
Inleiding 

Zo oud als de PvdA is, zo oud is de roep om meer of betere partijdemocratie. Al in 1948 

constateerde men dat het niet voldoende is ‘dat de leden op kritieke momenten, wanneer 

de ontwikkeling der dingen  bijzondere  vormen  aanneemt, worden  ingelicht’. Onder 

leiding van Han Noten is de commissie  ledendemocratie met de volgende opdracht van 

het partijbestuur aan de slag gegaan. 

“Het partijbestuur verzoekt de evaluatiecommissie ledendemocra- tie een evaluatie te 

doen naar de stand van zaken van de ledendemocratie in de Partij van de Arbeid. Hierbij 

moet gekeken worden naar de  democratische rechten  van het  individuele  lid, de  afge- 

vaardigden   van   het   congres,   de   Politieke   Ledenraad   de Verenigingsraad en de 

positie van de groepen  en netwerken  binnen de PvdA. De commissie dient bij de 

evaluatie te kijken naar het  functioneren van het  ledenstemrecht (op Congres,  Politieke 

Ledenraad en bij een ledenraadpleging), het functioneren van het Congres, de Politieke 

Ledenraad en de Verenigingsraad.” 

In het afgelopen jaar heeft de commissie  de ledendemocratie binnen de Partij van de 

Arbeid geëvalueerd, onderzocht  en aanbevelingen  ter   verbetering  geformuleerd. Na   

uitgebreid  onderzoek door middel van enquêtes en interviews heeft de  commissie Noten 

het rapport ‘Tussen leden en leiders’ opgesteld. Het partijbestuur  heeft met genoegen 

kennisgenomen van het rapport van de commissie ledendemocratie.  In dit rapport  

worden vijf kernprincipes  aanbevolen.  Het  partijbestuur  onderschrijft  deze  vijf 

kernprincipes. De commissie  heeft  tevens   een  aantal  concrete uitwerkingen 

voorgesteld. Het partijbestuur wil op basis van de richting die deze voorstellen bieden, 

het congres instemming vra- gen  om  deze verder uit te werken  en de haalbaarheid  

verder te onderzoeken. Op het  volgende congres  zal  het  partijbestuur de uitwerkingen 

voorleggen. 

Functies van ledendemocratie 

Luisterend  naar onze geschiedenis,  vanuit de waarden waarvoor we staan en kijkend 

naar de veranderingen in onze tijd, is de commissie tot een viertal functies van de 

democratische processen  en structuren binnen  onze partij gekomen. 

Legitimatie 

In  welke  mate  legitimeert  de  ledendemocratie  de besluitvorming?  Een partij heeft 

een programma dat zij wil uitvoeren en mensen die dat moeten doen. Alle drie, partij, 

programma en partijvertegenwoordiger zijn vanuit onze beginselen onlosmakelijk met 

elkaar verbonden.  De partij bestaat uit de leden. De leden stellen het programma vast 

en kiezen de mensen, bestuurders en politici, die dat programma moeten uitvoeren. Zo 

worden de vertegenwoordigers van de partij aan het programma gebonden  én  

gelijktijdig verbindt  het  programma de  leden.  De leider wordt in zijn opvattingen en 

handelen  gelegitimeerd door het programma  en niet andersom. Natuurlijk is het zo dat 

volksvertegenwoordigers gekozen zijn door burgers en in die zin een eigenstandig 

mandaat hebben waarvan de legitimatie  wordt geborgd door de  beginselen  van onze  

rechtstaat.  Dat neemt  niet  weg  dat  zij gelijktijdig onderdeel  uitmaken van onze  

partij, dat zij door de partij zijn voorgedragen nadat zij zich aan het programma van de 

partij hebben verbonden. 

 



Macht en Tegenmacht 

Biedt de ledendemocratie tegenmacht aan de leiding en is de leiding in staat om het 

eigen programma uit te voeren of wordt zij daarin te zeer gehinderd  door een 

wispelturige ledenpartij? Te veel macht bij leiders leidt zonder enige twijfel tot leiders die 

los komen te staan van de dagelijkse werkelijkheid, een werkelijkheid die de 

voedingsbodem moet zijn voor de politiek van onze partij. Wil een partij zich 

ontwikkelen,  het vermogen hebben  om de maatschappelijke veranderingen waar zij 

mee wordt geconfronteerd om te zetten in politieke doelen, dan is die spanning tussen  

leiders  en  leden  onvermijdelijk.  Misschien  is absoluut leiderschap een voordeel bij het 

realiseren  en verder uitbouwen van een machtspositie. Op zichzelf niet verkeerd want 

het verwerven van macht is een voorwaarde om tot uitvoering van het politieke 

programma te komen, hetgeen het doel van elke politieke partij dient te zijn. Misschien  

is dat zo, maar, de commissie  is er van overtuigd  dat macht  zonder  tegenmacht 

uiteindelijk  niet duurzaam kan zijn. Als de leider en de partij samenvallen,  dan 

verdwijnt de partij als haar leider zijn positie verliest. En vroeger of later gaat dat, hoe 

dan ook, gebeuren.  Daarvoor is de partij ons te dierbaar. 

Activeren  

Het realiseren  van het programma is het doel van onze partij.   Daarvoor  heeft  ze  wel  

een   goed   programma   nodig. Ledendemocratie is in de ogen van de commissie  een 

middel om leden in de positie te brengen  om ideeën te genereren en gelijktijdig in 

politieke actie te vertalen. Aanwezig zijn in het debat, de publieke opinie mobiliseren 

rondom misstanden, coalities sluiten met maatschappelijke organisatie:  de kracht van 

een partij komt niet alléén in het parlement tot uitdrukking, maar juist ook in de 

uithoeken  van de samenleving  waar daadwerkelijk gewerkt wordt aan het realiseren  

van haar idealen. Ledendemocratie is meer dan het   indienen   van   verlanglijstjes   

door   leden   bij   leiders. Ledendemocratie    gaat    niet     alleen     om     “iets    

vinden”. Ledendemocratie moet in de eerste plaats uitnodigen om te doen. 

Verbinding  

Draagt de ledendemocratie bij aan het verbinden  van leden onderling,  en dient het de 

organisatie  zichzelf? De PvdA is een vereniging van gedeelde waarden. Mensen  willen 

elkaar ont- moeten, elkaar inspireren, ervaringen  delen. Soms willen ze dat rondom  

hun werk. Soms willen ze dat rondom maatschappelijke vraagstukken  die hen na aan 

het hart liggen. Soms willen zij dat tijdelijk. Soms willen zij dat in een  langduriger  

verband.  Dat is niet alleen belangrijk  voor onze leden, het is net zo goed in het belang  

van de  partij.  Het  is een  manier  waarop  onze  leden  en onze partij over een langere 

tijd met elkaar een relatie aan kunnen gaan. Niet alleen vanwege opvattingen  over 

actuele onderwerpen in het hier en nu, maar over gedeelde waarden, verankerd in een 

gedeeld  verleden  met een langere levensduur dan een verkie- zingsprogramma of 

regeerakkoord. 

In de evaluatie van de commissie  zijn de verschillende onderde- len van de partij langs 

de lat van de vier beschreven  functies van ledendemocratie gelegd. Uit deze evaluatie is 

een aantal conclusies en aanbevelingen  geformuleerd. Deze vormen het uitgangs- punt 

van de voostellen die het partijbestuur aan het congres voorlegt. 

 



Vijf principes 

1. Iedereen  stemt real time online daar waar mogelijk. 

Dat geldt in ieder geval voor verkiezingen  van partijleider,  partijvoorzitter en het 

vaststellen van kandidatenlijsten (voor TK, EK en EP). Maar ook bij belangrijke  

beslissingen die door een congres genomen worden  en  die ons  inhoudelijk  verbinden.  

Denk  aan verkiezingsprogramma’s,  congresresoluties  en  bijvoorbeeld  de vraag over 

het wel of niet deelnemen aan een regering. Volgens de commissie zijn er geen 

praktische of principiële bezwaren om de mogelijkheid om te stemmen aan 55.000 leden 

te geven. Dit bete- kent een drastische  aanpassing van het begrip van afgevaardigde. 

We schaffen ze niet af maar zetten er wel iets naast. 

2. We ontkoppelen de eenheid van inhoud plaats en tijd. 

De organisatie van de ledendemocratie, de manier waarop we het met elkaar regelen, 

gaat nog steeds uit van het beproefde concept van de vergadering.  Mensen  ontmoeten 

elkaar  letterlijk  op één plek en daar worden ook de onderwerpen besproken  én de 

beslis- singen genomen. De commissie  denkt dat deze dwingende  struc- tuur in deze 

tijd niet meer nodig is. Afdelingen en gewesten moe- ten de mogelijkheid  en de 

middelen  krijgen om een subcongres  te  organiseren,  gelijktijdig met  het  

hoofdcongres.  Daar  kan  het hoofdcongres  via schermen gevolgd worden. Iedereen  die 

dat wil kan online real time stemmen. Bij wijze van spreken bij de secretaris in de 

keuken. Door real time stemmen op afstand mogelijk te  maken  ontstaan  er  nieuwe  

mogelijkheden. Ook  individuele leden die rondom  een inhoudelijk  thema  elkaar weten 

te vinden kunnen dan  in  staat  worden  gesteld  voor-en subcongressen te organiseren 

waar o.a. resoluties  kunnen worden voorbereid. Het is verstandig om hier mee te 

experimenteren. Het wordt dan ook mogelijk, dat een voorgenomen  besluit in een 

congres vergezelt gaat van een  advies door  een  voor  het  onderwerp  relevant  

netwerk. 

3. We introduceren voor iedereen de mogelijkheid om te agenderen. 

Activerende ledendemocratie is alleen mogelijk als leden, op zijn minst  voor een deel, 

daadwerkelijk de agenda van te behandelen onderwerpen bepalen. Bijvoorbeeld nu is het 

zo dat het partijbe- stuur resoluties voorlegt aan een congres. Dat recht zou ook moeten 

toekomen  aan individuele leden. Onder een belangrijke voorwaarde: dat dit individuele 

lid dat niet doet namens zichzelf, maar namens een belangrijk deel van de leden. 

4. We introduceren nieuwe collectiviteiten. 

Het is alweer lang geleden maar er waren tijden dat het partijbestuur tijdens congressen  

geconfronteerd werd met goed georganiseerde tegenmacht. Vakbonden,  

woningcorporaties, ziekenfondsen  en lokale  bestuurders wisten  elkaar langs  de lijnen  

van het middenveld  te vinden en hadden  vaak een beslissende stem. De positie van de 

gewesten was via hun invloed op de kandidaatstelling buitengewoon sterk. Dat is 

allemaal veranderd  waardoor de ‘tegenmacht’ in de praktijk vaak te zwak is. We moeten 

er naar toe dat  er  minder   amendementen  worden  ingediend   en  minder moties, dat 

minder  mensen het woord krijgen. Gelijktijdig, áls er amendementen worden  ingediend,  

áls er  moties  worden  ingediend en áls mensen het woord krijgen, dat dit dan namens 

een grote groep leden gebeurt. Dan pas krijgt het betekenis en wordt er werkelijke 

tegenmacht georganiseerd. We geven eenieder het recht om ten volle deel te nemen  



aan de ledendemocratie maar leggen gelijktijdig de verplichting op om eerst een 

collectiviteit te organiseren en  daarmee  reële  tegenmacht, alvorens  de  agenda mag 

worden bepaald en het woord mag worden genomen. 

5. We creëren een plein waarop leden elkaar kunnen ont- moeten. 

Democratie, invloed en macht laten zich niet alleen vangen in formele  procedures   en  

reglementen.  Het  gaat  niet  alleen  over beleidsbeslissingen  en  keuzes   voor  

volksvertegenwoordigers.  Politiek bedrijven is meer  dan het hebben  van een mening.  

Het gaat er ook om vanuit gedeelde waarden, kennis en ervaring op te doen en om die 

vervolgens te delen. Politiek bedrijven betekent ook kennis  willen nemen  van wat er in 

onze samenleving  speelt, onderzoeken van  mogelijkheden  en  onmogelijkheden.  Al 

deze aspecten zijn van belang om tot een mening  te komen. Het partijbestuur  wil  

onderzoeken hoe  een  ontmoetingsplaats te creëren voor leden rondom  thema’s die hen 

boeien voor de tijd dat zij dat wensen. Een open ruimte  zonder procedures en 

reglementen. 

Concrete mogelijkheden voor uitwerking 

Het  partijbestuur vraagt  het  congres  akkoord  te  gaan  met  het nader uitwerken  van 

onderstaande voorstellen: 

Nieuwe vormen: communities 

De commissie  is van mening  dat er meer  ruimte  moet  komen voor leden die zich op 

specifieke thema’s willen verenigen.  Het    partijbestuur vraagt het congres om langs 

onderstaande lijnen de mogelijkheden voor andere wijzen van verbindingen te organise- 

ren. Het partijbestuur wil de mogelijkheden onderzoeken om, in navolging van de 

aanbevelingen  van de commissie Noten: 

 • Nieuwe  vormen  van  verbindingen  te  introduceren  waarbij groepen  ad 

hoc bij elkaar komen  of elkaar online opzoeken, welke kunnen  bestaan  zolang  de 

leden  het  relevant  vinden zich te organiseren rondom  bepaalde thema’s of voorstellen. 

Dit niet in plaats van, maar naast de bestaande  netwerken  en groepen. 

 • Een online  platform  te creëren  waar leden  zich  met  elkaar kunnen 

verenigen  (communities) rondom  bepaalde thema’s en voorstellen. Dit platform zal 

tevens moeten dienen als plek voor  leden  om  in  aanloop  naar  Congressen  en  

Politieke Ledenraden  elkaar  te kunnen vinden  en  steun  te vergaren voor het indienen 

van amendementen, moties en agendapunten. 

Stemrecht  voor alle leden: ook vanuit huis.  

De commissie  is van mening  dat beslissingen genomen moeten worden door een zo 

groot mogelijke groep leden. Het  partijbestuur  wil  de  mogelijkheden  onderzoeken  

om,  in navolging van de aanbevelingen van de commissie  Noten: 

  •          Ook leden en afgevaardigden  die niet op het congres aanwezig zijn, het 

congres thuis te kunnen laten volgen en mee te stemmen (tweede scherm). 

Het  Partijbestuur deelt de conclusie  van de  commissie  dat alle leden inspraak moeten  

hebben op het vaststellen van kandidaten- lijsten  (TK, EK, EP).  Het Partijbestuur hecht  

tevens  aan  de ver- scherpte procedure  met betrekking  tot regionale vertegenwoordi- 



ging, de man-vrouw verdeling en andere afspiegelingsbeginselen bij de voordracht van 

de kandidatenlijsten zoals voorgesteld in het antwoord op de motie Kandidaatstelling.  

Het Partijbestuur heeft het vertrouwen in de leden van PvdA dat ook zij hechten aan een 

lijst die een goede afspiegeling vormt van partij en samenleving. In navolging van de 

commissie Noten vraagt het Partijbestuur het congres instemming met: 

• Het  mogelijk  maken  ledenraadplegingen te  houden over de voordracht  van  

kandidatenlijsten  voor  de  Tweede  Kamer, Eerste Kamer en het Europees Parlement. 

Congres 

De commissie  is van mening  dat er op het congres meer ruimte moet zijn voor inspraak  

van individuele leden, dat de legitimiteit van besluitvorming vergroot  moet  worden,  dat 

de kwaliteit van debat  en  besluitvorming omhoog  moet  en  er  meer  verbinding met 

de partij en samenleving  bij inhoudelijke koersbepaling  moet komen. 

Het  partijbestuur  wil  de  mogelijkheden  onderzoeken  om,  in navolging van de 

aanbevelingen van de commissie  Noten: 

• Ook leden de mogelijkheid  te geven wijzigingsvoorstellen  in te dienen. 

• Te komen  tot een  systeem  voor agendering  en  amendering waarbij het 

principe geldt dat iedereen actief steun zal moeten vergaren. Dit geldt voor zowel leden 

als afgevaardigden, waar- bij de positie van afgevaardigde begunstigd  zal blijven, zodat 

zij hun verbindende  rol tussen  lokaal, regionaal en landelijk behouden. 

• De rol en positie van afgevaardigde nader te definiëren,  waar- bij het belang van 

de verbindende rol tussen  lokaal, regionaal en landelijk voorop gesteld wordt. 

• Een systeem  uit  te werken  voor een  vernieuwd  spreekrecht waarbij 

toegankelijkheid  en de kwaliteit van het debat voorop staan. 

• De besluitvormingsprocedure zodanig aan te passen dat uit- gangspunt wordt  dat 

ieder  lid zijn  of haar  eigen  stemrecht heeft en dit stemrecht als zij daarvoor kiezen uit 

kunnen oefe- nen   en   anders afgevaardigden kunnen  machtigen  om namens hen aan 

de besluitvorming deel te nemen. 

De politieke ledenraad 

De commissie  is van mening  dat de politieke  ledenraad  op dit moment een te 

apolitieke cultuur kent. De formele  mogelijkheden die het orgaan heeft zijn behoorlijk. 

Maar de kansen  die er zijn om invloed uit te oefenen worden beperkt gebruikt. 

Het partijbestuur vraagt, in navolging van de aanbevelingen  van de commissie  Noten, 

het congres om de mogelijkheden te onderzoeken om: 

• Meer (online)  discussie  te organiseren voorafgaand  aan  een politieke ledenraad 

• Individuele  leden meer  rechten  te geven, zoals het recht op het indienen van 

moties. 

• Te komen tot een systeem voor agendering,  waarbij het principe geldt dat 

iedereen actief steun zal moeten  vergaren voorafgaand aan een politieke ledenraad. 



• Leden  een  prominentere  plek  geven  tijdens  een  politieke ledenraad. 

• Verbetering aan te brengen  in het debat op de politieke ledenraad. 

• De rol en de positie van de gekozen afgevaardigde in de Politieke Ledenraad nader  

te definiëren. 

Tot slot 

In de komende tijd wil het partijbestuur aan de slag met de verdere uitwerking  van de 

door het congres aangenomen voorstellen. Het partijbestuur zal op het congres van 

begin volgend jaar verder uitgewerkte concrete voorstellen voorleggen. 

Het  partijbestuur vraagt het  congres  tevens  de  mogelijkheid  te verlenen om in de 

aanloop naar het volgende congres op verschillende onderwerpen pilots uit te voeren en 

bij de prioriteitskeuze van de pilots de leden daarin te betrekken. (Bijvoorbeeld als het 

gaat om communities en om het steun vergaren voor amendementen). 

‘Het partijbestuur dient bij de vernieuwing van de ledendemocratie zorgvuldig en 

geduldig te werk te gaan. Het zal rekening dienen te houden  met de nodige technische 

en organisatorische voorwaarden: 

•   Evalueer de werking, problemen, effect  en tevredenheid over "stemrecht van leden 

voorafgaand en tijdens het congres" 

•   Stel een plan op voor het vervolgtraject, dat meerdere stappen en beslismomenten 

kent, rekening houdend met de uitkomsten van de evaluatie en met de aanbevelingen 

van de commissie Noten en met de wensen  van de amendementen. 

•   Laat experts buigen over de (technische) haalbaarheid van de in de resolutie opgeno- 

men oplossingsvoorstellen en over de gemoeide kosten  en andere voorwaarden. 

•   Leg de concrete uitkomsten hiervan aan het congres van begin volgend jaar voor.’ 


