
Amendementen en preadviezen op 

Voorstel rooster van aftreden partijbestuur 

2) dat elke 2 jaar ongeveer de helft van het partijbestuur

opnieuw wordt gekozen voor een periode van 4 jaar; 

3) dat leden van het partijbestuur maximaal 2 aaneengesloten

termijnen (van 4 jaar) zitting te hebben in het partijbestuur.

Na elke termijn zou ongeveer de helft van de leden van het

partijbestuur moeten aanblijven en ongeveer de helft moe-

ten stoppen; 

4) dat indien er een nieuwe voorzitter wordt gekozen de vice-

voorzitter idealiter aanblijft in die functie en vice versa; 

5) dat indien een lid van het partijbestuur tussentijds aftreedt,

deze plaats wordt opgevuld door een door het partijbestuur

aangewezen persoon. Deze persoon zal lid van het partijbe-

stuur zijn totdat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschre-

ven; 

Amendementen 

2. Zaanstad 
Wijzigen: zin wijzigen in “..dat indien een lid van
het partijbestuur tussentijds aftreedt, de porte-
feuille van dat lid tijdelijk wordt herverdeeld onder
de andere leden van het partijbestuur tot door
middel van verkiezing tijdens het eerstvolgend
congres de vrijgevallen plaats in het bestuur wordt
opgevuld. 
Toelichting: 1e indien het voorliggende voorstel
wordt gevolgd, heeft de door het partijbestuur
aangewezen persoon als bestuurder niet het man-
daat van het congres.
2e in ons voorstel is de continuïteit van kennis en
ervaring binnen het bestuur toch geborgd. 
PREADVIES: OVERNEMEN 
Dit voorstel doet het meeste recht aan de rol van
het congres. 

3. Leiden 
Eindhoven, Heerenveen, Culemborg, Heusden
Wijzigen: 5) dat indien een lid van het partijbe-
stuur tussentijds aftreedt, deze plaats wordt inge-
vuld door degene die bij de stemming voor de
“gewone” leden van het partijbestuur niet verko-
zen werd, maar de meeste stemmen op zich ver-
enigde; dit nieuw aangetreden lid treedt terug bij
de eerstvolgende verkiezing van leden van het par-
tijbestuur; indien een lid terugtreedt dat in functie
is gekozen, beslist het partijbestuur welk lid uit
eigen midden deze functie overneemt, met dien

45

Toelichting (niet amendeerbaar)
Op het congres van 13 en 14 juni 2008 is besloten dat de leden

van het partijbestuur vanaf de volgende verkiezing gekozen

worden voor een termijn van 4 jaar. Om de continuïteit in het

partijbestuur verder te waarborgen is het van belang dat er een

rooster van aftreden komt. 

Voorstel (amendeerbaar)
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen

op 14 en 15 maart 2009 te Utrecht, besluit:

1) dat op het congres in het najaar van 2009 er 11 PB-leden

worden gekozen, waarvan ongeveer de helft voor 2 jaar en

de andere helft voor 4 jaar; 

Amendementen 

1. Leiden 
Wijzigen:
1) dat op het congres in het najaar van 2009 alle
leden van een nieuw partijbestuur worden geko-
zen, waarna dit nieuwe partijbestuur zo spoedig
mogelijk een rooster van aftreden vaststelt; 
Toelichting: Het is niet realistisch twee aparte pro-
cedures te hebben voor partijbestuurders die voor
twee of die voor vier jaar worden gekozen. Een
partijbestuur dient in zijn geheel te worden geko-
zen en het kan aan het nieuwe partijbestuur wor-
den overgelaten een rooster van aftreden af te
spreken. Natuurlijk is er niets op tegen als bij een
enkele functie, zoals bij de vervulling van de posi-
tie van de voorzitter, op voorhand duidelijk is dat
het gaat om een periode van twee of juist van vier
jaar. Dat hoeft echter niet apart geregeld te wor-
den. 
PREADVIES: GEWIJZIGD OVERNEMEN 
1) Dat op het congres in het najaar van 2009, 11
PB-leden worden gekozen, waarna dit nieuwe par-
tijbestuur zo spoedig mogelijk een rooster van
aftreden vaststelt. In het rooster van aftreden
komt te staan welk deel van de PB-leden een zit-
tingstermijn van 2 jaar zal hebben en welk deel
een zittingstermijn van 4 jaar.
Toelichting: Dit is een eenmalige regeling. Hierna
is het probleem opgelost. Vanaf dat moment wordt
iedere 2 jaar de helft van het Bestuur gekozen,
allen met een zittingstermijn van 4 jaar. 
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verstande dat de voorzitter wordt vervangen door
de vice-voorzitter; 
Toelichting: Het kan niet de bedoeling zijn dat een
partijbestuur dat uit door de partij gekandideerde
leden bestaat bij het optreden van een vacature
wordt aangevuld door "een persoon". Immers, bij
de verkiezing van het partijbestuur kan op eenvou-
dige wijze een lijst van opvolgers worden opge-
maakt van kandidaten die zijn afgevallen, in volg-
orde van het aantal stemmen dat ze hebben ver-
worven bij de eerste stemming van de niet in
functie te kiezen leden van het partijbestuur. Dat
verschaft een nieuw lid dat via opvolging deel-
neemt de zelfde democratische legitimatie als de
overige leden. Een dergelijke opvolger treedt ech-
ter wel terug bij de eerstvolgende reguliere verkie-
zing, en kan dan uiteraard deelnemen aan de ver-
kiezing van de dan vacante posities in het partijbe-
stuur. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Voorkomen moet worden dat er zich een situatie
voordoet waarbij een beroep gedaan moet worden
op leden die niet oorspronkelijk door het congres
zijn gekozen. Amendement Zaanstad wordt over-
genomen. Dat voorziet in de kritiek van Leiden dat
een vacature wordt aangevuld met ‘een persoon’.

4. Amersfoort 
Wijzigen: "Deze persoon zal lid van het partijbe-
stuur zijn totdat er nieuwe verkiezingen worden
uitgeschreven" wordt "Deze persoon zal lid van
het partijbestuur zijn waarbij de benoeming
bekrachtigd dient te worden in het eerstvolgende
congres" 
Toelichting: Nieuwe bestuursleden kunnen pas
definitief zitting nemen in het bestuur indien hun
benoeming door het congres wordt goedgekeurd. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Amendement 2 Zaanstad wordt overgenomen. Dat
voorstel doet het meeste recht aan het congres.

5. Zeist 
Wijzigen: eerste zin vanaf de komma, wordt ‘deze
plaats zal worden opgevuld door de kandidaat die
het eerstvolgend hoogste aantal stemmen had
behaald bij het congres waar het bestuur gekozen
is.' 
Toelichting: Leden van het bestuur dienen recht-
streeks te zijn gekozen door het congres. Niet
door zittende bestuursleden. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie preadvies bij amendement Leiden 

6) dat indien een lid van het partijbestuur die een positie

inneemt als bezoldigd bestuurder tussentijds aftreedt, er in

de opvolging wordt voorzien tijdens het eerstvolgende con-

gres waarop verkiezing conform de procedurebepalingen

redelijkerwijze mogelijk is; 

7) dat leden van het partijbestuur die een volle periode van vier

jaar zitting hebben gehad, ten hoogste eenmaal herkiesbaar

zijn in de positie die ze in het partijbestuur hebben bekleed.

Na die periode zijn de leden van het partijbestuur wel her-

kiesbaar in een andere, al dan niet rechtstreeks gekozen,

functie. 

Amendementen 

6. Zaanstad 
Wijzigen: tweede zin van dit punt wordt Na die
periode zijn de leden van het partijbestuur wel
herkiesbaar voor een periode van maximaal vier
jaar in een andere functie, dan die zij eerder heb-
ben bekleed. 
Toelichting: 1e hiermede wordt voorkomen dat een
bestuurder te lang één functie blijft bekleden;
2e de doorstroming binnen het partijbestuur
wordt bevorderd, 
3e terwijl niet door toepassing van het rooster van
aftreden te snel opgebouwde expertise en ervaring
verloren gaat. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Deze restrictie gaat weer iets te ver. het moet
mogelijk blijven om 8 jaar PB lid te zijn om daar-
na 8 jaar penningmeester te worden. 

7. Leiden 
Toevoegen: Nieuw onderdeel 8: dat deze congres-
uitspraak wordt omgezet in een gelijkluidende
aanpassing van de statuten, zodat een reglemen-
taire basis aanwezig is voor het voorstel; deze
aanpassing van de statuten wordt gevoegd bij de
andere aanpassingen van de statuten zoals beslo-
ten door het congres van 14 en 15 maart 2009. 
Toelichting: Het is slordig dat een aanpassing van
de statuten niet in de vorm van een wijziging
daarvan is voorgelegd, maar in de vorm van een
gewone congresuitspraak. Om te voorkomen dat
de geldigheid van deze uitspraak betwist kan wor-
den, zorgt deze toevoeging ervoor dat de uit-
spraak over het rooster van aftreden op gelijklui-
dende wijze mag worden meegenomen in de
notariële acte waarmee de andere wijzigingen van
de statuten worden verwerkt. 
PREADVIES: OVERNEMEN 
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