. het Partijbestuur tekort is geschoten door de onge-
conditioneerde overname van die bespiegelingen
van de Commissie, welke de taak van een commis-
sie van goede diensten te buiten gingen en welke
bovendien persoonsgericht waren op derden bin-
nen de Partij, wier functioneren niet ter discussie
staat; en dat het Partijbestuur door hieraan voorbij
te zien geen blijk heeft gegeven van de kritische
houding die van haar mag worden verwacht in
kwesties als onderhavige;

c. het Partijbestuur tekort is geschoten door de con-
clusies en overwegingen van de Commissie als ver-
vat in het rapport-Dolman, de omissies incluis,
zonder nadere overwegingen c.q. aanvulling/toe-
lichting tot de hare te maken en aldus in de publi-
citeit te laten komen;

2. Spreekt uit dat:
a. integriteit de hoogste waarde is die binnen de par-

tij dient te worden nagestreefd;
b. integriteit slechts kan bestaan bij de gratie van

transparantie, zowel extern als partij-intern, ook en
met name inzake de afhandeling van integriteits-
kwesties;

c. de zorgvuldige weging van betrokken belangen met
zich brengt dat in integriteitskwesties evenzeer de
goede naam van betrokkenen, als de goede naam
van de partij als geheel bescherming verdienen;

d. in verband hiermee nooit meer mag voorkomen
dat een integriteitskwestie wordt afgedaan op een
wijze als onderhavige en dat uit deze kwestie lering
dient te worden getrokken voor toekomstige geval-
len;

e. het partijbebestuur hiertoe onder meer gedurende
de behandeling van een partij-interne integriteits-
kwestie de hoogst mogelijke mate van transparan-
tie dient te betrachten;

f. het Partijbestuur hiertoe na afhandeling van een
partij-interne integriteitskwestie verantwoording
dient af te leggen over het verloop hiervan en de
eigen rol hierin; dat deze verantwoording tenmin-
ste partij-intern, in volledige openbaarheid voor
leden en voorts tot in detail dient plaats te hebben.

3. Draagt het Partijbestuur op uiterlijk drie maanden
voor het volgende Congres in een notitie uiteen te zet-
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ten 1) hoe het Partijbestuur zal handelen inzake toe-
komstige integriteitskwesties en 2) hoe het
Partijbestuur herhaling zal voorkomen van deze of
dergelijke onbevredigende wijzen van het afdoen van
intgriteitskwesties;

En gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting: Als toelichting bij de motie gelden de vol-
gende overwegingen, die uitsluitend omwille van de
lengte niet in de tekst van de motie zelf zijn opgeno-
men.
Overwegende I:
• dat met het rapport (rapport-Dolman) van de commis-

sie van goede diensten (Commissie), gepubliceerd op
12 december 2007, en met de hieropvolgende terug-
komst in de stadsdeelraad van betrokkenen bij de affai-
re Z-O op 19 december 2007, feitelijk een einde is
gekomen aan de affaire rondom PvdA-deelraadsleden
in het stadsdeel Zuid-Oost;

• dat een commissie van goede diensten statutair
slechts de beperkte vraag beantwoorden heeft of in een
bepaald geval terugroeping van betrokkenen uit hun
vertegenwoordigende functie geboden is en dat het
rapport van de Commissie derhalve per definitie geen
rehabilitatie kon bewerkstelligen;

• dat het rapport-Dolman echter wel in de media is
gebracht als zijnde rehabiliterend voor betrokkenen en
dat deze afhandeling van de kwestie een onbevredigd
en ambivalent gevoel achterlaat bij vele partijgenoten;

Overwegende II:
• dat de Commissie in haar rapport ruimte ziet in de

affaire Z-O rollen toe te dichten aan de (ad interim)
partijvoorzitter en de Amsterdams politiek leider, door
de frase: “Overigens hebben uitingen via de media van
de voormalige partijvoorzitter en de Amsterdamse par-
tijleider daartoe bijgedragen.”;

• dat deze bespiegeling, welke zich richt tegen derden
binnen de Partij, miskent dat de verantwoordelijkheid
voor de affaire zowel primair als secundair gezocht
dient te worden in de fractie (waaronder betrokkenen)
en het afdelingsbestuur van PvdA Z-O;

• dat beantwoording van de vraag voorgelegd aan de
commissie van goede diensten niet tot deze bespiege-
ling noopt en dat zij met deze bespiegeling de kaders
van haar rapport, althans van het aan de commissie
gevraagde oordeel te buiten gaat;

• dat ook het feit dat de Commissie heeft gekozen de
aan haar voorlegde vraag in een bredere maatschappe-
lijke context te behandelen hierin geen verandering
brengt;

Overwegende III:
• dat het rapport van de Commissie in verhouding tot de

eerdere rapporten van BING en RSA (zeer) summier
is;

• dat het rapport enerzijds stelt dat “de opstelling van de
drie betrokkenen niet foutloos is geweest.”; doch dat
het rapport anderzijds ook stelt dat betrokkenen bij de
affaire Z-O “ten onrechte in een ongunstig daglicht zijn
gesteld”;

• dat deze overwegingen in onderling verband
beschouwd nopen tot een nadere onderbouwing, welke

nadere onderbouwing echter in het rapport niet volgt;
• dat het rapport-Dolman wel “een bredere maatschap-

pelijke context” aanhaalt, waarin het de kwestie beoor-
deelt en de vraag of terugroeping geboden is ontken-
nend beantwoordt; 

• dat het rapport daarentegen verzuimt te benoemen
welke niet-foutloze handelingen en/of opstellingen de
Commissie meent te hebben aangetroffen;

• dat het rapport evenmin motiveert hoe de Commissie
deze niet-foutloze handelingen en opstellingen heeft
gewogen ten opzichte van de overige feiten en
omstandigheden die haar bekend zijn, waaruit haar
oordeel heeft geresulteerd;

• dat vanuit afdeling Z-O een semantische discussie
over het begrip “persoonlijke zelfverrijking” is geënta-
meerd ter verdediging van het ter discussie gestelde
handelen, waardoor het rapport van de Commissie
zonder de ontbrekende nadere onderbouwing in dit
opzicht onmogelijk volledig en begrijpelijk kan zijn; 

Overwegende IV:
• dat het Partijbestuur het rapport van de Commissie

tot het hare heeft gemaakt;
• dat het rapport stelt als volgt: “Het is onjuist en

betreurenswaardig dat de fractie Amsterdam
Zuidoost de drie reeds uit haar midden heeft verwij-
derd, voordat de door het afdelingsbestuur geïnitieer-
de second opinion was gegeven. (** zie II **)

De commissie constateert dat door de ontstane commo-
tie de drie betrokkenen ten onrechte in een ongunstig
daglicht zijn gesteld. Met voldoening constateren wij
dan ook dat uit onze gesprekken blijkt dat de partijge-
noten (** namen verwijderd **) weer welkom zijn in
de PvdA-fractie in Amsterdam Zuidoost.”

• dat deze overwegingen de feiten miskennen en dat
met name dat de fractie Z-O (waaronder betrokkenen)
alsmede het afdelingsbestuur van Z-O zelf beide in
hoge mate aan hebben bijgedragen aan het ontstaan
van commotie en het ongunstig daglicht waarin
betrokkenen terecht zijn gekomen, door het creëren
van onduidelijkheid omtrent de status van betrokke-
nen;

• dat immers ter raadsvergadering op 3 juli 2008 de
fractie heeft uitgesproken dat “betrokkenen voor deze
(raads)periode geen deel meer (zullen) uitmaken van
de PvdA-fractie”;

• dat de fractie hierbij, desgevraagd door de overige
partijen in de stadsdeelraad van Z-O, uitdrukkelijk en
bewust in het midden heeft gelaten of het hier ofwel
een schorsing hangende onderzoek, dan wel een uit-
werping, dan wel een uittreding, dan wel een afsplit-
sing van betrokkenen uit de fractie betrof; dat in ver-
band met het voorgaande ook het nadien bij de fractie
terugkomen van betrokkenen vragen oproept;

• dat in dit licht de “voldoening” waarvan de
Commissie spreekt bij vele partijgenoten eerder
plaats maakt voor een mate van ambivalentie; 

PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Het Partijbestuur heeft moeite met deze motie gezien
het feit dat deze betrekking heeft op individuele partijle-
den (drie leden uit Amsterdam Zuidoost) en omdat er

65



zowel in de motie als de toelichting uitspraken en
beschuldigingen worden gedaan die feitelijke onjuisthe-
den bevatten en die voorbij gaan aan de grote zorgvul-
digheid die zowel het Partijbestuur als de commissie
onder leiding van oud-Kamervoorzitter Dick Dolman
hebben betracht. Het Partijbestuur is altijd bereid om
over integriteitkwesties met partijleden in debat te gaan
en verantwoording af te leggen over het door haar
gevoerde beleid. Zo was in deze zaak commissie voorzit-
ter Dick Dolman aanwezig op de afdelingsvergadering
van Amsterdam Zuidoost om daar verantwoording af te
leggen over het rapport van de commissie en het besluit
van het Partijbestuur. Voorop gesteld heeft de Partij van
de Arbeid integriteit en de integriteit van volksvertegen-
woordigers en bestuurders hoog in het vaandel staan.
We hebben strenge regels wat betreft financiën, maar
ook een gedragscode die alle politici moeten tekenen als
ze een politieke functie voor de PvdA aanvaarden. In de
gedragscode worden een aantal kernwaarden gedefini-
eerd die een richtsnoer vormen voor het handelen van
politici. Wie namens de PvdA een politieke functie aan-
vaardt, moet deze gedragscode onderschrijven. De wijze
waarop we o.a. met schendingen van de gedragscode
omgaan staat beschreven in het Huishoudelijk
Reglement van de partij. Daar staat hoe er gehandeld
dient te worden indien een afdelingsvergadering, een
gewestelijke vergadering, een raadsfractie een staten-
fractie of het Partijbestuur zelf, vindt dat iemand de
regels van de partij zodanig heeft geschonden dat deze
persoon uit zijn functie zou moeten worden teruggeroe-
pen. Zo zijn die regels ook gehanteerd bij de kwestie in
Amsterdam Zuidoost. Ook hier moest een PvdA
Commissie van Goede Diensten er uiteindelijk aan te
pas komen om te oordelen of de handelswijze van drie
PvdA raadsleden hen dusdanig moest worden toegere-
kend dat terugroeping uit hun vertegenwoordigde func-
tie geboden was. De commissie (die de reglementaire
vrijheid heeft haar eigen werkzaamheden te regelen)
moest zich bij haar oordeel baseren op twee tegenstrijdi-
ge rapporten van de Amsterdamse Rekenkamer en van
het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten en de
resultaten van een eigen accountantsonderzoek. De
commissie heeft de vraag over integriteit in haar context
willen beantwoorden. Het oordeel van de commissie was
dat de opstelling van de drie betrokkenen niet foutloos
is geweest, maar dat er geen reden was om ze terug te
roepen uit hun functie. Ook oordeelde de commissie op
basis van het eigen aanvullende onderzoek dat er abso-
luut geen sprake van zelfverrijking is geweest. Vervolgens
heeft het Partijbestuur uitgebreid bij het rapport van de
commissie stil gestaan. Het bestuur heeft vertrouwd op
het onafhankelijk oordeel van de leden van de commis-
sie van Goede Diensten onder leiding van oud kamer-
voorzitter Dick Dolman en heeft het advies van de com-
missie gevolgd. Sommige zien die uitspraak als een
rehabilitatie van de drie leden van de deelraad. Ook in
de pers is dat soms zo gesuggereerd. Het Partijbestuur
heeft nooit gesproken over rehabilitatie, zeker niet in de
media en zal dat ook nimmer doen. Er zijn immers door
de betrokkenen fouten gemaakt. Het Partijbestuur vond

samen met de commissie Dolman dat deze fouten ech-
ter niet zodanig aan te rekenen zijn dat er sprake moest
zijn van terugroeping uit hun functie. Dat uiteindelijk
sommigen deze uitspraak toch als rehabilitatie willen
zien kan het Partijbestuur niet verweten worden. Het
bestuur van de PvdA is van mening dat PvdA vertegen-
woordigers als het gaat om integriteit nog zorgvuldiger
te werk dienen te gaan en nog hogere eisen aan zichzelf
en elkaar moeten stellen. Daarom moet discussie over
integriteitzaken permanent gevoerd worden binnen alle
fracties in het gehele land. Ook vindt het bestuur dat de
kennis van de gedragscode van de PvdA moet worden
vergroot. Door middel van trainingen en gebruik
makend van voorbeelden uit de praktijk dient er meer
duidelijkheid te komen over wat wel en niet kan. Het
Partijbestuur neemt zich dan ook voor op korte termijn
het thema Integriteit op te nemen in een verplicht oplei-
dingsaanbod voor iedere PvdA’er die zich kandidaat
stelt voor een politieke functie. Het Partijbestuur is zich
ervan bewust dat ze zelf ook het nodige kan doen om te
zorgen dat er meer duidelijkheid in de partij bestaat
hoe om te gaan met integriteitkwesties. Op advies van
de werkgroep Integriteit Partij van de Arbeid legt het
bestuur inmiddels de laatste hand aan een landelijk
meldpunt integriteitschendingen en zal ze deze taak
neerleggen bij het Partijbestuur in casu de vice-voorzit-
ter van de partij. Ook heeft ze een protocol opgesteld
hoe het meldpunt dient om te gaan met meldingen van
integriteitschendingen. Dit protocol zal binnenkort wor-
den ingevoerd en zal naar alle afdelingen en gewesten
worden gestuurd en worden gepubliceerd op de PvdA
website. Met de indiener van de motie is het bestuur
het eens dat naleving, handhaving en waar nodig aan-
scherping van de gedragscode van de PvdA de komende
periode top prioriteit heeft. De stappen die de indiener
van de motie aan het Partijbestuur vraagt zijn inmid-
dels genomen. 

22. Haarlem 
EVS Landelijk, Bloemendaal/Bennebroek
Motie : ‘Internationale Solidariteit: zorg heden voor het
dagelijks brood van morgen’.
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda
1. Overweegt dat:

a. de armen in de wereld geconfronteerd worden met
hogere voedsel- en energieprijzen en dat de leiding
van de Wereldbank de noodklok luidt;

b. de minister voor ontwikkelingssamenwerking Bert
Koenders op de vergadering van de Wereldbank in
april j.l. zijn zorgen over deze rampzalige ontwikke-
ling voor de groep allerarmsten, met name in de
grote steden in Afrika, heeft aangegeven;

c. op de jaarlijkse EVS dag over Afrika op 19 april j.l.
aan de orde kwam dat Nederlandse schuldkwijt-
schelding aan landen als Congo DRC en Nigeria
ten laste komt van ODA waardoor er aanzienlijk
minder fondsen beschikbaar zijn voor directe
armoedebestrijding voor de allerarmsten, ontwik-
keling van duurzame energiebronnen en verhoging
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van de landbouwproductie in ontwikkelingslanden;
d. de internationale monetaire en voedsel crisis een

nieuwe dynamiek binnen de internationale financi-
ële instellingen teweeg brengt;

e. dit Congres internationale solidariteit als speerpunt
voor het Verkiezingsprogramma heeft vastgesteld
en dat zowel onze partijleider Wouter Bos als Bert
Koenders nu cruciale posten bezetten in de huidige
regering;

2. Nodigt de PvdA-2e-Kamerfractie uit om de regering,
binnen de kaders van het regeerakkoord, te vragen:
a. een einde te maken aan de doorbelasting van kwijt-

schelding van met name export-krediet-schulden
aan de hulpbegroting en in plaats daarvan meer
ODA-middelen aan te wenden voor productie en
distributie van basisvoedsel voor de allerarmsten;

b. erop toe te zien dat gebruik van biobrandstoffen in
Nederland niet ten koste gaat van voedsel voor de
allerarmsten en dit ook wereldwijd trachten te voor-
komen;

c. in de hervormingen van de internationale instellin-
gen en bij het optreden in internationaal verband
zich in te spannen ter bescherming van de voedsel-
veiligheid voor de allerarmsten;

3. Verzoekt het Partijbestuur samen met de 2e
Kamerfractie, verbonden (neven) instellingen, zoals
EVS, deskundigen en betrokken partijleden, actie te
ondernemen ter bescherming van voedselveiligheid
voor de allerarmsten in de wereld. 

PREADVIES: OVERNEMEN

23. De Bilt 
Motie ‘Leiding geven aan discussie’
Het Congres etc,
1. Verzoekt het Partijbestuur ook uitvoering te geven aan

de eerste aanbeveling van het scherven-rapport van de
cie Vreeman, om leiding te geven aan de discussie in
de partij "tussen beginselen & beleid", door discussie-
handleidingen (met vragen) uit te geven op bv. de vol-
gende onderwerpen:
• een adequaat volkenrechtelijk mandaat voor mili-

taire missies (ahv Hst 11 van het rapport-Schrijver
uit 2005 dat nooit behoorlijk in de partij is bespro-
ken),

• voor&nadelen globalisering,
• klimaatprobleem
• de Kosten van Vergrijzing (ahv CPBrapport, bespro-

ken door Flip de Kam S&D sep 07)
• Landbouw (en visserij) zonder subsidies en

importtarieven
• de toekomst van de zorg (te leveren door WPC-

bestuur?)
• arbeidsparticipatie (opgestart op vrijdag 13 juni)
• Kan onderwijs weer emancipatie van achtergestel-

den bevorderen (nav WBS-boekje Jaap Dronkers
herfst 2007)

• voorts nog een reeks onderwerpen uit resolutie 22
van PvdAcongres 7-10-7 (grotendeels uit motie 1
van Heerenveen):

• topinkomens
• democratisch Europa 
• woningmarkt, 
• ontslagbescherming 
• menselijke maat en vrijheid van meningsuiting, 

en gaat over etc.
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Het Partijbestuur heeft naar aanleiding van de aanbeve-
lingen van de Commissie Vreeman in haar werkplan
gekozen voor het terstond ter hand nemen van drie
inhoudelijke prioriteitsgebieden; arbeid en participatie,
integratie en de toekomst van de publieke sector. Op
deze gebieden acht het Partijbestuur de te versterken
koppeling tussen beginselen en beleid het meest noodza-
kelijk, hierin gesterkt door de aanwezige leden op de
regionale bijeenkomsten van het Partijbestuur naar aan-
leiding van haar werkplan. De thema’s zoals genoemd
in de bovenstaande motie vinden voor een groot deel
hun plek in het te voeren debat over de vastgestelde pri-
oriteitsgebieden. Het debat over de toekomst van de
publieke sector kan immers moeilijk los gezien worden
van ontwikkelingen als globalisering en vergrijzing. Ook
een koppeling met de onderwijsdiscussie en de toekomst
van de zorg is in dit debat onontbeerlijk. In het partij-
brede debat over arbeid en participatie, het inhoudelijke
thema van dit Congres, is een koppeling met onderwer-
pen als topinkomens, ontslagbescherming en de emanci-
patie van achtergestelden uiteraard gegarandeerd. Daar
waar reeds partijrapporten in het verleden verschenen
zijn zullen deze worden meegenomen. Enkele thema’s
die in de motie geagendeerd worden vinden wellicht
geen plek in het partijbrede debat van deze bestuurspe-
riode maar worden wel degelijk behandeld. De in te stel-
len permanente programmacommissie zal onderwerpen
als klimaatverandering en duurzame visserij, landbouw
en coherentie behandelen zeker daar de huidige pro-
grammacommissie voor de Europese verkiezingen deze
onderwerpen reeds hoog op de agenda heeft staan. Het
Partijbestuur is dan ook van mening dat aan de
genoemde thema’s recht gedaan wordt in zowel de pro-
grammatische ontwikkeling en het gevoerde en te voe-
ren debat binnen de partij. Het Partijbestuur hecht aan
een stevige focus in het debat op de genoemde priori-
teitsgebieden waarvoor discussiehandleidingen beschik-
baar worden gesteld aan alle afdelingen, groepen en
inhoudelijke netwerken. Het opstellen van afzonderlijke
debatreeksen en discussiehandleidingen voor de diverse
individuele thema’s is in de ogen van het Partijbestuur
echter onwenselijk met het oog op de gewenste focus op
die prioriteitsgebieden van de sociaaldemocratie waar
versterking van de koppeling tussen beginselen en beleid
het meest noodzakelijk is. 

24. Apeldoorn 
Elburg
Motie betreffende: ‘Weigerambtenaren’
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda
1. gelezen de door het Partijcongres (van 29 januari

2005, te Delft) aangenomen ‘motie betreffende:
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Weigering ambtenaren om homokoppels te trouwen’.
2. Constateert dat de Commissie Gelijke Behandeling

oordeelt dat elke gemeente verplicht is de wet uit te
voeren en zich van discriminatie naar seksuele voor-
keur moet onthouden.

3. Overweegt dat:
a. dat de Commissie Gelijke Behandeling hiermee

een nieuw feit stelt;
b. dit nieuwe feit aansluit bij de bovenvermelde eerder

aangenomen motie;
4. Roept (nogmaals) op dat:

a. lokale PvdA-bestuurders bewaken dat de wet cor-
rect en volledig wordt uitgevoerd;

b. lokale PvdA-bestuurders er voor zorgdragen dat
zowel ambtenaren van de burgerlijke stand al in
dienst van de overheid als ambtenaren van de bur-
gerlijke stand die in dienst treden van de overheid
alle huwelijken voltrekken en zich van discriminatie
naar seksuele voorkeur onthouden; 

c. de Tweede Kamerfractie daarbij eveneens het
standpunt zal uitdragen dat alle ambtenaren in
dienst van de overheid verplicht zijn een huwelijk
tussen partners van het gelijke geslacht te sluiten;

d. het Partijbestuur de uitkomst van deze motie onder
de aandacht brengt van alle PvdA-bestuurders en
–volksvertegenwoordigers op lokaal, provinciaal,
nationaal en Europees niveau.

5. en gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
De punten 1,2,3 en 4a worden overgenomen
Wijzigen:
4b wordt: lokale PvdA-bestuurders er voor zorgdragen
dat in elke gemeente het sluiten van een huwelijk van
een paar van gelijk geslacht mogelijk moet zijn.
4c wordt: de Tweede Kamerfractie daarbij eveneens het
standpunt zal uitdragen dat de overheid verplicht is er
zorg voor te dragen dat in elke gemeente een huwelijk
tussen partners van het gelijke geslacht voltrokken kan
worden
Toelichting: Het Congres van de Partij van de Arbeid
heeft reeds op 17 februari 2007 in een aangenomen
motie uitgesproken dat de PvdA principieel iedere vorm
van discriminatie, waaronder inzake de seksuele geaard-
heid, afwijst en opgeroepen om bij de uitleg van het
regeerakkoord erop toe te zien dat er geen wettelijke
regelingen ontstaan die discriminatie in de hand werken
en roept gemeenteraden zelf op kritisch toe te zien dat
ambtenaren handelen zonder onderscheid des persoons
bij het uitvoeren van de wet en in de ambtelijke eed dit
ook de ambtenaren laten beloven. 

Uit het wettelijk stelsel vloeit voort dat in elke gemeente
het sluiten van een huwelijk van een paar van gelijk
geslacht mogelijk moet zijn. Gemeenten geven tot dus-
verre invulling aan een praktische benadering. De wette-
lijke kaders bieden hiertoe voldoende ruimte. Er moeten
in elke gemeente voldoende trouwambtenaren zijn die
bereid zijn de huwelijken te voltrekken. Hoewel gemeen-
ten autonomie genieten op het terrein van het perso-
neelsbeleid, is die autonomie niet onbeperkt, maar door

wettelijke kaders begrensd. Ambtenaren genieten ter
zake rechtsbescherming. De ervaring leert dat gemeen-
ten er tot dusverre steeds in geslaagd zijn om binnen die
wettelijke kaders praktische oplossingen te vinden. 

Het vigerend stelsel van rechtbescherming en de ervarin-
gen met de praktische oplossingen nopen op dit
moment niet tot het zetten van nieuwe stappen. De
vraag of de uitspraak van de CGB een nieuw feit heeft
gecreëerd is ook binnen het kabinet nog onderwerp van
discussie. Mochten er in de lokale praktijk problemen
ontstaan die niet op gemeentelijk niveau tot een bevre-
digende oplossing kunnen worden gebracht, dan zal een
nieuwe afweging plaatsvinden.

25. Apeldoorn 
Elburg
Motie ‘Positieve discriminatie ten opzichte van 
vrouwen’
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda
1. Constateert dat de Partij van de Arbeid bij het samen-

stellen van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer
en de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vrouwen
positief discrimineert door een stringente
man/vrouw-volgorde te hanteren;

2. Overweegt dat:
a. deze positieve discriminatie enkel benadrukt dat zij

nog geen gelijke positie hebben verworven; 
b. dit de emancipatie van vrouwen alleen op papier

bevordert;
c. kwaliteit hiermee ondergeschikt is aan het geslacht;
d. er ook zonder deze bevoordeling genoeg vrouwen

op de kandidatenlijsten terecht zullen komen, op
basis van hun kwaliteiten;

3. Roept op dat de Partij van de Arbeid niet langer posi-
tieve discriminatie ten opzichte van vrouwen zal toe-
passen bij het samenstellen van haar kandidatenlijs-
ten.

4. en gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Voor het Partijbestuur staat de kwaliteit van een kandi-
daat op de lijst centraal. Het Partijbestuur is ervan over-
tuigd dat deze kwaliteit bij zowel mannen als vrouwen
binnen de partij gelijk verdeeld is en dat een kandidaat-
stellingscommissie erin moet kunnen slagen om evenveel
mannen met kwaliteit als vrouwen met kwaliteit te vin-
den die op de lijst komen te staan. In art. 9 van het HR
is vastgelegd dat overal waar in de partij besturen,
afvaardigingen en dergelijke worden gekozen of kandi-
datenlijsten voor vertegenwoordigende lichamen worden
vastgesteld, gestreefd wordt naar een gelijke vertegen-
woordiging van vrouwen en mannen waarbij de samen-
stelling van genoemde lichamen uit ten minste één
derde vrouwen dient te bestaan. Het nieuwe
Partijbestuur is, in navolging van de aanbevelingen van
de Commissie Vreeman, van mening dat politiek-inhou-
delijke criteria en binding met de partij&vereniging (zie
voorstel 6 ondersteuningsverklaringen) de belangrijkste
selectiecriteria moeten zijn voor de samenstelling van
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kandidatenlijsten. Daarbij is het Partijbestuur van
mening dat quota voor wat betreft het streven naar een
evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrou-
wen, zoals nu vastgelegd in het huishoudelijk reglement,
onontbeerlijk zijn. In de praktijk is het anno 2008 helaas
nog steeds zo dat als je geen quota hanteert de vrouwen
met kwaliteit niet als vanzelf op de gewenste posities
komen. Ook alle andere grote partijen die geen streefcij-
fers of quota hanteren hebben aanzienlijk minder vrou-
welijke Kamerleden dan bij de PvdA. Het Partijbestuur
is er van overtuigd dat op het moment dat toekomstige
kandidatenlijsten moeten worden samengesteld er, met
als primair criterium politiek-inhoudelijke kwaliteit en
binding met de partij&vereniging, eveneens zorg gedra-
gen moet worden voor een evenredige afspiegeling van
vrouwen en mannen evenals een voldoende representa-
tie naar regio, etniciteit en leeftijd. Het Partijbestuur
wenst de huidige bepalingen in het huishoudelijk regle-
ment vast te houden teneinde zorg te blijven dragen
voor de emancipatoire opdracht van de sociaaldemocra-
tie ten aanzien van vrouwen alsmede als stok achter de
deur om het voortraject van kandidaatstelling kwalita-
tief te waarborgen. In haar werkplan heeft het nieuwe
Partijbestuur dan ook vastgelegd dat er een permanente
kandidaatstellingscommissie in het leven geroepen zal
worden alsmede een permanent proces van scouting en
opleiding van toekomstige vertegenwoordigers en
bestuurders. Verder is deze motie in strijd met het beleid
dat de Tweede Kamerfractie voorstaat om bijvoorbeeld
streefcijfers te hanteren voor vrouwen in besturen en
raden in het bedrijfsleven. Het Partijbestuur is in dit
licht van mening dat er niets maar dan ook niets wordt
afgedaan aan de kwaliteitseisen maar wenst, juist in
tegendeel, een beleid te voeren dat én de rechtvaardige
gelijke vertegenwoordiging én de politiek-inhoudelijke
kwaliteit hand in hand laat gaan.

26. Tubbergen 
Motie ‘positieve discriminatie’
Het Partijcongres van de Partij van de Arbeid, in verga-
dering bijeen te Breda op 13 en 14 juni 2008,
1. Constateert dat: 

a. de commissie-Vreeman een aantal aanbevelingen
inzake de samenstelling van kandidatenlijsten
heeft gedaan en dat deze aanbevelingen niet zijn
opgenomen in het werkplan van het Partijbestuur;

b. dat de discussie rondom de zogeheten positieve
discriminatie het afgelopen jaar opnieuw is aange-
zwengeld.

2. Overweegt dat het van groot belang is dat alle aanbe-
velingen uit het breed omarmde rapport van de com-
missie-Vreeman ter harte worden genomen.

3. Draagt het Partijbestuur op de onderstaande aanbeve-
lingen van de commissie-Vreeman alsnog uit te voe-
ren.

4. En verzoekt het Partijbestuur derhalve
a. bij het opstellen van concept-kandidatenlijsten

voor Eerste en Tweede Kamer criteria als spreiding
naar regio, leeftijd, etniciteit en sekse onderge-
schikt te maken aan politiek-inhoudelijke criteria

(kennis, vaardigheden, ervaring, imago);
b. niet langer mannen en vrouwen om en om te plaat-

sen op de kandidatenlijsten;
c. bij de samenstelling van de top tien van de kandi-

datenlijst een specifieke combinatie van drie selec-
tiecriteria, te weten electorale aantrekkingskracht,
bestuurlijke capaciteiten en inventiviteit op
inhoud, leidend te laten zijn

en gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Voor het Partijbestuur staat de kwaliteit van een kandi-
daat op de lijst centraal. Het Partijbestuur is ervan
overtuigd dat deze kwaliteit bij zowel mannen als vrou-
wen binnen de partij gelijk verdeeld is en dat een kandi-
daatstellingscommissie erin moet kunnen slagen om
evenveel mannen met kwaliteit als vrouwen met kwali-
teit te vinden die op de lijst komen te staan. In art. 9
van het HR is vastgelegd dat overal waar in de partij
besturen, afvaardigingen en dergelijke worden gekozen
of kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende licha-
men worden vastgesteld, gestreefd wordt naar een gelij-
ke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen waarbij
de samenstelling van genoemde lichamen uit ten min-
ste één derde vrouwen dient te bestaan. Het om-en-om
plaatsen van kandidaten op kandidatenlijsten naar
geslacht is géén vastgelegd criterium maar een aanvul-
lende opdracht van het voorgaande Partijbestuur aan
de toenmalige kandidaatstellingscommissie. Het nieuwe
Partijbestuur is, in navolging van de aanbevelingen van
de Commissie Vreeman, van mening dat politiek-inhou-
delijke criteria en binding met de partij&vereniging (zie
voorstel 6 ondersteuningsverklaringen) de belangrijkste
selectiecriteria moeten zijn voor de samenstelling van
kandidatenlijsten. Daarbij is het Partijbestuur van
mening dat quota voor wat betreft het streven naar een
evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrou-
wen, zoals nu vastgelegd in het huishoudelijk regle-
ment, onontbeerlijk zijn. In de praktijk is het anno 2008
helaas nog steeds zo dat als je geen quota hanteert de
vrouwen met kwaliteit niet als vanzelf op de gewenste
posities komen. Ook alle andere grote partijen die geen
streefcijfers of quota hanteren hebben aanzienlijk min-
der vrouwelijke Kamerleden dan bij de Pvda. Het
Partijbestuur is er van overtuigd dat op het moment
dat toekomstige kandidatenlijsten moeten worden
samengesteld er, met als primair criterium politiek-
inhoudelijke kwaliteit en binding met de partij&vereni-
ging, eveneens zorg gedragen moet worden voor een
evenredige afspiegeling van vrouwen en mannen even-
als een voldoende representatie naar regio, etniciteit en
leeftijd. Het Partijbestuur wenst de huidige bepalingen
in het huishoudelijk reglement vast te houden teneinde
zorg te blijven dragen voor de emancipatoire opdracht
van de sociaaldemocratie ten aanzien van vrouwen als-
mede als stok achter de deur om het voortraject van
kandidaatstelling kwalitatief te waarborgen. In haar
werkplan heeft het nieuwe Partijbestuur dan ook vast-
gelegd dat er een permanente kandidaatstellingscom-
missie in het leven geroepen zal worden alsmede een
permanent proces van scouting en opleiding van toe-
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komstige vertegenwoordigers en bestuurders. Verder is
deze motie in strijd met het beleid dat de Tweede
Kamerfractie voorstaat om bijvoorbeeld streefcijfers te
hanteren voor vrouwen in besturen en raden in het
bedrijfsleven. Tenslotte omdat de om en om vertegen-
woordiging niet als doel gezien kan worden maar als
middel om actief te zoeken naar mannen en vrouwen
die voldoen aan de kwaliteitseisen.  Het Partijbestuur is
in dit licht van mening dat er niets maar dan ook niets
wordt afgedaan aan de kwaliteitseisen maar wenst,
juist in tegendeel, een beleid te voeren dat én de recht-
vaardige gelijke vertegenwoordiging én de politiek-
inhoudelijke kwaliteit hand in hand laat gaan. Het
Partijbestuur is dan ook van mening dat er geen enkele
reden bestaat om aan te nemen dat het aan het
Congres aanbieden van een conceptkandidatenlijst
waarbij een om-en-om vertegenwoordiging van mannen
en vrouwen gehanteerd wordt onhaalbaar zou zijn uit
overwegingen van politiek-inhoudelijke kwaliteit. Wel
wenst het Partijbestuur een einde te maken aan de
stringente wijze waarop op het Congres wordt omge-
sprongen met wijzigingen van de kandidatenlijst. De
afwegingen van het hoogste orgaan van de Partij van
de Arbeid zijn volgens het Partijbestuur van corrigeren-
de aard waarin het Congres zelf moet kunnen beslissen
over de volgorde.

27. Amsterdam Oud-Zuid 
Motie afdeling Amsterdam Oud-Zuid 
m.b.t. uitbreiding mandaat PES-delegatie
Het Congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 13
en 14 juni 2008,
1. Overweegt dat:

a. het onderwerp “Europa” binnen de PvdA als ver-
eniging nog steeds onvoldoende aandacht krijgt;

b. dit ongewenst is, mede omdat de verkiezingen
voor het Europees Parlement (2009) in aantocht
zijn;

c. het om die reden aanbeveling verdient om de
(potentiële) Europese achterban in de partij in
beweging te brengen;

d. dat dit mobiliseren van de Europese achterban,
volgens het besluit van het Congres van december
2003, een van de taken is van de PES-delegatie;

e. dat het noodzakelijk is dat de PES-delegatie hiertoe
nauw samenwerkt met de partijleden die zich als
PES-activist hebben geregistreerd;

f. dat het aan de PES-delegatie afgegeven mandaat
hiermee nog geen rekening houdt en bovendien de
PES-delegatie geen zicht heeft op de Nederlandse
PES-activisten, aangezien deze uitsluitend in
Brussel staan geregistreerd;

2. Besluit:
a. het Partijbestuur te verzoeken te bewerkstelligen

dat partijleden die willen meepraten over EU-beleid
aangemoedigd worden om PES-activist te worden;

b. het Partijbestuur te verzoeken de organisatie van
PES-activisten per gewest te ondersteunen;

c. de landelijke organisatie en aansturing van PES-
activisten in handen te geven aan de PES-delegatie,

die hiertoe de beschikking krijgt over de gegevens
van de in Brussel geregistreerde Nederlandse PES-
activisten.

en gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Het verzoek om partijleden aan te moedigen PES-acti-
vist te worden wordt overgenomen. Het Partijbestuur
heeft in dit kader de leden in 2007 en 2008 reeds een
aantal malen opgroepen om zich te registreren als PES
activist. Onder meer door een mailing naar de leden,
een oproep in Rood, oproepen tijdens ledenbijeenkom-
sten etc. Uiteraard geeft het Partijbestuur hieraan graag
een vervolg en is gaarne bereid deze oproep met nog
meer enthousiasme te doen. Het tweede en derde deel
van de motie wordt afgewezen. Het door de PES partij
ingevoerde principe van PES activists luidt als volgt: De
PES partij bestaat sinds 1992. De PES kent een leden-
structuur, waarbij uitsluitend partijen, geen individuen
lid zijn van de PES. Omdat de PES bestuur poogt de
PES partij langzaam om te vormen tot een democrati-
scher partij met een Europeser karakter, heeft de PES
een jaar geleden een start gemaakt om individuele
leden van de PES lidpartijen directer te betrekken bij de
PES. Door invoering van de 'PES activists' wil de PES
alle individuele leden van de bij de PES aangesloten lid-
partijen de mogelijkheid geven om zich rechtstreeks te
melden bij de PES. Zonder tussenkomst van de landelij-
ke partijen aangesloten bij de PES. De PES biedt alle
leden, waaronder alle PvdA leden, de mogelijkheid om
zich via het centrale registratiesysteem op de PES web-
site aan te melden als PES activist. De gegevens van de
PES activists worden beheerd door het PES secretariaat
in Brussel. Om reden van privacy mogen deze gegevens
niet worden doorgespeeld naar de bij de PES aangeslo-
ten lidpartijen, nog naar haar individuele leden. Het ter
beschikking stellen van gegevens is in strijd met de
regels van de privacy en daarmee niet uitvoerbaar. De
gewestelijke ondersteuning van de PES-activists staat
eveneens op gespannen voet met het aanmelden als
PES-activist zonder tussenkomst van de landelijke par-
tijen aangesloten bij de PES. 

28. Amsterdam Oud-Zuid 
Motie afdeling Amsterdam Oud-Zuid 
m.b.t. toepassing voorzorgsbeginsel op GSM/UMTS-
straling
Het Congres van de PvdA, bijeen op 13 en 14 juni 2008, 
1. Overweegt dat: 

a. mobiele telefonie en -datacommunicatie niet meer
weg te denken zijn uit de hedendaagse samenle-
ving; 

b. er onrust is onder een aanzienlijk deel van de
bevolking betreffende de mogelijke schadelijke
effecten van elektromagnetische straling waaraan
burgers blootgesteld worden wanneer zij mobiel
bellen of in de nabijheid van mobiele zendmasten
wonen;

c. er wetenschappelijk onderzoek is dat zou kunnen
duiden op het verband tussen gezondheidsschade
op de lange termijn en mobiel bellen dan wel
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wonen in de nabijheid van zendmasten,
d. het erop lijkt dat het mogelijk is de intensiteit van

de straling van masten te verlagen zonder dat het
ten koste gaat van een redelijk bereik van telefoons,
of andere draadloze toepassingen, 

2. Besluit de verantwoordelijke bewindslieden en kamer-
leden van de PvdA te verzoeken niet de uitkomsten
van verder onderzoek af te wachten, maar nú al te
doen wat mogelijk is om via beleids- of technologi-
sche interventies de blootstelling van de bevolking –
als gebruikers van mobiele technologie en als omwo-
nenden van antennes en zendmasten – aan elektro-
magnetische straling te verlagen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
De PvdA is van mening dat de WHO en de
Gezondheidsraad leidend zijn in de beoordeling van
bestaande onderzoeksresultaten. De Gezondheidsraad is
van mening dat op basis van het nu bekende onderzoek
niet geconcludeerd kan worden dat gezondheidsschade
door het wonen nabij een mast waarschijnlijk is. Wel
beveelt men nader onderzoek aan, ook naar mobiel bel-
len. Wij hebben niet de pretentie het werk van de
gezondheidsraad over te kunnen doen en volgen derhal-
ve zijn adviezen. Er is onvoldoende grond op basis van
de adviezen van de Gezondheidsraad om nu maatrege-
len te nemen, die grote consequenties kunnen hebben
voor de uitrol van mobiele netwerken. 

29. Amsterdam Oud-Zuid 
Motie afdeling Amsterdam Oud-Zuid
m.b.t. evaluatie van het drugsbeleid 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 13
en 14 juni 2008,
1. Overweegt dat:

a. op het verkiezingscongres van september/oktober
2006 een motie is ingediend, die ertoe strekte om
het debat over het Nederlandse en internationale
drugsbeleid te stimuleren, in het bijzonder waar het
betreft de vraag, of het drugsverbod de juiste basis
is voor het beleid;

b. het verkiezingscongres heeft hierop besloten in het
verkiezingsprogramma de volgende passage op te
nemen (Hoofdstuk Veiligheid):

"Ten behoeve van de VN-drugsconferentie in het jaar
2008 is het verstandig om het Nederlandse en
internationale drugsbeleid tegen het licht te hou-
den."

c. er sindsdien alleen een debat-avond heeft plaatsge-
vonden in het Politiek Café in Amsterdam, op 18
oktober 2007, waar is gebleken dat er behoefte
bestaat aan informatie en discussie over het drugs-
beleid;

d. het Nederlandse drugsbeleid zich intussen in de
praktijk vooral in repressieve richting ontwikkelt,
terwijl er sinds 1985 geen behoorlijke evaluatie
meer is geweest, en zonder dat er fundamenteel
over het drugsbeleid wordt nagedacht;

e. de Nederlandse regering een drugsnota heeft aan-
gekondigd - waarvan de precieze strekking overi-

gens nog niet vastligt.
f. besluitvorming in VN-verband is uitgesteld tot

maart 2009, doordat mede op aandringen van de
EU een jaar van reflectie is ingesteld, om voldoen-
de tijd te hebben voor de evaluatie van het interna-
tionale drugsbeleid van de afgelopen periode van
10 jaar.

g. het wenselijk is dat de partij de leden betrekt bij de
standpuntbepalingen over deze twee teksten;

h. het Kenniscentrum in januari 2002 een verslag
heeft uitgebracht van de debattenreeks in 2001
over het drugsbeleid, en dat dit verslag niet voor
verder debat in de partij is gebruikt, terwijl het daar-
voor goed als basismateriaal kan dienen;

2. Besluit het Partijbestuur te verzoeken alsnog uitvoe-
ring te geven aan de op het verkiezingscongres 2006
genomen Congresresolutie,

en gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Wijzigen: “Besluit… Congresresolutie” Door: verzoekt
het Partijbestuur tot het organiseren van een drugsde-
bat binnen de partij voor de periode na 2010. 
Toelichting: De PvdA zal in de partij een drugsdebat
organiseren voor de periode na 2010 met medeneming
van het al ontwikkelde materiaal waarin het huidige
standpunt van de PvdA ten aanzien van drugs uitgangs-
punt is, maar verdere ontwikkelingen met voor en tegen-
standers worden besproken. De nota 'Softdrugs? Doe
normaal!' van de PvdA Tweede Kamerfractie van februa-
ri 2005 kan hierbij nog steeds van waarde zijn.

30. Dordrecht 
Motie ‘euthanasie’.
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni 2008,
1. Overweegt dat:

a. veel ouderen zich zorgen maken over het feit dat
het recht op euthanasie in geval van dementie
onvoldoende is gewaarborgd;

b. het uitermate moeilijk is voor iemand met demen-
tie om tegelijkertijd aan de huidige criteria van
“ondraaglijk en uitzichtloos lijden” en “wilsbe-
kwaam zijn” te voldoen;

c. een dementerende - die nog wilsbekwaam is -
momenteel geacht lijkt niet “ondraaglijk te kunnen
lijden” onder het vooruitzicht een geheel “wilson-
bekwame” toekomst tegemoet te gaan;

d. een dementerende in een verder gevorderd stadi-
um van dementie als niet meer wilsbekwaam kan
worden beschouwd;

e. een dementerende, die officieel – in de “wilsbekwa-
me” periode van zijn/haar leven – heeft vastgelegd
in geval van dementie van het recht op euthanasie
gebruik te kunnen maken, dit recht wordt ontzegd;

f. nu dierbaren lijden omdat zij geconfronteerd wor-
den met een door hun familielid ongewenste
levensfase met voortschrijdende dementie; 

g. het aantal mensen met dementie snel toeneemt:
nu 270.000, waarvan 12.000 onder de 65 jaar;

h. er rekening moet worden gehouden met de dubbe-
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le vergrijzing en de babyboomgeneratie,
2. Is van mening dat het Partijbestuur het recht op eutha-

nasie opnieuw op de politieke agenda dient te plaatsen.
En gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
Vervangen: “Is van mening… plaatsen” Door: Verzoekt
het Partijbestuur de discussie met burgers en professio-
nals over euthanasie en euthanasie bij dementie aan te
gaan.  
Toelichting: er bestaat geen ‘recht’ in de wet op euthana-
sie. Tegenover een recht staat namelijk ook een plicht.
Dat zou dus betekenen dat je iemand kunt verplichten je
te doden.

31. Houten 
Het PvdA- Congres roept de Tweede Kamerfractie op om
vergaande voorstellen te doen om meer geld beschikbaar
te krijgen voor een (nog) socialer Nederland. 
Toelichting: 
• Dankzij de PvdA in het kabinet en de partijleider op

Financiën is er meer geld beschikbaar voor sociaal
beleid in Nederland. Dat is zeer positief. Tegelijk blijft
het noodzakelijk om nog meer geld beschikbaar te krij-
gen voor het voeren sociaal beleid, met meer geld kan
nog meer en broodnodig sociaal beleid gevoerd wor-
den. 

• De oproep aan de Tweede Kamerfractie is om in
samenwerking met het Partijbestuur (en in aanvulling
op het kabinetsbeleid) voorstellen te ontwikkelen waar-
door nog meer geld voor sociaal beleid beschikbaar
komt. Alle mogelijkheden moeten systematisch benut
worden. Deze voorstellen kunnen bij de komende
begrotingsbehandeling en in de jaren er na ingebracht
worden. 

• Suggesties voor bronnen waar geld gevonden kan wor-
den voor sociaal beleid: het niet aanschaffen van straal-
jagers, het verminderen van subsidie voor eigen huis
bezitters, introductie van een vierde belastingschijf
(voor hoge inkomens), het via de rijksbelastingen
innen van waterschapsbelastingen, de stofkam halen
door de huidige uitgaven van het rijk, etc.

• Suggesties waar het gevonden geld naar toe kan: beter
onderwijs, prachtwijken, milieu, hulp aan jongeren met
problemen, armoedebestrijding. 

PREADVIES: OVERNEMEN 
Toelichting: De motie is feitelijk overbodig. De nieuwe
fractievoorzitter van de PvdA heeft bij haar aantreden al
aangekondigd dat sterker sociaal beleid één van haar pri-
oriteiten is. Zoals de motie ook al constateert doet dit
kabinet veel aan sociaal beleid in brede zin. Zo gaat er al
veel meer geld naar onderwijs, milieu, de wijken, de zorg,
armoedebestrijding, jongeren met problemen, en werk
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De plannen die
daarmee samenhangen worden nu uitgevoerd. Nog voor-
dat kan worden gekeken waar extra geld gevonden zou
moeten worden, is de vraag aan de orde waaraan precies
extra geld moet worden uitgegeven. Op het moment dat
de Tweede Kamerfractie een noodzaak ziet voor meer
geld voor sociaal beleid, zal zij, zoals zij altijd doet, voor-
stellen doen om dit geld vrij te maken. Zo regelde zij

vorig jaar meer geld voor armoedebestrijding en buurt-
budgetten in de 40 wijken. Enkele suggesties die in deze
motie staan, over de bronnen waar geld gevonden kan
worden, zijn overigens al in uitvoering, weer andere sug-
gesties zijn politiek niet haalbaar.  

32. Hoorn 
Motie ‘arbeid en participatie’.
Het Congres, bijeen op 13 en 14 juni
1. Overweegt dat:
a. het verbreden en verdiepen van de inhoudelijke partij-

vernieuwing een opdracht is die de commissie
Vreeman heeft geformuleerd;

b. de inhoudelijke partijvernieuwing als proces naar aan-
leiding van Vreeman nog onvoldoende op gang is geko-
men en dat de vernieuwing op de inhoud in de tijd
ondergeschikt is gemaakt aan het formuleren van ver-
nieuwingen m.b.t. ledendemocratie

c. het voor de PvdA juist van essentieel belang is om zich
inhoudelijk uit te spreken over de topprioriteiten die
Vreeman noemt;

d. dit Congres als startpunt fungeert voor de discussie
over arbeid en participatie;

e. de adequate rechtsorde van de arbeid en de ordening
van de economie zoals Vreeman dit formuleert aan de
basis ligt voor de discussie over arbeid en participatie;

2. Roept de PvdA op:
a. het thema arbeid en participatie niet te eng te bedis-

cussiëren en bij het verbreden en verdiepen van het
thema arbeid en participatie juist de adequate
rechtsorde van de arbeid en de ordening van de eco-
nomie als basisdiscussiepunt mee te nemen;

b. de effecten van globalisering en de nadruk op share-
holders value en de gevolgen hiervan voor burgers
in de huidige risicomaatschappij hierbij als discus-
siepunt te benoemen. 

Toelichting: De PvdA heeft behoefte aan een brede inhou-
delijke discussie over arbeid en participatie, waarin de
nadelige effecten van globalisering, marktwerking etc.
niet als gegeven beschouwd worden, maar ter discussie
gesteld worden (Bv. afkalving van rechtspositie en socia-
le zekerheid van werknemers). 
PREADVIES: OVERNEMEN 
Toelichting: De motie is feitelijk overbodig, dit Congres
gaat over arbeid en is startpunt voor een brede discussie
over dit onderwerp in de partij. 

33. Geneve 
Brussel/België
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni, 2008 in Breda:
1. Constateert dat de Nederlandse politiek tendensen ver-

toont zich op te sluiten binnen de landsgrenzen.
2. Overweegt dat in die context de bemoeienissen van de

PvdA ter bevordering van:
a. een betere Europese samenwerking;
b. de ontwikkelingssamenwerking tussen Noord en

Zuid, met name over de bestrijding van armoede in
het kader van een mensenrechtenbeleid,;

c. een coherente internationale vrede- en veiligheids-
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politiek en;
d. de hervorming van het internationale multilaterale

systeem,
een brede steun in de partij verdienen in overeen-
stemming met onze beginselen als internationale
socialistische partij; 

3. Verzoekt de Evert Vermeer Stichting in nauw overleg
met de Wiardi Beckman Stichting een visie te ontwik-
kelen en een concreet programma te ontwerpen om
internationale solidariteit weer tot een ‘kroonjuweel’
van de PvdA te maken;

4. Verzoekt het Partijbestuur dit programma aan het
eerstvolgend Congres voor te leggen opdat hierover
een betekenisvolle discussie en besluitvorming kan
plaatsvinden. 

PREADVIES: AFWIJZEN 
Het Partijbestuur gaat niet over de agenda van de
neveninstellingen. Wel zal het Partijbestuur dit verzoek
neerleggen bij de neveninstellingen. Vervangen: punt 4:
“eerstvolgende Congres” Door: ‘het Congres over het ver-
kiezingsprogramma’ 
Toelichting: Een dergelijke discussie kan beter op het
Congres over het nieuwe verkiezingsprogramma worden
gehouden. 

34. Hoorn 
Het Congres, bijeen op 13 en 14 juni
1. Overweegt dat:

a. kinderopvang een basisvoorwaarde is voor de par-
ticipatie van burgers in de samenleving; 

b. juist de PvdA zich heeft ingezet voor een hoge kwa-
liteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de
kinderopvang in Nederland;

c. het ingezette beleid momenteel leidt tot overschrij-
ding van het geraamde budget;

d. in de media berichten zijn verschenen dat rekening
gehouden moet worden met een bezuiniging op de
kinderopvang;

e. er bovendien signalen zijn van randverschijnselen
die leiden tot een ineffectief gebruik van gemeen-
schapsgeld m.b.t. kinderopvang

2. Roept de Tweede Kamerfractie en de bewindslieden
van de PvdA op
a. te sturen op een effectieve inzet van gemeen-

schapsgeld voor kinderopvang en het tegengaan
van randverschijnselen;

b. de huidige betaalbaarheid, kwaliteit en toeganke-
lijkheid van kinderopvang te waarborgen en te
handhaven 

PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
De laatste bullit 2b wordt: De betaalbaarheid, kwaliteit
en toegankelijkheid van kinderopvang te waarborgen
met prioriteit voor de lage- en middeninkomens. 
Toevoegen nieuwe bullit 3: Voor de langere termijn toe
te werken naar een basisvoorziening kinderopvang
waarin ook de harmonisatie van voorzieningen in de
kinderopvang (waaronder peuterspeelzalen en voor-
schoolse educatie) een belangrijke prioriteit vormt. 
Toelichting: De strekking van de motie dat de kinderop-
vang breed beschikbaar moet blijven en in de komende

jaren verder zal moeten groeien wordt gesteund. De
vraag is hoe de overschrijdingen op de korte termijn
overbrugd moeten worden. Kamerfractie en bewindslie-
den moeten de ruimte krijgen om met inachtneming
van de criteria betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijk-
heid te kunnen handelen en voor de langere termijn te
kunnen toewerken naar een basisvoorziening kinderop-
vang. 

35. Tubbergen 
Motie ‘Partijgenoten die onterecht bedragen van de
overheid hebben verkregen’
Het Partijcongres van de Partij van de Arbeid, in verga-
dering bijeen te Breda op 13 en 14 juni 2008,
1. Constateert dat:

a. er onlangs een partijgenote in opspraak kwam over
het onterecht ontvangen van grote bedragen aan
huursubsidie;

b. deze affaire veel onbegrip heeft veroorzaakt onder
kiezers en partijgenoten;

c. gewone burgers teveel ontvangen bedragen aan bij-
voorbeeld huur- of zorgtoeslag gewoon moeten
terugstorten aan de overheid, ook als zij de bedra-
gen buiten hun schuld om hebben ontvangen;

d. ook de Jonge Socialisten in januari 2008 te horen
kregen dat zij, vanwege het feit dat de SGP weer
subsidie krijgt, met terugwerkende kracht 25.000
euro minder subsidie kregen over 2007 (!)

2. Overweegt dat: 
a. het absoluut niet te verkopen is dat partijgenoten

zich niet houden aan overheidsregels waar de par-
tij zelf voor heeft gestreden;

b. de genoemde affaire een zeer negatief effect heeft
gehad op het imago van zowel de PvdA als veel
PvdA-politici;

c. het terugbetalen van per abuis ontvangen bedragen
absoluut niet impliceert dat het de schuld is van de
betreffende personen dat zij deze bedragen teveel
hebben ontvangen;

d. het zeer wenselijk zou zijn dat partijgenoten onte-
recht ontvangen bedragen aan de overheid terug-
storten.

3. Roept partijgenoten die onterecht grote bedragen van
de overheid hebben verkregen op die bedragen zo
spoedig mogelijk terug te storten aan de Nederlandse
staat,

4. Verzoekt het Partijbestuur
a. te onderzoeken of het mogelijk is partijgenoten die

niet aan deze wens voldoen en daarmee de partij
imagoschade berokkenen hun partijlidmaatschap
te ontzeggen;

b. indien dit niet mogelijk is op het volgende Congres
met voorstellen tot reglementswijzigingen te
komen om deze mogelijkheid alsnog te creëren

en gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN
De punten 1, 2 en 3 worden overgenomen.
Punt 4 wordt afgewezen. 
De Tweede Kamerfractie van de PvdA heeft een motie
ingediend die de regering verzoekt om over te gaan tot

73



het juridisch terugvorderen van alle onterecht gegeven
vergoedingen aan Nederlanders in dienst bij internatio-
nale organisaties. De motie roept ook op om zorg te
dragen dat het uitkeren van hoge vergoedingen niet
meer kan plaatsvinden. De buitensporig hoge vergoedin-
gen voor ambtenaren die al een behoorlijk salaris van
hun werkgever ontvangen zijn een doorn in het oog van
de fractie. Voor de PvdA is het helder dat er bij onterech-
te vergoedingen drie partijen verantwoordelijk zijn: het
ministerie, de betreffende internationale organisatie en
de betrokken ambtenaren. Een deel van deze motie van
Tubbergen is in lijn met de motie van de Tweede
Kamerfractie. Het tweede gedeelte van de motie waarin
wordt opgeroepen of het mogelijk is partijgenoten die
niet aan deze wens voldoen te royeren wijst het
Partijbestuur af. Het Partijbestuur heeft duidelijke regels
ten aanzien van integriteitskwesties voor politieke
ambtsdragers. het is ondoenlijk en onwenselijk om deze
algemeen verbindend te verklaren op alle partijleden.
Dit in verband met privacy, praktische uitvoerbaarheid.
Straffen, waarschuwingen of berispingen moeten wor-
den gegeven door de instantie die het betreft, niet door
het Partijbestuur van de Partij van de Arbeid. 

36. Etten-Leur 
Motie betreffende de vergoeding voor raadsleden
Het Congres enz.
1. Overweegt dat lokale afdelingen de PvdA-beginselen

niet alleen zichtbaar maken, uitdragen en in concreet
beleid vertalen in hun contact en overleg met de loka-
le PvdA-leden, maar ook – en met name – in de
invloed die de lokale PvdA-raadsfracties door middel
van hun concrete inbreng in het lokaal bestuur uitoe-
fenen op het lokaal beleid.

2. Constateert dat
a. lokale raadsfracties met name door de invoering

van het dualisme en de decentralisering van grote
landelijke wetten (zoals de WWB en de WMO)
geconfronteerd worden met een toenemende werk-
en tijdsdruk;

b. met name door de decentralisatie van grote lande-
lijke wetten (zoals de WWB en de WMO) het raads-
werk voor alle lokale fracties inhoudelijk in gelijke
mate verantwoordelijk, zwaar en tijdnemend is
geworden;

c. met name voor de kleinere raadsfracties daardoor
de werkdruk nog groter is geworden en dientenge-
volge de tijd die besteed zou moeten worden aan
contact met de eigen achterban, de lokale bevol-
king en belangengroeperingen in toenemende
mate ontbreekt;

d. lokale raadsfracties daarbij ten opzichte van elkaar
in een zeer ongelijke uitgangspositie verkeren, aan-
gezien de vergoeding van raadsleden nog steeds
gerelateerd is aan het aantal inwoners. Als gevolg
waarvan raadsleden in kleinere gemeenten tot hun
frustratie minder gelegenheid hebben zich aan hun
raadswerk te wijden dan raadsleden in de grote ste-
den.

4. Besluit dat het Partijbestuur wordt opgedragen, op

elke mogelijke manier haar invloed op het landelijk
regeringsbeleid aan te wenden om aan deze ongelij-
ke uitgangspositie van lokale raadsfracties een einde
te maken; zodat elke lokale raadsfractie in de gele-
genheid wordt gesteld de rol van volksvertegenwoor-
diger naar behoren uit te oefenen – met inbegrip van
het versterken van de band met de eigen achterban
en de lokale bevolking.

En gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
Toelichting: De veronderstelling dat gemeenteraadsle-
den in kleinere gemeenten hun werk niet goed kunnen
doen als gevolg van een tekortschietende beloning in
relatie tot de toegenomen werkdruk wordt niet onder-
schreven. Het werk van een gemeenteraadslid is zeker
zwaar en de werkdruk neemt toen. Maar het zijn van
gemeenteraadslid is een functie waarbij onkosten moe-
ten worden vergoed, maar is op dit moment geen pro-
fessionele functie met de daarbij behorende arbeids-
voorwaarden. Wel deelt het Partijbestuur de opvatting
dat de verschillen in vergoeding tussen kleine en grote
gemeenten erg uiteenloopt. De fractie is voornemens
hieraan aandacht te besteden bij de behandeling van
de wetten m.b.t. de rechtspositie politieke ambtsdra-
gers. Hetzelfde geldt overigens voor de bijzondere posi-
tie van fractievoorzitters.

37. Tubbergen 
Het Partijcongres van de Partij van de Arbeid, in verga-
dering bijeen te Breda op 13 en 14 juni 2008,
1. Constateert dat:

a. China op grote schaal de mensenrechten schendt;
b. er in China, ondanks het plaatsvinden van de

Olympische Spelen, volgens mensenrechtenorga-
nisaties zeer weinig tot geen verbetering en in
sommige gevallen zelfs een verslechtering, op het
gebied van de mensenrechtensituatie heeft plaats-
gevonden;

c. de Chinese regering haar dubieuze acties niet
alleen beperkt tot haar eigen grondgebied, maar
ook uitvoert of ondersteunt in andere
landen/gebieden zoals in Tibet, Birma en Sudan;

d. China elke discussie betreffende mensenrechten
weigert aan te gaan en in de VN-Veiligheidsraad
blokkeert;

e. internationale solidariteit, en daarmee het verdedi-
gen van mensenrechten, een belangrijk ideaal van
de PvdA is;

f. minister-president Balkenende en staatssecretaris
Bussemaker van plan zijn om de ceremoniële ope-
ning van de Olympische Spelen in Peking bij te
wonen;

g. vele burgemeesters, wethouders en ambtenaren
van gemeentelijk en provinciaal niveau van plan
zijn naar Peking af te reizen om te netwerken of
hun stad, gemeente of provincie te promoten;

h. er een discussie gaande is om de Olympische spe-
len in het geheel te boycotten.

2. Overweegt dat:
a. de Olympische Spelen door de Chinese regering
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worden gebruikt als prestigeproject voor China;
b. de Chinese regering journalisten en politici om de

tuin probeert te leiden door hen spookbeelden voor
te schotelen;

c. de Olympische Spelen nog niet tot de gewenste
verbeteringen in beleid hebben geleid;

d. de openingsceremonie van de Olympische Spelen
een goede gelegenheid is voor politieke state-
ments;

e. een aantal regeringsleiders reeds hebben aangege-
ven niet aanwezig te zijn bij de opening;

f. er geen krachtiger statement te maken is dan een
boycot.

3. Besluit dat het niet gepast is om Nederland te promo-
ten in een land dat op deze schaal mensenrechten
schendt en roept derhalve medewerkers en bestuur-
ders van provincies en gemeentes op om af te zien
van hun reizen naar Peking.

4. Roept voorts de PvdA-bewindspersonen op om zich
hard te maken voor een politieke boycot van de ope-
ningsceremonie van de Olympische Spelen,

5. Roept derhalve zowel minister-president Balkenende
als staatssecretaris Bussemaker op om niet naar de
openingsceremonie af te reizen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Toelichting: Het is zeer zorgwekkend dat China de men-
senrechten nog altijd onvoldoende respecteert. Zeker
met de Olympische Spelen in Peking had van China een
verbetering van de mensenrechtensituatie verwacht
mogen worden. De vraag is echter of een boycot van de
opening door Nederland een verbetering van de men-
senrechten dichterbij brengt. Voor verbetering van de
mensenrechten in China is een combinatie van druk en
dialoog noodzakelijk. Als de situatie in China de komen-
de tijd verslechtert, kan er uiteraard wel reden zijn om
alsnog tot een boycot van de openingsceremonie over te
gaan. In dat geval moet de EU gezamenlijk optrekken,
omdat het effect van een gezamenlijk optrekken groter
zal zijn en de negatieve consequenties beduidend min-
der zijn als de Europese landen op één lijn zitten. De
regering heeft daarom, mede op aandringen van de
PvdA-fractie in de Tweede Kamer publiekelijk aangege-
ven dat alle opties nog open zijn. 

38. DeBilt/Maartensdijk
Motie ‘Uruzgan’
Het PvdA-congres, bijeen op 13 en 14 juni 2008 te
Breda,
1. betreurt dat de Tweede Kamer Fractie van de PvdA

heeft ingestemd met de verlenging van de militaire
missie in Uruzgan tot eind 2010, - in strijd met de eer-
dere afspraak tussen Nederland en de NAVO dat de
Nederlandse aanwezigheid zou aflopen in augustus
2008, waardoor de fractie het verwijt over zich afroept
zich te gedragen als bijwagen van het CDA (dat
immers pg Jaap de Hoop Scheffer van de NAVO graag
uit de problemen wilde helpen),

2. herinnert eraan dat ook de toenmalige Sovjet Unie in
ca tien jaar en met ca 100.000 militairen geen orde

heeft kunnen scheppen in Afghanistan,
3. beseft dat vele goedwillende Afghanen uitzien naar

een rechtvaardiger en democratischer samenleving,
maar dat ook de afgelopen vijf jaar weer is gebleken
dat de feodale clan-tradities sterker geworteld zijn,

4. acht de speurtocht naar Bin Laden na vijf jaar een dis-
cutabele grondslag voor de langere bezetting van
Afghanistan,

5. adviseert de fractie elke gelegenheid aan te grijpen
om deze uitzichtloze militaire missie in Afghanistan
eerder te beëindigen.

Toelichting: vergelijkbaar conceptadvies op het Politiek
Forum van 1 maart 2008 is door de fractie niet gebruikt
om de steun aan de verlenging van de missie tot eind
2008 te verantwoorden. Deze motie biedt een herkan-
sing, des te interessanter nu inmiddels minder dan 1
op de 3 Nederlanders nog  in de missie gelooft (en dat
geldt vermoedelijk ook voor PvdA-kiezers en -leden).
Bij die verantwoording kunnen ook de kosten aan de
orde komen, en de mogelijkheid elders in de wereld
hulp te bieden (Darfur, Zimbabwe).
ad 1. LET OP: er staat niet dat de fractie een bijwagen IS,

maar die indruk wekt. Dat depositie van De Hoop
Scheffer in het geding was, betreft ook speculatie,
maar de media waren in september/oktober wel vol
van twee uitruilen in het kabinet.  Eerst werd voorlo-
pig behoud van het ontslagrecht (althans bij de poen-
rechter, niet de inhoudelijke toets door het CWI,
zoals: "zocht de werkgever genoeg naar ander werk?")
geruild tegen een nieuw referendum over het EU-her-
vormingsverdrag, en daarna weer het ontslagrecht
tegen  verlenging van de missie in Uruzgan.

ad 2. de Sovjet-soldaten waren in Afghanistan op uitno-
diging van een internationaal erkende regering (ook al
kwam die door een coup aan de macht).  De NAVO
installeerde de regering-Karzai nadat men dacht
Afghanistan gepacificeerd te hebben.  Ook de NAVO-
leiding beseft dat veel meer militairen nodig zijn om
uitzicht te krijgen op succes, en dat de huidige ca
40.000 soldaten hoogstens de impasse kunnen
bewaren.

ad 3. Het eerste deel, het loffelijke streven voor steun
aan (de meerderheid van) welgezinde Afghanen (en
vooral ook de vrouwen!), is een korte samenvatting
van de reden die de fractie tot nu toe voor de verlen-
ging van de missie heeft gegeven. MAAR die miskent
de gewelddadige praktijk van de clans - die bv. voor
een record opiumoogst in 2007 zorgde.

ad 4. Een serieus juridisch debat ontspint zich of het
mandaat van de Veiligheidsraad om Afghanistan bin-
nen te vallen "om terrorisme te bestrijden en Ben
Laden te vangen" na vijf jaar nog geldig kan zijn. Tot
nu is er geen overheersende mening in dat debat
(natuurlijk wel een mening van de overheersers). Aan
dat dispuut zou men in Den Haag, hoofdstad van
Internationaal Recht, wat meer aandacht kunnen
geven.

ad 5. dit bezinningsadvies is toegevoegd om de motie
ook enige toekomstwaarde te geven.  Zou bv. het ver-
trek van de Canadezen niet een legitieme reden kun-
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nen geven voor zo'n herbezinning (een impliciete ver-
onderstelling omtrent de NAVO-aanwezigheid in de
buurprovincie valt immers weg).

PREADVIES: AFWIJZEN
Eind vorig jaar nam het kabinet het besluit de
Nederlandse bijdrage aan de missie in Uruzgan voort te
zetten tot 1 augustus 2010, met een afbouwperiode tot 1
december 2010. De PvdA ondersteunt dit besluit. 
De PvdA stemde ruim anderhalf jaar geleden in met de
Nederlandse bijdrage aan de ISAF-missie in Uruzgan.
Zo stonden we zowel voor internationale solidariteit als
ook voor het belang van een veilig en stabiel
Afghanistan. De PvdA vond en vindt dat de inwoners
van Uruzgan recht hebben op een veilige toekomst. In
het belang van de internationale veiligheid mag
Afghanistan niet terugkeren naar de tijd dat het land
een broeinest voor het internationale terrorisme was.
Samen met 41 andere landen draagt Nederland daar-
om bij aan de wederopbouw van Afghanistan. 
Met de NAVO werd destijds de afspraak gemaakt dat
er na twee jaar voor opvolging gezorgd zou worden.
Dat is niet gebeurd en dat betreuren we. Daarmee is
wel een nieuwe realiteit ontstaan. Nederland had kun-
nen besluiten op haar strepen te gaan staan en na 1
augustus 2008 te vetrekken. Deze beslissing zou echter
grote consequenties hebben voor de inwoners van
Uruzgan. Daarover voerden we het debat in de partij.
Evenals over de mogelijkheid tot wederopbouw, de duur
van de missie en het moment waarop we echt weggaan
zoals dat centraal staat in het huidige kabinetsbesluit. 
De PvdA-politici wisten zich bij deze moeilijke afweging
gesteund door de inbreng en de zorgen van de leden.
De PvdA vindt dat Nederland de Afghanen in Uruzgan
niet in de steek mag laten. Tegelijkertijd beseffen wij
dat er veel van onze militairen wordt gevraagd. Voor
ons waren de voorwaarden van een duidelijke eindda-
tum en een beperkte duur van de missie van groot
belang. 
Deze voorwaarden zijn opgenomen in het kabinetsbe-
sluit om nog eenmaal de verantwoordelijkheid te
nemen. De PvdA ondersteunt dit besluit. Het zal, net
als nu, complex en risicovol blijven. We vragen van onze
militairen om er onder moeilijke omstandigheden te
werken en te vechten. Om de veiligheid te verbeteren,
een bijdrage te leveren aan de opbouw van het land en
de Afghanen in staat te stellen zelf weer verantwoorde-
lijkheid te nemen voor de toekomst van hun eigen land.
Maar eind 2010 zal Nederland hoe dan ook zijn troepen
terugtrekken. Dat doet recht aan het feit dat ook ande-
re NAVO-landen hun deel moeten leveren. En dat onze
krijgsmacht het ook niet eindeloos vol kan houden. 
De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft uitgebreid
gedebatteerd over het kabinetsbesluit en heeft op grond
van de bovenstaande afwegingen ingestemd met het
besluit de missie te verlengen. De PvdA maakt zich
hard voor een Uruzgan waarin veiligheid, wederopbouw
en het versterken van de Afghaanse krijgsmacht, politie
en bestuur centraal staan. Ook de zorg voor onze mili-
tairen, vakmannen en - vrouwen waar we trots op kun-
nen zijn, staat hierin centraal. Hiermee doen we recht

aan ons uitgangspunt van internationale solidariteit en
komen we tegemoet aan de terechte zorgen die er
leven.
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NIET OPGEVOERDE MOTIES

gekozen voor deze behoudende koers. Deze koers lijkt
ook volledig in tegenspraak met de leuze van het
Partijbestuur dat ‘een sterke en sociale Partij is een par-
tij waar de leden zich gehoord weten (blz. 16) 
Motie niet toegelaten: Dit is geen motie. Het werkplan is
van het Partijbestuur.

41. Geneve 
Bloemendaal/Bennebroek, Brussel/Belgie
Motie: ‘Maak de thema’s sterk, sociaal, groen en inter-
nationaal conform het voorstel van Commissie Vreeman
‘tot de ruggengraat van het debat’ binnen de partij’. 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni, 2008 in Breda:
1. Ondersteunt ondersteunt het voorstel van het

Partijbestuur om te streven naar een ‘inhoudelijke ver-
dieping, verbreding en consensus’ bij een aantal
belangrijke thema’s om daarmee te komen tot een
krachtige koppeling van beginselen en beleid

2. Is echter van mening dat conform de voorstellen van
de Commissie Vreeman de volgende vier thema’s ‘tot
de ruggengraat van het debat’ moeten worden geko-
zen:

• Sterk (economie en arbeid)
• Sociaal (integratie, publieke sector en armoede)
• Groen (klimaat en energie)
• Internationaal (Europa en Noord/Zuid)
Toelichting: In het werkplan stelt het Partijbestuur voor
de thema’s te vernauwen tot publieke sector, arbeid en
integratie (zie blz. 17 1.1.1 Prioriteitsgebieden ). Deze ver-
nauwing zou de conclusie kunnen doen postvatten dat
de PvdA niet meer geïnteresseerd is in een inhoudelijke
discussie over thema’s als armoede, klimaat en Europa.
Dit zijn juist de thema’s waarbij de PvdA door een
inhoudelijke discussie haar voorhoede positie zal kun-
nen versterken.
De voorgestelde selectie sluit ook beter aan bij de keuze
die reeds door de PvdA Tweede Kamer fractie is gemaakt
met: Iedereen aan het werk, armoede, sociale samen-
hang, milieu, publieke sector en internationaal. 
P.S. 1. De motie te wijzigen in amendement als een eer-
dere motie van orde wordt aanvaard. 
Motie niet toegelaten: Dit is geen motie maar een stand-
punt

42. Heerenveen 
Den Bosch, Amersfoort, Boarnsterhim
Moties van PvdA Heerenveen
Wij hebben bijgaande voorstellen zo goed mogelijk
gekoppeld aan de voorstellen 3 en 6 (de gekozen werk-
wijze van het Partijbestuur biedt geen ruimte voor aan-
vullende cq nieuwe voorstellen). Daarom (misschien te
overvloede) bijgaand de voorstellen van PvdA
Heerenveen ook nog als motie; zodat het Congres ten
allen tijde de (Rooie Veren) voorstellen kan behandelen.
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39. Castricum 
Uithoorn
MOTIE van de afdeling Castricum m.b.t. herziening
afdracht aan CLB
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni 2008,
1. Overweegt dat,

a. het Congres eerder heeft besloten dat PvdA-leden in
vertegenwoordigende lichamen een percentage van
hun daaruit verkregen inkomsten afdragen aan het
Centrum voor Lokaal Bestuur;

b. dit is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement
onder art. 11;

c. dit percentage berekend wordt over zowel de
inkomsten als de onkostenvergoeding; 

d. dit percentage wordt vastgesteld door het Congres;
2. Is van mening dat

a. de onkostenvergoeding een vergoeding is van
onkosten en niet beschouwd dient te worden als
inkomen uit het lidmaatschap van vertegenwoordi-
gende lichamen;

b. het derhalve principieel onjuist is dat de afdracht
over zowel inkomsten als onkostenvergoeding
wordt geheven.

3. Besluit aan art 11, lid 1 van het Huishoudelijk
Reglement toe te voegen: "Deze contributie wordt uit-
sluitend geheven over het brutoinkomen uit het desbe-
treffende orgaan. Enig andere (on-)kostenvergoeding
wordt buiten beschouwing gelaten."

en gaat over tot de orde van de dag. 
Motie niet toegelaten: Dit is geen motie, maar een wijzi-
ging van het Huishoudelijk Reglement

40. Geneve 
1. Motie van orde: ‘Maak het werkplan Partijbestuur

amendeerbaar’
Toelichting: Op het Partijcongres op 13 en 14 juni in
Breda staan ter discussie 
• Het werkplan van het Partijbestuur
• Het voorstel Ledendemocratie
Alleen het voorstel Ledendemocratie is amendeerbaar.
Dit betekent dat het Congres alleen besluiten kan nemen
m.b.t. ledendemocratie en niet m.b.t. het Werkplan. 
In het Werkplan staan belangrijke besluiten als de keuze
van ‘de punten waar onze partij profiel op kan maken’ 
( blz. 17: publieke sector, arbeid en participatie en inte-
gratie), het instellen van een Strategisch Beraad ( blz.
18) en een permanente programma commissie ( blz.
19). Dit zijn wezenlijke onderwerpen voor de Partij. 
Volgens het huidige voorstel van Partijbestuur/Congres-
presidium mag het Congres over het werkplan discussië-
ren en via moties het Partij bestuur verzoeken om met
de wensen van het Congres rekening te houden, maar
het Congres mag niet (mee) beslissen.
Het Partijbestuur noch het Congrespresidium maken
duidelijk in de aangeboden stukken waarom men heeft



Motie: Voorstel 9, vervangende tekst voor voorstel 3 van
het Partijbestuur 
Het Congres…besluit…
1. tot opheffing van het Politiek Forum en tot inrichting

van de Politieke Ledenraad als hoogste partijorgaan
tussen twee Congressen;

2. dat de Politieke Ledenraad een eigen bestuur kiest
bestaande uit een voorzitter en maximaal 4 leden met
een zittingstermijn van 1 jaar, welk bestuur de con-
cept-agenda bepaalt na overleg met het Partijbestuur
en naar keuze anderen zoals de fracties in Eerste en
Tweede Kamer en Europees Parlement;

3. dat de Politieke Ledenraad vervolgens zijn eigen agen-
da bepaalt;

4. dat het ledenraadsbestuur verantwoordelijk is voor:
a. het actief modereren en stimuleren van het debat

en het organiseren van heldere besluitvorming;
b. in acute situaties tussentijdse (digitale) menings-

peilingen onder de leden van de Politieke
Ledenraad;

c. het snel verspreiden van accurate verslagen van de
Ledenraadbijeenkomsten;

d. het tijdig, juist en volledig informeren van de par-
tijorganen en partijleden over hetgeen in de
Ledenraad aan de orde is of is geweest;

5. dat op elke Ledenraadbijeenkomst politieke actualiteit
en verantwoording van de fracties en het
Partijbestuur op de agenda staan;

6. dat het Partijbestuur en het ledenraadbestuur te allen
tijde een Politieke Ledenraad kunnen uitschrijven. Op
verzoek van tenminste vijf leden van de Politieke
Ledenraad dient het ledenraadbestuur een
Ledenraadbijeenkomst te beleggen.

7. dat de Politieke Ledenraad verder zelf beslist hoe vaak
hij bijeenkomt;

8. dat voor de concept-agenda van de Politieke
Ledenraad door afdelingen, gewesten, werkgroepen,
netwerken en alle andere partij-organen, alsmede de
leden van de Ledenraad zelf, verzoeken of voorstellen
kunnen worden ingediend;

9. dat de Politieke Ledenraad als volgt wordt samenge-
steld:
a. één lid per afdeling van de twintig grootste afdelin-

gen, aan te wijzen door de leden van deze afdelin-
gen;

b. vijftig leden namens de overige afdelingen, over de
gewesten te verdelen naar rato van het ledental en
met aftrek van de Ledenraadsleden genoemd
onder a. Deze leden voor te dragen door de afde-
lingen in dat gewest en te benoemen door de leden
van het betreffende gewest;

c. één lid namens elke neveninstelling van de PvdA,
aan te wijzen door de betreffende besturen;

10. dat voor alle plaatsen in de Politieke Ledenraad een
vervanger wordt aangewezen door het desbetreffende
benoemende orgaan;

11. dat leden van het Partijbestuur, het Presidium, de
fracties, ministers en staatssecretarissen geen lid
kunnen zijn van de Politieke Ledenraad;

12. dat de besturen van de organen die leden in de

Politieke Ledenraad aanwijzen, verantwoordelijk zijn
voor raadpleging van de leden voorafgaand aan, en
verantwoording afleggen na afloop van, een bijeen-
komst van de Ledenraad;

13. dat afgevaardigden voor twee jaar worden gekozen;
14. dat de bijeenkomsten openbaar zijn;
15 . dat het ledenraadbestuur aan inhoudelijke werkgroe-

pen en netwerken het recht kan toekennen, bij
onderwerpen op hun werkterrein het woord te voe-
ren;

Motie: Voorstel 10, aanvullende voorstellen op de PB-
voorstellen; 
Het Congres…besluit…
1. dat bij de kandidaatstelling voor Tweede en Eerste

Kamer de kandidaten worden geselecteerd in de 19
kieskringen van ons land, die de plaatsen innemen op
de lijst in samenhang met de samenstelling van een
landelijke kopgroep 

2. dat de gekozen partijvoorzitter q.q. voorzitter is van
de permanente organen die kandidaten voor de frac-
ties voorselecteren en die programma’s voorbereiden

3. dat het redactiestatuut van ‘Rood’ en de landelijke
websites zodanig opnieuw wordt geformuleerd dat
inhoudelijke informatievoorziening, inhoudelijke
meningsvorming, wederzijdse communicatie tussen
geledingen van leden en inhoudelijk debat daarin
voorrang krijgen 

4. dat het opleidingsbeleid van de partij wordt verzelf-
standigd t.o.v. het landelijke apparaat en wordt
samengevoegd met het beleid van het CLB onder
beheer van een uit alle geledingen samengesteld
bestuurlijk orgaan. Het Partijbestuur wordt gemach-
tigd dit in overleg met het CLB en onder advies van de
ARV uit te werken

5. dat de middelentoedeling van de partij zo zal worden
gewijzigd dat structureel voldoende middelen
beschikbaar komen voor betaalde ondersteuning van
afdelingen, regio’s en gewesten, op locatie aange-
stuurd maar landelijk betaald 

Toelichting: bij 1e motie: De problemen van het huidige
Politiek Forum (PF) zijn velerlei. Het PF is te groot,
komt te weinig bij elkaar, heeft geen enkele macht -
zelfs niet over de eigen agenda, heeft geen eigen aan-
sturend orgaan en kan daardoor zich niet tussen twee
bijeenkomsten laten horen, kan niet zelfstandig com-
municeren met de partij. Door dat alles wordt het PF
door bijna niemand meer serieus genomen, ook niet
door de fracties en het Pb. In de voorstellen van het
Partijbestuur wordt het voormalige PF nog een stuk
groter, blijft het net zo machteloos en onzelfstandig als
nu, worden vergaderingen nog onoverzichtelijker. Over
één van de grootste problemen van het huidige Forum,
namelijk het ontbreken van verslagen en het geheel ont-
breken van een manier om algemeen in de partij
bekend te maken wat het Forum eigenlijk doet zwijgt
het Pb. Nodig is een echte slagvaardige raad die een
tegenmacht kan vormen en heldere wortels heeft in de
partij. Zo’n raad moet vanzelfsprekend zelfstandig zijn;

78



dus geen “profiel”, geen gecompliceerde benoemings-
constructies en geen individuele leden. Die raad moet
direct kunnen communiceren met de partij en de bestu-
ren (de enigen met toegang tot de adressenbestanden)
moeten behoorlijke democratische verantwoording van
de afgevaardigden in de Ledenraad organiseren.
Toelichting 2e motie: de punten 2 t/m 5 waren, in meer
of minder expliciete vorm, onderdelen van de massaal
door het oktobercongres aangenomen motie van de
Rooie Veren/Heerenveen. Punt 1 kwam breed naar
voren in de regionale debatten. 
Moties niet toegelaten: De overeenkomstige amende-
menten zijn in delen opgeknipt en worden in behande-
ling genomen. Daarmee zijn beide moties overbodig
geworden.

43. Dordrecht 
Elburg
Motie ‘Ledenpanel’
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering
bijeen op 13 en 14 juni 2008,
1. Overweegt dat,

a. veel leden van de PvdA zich te weinig gehoord voe-
len, zoals het rapport Vreeman stelt;

b. onze leden snel een mening vormen op grond van
de informatie die hen langs vele kanalen bereikt;

c. gekozen vertegenwoordigers en bestuurders op
een aantal onderwerpen feitelijk niet weten wat de
gemene deler is uit al deze meningen;

d. er een uitgewerkt plan klaar ligt voor de opzet van
een leden panel met de volgende elementen:

Opzet van het Panel
De functionaliteit van het panel kan het best beschre-
ven worden vanuit de twee partijen die er een rol in
vervullen: de leden van het panel en degenen die de
vragen formuleren. Daarna volgt een korte weergave
van het onderzoek dat binnen het panel plaatsvindt.
De panelleden
Ieder PvdA lid wordt aangeschreven met de vraag of
hij deel wil uitmaken van het panel. Deelname houdt
in dat men eerst een korte vragenlijst (waarin de ach-
tergrondkenmerken worden nagevraagd) invult en dat
men vervolgens 2 of 3 keer per jaar door de panelon-
derzoekers bevraagd wordt. Men kan aangeven of
men via internet of via de telefoon wil reageren. Aan
de deelnemers wordt helder gemaakt dat zij binnen
drie dagen dienen te reageren. Zo ontstaat een groep
PvdA leden die bereid is om de stem te laten horen.
De vragenstellers
Aan de andere kant van het proces worden onderwer-
pen aangedragen waarover men de mening van de
leden wil verkrijgen. Een ingestelde Panelraad beoor-
deelt en besluit welke thema’s en vragen worden mee-
genomen.
Onderwerpen lenen zich goed voor beantwoording
door het panel wanneer zij zich redelijk eenvoudig
laten toelichten (dus niet te ingewikkelde materie),
wanneer zij op niet-suggestieve wijze (neutraal) kun-
nen worden nagevraagd, en bij uitstek: wanneer het
belangrijk is om snel antwoord te krijgen. Een panel-

onderzoek mag in de regel niet langer dan binnen een
week na indiening van de vraag zijn afgerond. Een
panelonderzoek mag niet teveel tijd vragen van de
leden (hooguit 10 minuten), en mag niet teveel tijd
vergen voor de verwerking. Het moet haalbaar zijn de
mening van (steeds wisselende groepen) leden 30
maal per jaar te peilen.
Het onderzoek
Een binnengekomen thema wordt binnen 24 uur
geoperationaliseerd: Er worden goede vragen bij
bedacht die worden kortgesloten met de indiener.
Vervolgens wordt een a-selecte representatieve groep
PvdA leden getrokken uit de paneldeelnemers. De
groep moet behalve representatief ook voldoende
groot zijn om een betrouwbare schatting te kunnen
opleveren. De uitgekozen leden worden direct bena-
derd door middel van een e-mail, sms of telefoontje.
Zij krijgen 72 uur de tijd om antwoorden te geven.
Afhankelijk van de representativiteit van de respons
wordt er een tweede groep benaderd. Hiervoor geldt
een deelnameduur van 48 uur. De gegevens worden
vervolgens verwerkt en een rapport wordt gemaakt.
De indiener heeft binnen een week antwoord van de
PvdA leden op zijn vragen. De uitslag wordt daarna
bekend gemaakt op de PvdA-website (in overleg met
de afdeling Communicatie).

2. Is van mening dat
a. Het van belang is de leden meer bij de partij te

betrekken en dat de PvdA daarom een platform
nodig heeft waar meningen van leden worden geïn-
ventariseerd;

b. gekozen vertegenwoordigers en bestuurders op de
hoogte dienen te zijn van de mening van de leden
van de partij;

c. een ledenpanel een goed instrument is om de
leden te betrekken en gekozen vertegenwoordigers
en bestuurders te informeren over deze mening;

d. gekozen vertegenwoordigers en bestuurders zich
aan de leden dienen te verantwoorden wanneer zij
besluiten nemen die in strijd zijn met de mening
van het ledenpanel.

3. Besluit tot het instellen van een Panelraad, het inrich-
ten van de benodigde technologie en het benaderen
van alle PvdA leden om hen op te roepen deel te
nemen aan het Ledenpanel dat dient te functioneren
conform de elementen beschreven in deze motie

en gaat over tot de orde van de dag. 
Motie niet toegelaten: Dit is geen motie, maar een
beleidsvoorstel waarvan de gevolgen niet overzienbaar
zijn.

44. Maastricht
Motie ‘Weg met de vrees voor het ‘H-woord’’.
Het PvdA standpunt ten aanzien van de
Hypotheekrente-aftrek (geleidelijk afschaffen) is iedere
kiezer een doorn in het oog. Ook de eigen achterban.
Toch wordt het standpunt gedeeld door iedere expert
die er in Nederland te vinden is. 
Ook in het volgende verkiezingsprogramma zal weer
staan dat de PvdA voor de (geleidelijke) afschaffing van
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de Hypotheekrenteaftrek is en dat dit noodzakelijk is
voor het in balans brengen van de woningmarkt en voor
een socialer woningmarktbeleid. 
Dit zal ongetwijfeld tot een fel debat in de media leiden
waarbij een debacle zoals tijdens de vorige verkiezingen
met ‘het afschaffen van de AOW’ onvermijdelijk is.

Tenzij de PvdA inziet dat er een kloof gaapt tussen
droom en werkelijkheid, tussen theorie en praktijk en
voortvarend aan de slag gaat met het organiseren van
een maatschappelijk debat over de woningmarkt.
Gezien de problemen op de Amerikaanse woningmarkt,
de recente rapporten van de Vromraad en de SER is de
tijd er rijp voor.

In het licht van deze ontwikkelingen vraagt het Congres
van de Partij van de Arbeid het Partijbestuur zorg te
dragen voor:
1. Het organiseren van een debat in de Partij dat er

mede toe bijdraagt dat er meer begrip onder haar
eigen achterban komt voor het PvdA standpunt zoals
uitgedragen in het verkiezingsprogramma en het rap-
port ‘Goed wonen, voor iedereen, van iedereen.’

2. Het opstellen van een communicatieplan dat specifiek
aandacht besteed aan de zorgen en angsten van kie-
zers met betrekking tot dit thema. Dit commu-
nicatieplan dient eraan bij te dragen dat het PvdA
standpunt breder draagvlak krijgt.

Motie niet toegelaten: motie is te laat ingediend, na 23
april 2008 12.00 uur
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