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Eerste bijeenkomst Politieke Ledenraad Partij van de Arbeid 
 

- gesproken woord geldt - 
 

 
Partijgenoten, 
 
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om onze winnaar van de 
ledenraadpleging officieel te feliciteren.  
 
Beste Thijs, gefeliciteerd!  
 
Met jou hebben we het schaap met de vijf poten in huis die voor ons de 
verkiezingen voor het Europees Parlement kan en zal winnen. 
 
Een lijsttrekker met electorale aantrekkingskracht.  
Een lijsttrekker die het sociaaldemocratische gedachtegoed niet alleen een warm 
hart toedraagt maar die dat ook feilloos in de vingers heeft. 
 
Een lijsttrekker die in Brussel de weg weet te vinden.  
Een lijsttrekker die ons Europees verhaal in de Nederlandse huiskamers kan laten 
weerklinken.  
En een lijsttrekker die gekend en herkend wordt in onze vereniging.  
 
Beste Thijs, Ik wens je heel veel succes en een spetterende campagne!  
 
Hannah, Kris en Jacques, jullie zijn het helaas niet geworden.  
Maar daarom is mijn dank niet minder groot.  
 
Jullie waren stuk voor stuk fantastische kandidaten.  
En jullie hebben heel hard gewerkt voor onze partij. 
Jullie waren weken lang van huis voor ónze partij en voor onze stem.  
Dat is fantastisch om te doen maar – ik spreek uit ervaring - ook hartstikke zwaar. 
Bedankt voor jullie inzet voor onze partij. 
Dat is een applausje waard. 
 
Beste kandidaten, 
 
Dankzij jullie viel er wat te kiezen. 
Dankzij jullie functioneerde onze ledendemocratie. 
Want de opkomst mag dan relatief laag geweest zijn, toch hebben meer dan 10.000 
leden van de Partij van de Arbeid hun stem uitgebracht. 
En het zijn niet alleen de door ons Congres vastgestelde statuten en reglementen 
die dat voldoende vinden. 
Dat vind ook deze partijvoorzitter. 



Partijdemocratie betekent dat je die mensen beloont die de moeite nemen om hun 
stem te laten horen. 
 
En ja, dat hadden er wat mij betreft ook meer mogen zijn. 
Maar dat veel kiezers en ook leden wegblijven bij Europese verkiezingen is geen 
nieuwtje. 
Want zoals de WBS onlangs concludeerde in haar jaarboek heerst er breed in de 
samenleving -maar ook in onze partij- ongenoegen over Europa. 
Het draagvlak voor Europa versmalt. 
Draagvlak dat alleen maar terugkomt als we Europa beter laten functioneren. 
De campagne voor het lijsttrekkerschap was daarin een eerste stap. 
Jullie zijn kritisch bevraagd over Europa. 
Jullie hebben je moeten verantwoorden over de toekomst van Europa zoals jullie die 
voor ogen zien. 
En zo hoort dat ook.  
 
Partijgenoten, 
 
Dat is precies wat wij de komende maanden gaan doen. 
De straat op met ons programma over Europa. 
Draagvlak winnen voor ons verhaal over ons Europa. 
Dat is een ander Europa dan het Europa van vandaag. 
Het is een verhaal over Europa zoals Jan Pronk dat gisteren aanbood aan het 
partijbestuur. 
Ons concept verkiezingsprogramma dat we op het Congres in maart vaststellen. 
Een programma met visie.  
 
Een programma met visie op Sociaal Beleid  
Op sociaal gebied willen we dat Europa een buffer is tegen globalisering. 
De Europese Unie moet bescherming bieden tegen de negatieve gevolgen van 
financiële crisis en de bevoegdheid hebben om maatregelen te nemen bij 
misstanden. 
 
We willen een Europa dat publieke voorzieningen waarborgt in plaats van afbreekt. 
Dat terughoudend is bij het vermarkten van publieke voorzieningen.  
Dat betekent dat we in Nederland zelf moeten kunnen beslissen over de kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van ons onderwijs en onze zorg. 
 
Een programma met visie ook op de rol van Europa in de wereld  
Hier heeft Europa meerwaarde. 
Hier moeten we spreken met één stem in het buitenlands beleid. 
Hier pleiten we voor een Europese positie tussen grote mogendheden.  
Een eigen Europese positie naast grote landen als Amerika, Rusland en China.  
En terughoudendheid bij verder uitbreiding na het nakomen van gedane 
toezeggingen. 
 
Een programma met visie op klimaat, voedsel en energie  
Een Europese economie gebaseerd op minder en duurzamer energiegebruik. 



Daar willen we ook boter bij de vis. Minder financiën voor landbouw en voor de 
regio’s, meer voor energie en milieu. 
 
Een programma met visie op asiel, migratie en veiligheid  
Ook hier kunnen we laten zien waar ons Europa voor staat. 
Voor strikte handhaving van mensenrechten, garantie van de rechten van. 
Uiteraard ook binnen Europa zelf. 
 
Een programma kortom waarmee Nederland sterk staat in Europa. En een 
programma waarmee Europa sterk staat in de wereld. 
 
De afdelingen en de leden mogen zich er vanaf dinsdag over buigen. Zodat we op 
het Congres met een overtuigend programma en lijsttrekker de campagne kunnen 
aftrappen. 
 
Partijgenoten, 
 
Dat allemaal terzijde. Want ik heet u met veel genoegen van harte welkom op de 
allereerste Politieke Ledenraad van de Partij van de Arbeid!  
 
Om meerdere redenen een bijzondere moment. 
 
Allereerst omdat we ‘the missing link’ in onze partijdemocratie vandaag herstellen. 
Ongeveer een jaar geleden concludeerden we dat het politiek forum niet 
functioneerde. 
Het had een gekrenkte reputatie van tandeloze tijger dat de adviesfunctie aan de 
fracties en het partijbestuur niet goed wist waar te maken. 
Het Forum moest het veld ruimen voor de politieke ledenraad waar het Congres in 
Juni mee instemde. 
Vandaag zitten we voor het eerst bijeen. Veel nieuwe gezichten en oude bekenden, 
in een nieuw orgaan waar – ik heb het al vaker gezegd- Mariëtte en ik toch met een 
beetje buikpijn naar toe moeten gaan.  
Omdat deze tijger wel degelijk tanden heeft. 
U heeft dus een opdracht: ik wil vandaag adviezen horen. 
Ik wil dat de fractie en het partijbestuur geprikkeld worden. 
Geen vrijblijvend debat maar scherp en naar een uitkomst. 
Want die missing link moet voor de scherpte van onze koers hersteld worden. 
 
Het is ook een bijzonder moment vanwege de samenstelling van deze ledenraad. 
De afspiegeling van onze partij kwam onvoldoende terug in de samenstelling van 
het Forum. 
Op deze ledenraad spreken en stemmen niet alleen afgevaardigden van grote 
afdelingen maar ook van bundelingen van kleinere afdelingen 
En inhoudelijke groepen en netwerken uit onze partij, zoals de Jonge Socialisten, de 
Rode Ondernemers en de Landelijke Adviesgroep Ouderen.  
Ook onze neven niet te vergeten. 
Maar vooral ook individuele leden. 
 



De Partij van de Arbeid heeft een lange traditie van ledendemocratie maar we liepen 
eerlijk gezegd een beetje achter. 
Wij vergaderden alleen maar met het kader, en dus indirect pas met de leden. 
Vandaag zijn er vijftig afgevaardigden en maarliefst tweehonderd leden. 
 
Wauw! 
 
Ik ben verheugd om zoveel partijgenoten hier te zien. 
Leden die gebruik komen maken van hun zojuist vergaarde recht; Meer inspraak op 
de koers van onze partij én meer zeggenschap over de koers van onze partij. 
Maak daar gebruik van partijgenoten! 
 
Tenslotte kort iets over de agenda van vandaag. We gaan het debat aan over twee 
belangrijke onderwerpen. De kredietcrisis en de toekomst van ons drugsbeleid. 
 
Partijgenoten, 
 
Deze tijd schreeuwt om sociaaldemocratische politiek.  
Een tijdperk van ongebreideld marktdenken is ten einde.  
Zelfs de felste pleitbezorgers van een teruggetrokken overheid, zoals de 
Amerikaanse minister van financiën Paulson -ooit bankier bij Goldman en Sachs 
waar hij zijn eigen bankrekening spekte met honderden miljoenen- pleiten vandaag 
de dag voor ongekend overheidsingrijpen in de markt.  
Wie had dat ooit kunnen denken. 
 
Maar we moeten meer doen dan brandjes blussen. 
Om dergelijke noodgrepen te voorkomen hebben we in de toekomst een versterkt 
toezicht nodig op de internationale financiële markten.  
Iets waar wij in Den Haag en Brussel al jaren voor pleiten.  
Want als de overname van Fortis en de kapitaalinjectie in ING iets hebben laten zien 
is het wel dat een crisis duizenden mijlen over zee heeft rechtstreeks effect op onze 
spaarrekeningen als we toezicht niet versterken. 
 
Partijgenoten, 
 
Wij zijn succesvol in de aanpak van de eerste aanvalsgolf van de crisis. 
We mogen ons gelukkig prijzen met Wouter zijn ijzersterke optreden als solide 
minister van financiën. 
Sociaaldemocraten die nu eens niet het beeld oproepen geld over de balk te smijten 
maar dat nu juist te beschermen; weer eens wat anders!  
En dat vertaalt zich per direct in een stijgende lijn in de peilingen. 
 
Ook wel eens fijn kan ik u vertellen. 
Maar de grootste uitdaging moet nog komen. 
Want de crisis heeft niet alleen effect op onze spaarrekeningen.  
Maar ook op het geld wat we nog moeten verdienen. 
En dan heb ik het over de gevolgen op hele echte banen van hele echte mensen. 
De tweede aanvalsgolf die we af moeten slaan. 



Partijgenoten, 
 
De Partij van de Arbeid moet en kan zich nu bewijzen.  
Door er in de regering voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk 
blijven.  
En door mensen op te vangen die onverhoopt toch hun baan verliezen. 
Ik pleit me dan ook gelukkig met Mariëtte en haar fractie.  
Want het is niet alleen Wouter die de kredietcrisis bij de horens neemt. 
Mariëtte presenteert vandaag de plannen van onze fractie.  
Echte PvdA plannen.  
Een Plan van de Arbeid dat wil investeren in mensen, in scholing en in de overgang 
van werk naar werk. 
Daar gaat een rood hart sneller van kloppen. 
 
Vandaag willen wij van u horen wat u denkt wat wij nog meer moeten doen. 
Net als over het drugsbeleid. 
Wij zijn van oudsher voorstander van het gedoogbeleid. 
Omdat het succesvol is. 
Omdat wij minder problemen met drugsgebruik hebben dan omringende landen. 
Dat neemt niet weg dat de PvdA niet alleen oog mag hebben voor de voordelen van 
het huidige gedoogbeleid. 
Juist wij mogen niet de ogen sluiten voor de nadelen. 
De stadscentra van onze grenssteden die overspoeld worden door duizenden 
drugstoeristen. 
De criminaliteit en de overlast die gedogen ook mee kan brengen. 
Binnenkort stellen we een commissie in die naar eens goed naar gaat kijken.  
Een commissie die Lea Bouwmeester van de fractie laatst al grappend de wiet-
werkgroep noemde. Die houden we erin. 
Vandaag geeft u de fractie en dus die commissie ook advies. 
 
U heeft dus een hoop te zeggen.  
Meer tijd zal ik u daarbij niet ontnemen. Ik wens u een inspirerend debat! 
 
Hartelijk dank. 
 


