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Beoordeling van het onderhandelingsresultaat (niet amendeerbaar) 

 

Notitie van het Partijbestuur ten behoeve van het bijzonder Congres op 

zaterdag 3 november ’s Hertogenbosch  

 

 

 

 

Amsterdam, 29 oktober 2012 

 

 

Nederland Sterker & Socialer. Dat was niet slechts een verkiezingsleus. Dat was een 

belofte.  

 

Een belofte die wij iedere dag weer waar moeten maken. Aan de formatietafel, als we 

moeten geven en nemen. Bij het debat in de partij, als wij het bereikte 

onderhandelingsresultaat beoordelen op basis van de door ons gekoesterde idealen en de 

vertaling daarvan in ons programma. Vanaf morgen iedere dag weer, vanuit de 

verantwoordelijkheid die wij aangaan voor ons land en onze toekomst als wij met elkaar 

besluiten tot regeringsdeelname. 

 

Het is een stap die we nimmer lichtzinnig mogen zetten. De verantwoordelijkheid die 

gepaard gaat met van regeringsdeelname mag alleen dan genomen worden als daarmee 

recht wordt gedaan aan drie voorwaarden. Allereerst dient de samenstelling van het 

kabinet logisch voort te vloeien uit de verkiezingsuitslag - de wens van al die mensen die 

hun stem uitbrachten. Ook dient regeringsdeelname recht te doen aan de uitgangspunten 

van àlle deelnemende partijen aan dat kabinet. Ideologische stromingen dienen 

herkenbaar te blijven binnen een gezamenlijk beleid dat voortkomt uit een gedeelde 

missie. En tenslotte dient regeringsdeelname gedreven te worden door de oprechte 

overtuiging dat we ons land en allen die hier wonen met het akkoord dat we sluiten 

vooruit helpen.  

 

Wat het resultaat is van een politieke constellatie die niet aan die voorwaarden voldoet 

hebben we de afgelopen jaren kunnen zien. Het leidt tot politieke instabiliteit in tijden dat 

juist stabiliteit zo wenselijk is. Het leidt tot een politieke impasse in denken en doen in 

tijden dat juist vooruitgang in denken en doen zo nodig is. Het leidt tot een beleid dat 

niet voor alle Nederlanders maar slechts een beperkt deel daarvan wordt gevoerd.  

 

Dat te doorbreken is een vurig gekoesterde wens. En met de drie voorwaarden in het 

achterhoofd heeft het Partijbestuur zich gebogen over het bereikte 

onderhandelingsresultaat tussen de onderhandelaars van VVD en PvdA. Een resultaat 

waarmee beide fracties inmiddels hebben ingestemd.  
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Vloeit de samenstelling van het Kabinet logisch voort uit de 

verkiezingsuitslag? 

 

De Partij van de Arbeid heeft in een periode van slechts enkele maanden een 

huzarenstukje verricht. Hernieuwd zelfvertrouwen kwam voort uit hernieuwde 

ideologische lading en de bij velen van ons gevoelde noodzaak om actiever dan ooit 

tevoren het contact met de samenleving op te zoeken en waar nodig te herstellen. De 

onder het leiderschap van Diederik Samsom opgestelde ‘Keuzes voor de Toekomst’ 

bepaalden reeds voor de val van het Kabinet de koers waarop wij de afgelopen maanden 

voeren en de komende periode zullen varen. Het zijn keuzes die de confrontatie niet uit 

de weg gaan. Het zijn keuzes die reiken naar de invulling van onze idealen in de 

toekomst zonder dogmatisch vast te klampen aan het heden en verleden. Het toonde 

onze bereidheid om -of het nu gaat over de inkomensverdeling, de arbeidsmarkt of de 

toekomst van ons Europees en financieel beleid- het debat onderling te voeren, over 

onze schaduw heen te stappen en Nederland voor te gaan in de noodzakelijk, soms 

pijnlijke maar eerlijke keuzes die voor ons liggen.  

 

Dat, samen met de inzet van duizenden vrijwilligers die miljoenen mensen niet alleen via 

de beeldbuis maar ook via de voordeur wisten te bereiken en overtuigen, lag ten 

grondslag aan het vertrouwen dat miljoenen Nederlanders ons gaven op de 12e 

september. De verkiezingsuitslag weerspiegelt ons herwonnen zelfvertrouwen en het 

kostbare herstel van de Partij van de Arbeid als volkspartij.  

 

Niet alleen links van het midden zagen we een dergelijk succes dat geschraagd wordt 

door mensen uit verschillende lagen van onze samenleving. Rechts van het midden 

boekte de VVD eveneens een verkiezingsoverwinning. En ook zij weten zich gesteund 

door zowel mensen met een groot als een klein inkomen, van hoger en lager 

opleidingsniveau, en met een onverwoestbaar of juist tanend vooruitgangsgeloof.  

 

En nee, we hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat onze meest nabije 

partners de SP en GroenLinks zijn. En ja, de verschillen met de VVD zijn inhoudelijk even 

fors als talrijk. Maar de werkelijkheid is dat een linkse meerderheid getalsmatig niet 

voorhanden was en dat de uitslag van 12 september een helder signaal was aan VVD en 

PvdA om in het belang van Nederland tot elkaar te komen. Een opdracht die aan beide 

kanten vanaf dag 1 herkend werd en tevens erkend werd door de andere partijen. Zij 

sloten elkaar óf uit (de SP wenste niet te regeren met de VVD zonder links blok wat voor 

de VVD weer onbespreekbaar was, D66 wenste liever niet met SP) of zij zagen voor 

zichzelf geen rol weggelegd (eveneens D66, CDA en GroenLinks).  

 

De conclusie van de PvdA was dat het het meest voor de hand lag om tot een Kabinet te 

komen waarvan VVD en PvdA als grootste fracties en winnaars de kern vormden, en 

waarbij indien voor de stabiliteit andere fracties betrokken zouden moeten worden de SP-

fractie daar in ieder geval toe zou moeten behoren. Dat standpunt kon slechts voor wat 

betreft het eerste gedeelte op steun van een Kamermeerderheid rekenen. Fractie, 

partijbestuur en de Politieke Ledenraad hebben daar omwille van de noodzaak om snel 

tot een stabiel kabinet te komen gehoor aan gegeven. In de wetenschap dat dit recht 

doet aan de uitkomst van de verkiezingen en de wens van al die Nederlanders die hun 

stem uitbrachten. 
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Doet het akkoord recht aan onze sociaaldemocratische uitgangspunten? 

 

De voorliggende vraag of wij onze idealen –zoals de spreiding van kennis, macht en 

inkomen en gelijke kansen aan de basis- voldoende terug zien in het bereikte 

onderhandelingsresultaat vergt een kritische analyse.  

 

We startten de onderhandelingen in het volle besef dat twee partijen plaatsnamen aan de 

onderhandelingstafel die afwijken in hun visie op de vrijheid en de eigen 

verantwoordelijkheid het individu, de inrichting van de samenleving en de omvang en het 

takenpakket van de overheid..Samenwerking kon voor wat betreft het partijbestuur dan 

ook alleen tot stand komen als de zakelijkheid van het Paars van de jaren negentig 

plaats maakte voor een gedeelde rood-blauwe missie waarin beider overtuigingen 

herkenbaar zijn en de ruimte krijgen. Geen blokkades die leiden tot stilstand, geen 

akkoord vol ‘open eindjes’ waardoor de onderhandelingen vier jaar lang voortgezet 

worden, wel een akkoord waarin we elkaar de hand reiken, elkaar waar mogelijk 

versterken en elkaar waar nodig de ruimte laten.  

 

Dat die aanpak op maatregelniveau tot succes kan leiden zagen we reeds bij de 

aanpassingen op de begroting voor 2013. De harde kantjes van Kunduz-akkoord werden 

er afgeslepen. Een aantal onverstandige maatregelen die slecht uitpakten voor mensen 

en de economie - zoals het liggeld voor zieken, de langstudeerboete, het ontnemen van 

het recht op loondoorbetaling bij ziekte voor flexwerkers en de forenzentaks – werden 

geschrapt uit de begroting. Ook werd de verhoging van de AOW-leeftijd aangevuld met 

gerichte maatregelen voor VUT’ers die zich niet konden voorbereiden op de verhoging en 

met extra maatregelen om oudere werknemers aan het werk te houden of te krijgen. 

 

Dat gaf hoop voor het verdere verloop van de onderhandelingen. En het Partijbestuur is 

verheugd dat de onderhandelaars er in zijn geslaagd om elkaar te vinden in een 

gezamenlijke missie: het creëren van vooruitgang door een overheid die kansen biedt en 

grenzen stelt. Die optimaal beschermt en minimaal belemmert. Die burgers en 

samenleving ruimte biedt maar ook opkomt voor hen die dat nodig hebben. Die gelijke 

kansen biedt aan de basis.  

 

De vertaling daarvan in beleid getuigt van lef en ambitie. Noodzakelijke hervormingen 

worden niet geschuwd en het aantal beleidswijzigingen en nieuwe maatregelen is 

indrukwekkend. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de invulling van een aantal 

hervormingen en van  afzonderlijke maatregelen soms in strijd is met de wensen die wij 

formuleerden in ons programma en dat de effecten van beleid soms meer pijn doen dan 

als wij 76 zetels hadden gehaald. Wie het geheel beschouwt ziet echter een zestal 

wezenlijke verschuivingen in de grondhouding die de regering heeft bij haar visie op- en 

vormgeving van de samenleving. Het zijn deze wisselingen in beleidsfilosofie die het 

Partijbestuur in het bijzonder wil uitlichten omdat zij symbool staan voor het bereikte 

resultaat en het voorgestane beleid: 

 

Het herstel van eerlijk delen als uitgangspunt voor begrotingsevenwicht 

Het tempo waarin de begroting op orde wordt gebracht is sneller dan de PvdA 

noodzakelijk achtte maar de wijze waarop het begrotingsevenwicht wordt hersteld stemt 

ons bijzonder tevreden. Na twee jaar waarin de rekening van de crisis onevenredig hard 

neerkwam bij lage- en middeninkomens en de allerkwetsbaarsten in onze samenleving 

wordt het principe van een rechtvaardige lastenverdeling hersteld. Het pakket aan 
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maatregelen zorgt voor een verbetering van de koopkracht van de laagste inkomens tot 

aan modaal. De middeninkomens gaan er niet op achteruit. De hoogste inkomens leveren 

een forse bijdrage aan de rekening van de crisis van ruim 4% de komende periode. Dat 

was voor ons noodzakelijk na een periode waarin de rekening vooral bij de laagste 

inkomens is gelegd en de hoogste inkomens opzichtig ontzien werden. Eerlijk delen: het 

staat centraal in het bereikte onderhandelingsresultaat.  

 

Een morele en institutionele inperking van het snelle geld 

De huidige economische crisis te boven komen is van groot belang. Het voorkomen van 

een volgende financiële crisis is echter minstens zo belangrijk nog van een veel 

wezenlijker aard. Nooit meer mogen we het laten gebeuren dat als de bomen tot de 

hemel groeien de winsten privaat zijn, maar zodra de genomen risico’s omslaan in 

verliezen en tekorten het de belastingbetaler is die voor deze risico’s mag opdraaien. De 

op het snelle geld gefixeerde aandeelhouderseconomie heeft de belangen van burgers en 

werknemers geschaad, de financiële stabiliteit weggeslagen en de broodnodige aandacht 

voor grote mondiale vraagstukken als klimaatverandering, internationale vrede en 

veiligheid, voedselschaarste en armoede ondermijnd. Een gezonde financiële sector 

ontstaat niet door het dictaat van de markt maar door een strenge marktmeester. Het 

bereikte onderhandelingsresultaat geeft daaraan invulling op zowel moreel als 

institutioneel gebied. Een bankierseed met bijbehorende sancties, screening van 

bankmedewerkers, een verbod op financiële producten die slechts het belang van banken 

en niet van klanten dienen, verhoogde kapitaaleisen voor banken, de steun aan de 

totstandkoming van een bankenunie op Europees niveau, een speculatieverbod met 

publieke middelen, een heffing op financiële transacties, het aan banden leggen van 

bonussen en normering van de topinkomens: het is een passage waar ons hart sneller 

van gaat kloppen. 

 

Het toekomstbestendig maken van de sociale ankers van ons land 

De sociale verworvenheden die we in ons land de afgelopen decennia samen hebben 

opgebouwd werden twee jaar lang uitgehold. Onder het mom van eigen 

verantwoordelijkheid werden cruciale voorzieningen zoals het passend onderwijs,  werk 

voor arbeidsgehandicapten en armoedebestrijding niet veranderd om ze te behouden 

maar werden ze simpelweg wegbezuinigd. Tegen dat beleid hebben wij ons steeds 

verzet. Want echte verandering begint met een politiek die zich bekommert om onze 

sociale voorzieningen. Een politiek die zich niet neerlegt bij de status quo maar die 

verandert wat beter kan, die toekomstbestendig maakt wat niet kan blijven zoals het is. 

 

In dit regeerakkoord worden noodzakelijke doorbraken geforceerd om onze sociale 

verworvenheden zo in te richten dat oude zekerheden behouden blijven en dat de 

houdbaarheidsdatum van deze zekerheden niet alleen voor deze generatie maar ook voor 

een volgende wordt gegarandeerd. Een aanpak die op een aantal punten niet zonder pijn 

is. Om nieuwe onzekerheden een plek te geven wordt soms van oude zekerheden 

gevraagd om in te schikken. Waar oude zekerheden hun doel voorbij schieten of meer 

bescherming bieden dan noodzakelijk of wenselijk worden deze ingeperkt. Waar 

financiering van door ons gekoesterde voorzieningen een te groot beroep doet op de 

schatkist wordt naar draagkracht een bijdrage gevraagd van de eigen portemonnee om 

deze te behouden.  

 

Het akkoord neemt een eerste stap om de veramerikanisering van onze arbeidsmarkt 

tegen te gaan. Op een aantal punten zijn we verheugd met het bereikte akkoord. Zo blijft 
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de bescherming tegen willekeur van de werkgever in het ontslag behouden; de Kunduz 

plannen waarmee werknemers vogelvrij werden verklaard zijn van tafel. De preventieve 

toets blijft in stand bij een enkelvoudige ontslagroute. Ook bieden we meer zekerheid bij 

onzeker werk. De logica dat werknemers die het minst betaald krijgen tevens de minste 

zekerheden genieten wordt doorbroken. Ook voorziet het akkoord in een regeling die 

werknemers van 55 jaar en ouder vrijstelt van de partners- en vermogenstoets bij het 

verliezen van hun baan. Tenslotte worden mensen met een arbeidshandicap via quota 

opgenomen in het arbeidsproces. Eindelijk is onze wens dat deze werknemers een 

volwaardige plek krijgen op de arbeidsmarkt in vervulling gegaan. Ook neemt de 

overheid mensen weer in dienst in plaats van alles uit te besteden. Het partijbestuur is 

verheugd dat voor deze groep kwetsbare werknemers de schijnzelfstandigheid in 

bijvoorbeeld de thuiszorg en de schoonmaakbranche wordt teruggedrongen. Daar kunnen 

medewerkers veelal gaan rekenen op een vast contract in plaats van een tarief per 

meter. Hier tegenover staat de beperking van de duur van de WW. Die is in onze ogen in 

deze onzekere tijden te fors. Maar in het licht van het hele akkoord, de eerder genoemde 

winstpunten op de arbeidsmarkt en in de wetenschap dat niets doen niet zorgt voor meer 

zekerheid maar voor steeds minder mensen die vast werk krijgen, accepteren we dat 

deze maatregel deel uitmaakt van het akkoord. Winst is wel dat met bonden en 

werkgevers is afgesproken dat de invulling en de uitwerking van de voorstellen in het 

regeerakkoord, in het bijzonder ten aanzien van ontslagrecht en de WW, in constructief 

overleg met hen zal plaatsvinden in een Sociale Agenda. Reële alternatieven van de 

bonden voor de forse WW-ingreep moeten –binnen de financiële kaders- uiterst serieus 

beoordeeld worden. Iets wat het partijbestuur kritisch zal volgen en daar waar nodig de 

fractie en de bewindspersonen zal aansporen. 

 

Goed onderwijs staat aan de basis van een sterke economie. De ambitie om tot de top 

vijf van de wereld te behoren vergt kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit. De 

prestaties van leraren worden omhoog geschroefd en goed presterende scholen krijgen 

meer vrijheid dan scholen die minder presteren. Ook de kwaliteit van het bestuur wordt 

verhoogd en de neiging om scholen uit te laten groeien tot leerfabrieken wordt een halt 

toegeroepen door de menselijk maat weer centraal te stellen. De bekostiging van het 

onderwijs wordt op kwaliteit gebaseerd en er wordt fors geïnvesteerd in het MBO, 

fundamenteel onderzoek en huisvesting van scholen. Om te groeien en te vernieuwen 

wordt de samenwerking tussen regio’s, bedrijven, onderwijs en overheid geïntensiveerd. 

Vernieuwend onderzoek kan op de benodigde financiële middelen rekenen en het 

bedrijfsleven en het onderwijs komen tot een TechniekPact 2020. De opbrengsten van 

het sociale leenstelsel en de gedeeltelijke lening voor de OV-kaart worden 

geherinvesteerd in het onderwijs en onderzoek. De aanvullende beurs voor kinderen van 

ouders met een klein inkomen blijft in stand. Daarmee is in het akkoord een ambitieuze 

onderwijsagenda opgenomen met een eerlijke financiering. 

 

Eindelijk worden de noodzakelijke stappen gezet om de woningmarkt weer in beweging 

te krijgen. Het akkoord helpt starters aan een huis en biedt perspectief op 

werkgelegenheid voor de duizenden werknemers in de bouw. De structurele verlaging 

van de overdrachtsbelasting en de verplichting tot annuïtaire aflossing bij nieuwe 

hypotheken vormden een eerste aanzet. Voor het eerst in de geschiedenis wordt nu ook 

de hypotheekrente fundamenteel aangepakt. Vanaf 2014 wordt in 28 jaar het tarief 

waartegen men kan aftrekken afgebouwd van 52 naar 38 procent. De huurtoeslag blijft 

intact om ook voor mensen met een klein inkomen kansen te bieden op de woningmarkt. 

De huurstijging in de sociale sector is afhankelijk van het inkomen en voor inkomens tot 
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anderhalf keer modaal beperkt tot 2,5 procent naast de inflatie. De maatschappelijke 

taak van woningbouwcorporaties –bouwen voor mensen met een kleine beurs- komt 

weer centraal te staan, aansturing komt gelukkig terug bij de gemeenten, en de 

salarissen van topbestuurders worden versneld naar de norm verlaagd. 

 

In de zorg herkennen we de contouren van ons verkiezingsprogramma. Er wordt 

geïnvesteerd in zorg in de buurt. Er komen extra wijkverpleegkundigen en minder 

complexe zorg wordt dichtbij mensen georganiseerd. Voor specialistische behandelingen 

wordt er gekozen voor concentratie. Zo wordt de kwaliteit van de geleverde zorg groter 

en de kosten lager. Samenwerking in de zorg gaat boven concurrentie, het inkomen van 

medisch specialisten wordt beperkt en winstuitkering in de zorg vindt alleen plaats als  

dat in het belang van de zorg en de patiënt is. De kosten die mensen maken voor de zorg 

worden afhankelijk van het inkomen. Het tot een halt roepen van de almaar stijgende 

zorgkosten vergt helaas ook pijnlijke ingrepen. Bestaande rechten zijn kritisch bezien op 

de vraag of het gebodene noodzakelijk is. Zo wordt de huishoudelijke hulp voor ouderen 

die dat niet direct nodig hebben voor nieuwe cliënten per 2014 beëindigd en voor 

bestaande gevallen per 2015. Ook in de AWBZ wordt door middel van indicaties de zorg 

beperkt tot hen die het het harst nodig hebben. De toegang tot de huisarts blijft te allen 

tijde kosteloos. Wie echter onnodig direct gebruik wenst te maken van spoedeisende hulp 

zonder verwijzing van de huisarts kan rekenen op een eigen bijdrage om het 

kostenbewustzijn van mensen te vergroten. Goede en toegankelijke zorg ongeacht het 

inkomen is en blijft ons doel, maar ze is niet gratis. Dat vergt verantwoorde omgang en 

het voorkomen van nodeloze toegang. Rechtvaardig en noodzakelijk, maar het inleveren 

van bestaande rechten is voor niemand leuk. In het bijzonder dient de fractie te kijken 

naar de eigen bijdrage in de 1e lijns en 2e lijns GGZ zeker in relatie tot het het 

herfstakkoord waar de eigen bijdrage in de 2e lijn juist geschrapt werd. 

 

Het akkoord mikt voorts op een effectieve overheid die om onze sociale verworvenheden 

te verankeren een doorbraak forceert in de inrichting van bestuurlijk Nederland. Het 

schetst een helder toekomstperspectief voor de bestuurlijke inrichting met daarin 5 

landsdelen en gemeenten van voldoende schaalgrootte om de forse taakuitbreiding van 

de komende jaren waar te kunnen maken. Ook worden de ambtelijke en administratieve 

lasten beperkt en wordt er gekozen voor een compact kabinet. 

 

Van grijze naar groene politiek 

Ondanks de grote economische opgave wordt er kans gezien om het milieu- en 

natuurbeleid kracht bij te zetten. Het akkoord streeft internationaal naar een volledige 

duurzame energievoorziening in 2050. In 2020 is zestien procent van de 

energievoorziening in Nederland duurzame energie. Daarmee zijn we ambitieuzer dan de 

Europese doelstelling van 14%. Energiebesparing wordt gerealiseerd door GreenDeals 

met energiebedrijven en woningbouwcorporaties. Kleinschalige en duurzame 

energievoorziening (zelflevering) wordt fiscaal aantrekkelijker. Het akkoord zet stappen 

om windenergie op zee te stimuleren. Alhoewel vertraagd, de ecologische hoofdstructuur 

in Nederland wordt afgemaakt. De voortslepende discussie over natuurcompensatie voor 

de Westerschelde wordt beëindigd. Bij gebrek aan alternatieven is de moeilijke keus 

gemaakt om de Hedwigepolder volledig te ontpolderen. De uitvoering daarvan wordt zo 

snel mogelijk ter hand genomen. Op het gebied van dierenwelzijn worden de regels ten 

aanzien van de intensieve veehouderij aangescherpt. Hetzelfde geldt voor de bouw van 

megastallen en het gebruik van antibiotica.  
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Een hernieuwde internationale oriëntatie 

Nederland kiest wederom een positieve grondhouding ten aanzien van de samenwerking 

in Europa. Dit vanuit de volle overtuiging dat we alleen samen kunnen zorgen dat de 

Europese economie uit het slop komt, de oplopende werkloosheid wordt teruggedrongen 

en een volgende crisis voorkomen kan worden. Hierbij wordt de economische onbalans 

tussen de lidstaten hersteld: het Europees beleid is gericht op het naar elkaar toegroeien 

van de lidstaten. Toezicht en controle op elkaars begrotingen wordt versterkt en steun 

aan landen die het moeilijk hebben gaat gepaard met een inzet voor structureel herstel. 

Daarbij is het principe van subsidiariteit leidend. Het partijbestuur vindt het dan ook goed 

nieuws dat het kabinet de Europese Commissie vraagt om te inventariseren welke 

beleidsterreinen overgedragen kunnen worden aan nationale overheden. Uitgangspunt 

van de samenwerking is het besef dat als het goed gaat met Europa, het goed gaat met 

Nederland. 

 

In het buitenlands beleid herstellen we de balans tussen realisme en idealisme, tussen de 

koopman en de dominee. Het eigen belang wordt verbonden met internationale vrede en 

solidariteit. Arbeidsomstandigheden, duurzaamheid, energie- en grondstoffenzekerheid 

staat centraal in het buitenlands beleid dat de onderhandelingspartners voorstaan. De 

universele mensenrechten staan weer centraal in het buitenlands beleid. Daarmee word 

er gebroken met de beleidsfilosofie van de vorige minister waarbij culturele relativering 

van mensenrechten gemeengoed werd. Het buitenlands beleid gericht op vrede en 

veiligheid in het Midden-Oosten benut niet langer alleen de banden met Israel maar 

zoekt ook weer toenadering tot de Palestijnse autoriteit. 

 

Om het beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking van samenhang te voorzien 

met het internationale handelsbeleid komt er hiervoor een nieuwe minister. Een 

succesvolle ontwikkelingsaanpak is niet alleen een zaak van overheden maar van NGO’s, 

bedrijven, burgers en overheden die de handen ineen slaan. De traditionele aanpak die 

vanuit ongelijke verhoudingen hulp biedt maakt plaats voor een moderne aanpak gericht 

op sociale en economische mensenrechten, op duurzame groei en op gelijkwaardigheid in 

onze relaties met ontwikkelingslanden. Een speciaal investeringsfonds voor het midden- 

en kleinbedrijf ter plaatse en een grotere betrokkenheid van het Nederlandse 

bedrijfsleven vormt de basis van een beleid gericht op zelfredzaamheid van landen en op 

duurzame economische groei. Tevens beslist de minister van 

Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel over de inzet van een nieuw fonds 

van 250 miljoen voor vredesmissies. Dat getuigt van een realistische kijk op de 

samenhang tussen internationale veiligheid en ontwikkelingsbeleid. Deze vernieuwde 

aanpak die op onze volle steun kan rekenen gaat echter gepaard met een bezuiniging op 

het budget die het Partijbestuur zwaar op de maag ligt. Een reductie van de begroting tot 

slechts de middelen voor noodhulp is voorkomen maar korten op 

ontwikkelingssamenwerking doet elke sociaaldemocraat pijn. In het licht van het totale 

akkoord en de vernieuwende aanpak van het ontwikkelingsbeleid die coherentie tot 

uitgangspunt verheft en het ook mogelijk maakt om innovatieve financieringsvormen te 

ontwikkelen en aan te boren (extra private fondsen te werven) staan we deze 

bezuiniging met pijn in het hart toe. 

 

Ruim baan voor een beschavingsagenda 

Symbool voor de beschavingsagenda staat voor wat het partijbestuur betreft het 

kinderpardon voor kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarige vluchtelingen 

die vijf jaar of langer in ons land verblijven. Kinderen in kwetsbare situaties krijgen zo de 
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zekerheid waar wij, samen met andere partijen, al zo lang voor strijden. De 

inspanningsverplichting die van nieuwkomers verwacht wordt om in te burgeren en de 

taal te leren kan het partijbestuur zich in vinden. Dit mag echter nimmer een barrière 

opwerpen voor mensen die echt niet kunnen. We zullen er scherp op toezien dat de 

maatregelen dan ook niet zo uitpakken. Wie aan deze inspanningsverplichting voldaan 

heeft maakt een oprechte keus voor een toekomst in Nederland en verdient hier een 

hartelijke welkom. Mensen die misbruik maken van de kwetsbare positie van 

vluchtelingen zoals werkgevers en verhuurders die mensen zonder verblijfsvergunning 

werk of woning bieden worden stevig aangepakt. Het Nederlandse asielbeleid is met het 

bereikte resultaat niet langer alleen streng maar vooral ook rechtvaardig. Daarop is wat 

het partijbestuur betreft één uitzondering: het strafbaar stellen van illegaliteit. Alhoewel 

‘slechts’ een overtreding van de wet, waardoor mensen die elders een beter leven zoeken 

niet als criminelen worden aangemerkt, betreft het een maatregel die illegalen verder de 

illegaliteit in dreigt te duwen en ze juist kwetsbaar maakt voor mensenhandelaren en 

malafide werkgevers. Op de bescherming van deze kwetsbare groep dient de fractie 

scherp toe te zien. 

 

De rancuneuze agenda van de afgelopen jaren ten aanzien van de kunst en cultuursector 

komt ten einde. De CJP-Pas blijft behouden en de BTW-verhoging voor podium- en 

beeldende kunsten gaat definitief niet door. Op het gebied van homo-emancipatie neemt 

ons land wederom een voortrekkersrol. De enkel feit constructie die het scholen toestaat 

om leraren te ontslaan of niet aan te nemen om niets meer dan hun geaardheid wordt uit 

de wet geschrapt. Seksuele diversiteit zal op alle scholen onderdeel vormen van het 

lespakket en de positie van lesbische ouders en hun kinderen wordt verbeterd door de in 

werking treding van het wetsvoorstel lesbisch ouderschap. Nieuwe weigerambtenaren 

worden niet meer aangesteld. 

 

Op medisch-ethisch gebied wordt de maatschappelijke discussie over de kwaliteit van 

leven in relatie tot de zorg gevoerd. Bij een beschaafd leven hoort ook een beschaafde 

omgang met het einde van het leven. De discussie over het vrijwillige levenseinde kan 

nog deze kabinetsperiode leiden tot nieuwe wet- en regelgeving. Embryo-selectie wordt 

op medische gronden –zoals geboorte met ernstige afwijkingen- toegestaan. Ook zal het 

debat over actieve donorregistratie gevoerd worden in de Tweede Kamer die daar een 

definitief oordeel over mag vellen. 

 

Ook het emancipatiebeleid is terug van weggeweest. Het regeerakkoord formuleert forse 

ambities die het partijbestuur verheugen. De nog bestaande loonverschillen tussen 

mannen en vrouwen bij gelijke arbeid worden verkleind. Ook zal een nieuw kabinet weer 

het goede voorbeeld geven en werk maken van meer vrouwen in (hogere) 

managementfuncties bij de overheid. Het doel is dat in 2017 tenminste dertig procent 

van de algemene bestuursdienst uit vrouwen bestaat.  

 

 

 

Toont het akkoord de oprechte ambitie om ons land en allen die hier 

wonen vooruit te helpen? 

 

De komende week zullen we in de Partij van de Arbeid uitvoerig met elkaar in debat gaan 

over het bereikte onderhandelingsresultaat. We zullen de plussen en de minnen bij elkaar 

optelen. En als het aan het partijbestuur ligt zullen we tegen elkaar uitspreken dat niet 
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de vraag wie van de partijen de grootste winst of het grootste verlies heeft geboekt 

centraal hoort te staan, maar de vraag of Nederland als geheel sterker en socialer uit de 

crisis komt met dit akkoord. 

 

In die discussie wil het partijbestuur zelfstandig positie innemen. Uiteindelijk overheerst 

bij het partijbestuur het oordeel dat er een akkoord is gesloten waarin we elkaar de hand 

reiken, elkaar waar mogelijk versterken en elkaar waar nodig de ruimte laten. Het is wat 

ons betreft een akkoord dat recht doet aan de verkiezingsuitslag en aan onze 

sociaaldemocratische uitgangspunten. Een akkoord wat de oprechte ambitie koestert om 

ons land en allen die hier wonen vooruit te helpen. Ook mensen die even niet 

meekomen, of mensen wiens wieg elders heeft gestaan. 

 

We hebben van zowel onze politiek leider Diederik Samsom als van VVD-leider Mark 

Rutte gehoord dat ze de ambitie koesteren om beleid niet in isolement tot stand te laten 

komen maar in dialoog met de samenleving, de sociale partners en met beide Kamers. 

We hebben gehoord dat dit kabinet daadwerkelijk de ambitie heeft om er te zijn voor alle 

Nederlanders, dat het daadwerkelijk de hand uitsteekt naar de oppositie. Daarover zijn 

wij als partijbestuur verheugd. 

 

Ook wij voelen de pijn op individuele en zwaarwegende punten zoals de duur van de WW, 

de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast liggen ook de huidige 

vormgeving van de eigen bijdrage in de GGZ en het strafbaar stellen van illegaliteit ons 

zwaar op de maag. Het zijn passages waarvan wij het compromis niet verdedigen maar 

waar we erkennen dat we hier in het belang van Nederland hebben ingeleverd. In het 

licht van de grote uitdaging waar Nederland momenteel voor staat, in het licht van de 

grote doorbraken die dit akkoord bevat en in het licht van de verandering van 

beleidsfilosofie die wij hiermee kunnen bereiken voor Nederland hebben wij gemeend dit 

akkoord met een positief advies aan u te moeten voorleggen. 

 

Dit alles onder de voorwaarde én de belofte dat we voor wat betreft de effecten van het 

beleid de vinger aan de pols zullen houden. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor 

ligt bij fractie en politiek leider (die aangegeven heeft in de Kamer te blijven) die de 

uitvoering controleert en een rode kleur geeft aan de gemaakte afspraken. Daar zal het 

partijbestuur op toezien. Tevens mag en zal  het eigen geluid van de PvdA niet 

verstommen. Het partijbestuur zal het inhoudelijk debat over de toekomst van Nederland 

in volle kracht blijven aanjagen. Geen zakelijk Paars van de jaren negentig maar een 

gedeelde rood-blauwe missie waarin beider overtuigingen herkenbaar zijn en de ruimte 

krijgen. Ruimte voor rood. 

 

De Partij van de Arbeid zal in iedere situatie haar vertegenwoordigers en bestuurders 

scherp houden, het debat over de actuele vertaling van onze idealen voeren en 

permanent het contact met mensen in hun eigen buurt blijven opzoeken. Die missie 

zetten we als het aan het partijbestuur ligt straks extra kracht bij. Met een akkoord dat 

de moeite waard is om voor te knokken, met een ploeg waarin wij het volste vertrouwen 

hebben. Wat ons betreft zeggen we volmondig ‘ja’. Voor een sterker en socialer 

Nederland. 

 

Namens het partijbestuur, 

 

Hans Spekman 
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Resolutie van het Partijbestuur 

 

Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 3 november 

2012 te ’s Hertogenbosch, oordeelt positief over het eindresultaat van de 

onderhandelingen inzake de kabinetsformatie en stemt in met regeringsdeelname en 

daarmee met de toetreding van de beoogde PvdA-bewindspersonen tot het nieuw te 

vormen kabinet van VVD en PvdA. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Noot: als het congres of het PB voor bepaalde onderdelen aandacht wil vragen, buiten 

de notitie, kan dat via moties. 

 


