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Beste partijgenoten, 

Hierbij bied ik je de beschrijvingsbrief aan voor het PvdA partijcongres op 13 februari 2016. Het congres zal
plaatsvinden in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Om 10.00 uur beginnen we en om 17.30 sluiten we af met
een borrel. 

In deze beschrijvingsbrief vind je de wijzigingen voor de statuten en reglementen die onder andere betrek-
king hebben op de vernieuwde ledendemocratie en op het invoeren van een PvdA jeugdlidmaatschap.
Daarnaast kun je de voordracht voor een deel van het partijbestuur en het presidium vinden. 

In het kader van de pilot vernieuwde ledendemocratie zijn er in aanloop naar het congres via het online
platform moties ingediend over het thema Van Waarde. Deze moties zullen op het congres op een nieuwe
manier behandeld worden, in de congresstukken is een afhandelingsvoorstel opgenomen. In navolging van
de pilot zullen we tijdens het congres over deze moties digitaal stemmen met de stemapp. Ook leden die
niet op het congres aanwezig kunnen zijn, kunnen vanuit huis meestemmen. 

Voor de volgorde van de behandeling van alle onderwerpen op dit congres verwijs ik je graag naar de con-
gresagenda op de volgende pagina.

Afgevaardigden kunnen actuele moties indienen tot donderdag 11 februari 10.00 uur via de amendeertool.
De voortgang in de uitvoering van eerder ingediende moties is te volgen in het motie-volg-systeem op
mijn.pvda.nl. 

Ik hoop je op 13 februari te mogen begroeten in Amersfoort!

Hartelijke groet, 
Namens het partijbestuur,

Hans Spekman 
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Het congres wordt gehouden op zaterdag 13 februari in De Rijtuigenloods. U bent vanaf 9.00 uur 
welkom op de congreslocatie, de zaal is geopend om 9.30 uur. 

Tijdens het congres zullen we een deel van het partijbestuur en presidium kiezen. Ook bespreken we de
wijzigingen in de statuten en reglementen naar aanleiding van de resolutie ledendemocratie die we
hebben aangenomen op het congres in januari van dit jaar in Utrecht. 
Het afgelopen jaar hebben we op vier verschillende Politieke Ledenraden het rapport Van Waarde
besproken, gewogen en aangescherpt. De uitkomsten hiervan worden meegegeven aan de verkiezings-
programmacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. We willen tijdens het congres ook
stil staan bij de aanscherping van Van Waarde. Het partijbestuur dient daartoe drie moties in. Vanwege
een proef met de nieuwe processen van ledendemocratie kunnen ook alle leden moties over Van
Waarde indienen, steun verwerven (en betuigen), commentaar leveren en daarmee invloed uitoefenen
op hetgeen besproken en in stemming gebracht wordt op het congres. 

Ook aan de kinderen wordt gedacht. Zoals op elk congres bieden wij ook dit congres kinderopvang aan. 

Routebeschrijving

Met de trein
U neemt de trein naar Amersfoort Centraal Station. Neem uitgang Noordzijde/Piet Mondriaanplein.
Zodra u het station verlaat ziet u links Q-Park. Links naast Q-park loopt een weg, deze gaat u op. U
bent gearriveerd bij De Rijtuigenloods. De Rijtuigenloods ligt op 5 minuten loopafstand van het station
Amersfoort. 

Vanuit de richting Amsterdam (A1):
• A1 richting Amersfoort
• Neem afslag 12 richting Bunschoten-Spakenburg (N199)
• U rijdt nu op de Bunschoterstraat richting centrum
• Bij afslag Dierenpark gaat u naar links de Amsterdamseweg op
• Houd voor het spoorwegviaduct rechts aan
• Neem de 2e afslag op de rotonde richting Station Noordzijde/Q-park 
• Volg de weg die links naast Q-park loopt
• U bent nu gearriveerd bij De Rijtuigenloods

Vanuit de richting Utrecht (A28):
• A28 richting Amersfoort
• Op het knooppunt Rijnsweerd volgt u de A28 richting Amersfoort
• Neem na 15 km afslag 5 Maarn richting Amersfoort
• Volg de weg rechtdoor via de Leusderweg die overgaat in de Arnhemseweg
• U komt nu op een T-splitsing, hier gaat u linksaf de Stadsring op
• Volg de stadsring, houd voor het spoorviaduct rechts aan, weg gaat omhoog
• Op de rotonde neemt u de 4e afslag richting Station Noordzijde/Q-park
• Volg de weg die links naast Q-park loopt
• U bent nu gearriveerd bij De Rijtuigenloods

WELKOM OP HET PVDA-CONGRES
PRAKTISCHE ZAKEN VOOR HET CONGRES IN AMERSFOORT



Vanuit de richting Zwolle (A28):
• A28 richting Amersfoort
• Neem afslag 8 richting Amersfoort
• Sla linksaf bij Hogeweg
• Volg de stadsring, houd voor het spoorviaduct rechts aan, weg gaat omhoog
• Op de rotonde neemt u de 4e afslag richting Station Noordzijde/Q-park
• Volg de weg die links naast Q-park loopt
• U bent nu gearriveerd bij De Rijtuigenloods

Met navigatie:
Adres: Piet Mondriaanlaan
U arriveert, na het helemaal uitrijden van de laan, bij het Station Noordzijde en Q-Park. Naast het Q-
park (linkerkant) ligt een weg richting de Rijtuigenloods, deze gaat u op. 
U bent nu gearriveerd bij de Rijtuigenloods.

Per taxi
Taxi centrale Amersfoort: 033-887 7600
Taxi Keistad Amersfoort: 06-16010101
Taxi Eemland; 033-480 4000

Parkeren en parkeertarieven 
U kunt gratis parkeren op het parkeerterrein van De Rijtuigenloods. 

Aankomst bij de ontvangsthal van De Rijtuigenloods
Bij de hoofdingang De Rijtuigenloods bent u op zaterdag vanaf 9.00 uur welkom. Wij adviseren u om
meteen na binnenkomst een lunchbon te kopen, zodat u tijdens de pauze niet in de rij hoeft te staan.
De lunchbon kost 7,50 euro. U kunt pinnen op het congres. 

In ontvangst nemen van de congresmaterialen door de afgevaardigde
Op zaterdag kunt u vanaf 9.00 uur terecht bij de diverse balies. Afgevaardigden melden zich bij de
afgevaardigdenbalie. De namen van de gewesten staan aangegeven. Bij de balie van uw gewest over-
handigt u als afgevaardigde aan de medewerker de geloofsbrief (wordt twee weken voor het congres
apart gestuurd naar de afgevaardigden), waarna u een congresenvelop ontvangt, met daarin:
• Gekleurde stemkaart
• Stemkastje ten behoeve van elektronische stemmingen
• Stembriefjes
• Sprekersbriefjes
• Badge

Afgevaardigden: Wanneer uw afdeling recht heeft op méér dan één afgevaardigde, ontvangt de afge-
vaardigde die zich het eerst meldt een envelop met daarin ook de stemmaterialen voor de andere
afgevaardigde(n). Deze afgevaardigden worden verzocht de stemmaterialen gelijkelijk over hen te ver-
delen. De tweede en volgende afgevaardigde(n) ontvangt/ontvangen na overhandiging van hun
geloofsbrief wél een uitdeelenvelop, maar deze bevat alleen een badge en sprekersbriefjes. Wanneer u
de badge duidelijk zichtbaar draagt krijgt u ongehinderd toegang tot uw plaats in de zaal.

Plaatsvervangend afgevaardigden worden verzocht zich te melden bij de balie voor plaatsvervangend
afgevaardigden. Hier krijgen zij na overhandiging van de op hun naam gestelde verklaring een badge
uitgereikt. 
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Attentie: De stemmaterialen worden uitgereikt aan de afgevaardigde ná overhandiging van de geloofs-
brief. De status van plaatsvervangend afgevaardigde is die van plaatsvervanger. Een plaatsvervangend
afgevaardigde kan pas de functie van afgevaardigde bekleden als de afgevaardigde vóór vertrek van
huis diens geloofsbrief aan hem/haar heeft overhandigd, of als de afgevaardigde tijdens het congres
zijn stemmaterialen en badge aan hem/haar heeft overhandigd. In het laatste geval bekleedt de (oor-
spronkelijke) afgevaardigde op dat moment de functie van plaatsvervangend afgevaardigde. Maak voor
de overdracht van de stemmaterialen en badge onderling goede afspraken, zeker als er tussentijds van
functie wordt gewisseld.

LET OP! De stemmaterialen en badge worden éénmalig verstrekt! U bent als afdeling zelf verantwoor-
delijk voor de overdracht van het stemkastje wanneer u de aanwezigheid bij het congres verdeeld heeft
onder de afgevaardigden. Bij verlies van een of meer onderdelen van de uitdeelenvelop worden er
geen nieuwe stemmaterialen of badge verstrekt. In het geval u materiaal bent verloren kunt u voor alle
zekerheid bij de Informatiebalie navragen of het verlorene misschien daar is afgegeven.

Leden: alle leden die zich tijdig hebben aangemeld krijgen een toegangskaart thuis gestuurd. Deze
dient u mee te nemen naar het congres. Leden worden verzocht zich te melden bij de ledenbalie. Op
vertoon van uw toegangskaart krijgt u een stemkaart uitgereikt. Uw stemkaart geeft u toegang tot de
zaal. Leden die zich niet hebben aangemeld worden gecontroleerd op het hebben van ledenrechten,
dat kan soms rijen wachtenden veroorzaken. Na controle krijgen ze een stemkaart uitgereikt en toe-
gang tot de zaal.

Genodigden: alle genodigden kunnen zich melden bij de genodigdenbalie. Naar gelang uw functie in
de partij ontvangt u een envelop met bescheiden voor het congres. 

Toegang tot de zaal
Voor de afgevaardigden zijn plaatsen in de zaal gereserveerd. De afgevaardigden worden verzocht om
op de voor hen gereserveerde plaatsen zitting te nemen, onder andere vanwege het uitdelen van de
mobiele stemkastjes. 

Wij verzoeken iedereen die het congres niet actief volgt om in de foyer plaats te nemen. Datzelfde
geldt voor aanwezigen die overleg willen voeren. 
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VAN HET PRESIDIUM
OVER DE AFHANDELING VAN HET CONGRES

Spreek- en stemrecht
Leden van het partijbestuur hebben spreekrecht en stemrecht op het congres. Het partijbestuur als
geheel heeft recht op het indienen van moties en amendementen. Afgevaardigden uit afdelingen heb-
ben spreekrecht, stemrecht en recht op het indienen van moties en amendementen op het congres.
Vertegenwoordigers van de JS, de neveninstellingen en de afgevaardigden uit door het partijbestuur
erkende groepen en netwerken hebben spreekrecht en recht op het indienen van moties en amende-
menten op het congres. Afgevaardigden uit door het partijbestuur erkende groepen en netwerken heb-
ben geen stemrecht ( behalve als lid).
Individuele leden hebben spreekrecht en stemrecht bij inhoudelijke onderwerpen. Het presidium kent
dit spreekrecht toe binnen de marges van de redelijkheid. Individuele leden hebben geen spreekrecht
en stemrecht bij stemmingen over personen. Individuele leden hebben ook geen recht op het indienen
van moties en amendementen. 
Leden van de fracties van de Staten-Generaal, de PvdA-leden in het Europees Parlement, de PvdA-
bewindspersonen, de PES-congresdelegatie hebben spreekrecht en nemen deel aan de vergadering
met adviserende stem (maar hebben geen stemrecht, behalve als lid). Ook de leden van de Politieke
Ledenraad of de Verenigingsraad kunnen als ‘gewoon’ lid hun rechten uitoefenen. Leden van het presi-
dium hebben geen stemrecht. 

Sprekersbriefjes
Om te kunnen deelnemen aan het debat over een bepaald onderwerp verzoeken wij alle afgevaardig-
den om tijdig een sprekersbriefje in te vullen en deze te deponeren in het daarvoor bestemde bakje op
het podium. Vul het sprekersbriefje s.v.p. zo volledig mogelijk in. Dus vermeld duidelijk het onderwerp,
het nummer van het amendement of de motie en de bladzijde van de congresbundel. Zo kunnen we
zorgen dat sprekers over hetzelfde onderwerp ook zoveel mogelijk na elkaar kunnen spreken. 
Leden hebben geen sprekersbriefje nodig. Nadat de afgevaardigden aan het woord zijn geweest, zal
het presidium de leden de mogelijkheid geven om te spreken. Leden die het woord willen voeren, wor-
den verzocht zich tijdig naar het podium te begeven. 
Het presidium heeft de bevoegdheid vanwege de vergaderorde om indien nodig het aantal sprekers te
beperken of de spreektijd te bekorten.

Afgevaardigden en leden in discussie met partijbestuur
De debatten worden gevoerd aan de discussietafel (trapezium) en vinden plaats onder leiding van het
presidium. Wanneer het desbetreffende onderwerp aan de orde is, worden de afgevaardigden door
een lid van het presidium aan de hand van de ingediende sprekersbriefjes opgeroepen om naar de dis-
cussietafel te komen en daar het woord te voeren. 
Bijdragen moeten kort en bondig zijn. Vermeld duidelijk over welk onderwerp het gaat en vermeld
direct bij de start van uw betoog de betreffende bladzijde in de beschrijvingsbrief of het nummer van
het amendement of de motie. 
Een goede bijdrage aan de discussie is:
- Het geven van een puntige toelichting, verduidelijking van een motie of amendement;
- Het geven van puntig commentaar op een voorstel van het partijbestuur;
- Een stemadvies over een motie/amendement aan het congres;
- Een concrete vraag aan het partijbestuur of het presidium;
- Een oproep richting het partijbestuur en/of fracties;
- Het positief aanbevelen van een kandidaat bij de behandeling van de kandidatenlijst.
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Géén goede bijdrage aan de discussie is: 
- Het vallen in herhalingen of het herhalen van eerdere sprekers;
- Het negatief afzetten tegen kandidaten op de kandidatenlijst;
- Het oplezen van de ingediende motie of amendement; 
- Het aansnijden van niet ter zake doende of niet geagendeerde onderwerpen;
- Een oproep richting het kabinet of richting andere partijen dan de PvdA.

Het presidium heeft de mogelijkheid u te wijzen op de beschikbare tijd en kan indien nodig uw bijdra-
ge afbreken. Wees daarom vooral to the point en houd het kort. Geef direct de kern van de boodschap
en uw aanbeveling voor de stemming. Vervolgens is het de beurt aan het partijbestuur om te reageren.
Het partijbestuur zal trachten zo veel mogelijk in te gaan op alle bijdragen van de afgevaardigden en
de leden. Daarna volgt stemming over het behandelde gedeelte. 

Moties
Er is bij het partijbestuur een aantal reguliere moties ingediend. Deze worden op het congres aan de
orde gesteld. Actuele moties dienen betrekking te hebben op politiek relevante gebeurtenissen en kun-
nen tot donderdag 11 februari 2016 tot 10.00 uur worden ingediend via de amendeertool. Het presidium
besluit over toelating van ingediende moties tot de agenda. Toegelaten moties worden, voorzien van
een preadvies, op het congres beschikbaar gesteld. De congresorganisatie zal zorgen voor vermenig-
vuldiging en verspreiding in de zaal.

De stemprocedure
Tijdens het congres zullen diverse stemmingen plaatsvinden. Stemmingen vinden plaats bij handopste-
ken, tenzij de stemming personen of persoonlijke belangen betreft, in welk geval geheime stemming
plaatsvindt langs elektronische weg. Het presidium kan ook in andere gevallen elektronische stemming
doen plaatsvinden, bijvoorbeeld als niet duidelijk is wat de uitslag van de stemming is. Tenzij de regle-
menten anders bepalen, beslist de eenvoudige meerderheid (meer dan 50%) van de geldig uitgebrach-
te stemmen (zie voor de verhouding tussen afgevaardigden en leden hieronder); blanco stemmen tel-
len niet mee. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel verworpen. Indien
bij stemming over personen de stemmen staken, beslist het lot.

Stemmen door leden
Leden stemmen mee over de inhoudelijke onderwerpen. Bij het vaststellen van de verkiezingen voor de
gremia die deze keer aan de orde zijn hebben leden géén stem- en spreekrecht. Bij de behandeling van
de moties hebben de leden wel stemrecht. Alle leden hebben een stemwaarde één. De stemmen van
de leden tellen in totaal voor 25% van het totaal aantal stemmen mee.

Drie verschillende stem-wijzes
Er zijn drie manieren waarop de stemming kan plaatsvinden:

1. Stemmen door handopsteken met stemkaart
Daar waar het niet om personen gaat vindt het stemmen plaats door het opsteken van de gekleurde
stemkaarten (we noemen dat stemmen door handopsteken). De afgevaardigden vinden die gekleurde
kaart in hun congresenvelop. De kleur hangt af van het aantal leden dat de afdeling telt. Er zijn drie
kleuren: geel (voor afdelingen tot 100 leden), groen (voor afdelingen van 100-200 leden) en oranje
(voor afdelingen van meer dan 200 leden). 
Leden met ledenrechten zijn allemaal in bezit van een blauwe stemkaart waarmee ze kunnen stemmen.
In de meeste gevallen zullen we bij stemming door handopsteken vaak direct zien hoe de stemverhou-
dingen liggen en of een besluit al dan niet wordt aangenomen. 
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2. Combinatie van elektronisch stemmen en handopsteken
Indien de uitslag niet eenduidig is vast te stellen wordt aan de afgevaardigden gevraagd om te stemmen
met het stemkastje en zullen de stemmen van de gewone leden per vak worden geteld. Ten behoeve van
de elektronische stemming bevindt zich in de uitdeel-envelop van de afgevaardigden een stemkastje.
Het stemkastje of bij meerdere afgevaardigden de stemkastjes vertegenwoordigt/vertegenwoordigen
het exacte aantal stemmen van de afdeling. Op basis van de stemming met het stemkastje en het optel-
len van de stemmen van de leden wordt de uitslag van de stemming bepaald, waarbij de stemmen van
afgevaardigden voor 75% tellen en de stemmen van de leden voor 25%.

3. Elektronisch stemmen over de voordrachten
Tijdens het congres vinden stemmingen over personen plaats (verkiezing partijbestuur en presidium).
Aan deze stemmingen kunnen alleen afgevaardigden meedoen. Indien bij de verkiezing van het partijbe-
stuur /presidium wordt verzocht om stemming vindt een elektronische stemming plaats. De afgevaardig-
den dienen hiervoor gebruik te maken van het stemkastje. Bij twee of meer kandidaten voor één plaats
vindt elektronische stemming plaats. Wanneer in de eerste ronde geen van de kandidaten meer dan 50%
van de geldig uitgebrachte stemmen heeft behaald, vindt herstemming plaats tussen de twee kandida-
ten die de meeste stemmen hebben verzameld. Bij herstemming geldt dat de kandidaat die een eenvou-
dige meerderheid heeft behaald (meer dan 50%, waarbij blanco stemmen niet meetellen) is verkozen.
Wanneer in de herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 

Uw stemkastje en stemkaart zijn van cruciale waarde. Als u de zaal verlaat moet u deze altijd meene-
men! Laat geen stemkastjes en –kaarten slingeren! Gelieve het stemkastje ná sluiting van het congres in
te leveren!! De stemmaterialen en badge worden éénmalig verstrekt. Dat betekent dat bij verlies van een
of meer onderdelen van de uitdeel-envelop er geen nieuw stemmateriaal of badge wordt verstrekt. De
kosten van het verlies van een stemkastje bedragen 250 euro. 

De nieuwe manier
Zoals eerder gecommuniceerd hebben we een aantal experimenten uitgevoerd in het kader van de ver-
nieuwde ledendemocratie. Verderop in deze beschrijvingsbrief komt het afhandelingsvoorstel van deze
nieuwe wijze aan de orde, waaronder het stemmen via de stemapp en de nieuwe route van moties naar
het congres. 

Afsluitend
Het succes van het congres in Amersfoort wordt voor een deel bepaald door de organisatie ervan en de
inhoudelijke voorbereiding, voor een ander deel door de deelnemers tijdens het congres. Het presidium
is er van overtuigd dat het uitermate gevarieerde programma van het congres voldoende ingrediënten in
zich heeft om te leiden tot een levendig, politiek relevant en sociaal democratisch congres.
Tot ziens in Amersfoort!

Het Presidium
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1. Opening Presidium

2. Welkom in Amersfoort

3. Beleidsverslag Partijbestuur en Jonge Socialisten

4. Wijziging Statuten en Reglementen

5. Toespraak voorzitter Jonge Socialisten

6. Verkiezing (gedeeltelijk) Partijbestuur 

7. Toespraak Hans Spekman

8. Tussentijdse verkiezing (gedeeltelijk) Presidium

9. Toespraak Lodewijk Asscher

10. Van Waarde/Ledendemocratie

11. (Actuele) moties 

12. Toespraak Diederik Samsom

13. Afsluiting en Internationale 

14. Aansluitend borrel

CONGRESAGENDA
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BELEIDSVERSLAG 2014 - 2015
PARTIJ VAN DE ARBEID - CONGRES FEBRUARI 2016

Inleiding

Beste partijgenoten, 
Namens het gehele partijbestuur bied ik u hierbij het beleidsverslag 2014-2015 van het partijbestuur van de
Partij van de Arbeid aan. In dit beleidsverslag legt het partijbestuur verantwoording af over de uitvoering
van het werkplan zoals dat is vastgesteld begin 2014.

Het waren roerige jaren, zowel voor de vereniging als in de politiek. De gemeenteraads-, Europese -,
Provinciale Staten- en Eerste Kamerverkiezingen hebben niet het resultaat gebracht dat we gehoopt hadden
en de zetelverhoudingen in de Eerste Kamer hebben gezorgd voor samenwerking met een rijke schakering
aan politieke partijen. Desalniettemin is de verzorgingsstaat weer toekomstbestendig en trekt de economie
ondertussen hard aan. Onze inzet is een samenleving waar het woord samen weer echt betekenis krijgt.

De vereniging heeft ondertussen geenszins stilgezeten. Het partijbestuur heeft zichzelf tot doel gesteld om
de rapporten ‘Van Waarde’ en ‘De Bakens Verzetten’ om te zetten in resoluties en daarmee de partijkoers
voor de middellange en lange termijn vast te leggen. 

Onder leiding van Jan Hamming is het rapport ‘Politiek Van Waarde’ geschreven, waarin we onze politici
handvatten bieden om waardegedreven en activistische politiek te bedrijven. Om het proces te borgen zijn
er onder andere twintig “Van Waarde-ambassadeurs” aangesteld en moeten onze volksvertegenwoordigers
gebruik maken van ons opleidingsaanbod. 

Daarnaast worden de aanbevelingen van het rapport Noten ‘Tussen leiders en leden’, over ledendemocratie,
stapsgewijs uitgevoerd. Het afgelopen jaar is het partijbestuur aan de slag gegaan om de resolutie ledende-
mocratie op te stellen en in de praktijk te brengen. Hiertoe is een permanente werkgroep ledendemocratie
aangesteld. Om leden meer invloed te geven op de onderwerpen die op het congres besproken worden, zijn
een online platform en een stemapp ontwikkeld. In aanloop naar het congres op 13 februari heeft er een pilot
plaatsgevonden. 

Dit beleidsverslag is een uitwerking van de behaalde resultaten uit het werkplan. U vindt achtereenvolgens
een overzicht van onze inzet: een aantrekkelijke vereniging, de waardegedreven politicus, permanente bin-
ding en een internationaal georiënteerde partij. 

Namens het partijbestuur,
Hartelijke groeten,

Hans Spekman
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1 Samenstelling Partijbestuur van de Partij van de Arbeid

Hans Spekman (Partijvoorzitter)
Marja Bijl (Vicevoorzitter)
Bouke Arends (Penningmeester) 
Kirsten Meijer (Internationaal Secretaris) 

Algemeen Bestuursleden
Gaby van den Biggelaar
Fouad Sidali
Gery Boer
Egbert de Vries
Wouter Struijk
Peter van Dijk
Randy Martens

Q.Q leden:
Diederik Samsom: Fractievoorzitter Tweede Kamer / Politiek Leider 
Marleen Barth: Fractievoorzitter Eerste Kamer
Thijs Berman: Delegatieleider PvdA-leden in de sociaaldemocratische S&D fractie in het Europees 

Parlement – tot 23 mei 2014
Paul Tang: Delegatieleider PvdA-leden in de sociaaldemocratische S&D fractie in het Europees 

Parlement – vanaf 23 mei 2014
Monika Sie: Directeur Wiardi Beckman Stichting
Toon Geenen: Voorzitter Jonge Socialisten – tot juni 2014
Bart van Bruggen: Voorzitter Jonge Socialisten – vanaf juni 2014
Leen Verbeek: Voorzitter Centrum voor Lokaal Bestuur
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2 De partij in 2016, doelstellingen en voortgang 

Het partijbestuur heeft aan het begin van haar periode in 2014 een werkplan opgesteld en daarin diverse
doelen gesteld: een aantrekkelijke vereniging, de waarde gedreven politicus, permanente binding en een
internationaal georiënteerde partij. 
In dit hoofdstuk worden deze doelen nader uitgewerkt en de voortgang ervan beschreven. 

2.1 De aantrekkelijke vereniging

De PvdA is in 2016 een vereniging die meer is dan een politiek bedrijf. De PvdA is een vereniging waar je
graag bij wilt horen en die ook activiteiten organiseert die niet direct raakvlakken heeft met de politiek. Een
vereniging, aantrekkelijk voor jong en oud. De partij is een maatschappelijke beweging waarin je je thuis
voelt en die verder reikt dan de politieke waan van de dag. Een vereniging waarin leden het voor het zeggen
hebben.

Een sterke vereniging begint bij sterke lokale afdelingen. Met de juiste mensen op de juiste plek, een open
cultuur en stimulerend voor iedereen die zich op welke manier dan ook wil inzetten voor de partij en haar
idealen. Een sterke vereniging is ook een vereniging die het talent van haar leden benut en mensen stimu-
leert om actief te worden, vanuit eigen gedrevenheid, kennis en kunde. Vanuit het besef dat de leden de ver-
eniging maken en niet andersom.

Om de vereniging te ondersteunen beschikt de partij over een partijbureau. Het partijbureau is zich ervan
bewust dat zij de vereniging faciliteert en als voornaamste taak heeft: de in de vereniging aanwezige krach-
ten te bundelen en in te zetten voor de door de partij gestelde doelen. Voor het partijbureau staan vragen
vanuit de vereniging centraal in het dagelijkse werk; er wordt nauw en intensief samen gewerkt met de leden
van de vereniging.

Met deze doelstelling is het partijbestuur de afgelopen jaren hard aan de slag gegaan. Voor de uitvoering
van hiervan zijn drie subdoelen geformuleerd:

Er is een programma om de afdelingen te versterken

Het programma heeft een landelijke dekking voor alle afdelingen en gewesten. Het programma bestaat uit
een toolkit voor afdelingen en gewesten met bruikbare instrumenten voor het stellen van prioriteiten, de
werkmethoden van de waardegedreven politicus, het aangaan van permanente bindingen en voor het verle-
vendigen van de vereniging. Er is een netwerk van deskundige partijgenoten die deze toolkit in en met de
afdelingen kunnen toepassen.

Voortgang: 
Ongeveer twee derde van onze afdelingen functioneert prima. In een derde van onze afdelingen is verbete-
ring mogelijk. Soms betreft het grote afdelingen waar de organisatie van onze vereniging en/of onze politie-
ke vertegenwoordiging te wensen overlaat en waardoor de energie uit de afdeling loopt. Soms betreft het
hele kleine afdelingen waarbij er meer dubbelfuncties zijn dan enkelvoudige en de partij aldus overeind
gehouden wordt door drie onverschrokken vrijwilligers. Uit onze afdelingsmonitor blijkt dat 130 van de 365
afdelingen naar eigen zeggen matig of onvoldoende functioneren. In voorgaande jaren spraken we met
elkaar af dat we de focus bij het versterken van de vereniging op deze 130 afdelingen legden. In de praktijk
merkten we dat deze aanpak te grofmazig was en we niet altijd het gewenste resultaat behaalden. 
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Om die reden gaan we de komende drie politieke seizoenen (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) per jaar 25
afdelingen zeer gericht aanpakken. Per afdeling wordt een actieplan opgesteld dat maximaal een jaar loopt,
met als doel een zelfstandig functionerende, energieke en succesvolle afdeling. Gewest, partijbureau en vrij-
willigers maken een tijdplan met concrete actiepunten en verantwoordelijkheden die we drie maal per jaar
bespreken (rapportage plan van aanpak, voortgangsrapportage, eindverslag). De verschillende afdelingen
worden geclusterd naar uitdaging zodat er beter van elkaar kan worden geleerd en niet steeds opnieuw het
wiel hoeft te worden uitgevonden. 

Naast de 25 afdelingen die jaarlijks op de lijst staan, blijven we ook andere afdelingen die behoefte hebben
aan versterking maatwerk bieden. Hierbij proberen wij tevens waar mogelijk afdelingen met elkaar in contact
te brengen zodat er van elkaars ervaringen kan worden geleerd. Door gerichter en efficiënter te werken pro-
beren wij zo afdelingen te versterken en een sterkere vereniging te realiseren.

Het ledenaantal van de PvdA groeit

Naast gericht uitgevoerde acties is de groei van het aantal leden bijvangst van de aantrekkelijke vereniging.
Het (beperkt) lidmaatschap wordt mogelijk vanaf 14 jaar.

Voortgang: 
De ledenontwikkeling is over de hele bandbreedte bij alle politieke partijen in Nederland, maar ook
Europees, dalend. Bij die dalende ledenaantallen leggen wij ons niet neer. Voor de PvdA is haar vereniging
met leden een krachtige basis en dé manier om een fijnmazig netwerk in de samenleving te hebben teneinde
aan goede meningsvorming te kunnen doen, talent te kunnen ontwikkelen en om overal en altijd zichtbaar te
zijn. Om het dalende ledenaantal een halt toe te roepen is onder andere begin 2015 het nieuwe Team Leden
van start gegaan op het Partijbureau. Middels dit team wordt niet alleen ingezet op werving (op landelijk,
provinciaal en lokaal niveau) maar ook sterk op binding en behoud. We zien dat de grootste groep leden die
uitstroomt korter dan 5 jaar lid is, dus inzetten op binding in de eerste jaren van het lidmaatschap heeft prio-
riteit. Via ledenbijeenkomsten spreken onze volksvertegenwoordigers met kritische en oud-leden en probe-
ren zo hen te behouden of terug te halen. Naast het reguliere betaalde en het cadeaulidmaatschap introdu-
ceren we het jeugdlidmaatschap en gaan we actiever belangstellenden werven. In 2016 voeren we het jeugd-
lidmaatschap in voor jongeren vanaf 12 jaar die zich met het sociaal democratisch gedachtengoed verbon-
den voelen. Aan dit lidmaatschap zijn geen ledenrechten of plichten (in de vorm van contributie) verbonden.
Samen met de Jonge Socialisten zetten we door middel van leuke en interessante activiteiten in op het bin-
den en betrekken van jongeren. We bieden dus meerdere vormen van lidmaatschap aan. Zo spelen we in op
veranderende trends bij verenigingen; het wordt belangrijker mensen eerder aan ons te binden en meer
(laagdrempeliger) mogelijkheden tot binding te bieden. Team Leden bezoekt afdelingen in heel het land om
met hen een succesvolle strategie ‘op maat’ voor werving, binding en het behoud van leden te bepalen.

De PvdA democratiseert radicaal

Ledendemocratie wordt zo ver mogelijk doorgevoerd. In januari 2015 zal de werkgroep ledendemocratie een
praktisch uitvoerbaar plan voorleggen aan het congres. Daarna wordt dit plan verder uitgevoerd. 

Voortgang:
Begin 2014 heeft het congres gehoor gegeven aan de oproep van de commissie Noten die in het rapport
‘Tussen leden en leiders’ de partij aanspoort om leden meer invloed uit te laten oefenen op de besluitvor-
ming binnen de partij. Het congres heeft een werkgroep ingesteld die als opdracht kreeg om met concrete
voorstellen te komen om de ledendemocratie te vernieuwen. De werkgroep, met daarin onder meer verte-
genwoordigers uit het Partijbestuur, het Presidium, de Verenigingsraad en de Jonge Socialisten heeft na een
aantal gesprekken met deskundigen een reeks voorstellen neergelegd in de Resolutie Ledendemocratie. Die
Resolutie is vastgesteld door het congres van 17 en 18 januari 2015.

Het Partijbestuur heeft vervolgens een Permanente Werkgroep Ledendemocratie ingesteld die de uitvoering
van de Resolutie ter hand heeft genomen. Nadat de Resolutie is vertaald in een concreet proces van idee
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naar besluitvorming op het congres, is dat proces door de Reglementencommissie vertaald in concept statu-
ten en reglementen, die dit congres ter besluitvorming voorliggen.

Om het proces van idee en besluitvorming online toegankelijk te maken voor alle leden hebben we een aan-
tal technische hulpmiddelen in de vorm van websites en apps nodig. Het Partijbestuur heeft op advies van
de Permanente Werkgroep Ledendemocratie gekozen voor een modulaire opbouw: losse applicaties die elk
een onderdeel van het ledendemocratisch proces ondersteunen. Die verfijnen we op basis van de gebruikers-
ervaringen en uiteindelijk werken we toe naar integratie. Dit om te voorkomen dat we één omvattend sys-
teem optuigen dat niet meer beheersbaar is in functionaliteit en kosten. 

Een van de belangrijkste vernieuwingen is onder meer een online platform waarop alle leden ideeën kunnen
plaatsen. Ideeën worden wel getoetst of ze een zeker draagvlak hebben alvorens ze door te leiden naar het
congres. In de aanloopfase doen we een peiling of leden voor of tegen bepaalde voorstellen zijn, zodat we
de discussie op het congres kunnen beperken tot die punten waarover de partij van mening verschilt. Verder
krijgen alle leden stemrecht volgens het one-man-one-vote principe. Leden kunnen stemmen via een app,
zodat ze niet op een congres aanwezig hoeven te zijn om toch hun stem mee te laten wegen.

Een groep enthousiaste partijgenoten heeft enorm geholpen met het testen van mogelijk geschikte syste-
men. Hun feedback heeft het mogelijk gemaakt om gerichte keuzes te maken. We blijven partijgenoten
betrekken om systemen te testen. Via het Netwerk Informatiesamenleving consulteren we deskundigen uit
de partij over veiligheid en stabiliteit.

Bij de opzet van de ICT middelen houden we uitdrukkelijk rekening met Motie 14 van afdeling Den Haag die
op het congres is aangenomen. Om samen te kunnen discussiëren, voorstellen te maken en draagvlak voor
die voorstellen te verwerven moet je elkaar kunnen vinden. We werken aan een online platform waar alle
leden die daarop actief zijn elkaar kunnen vinden.

Punt 26 van de Resolutie Vernieuwing Ledendemocratie vraagt om een aantal pilots met betrekking tot de
nieuwe werkwijze. Na een pilot met de stem-app (Resolutie punt 16) op de Politieke Ledenraad van 14
november 2015 voeren we ook dit congres een uitgebreidere pilot uit met de app. Voorts hebben we in de
aanloop naar dit congres een pilot gedaan met het online platform en ledenpanel (Resolutie punt 2 en 3) die
in ontwikkeling zijn.

Hiermee maken we directe invloed van leden met techniek en reglementen mogelijk. Dat zijn de eerste, zeer
cruciale, stappen in een proces waarin we met elkaar de nieuwe ledendemocratie ervaren en continu verbe-
teren. 

2.2 De waardegedreven politicus

PvdA-politici werken op een manier waarbij ze mensen aan zichzelf en aan elkaar binden. Onze volksverte-
genwoordigers praten met de mensen die betrokken zijn bij het voorliggende onderwerp en zijn zichtbaar en
aanwezig op de locaties waar het om gaat. Onze volksvertegenwoordigers hebben een netwerk dat veel bre-
der is dan dat van de eigen leden/kiezers. Zij sluiten aan bij bewegingen die in de samenleving gaande zijn,
brengen rond de partij een beweging op gang en zijn immer op zoek naar de mensen. Een PvdA-politicus is
niet tevreden met inspraak van burgers maar streeft naar voorspraak en tegenspraak. Een PvdA volksverte-
genwoordiger democratiseert radicaal en is zich ervan bewust dat het bij het politieke werk van belang is om
duidelijke doelen te stellen.

De PvdA biedt voor ieder lid een passend scholingsaanbod

Doel: tenminste 80% van de actieve leden heeft een voor zijn rol passende scholing gevolgd. Dit geldt zowel
voor politieke als voor niet politieke functies.
Scholing is niet langer vrijblijvend. Prioriteit bij de waardegedreven politicus en permanente binding.
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Voortgang: 
De PvdA biedt een ruim en gevarieerd scholingsaanbod dat voor leden is ingericht langs de volgende
beleidslijn: 
a. Oriëntatie in de partij (zoals de ROSA-leergang of workshops ‘Actief worden in de PvdA’)
b. Voorbereiding op het beschikbaar stellen voor een politieke positie (zoals de Jan Schaper-leergang of de

Den Uyl-leergang)
c. Introductie kort na benoeming in een functie/rol (zoals de Wibaut-leergang)
d. Ontwikkeling gedurende het functioneren (Raadsledenvakschool, Ombudscongres of Opleidingsfestivals)
e. Teamverband (OpMaat-aanbod gericht op fractie en afdelingen)

In de periode 2014/2015 is het scholingsaanbod uitgebreid: 
Opleidingsfestival: de partij organiseert twee maal per jaar het Opleidingsfestival. Het festival is niet specifiek
gericht op het al actieve kader van de partij, maar snijdt onderwerpen aan die interessant is voor een meer
diverse en grotere groep leden. 
Masterclass Politiek en Partij: sinds 2015 biedt de partij (in samenwerking met de Jonge Socialisten) de Master-
class Politiek en Partij aan. Dit aanbod is specifiek gericht op jonge leden in de leeftijdscategorie 23 t/m 33
jaar. Tijdens de eerste editie (juni 2015 t/m mei 2016) nemen vijf bewindspersonen elk een groep van 10
jonge partijgenoten onder hun hoede. Onze bewindspersonen nemen de jongste generatie leden mee in hun
ervaringen (levenslessen, leerschool), het pad dat zij hebben bewandeld en geven inzicht in hun werk en de
actuele politiek. 
E-learning: de techniek stelt ons steeds meer in staat om op een toegankelijke en aantrekkelijke manier van-
uit huis kennis en ervaringen tot ons te nemen. Ook binnen de partij zal in toenemende mate e-learning
onderdeel uitmaken van het scholingsaanbod.

Huidige en toekomstige PvdA-politici denken in oplossingen en doen

PvdA politici zeggen niet ‘daar ga ik niet over’ maar binden, zien oplossingen en doen. Op het congres wordt
een plan gepresenteerd van de werkgroep ‘Einde aan de machteloze politiek’. Het plan is praktisch en uit-
voerbaar. 

Voortgang: 
Op het congres in 2015 is de Resolutie Van Waarde vastgesteld. Deze komt voort uit het rapport van de
commissie Hamming ‘Einde aan de machteloze politiek’. 
In de afgelopen jaren is veel gedaan aan het onderzoeken en het formuleren van de inhoudelijk opdracht van
de sociaaldemocratie en de PvdA (Van Waarde). Met daarbij de vertaalslag naar de lokale politiek (Van
Waarde Lokaal). Ook is omschreven welke structurele veranderingen en opdrachten nodig zijn in het denken
en het handelen van onze (toekomstige) bestuurders en politici (Politiek van Waarde). De Van Waarde
ambassadeurs zijn actief in het land om Van Waarde door te spreken met de fracties en afdelingen. Het pro-
ject Herkenbaarheid geeft onze politici richting en handvaten voor de uitvoering. Van Waarde vormt de lei-
draad voor het curriculum voor het gehele scholingsaanbod en is de basis voor het werven en selecteren op
lokaal, provinciaal en landelijk niveau. 
Er zijn twintig Van Waarde ambassadeurs aangewezen die, door afdelingen te bezoeken, workshops te verzor-
gen en in gesprek te gaan met partijgenoten, de stijl en inhoud van waardegedreven politiek partijbreed onder
de aandacht brengen. Daarnaast vervullen zij als ambassadeur dagelijks een voorbeeldfunctie. In hun dagelijk-
se handelen geven zij handen en voeten aan beleid en een politieke houding die belangrijke sociaaldemocrati-
sche waarden als uitgangspunt neemt. De samenstelling van de groep wisselt eens in de zoveel tijd doordat er
nieuwe ambassadeurs aan worden toegevoegd en oude ambassadeurs het stokje overdragen. Een tweede pij-
ler waarlangs politiek van waarde vormt krijgt is het opleidingsaanbod van de partij. In alle trainingen en
workshop die de partij landelijk organiseert vormt Van Waarde het startpunt. In de derde plaats zijn er in een
aantal provincies, waaronder Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland, projecten gestart om politiek van
waarde op lokaal niveau in de praktijk te brengen. Ambassadeurs, afdelingen, afzonderlijke leden en niet-
leden werken binnen deze samenwerkingsverbanden nauw samen. Al deze initiatieven samen moeten een
manier van politiek bedrijven mogelijk maken die gericht is op een sterke maatschappelijke verankering van
de partij, een politiek die mensen van buiten de partij betrekt en coalities smeedt met bewegingen en clubs
die het verschil maken, een politiek die progressief en activistisch is en waarin we samen vooruit gaan. 
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2.3 Permanente binding

De ooit solide binding tussen partij en maatschappij brokkelt af. Dat geldt voor vrijwel alle politieke partijen.
De PvdA legt zich daar niet bij neer. We willen een politiek van de lange adem realiseren om daadwerkelijk
het verschil te maken voor mensen. Zowel de vereniging van de PvdA als de wijze waarop PvdA-politici poli-
tiek bedrijven zijn menselijk, dichtbij en herkenbaar. 
Met de permanente campagne hebben we de laatste jaren al veel winst geboekt. Ook met canvassen en
ombudsteams is de binding van de partij met de samenleving vergroot. Toch hebben we het tij van de
afbrokkelende aanhang nog niet weten te keren. Dat is iets van de lange adem. Daarom: ‘permanente bin-
ding’, iets wat een slag verder gaat dan ‘permanente campagne’. 

Het vaste percentage kiezers op de PvdA stijgt.

Voortgang: 
Het percentage vaste kiezers waar partijen in ons land op kunnen rekenen is versnipperd. De politiek ver-
splintert en partijen raken in toenemende mate afhankelijk van de modestem. Dat zagen we recentelijk ook
bij de verkiezingen voor de gemeenteraden, het Europees Parlement en de Provinciale Staten. De Partij van
de Arbeid verloor stevig en kon nog slechts op zo’n tien procent van de stemmen rekenen terwijl we bij de
Tweede Kamerverkiezingen van 2012 nog op ongeveer een kwart van de kiezersgunst konden rekenen. Het
vertrouwen en de binding zijn te vluchtig.
Dat percentage vaste kiezers moet omhoog om onze idealen duurzaam om te kunnen zetten in daden. Dat
vergt een sterkere binding tussen sociaal bewogen kiezers en onze partij. Dat kan ook. We zien forse ver-
schillen tussen gemeenten en provincies in de uitslagen. Daar waar de Partij van de Arbeid sterker verbon-
den is met de samenleving en zichtbaar met mensen strijdt voor gemeenschappelijke politieke doelen, ligt
het percentage stemmers vaak fors boven de landelijk trend.
Met het rapport Van Waarde geven we inhoudelijk invulling aan onze politieke agenda, met het rapport van
de commissie Hamming aan de wijze van politiek bedrijven die wij met elkaar verwachten van onze bestuur-
ders, politici en partijgenoten in dorpen, steden, provincies en landelijke fracties en de Europese delegatie.
Via de Van Waarde ambassadeurs die het land door reizen, tal van opleidingsdagen, trainingen en sessies
overal in het land bij afdelingen en fracties geven we dat nu praktisch handen en voeten. Tientallen afdelin-
gen en gewesten zijn reeds getraind en de ambitie is om voor de volgende verkiezingen overal de Van
Waarde exercitie ingezet te hebben. Opdat wij overal waar PvdA’ers actief zijn herkenbare politiek bedrijven
en op de middellange termijn daarmee het vaste aandeel kiezers weten te vergroten om zo onze idealen te
realiseren.

De PvdA helpt Nederland linksom uit de crisis

PvdA politici zien oplossingen voor de crisis en weten deze te vertalen in maatregelen op ieder niveau. Op
het congres ligt een resolutie naar aanleiding van de bijeenkomsten rond het plan ‘’De bakens verzetten` van
Melkert. De resolutie is praktisch en uitvoerbaar.

Voortgang:
Op het congres van februari 2014 presenteerde Ad Melkert het rapport ‘De bakens verzetten’. Zijn conclusie:
de focus heeft de afgelopen jaren internationaal en in Nederland teveel op financiën gelegen. Het roer moet
om. De dominantie van het financiële denken moet doorbroken worden. Volledige werkgelegenheid, de
omslag naar duurzaam en sociale innovatie moeten de kern van onze politiek worden. 
Ad Melkert en Hans Spekman schreven hier met een commissie een resolutie over die aangenomen werd
door het congres in januari 2015. 

Aan de hand van vijf bakens zet de commissie uiteen welk politiek handelen en welke activistische houding
nodig is om die omslag van ‘financialisering’ naar ‘socialisering’ te bewerkstelligen:
1. Werkgelegenheid als maatstaf van herstel en evenwicht (Voor de PvdA is werkgelegenheid de maatstaf

en norm van rechtvaardigheid. Concreet pleiten wij daarom voor een norm voor werkloosheid van maxi-
maal 5 % als richtlijn voor politiek handelen, dat kan en moet samengaan met het streven naar een tekort
dat niet hoger is dan 3%.); 
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2. Omslag naar duurzaam in hogere versnelling; 
3. Innovatie en motivatie voor economische prestatie; 
4. Transparantie: verantwoording en zeggenschap versterkt; 
5. Evenwicht: vizier op de lange termijn gericht (We zijn groot voorstander van een meer integrale en op

maatschappelijke kapitaalversterking gerichte beleidsplanning. Bij de CPB methode van doorrekening van
regeringsbeleid en verkiezingsprogramma worden slechts de financiële aspecten, en niet de sociale en
ecologische aspecten, meegenomen. In de resolutie 'De bakens verzetten' wordt vastgesteld dat we stre-
ven naar een integrale doorrekening en aan een enkel financiële niet mee zullen werken.). 

De resolutiecommissie concludeert dat de PvdA een partij is die met haar idealen de wereld wil veranderen,
staat voor haar overtuiging en politiek bedrijft met opgeheven hoofd. De resolutie biedt handvatten voor
onze waardegedreven politici om Nederland linksom uit de crisis te helpen. 

De inhoudelijk vernieuwing is continu en richt zich, voortbordurend op ‘Van Waarde’ en het rapport van de
Commissie Melkert, op sociaaldemocratische kernthema’s zoals eerlijk werk, goed onderwijs, toegankelijke
zorg, vernieuwing sociale zekerheid. De PvdA is een partij die samen met de Foundation Max van der Stoel
investeert in informatievoorziening en meningsvorming over actuele en prangende internationale thema’s.
Niet alleen in Brussel en Den Haag, maar ook online en lokaal, in de rest van Nederland.

2.4 Internationaal georiënteerde partij

Onze sociaaldemocratische idealen zijn internationaal en kunnen alleen door internationale samenwerking
werkelijkheid worden. Dat besef zit in het DNA van de PvdA, maar is niet altijd meer vanzelfsprekend. Ook
onze internationale ideeënvorming en onze samenwerking over de grenzen heen moeten met de tijd mee-
gaan. De PvdA is en blijft een internationaal georiënteerde partij . De PvdA neemt actief deel aan de
Progressive Alliance, de PES en steunt zusterpartijen waar nodig. De PvdA heeft levendige internationale
netwerken en richt samen met de Foundation Max van der Stoel een internationaal activiteitenfonds op ter
stimulering van het lokale debat.

De PvdA is en blijft een internationaal georiënteerde partij

Voortgang: 
In 2015 zagen we veel zorgelijke ontwikkelingen in de wereld, ook dichtbij huis: de economische crisis heeft
diepe sporen achtergelaten, Griekenland dreigde de Eurozone te verlaten en de volgende crisis kwam alweer
op ons pad: de vluchtelingencrisis, als gevolg van oorlog, geweld en armoede elders in de wereld. Deze cri-
ses kunnen alleen het hoofd worden geboden door internationale samenwerking. Dat begint voor de PvdA
bij samenwerking met de zusterpartijen binnen de Partij voor Europese Sociaaldemocraten (PES) en de
Progressive Alliance (PA). Ook in 2015 hebben we daar weer vol op ingezet door met onze politici deel te
nemen aan inhoudelijke discussies, gemeenschappelijke standpunten in te nemen waar mogelijk en zuster-
partijen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden waar nodig. Een hoogtepunt was de conferentie van
de Progressive Alliance in mei in Rotterdam met als thema “Decent Work and Gender Equality”. Als gastpar-
tij hebben we op deze manier een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verder uitbouwen van de
Progressive Alliance en het op de kaart zetten van acties die bijdragen aan gender gelijkheid en eerlijk werk
wereldwijd. Internationale solidariteit begint bij draagvlak dichtbij huis. Daarom investeerden we ook dit jaar
in informatie en debat voor leden en een breder publiek. Zo organiseerden we bijvoorbeeld het Grote PvdA
Midden-Oosten debat, een publieksdebat over Oekraïne en twee debatten op de Afrikadag. Ook via activitei-
ten van de Foundation Max van der Stoel, de Eurodelegatie, de Wiardi Beckman Stichting, de PvdA
Buitenlandcommissie, De Landelijke Europa Werkgroep en het Defensienetwerk werd het debat over ver-
schillende internationale en actuele onderwerpen in de partij gevoerd. Via het opgerichte activiteitenfonds
voor lokale debatten steunden we diverse lokale initiatieven.
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3 Overige activiteiten in 2014 en 2015 

3.1 Verkiezingen Gemeenteraad 2014, Europees parlement 2014, Provinciale Staten 2015 en Eerste 
Kamer 2015

In 2014 en 2015 hebben we vier verkiezingen gehad: GR14, EP14, PS15 en EK15. Ondanks de enorme inzet
stelden de uitslagen teleur. 
Bij GR14 haalden we 10,3% van de stemmen; 799 raadszetels.
Bij EP14 haalden we 9,4% van de stemmen; 3 zetels.
Bij PS15 haalden we 10,1% van de stemmen; 63 zetels.
Bij EK15 stemden alleen onze eigen Statenleden PvdA; 8 Eerste Kamerzetels.

De uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen en Europese
Parlementsverkiezingen zijn sterk afhankelijk van de landelijke trend. Tot 1994 kende Nederland een redelijk
stabiel politiek landschap en zagen we dat ook terug in de uitslagen. Van 1946 tot 1989 haalde de PvdA
gemiddeld 29% van de stemmen, met als laagste 23,6% in 1967 en als hoogste 33,8% in 1977. Vanaf 1994
haalde de PvdA gemiddeld 23% van de stemmen, met 15,1% in 2002 als laagste en 29,0% in 1998 als hoog-
ste. De hoogste score na 1994 is dus gelijk aan het gemiddelde van voor 1994 en de uitslag in 2012 (24,8%)
ligt net boven de laagste scores van voor 1994. Ook andere partijen kunnen niet langer op een vaste trouwe
achterban rekenen. 
Tot 1994 wisselde nog geen 15 zetels per verkiezing van partij, sinds die tijd zijn dat er ruim 30.* In de peilin-
gen zijn de schommelingen nog heftiger. “Alle hens aan dek bij zinkende PvdA” kopte de Telegraaf op 13
augustus 2012 naar aanleiding van een peiling van Maurice de Hond waarin de PvdA 15 zetels kreeg. Een
maand later - een dag voor de verkiezingen - peilde De Hond de PvdA op 36 zetels; 21 zetels winst in een
maand tijd.

Naar aanleiding van de uitslagen hebben we met alle afdelingen en gewesten de uitslag onderzocht. Dat
regeringsdeelname in een kabinet met de VVD in moeilijke tijden de partij parten speelt was voor iedereen
duidelijk. Het nemen van verantwoordelijkheid betekent zeker voor de partij die de premier niet levert door-
gaans electoraal verlies, zeker in economisch moeilijke tijden waarin pijnlijke maar noodzakelijke hervormin-
gen niet geschuwd worden. 

Hoewel de uitslagen van alle vier de verkiezingen in de afgelopen twee jaar onmiskenbaar een duidelijke lan-
delijke trend kennen, zien we ook grote regionale en lokale verschillen. Bij de raadsverkiezingen van 2014
haalden we 0,67 keer het aandeel stemmen dat we in 2010 haalden. Maar in Utrecht halveerden we bijna ter-
wijl we in Zwolle 0,88 keer het aandeel van 2010 haalden.? Bij de provinciale verkiezingen was de uitslag in
Friesland fors beter dan die in bijvoorbeeld Drenthe. Ook die lokale en provinciale factoren hebben we
gemeenschappelijk verkend. Daar waar de grootste verliezen zijn geboekt zien we vaak dat er nieuwe partij-
en aan de verkiezing meededen. Daar waar de binding groot is, de lijsttrekker populair, de afdeling goed
georganiseerd en als team campagne heeft gevoerd, zijn de verliezen het kleinst en is soms zelfs winst
geboekt. 
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3.2 Congressen 

2014
Op zaterdag 15 en zondag 16 februari 2014 congresseerde de Partij van de Arbeid in het Chassé Theater in
Breda. Op dit congres is het Europees verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de verkiezingen
voor het Europees Parlement vastgesteld. Ook is op dit congres een deel van het partijbestuur ge- of herko-
zen. Verder vond een debat plaats over het rapport van de commissie-Melkert, waarin aanbevelingen staan
voor een uitweg uit de crisis, en werd er ingegaan op de voortgang van het werk van de commissie-Noten
over ledendemocratie. Tevens werd vooruitgekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen en is het rapport
van de werkgroep Integriteit besproken. 

2015
Op zaterdag 17 en zondag 18 januari 2015 was het jaarlijkse PvdA-congres in de Fabrique te Utrecht. Op dit
congres is de resolutie ‘De bakens verzetten’ van de commissie Melkert besproken en de resolutie ‘Politiek
van Waarde’ van de commissie Hamming vastgesteld. Tevens zijn op dit congres een gedeeltelijk nieuw pre-
sidium, de PES-congresdelegatie en de beroepscommissie gekozen. In de middag stelden we de kandidaten-
lijst voor de Eerste Kamer vast. Verder is de resolutie ledendemocratie vastgesteld, waarna de praktische uit-
voering na het congres direct kon beginnen zoals ook beschreven in dit beleidsverslag. 

3.3 Politieke ledenraden

2014
Op donderdag 8 mei 2014 is een politieke ledenraad gehouden over het rapport De Bakens Verzetten van de
commissie Melkert en de PvdA-agenda voor Europa. Dit in het licht van de Europese verkiezingen die plaats
vonden op 22 mei 2014. Hiermee gaf het partijbestuur gevolg aan de belofte op het laatste partijcongres om
nog voor de Europese verkiezingen een ledenraad over Europa te organiseren. 

Op 20 september 2014 kwam de politieke ledenraad bijeen in de Brabanthallen te Den Bosch. Op de eerste
zaterdag na Prinsjesdag spraken we met elkaar over de zorgelijke situatie in de wereld en over de rijksbegro-
ting voor 2015. 

Op 25 oktober 2014 was de politieke ledenraad bijeen in Amersfoort. De ledenraad stond in het teken van
twee onderwerpen: het versterken van de ledendemocratie en de vereniging: hoe maken we met elkaar een
mooie vereniging die goed functioneert. Verder presenteerde Jan Hamming zijn rapport ‘Einde aan de mach-
teloze politiek’

2015
Op 11 april 2015 is de politieke ledenraad bijeengekomen in het NBC-congrescentrum te Nieuwegein.
Aanvankelijk stond de evaluatie van de Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingen van de
Waterschappen op het programma. Door een motie van orde, die werd aangenomen, is dit van de baan
geschoven. Er is een discussie gevoerd over de koers van de partij, waarbij Martijn van Dam en Diederik
Samsom vragen beantwoordden van de aanwezigen. 

Op 31 mei 2015 was de eerste Politieke Ledenraad van een reeks van drie, die in het teken stond van de aan-
scherping van de resolutie van Waarde. In de Jaarbeurs in Utrecht was het thema ‘Samen één – de sociaal-
democratische bindingsopdracht’. In vier deelsessies zijn de volgende ‘bindingsopdrachten’ bediscussieerd: 
- De PvdA-integratieresolutie in de praktijk: de sociaal-democratie past waakzaamheid waar het gaat om

fundamentalistische gemeenschappen die op gespannen voet staan met de open, verdraagzame principes
van de Nederlandse rechtsstaat en samenleving. Wat betekent dat in het dagelijks leven?

- De strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt: op welke manieren kunnen we verschillende vormen van
discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan?

- De kracht van binding - Young & United: hoe kan de PvdA landelijk en lokaal bijdragen aan deze beweging
voor meer banen waarvan je kunt leven, meer vaste contracten, en volwassen minimumloon vanaf 18 jaar?

- Weg met de nieuwe onderwijs-standenmaatschappij!: hoe kunnen we bijdragen aan meer gelijke kansen in
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onderwijs en op de arbeidsmarkt voor mensen met uiteenlopende opleidingsniveaus? 

Op 19 september 2015 stond de Politieke Ledenraad in het teken van Prinsjesdag en de verdieping van ‘Van
waarde’ op het onderwerp Goed werk & Onze Verzorgingsstaat plaats. Tijdens deze Ledenraad diepten we
vier actuele onderwerpen op de lokale en landelijke agenda verder uit:
- Basisinkomen: Nee? Ja? En zo ja, onder welke voorwaarden?
- Zeggenschap: Hoe geven we werknemers, huurders en patiënten de zeggenschap over hun baan, wijk en

zorg terug?
- Goed werk: Hoe bieden we perspectief op werk voor mensen met en zonder beperking?
- Een sociaaldemocratische standaard in de zorg: Waar kan je als oudere of zorgbehoevende altijd op reke-

nen? Hoe organiseren we dat in stad en land?
- Meer werk: Hoe scheppen we duurzame werkgelegenheid voor jong en oud?

Op 14 november 2015 waren we met de Politieke Ledenraad bijeen in theater De Flint in Amersfoort.
Vanwege de aanslagen in Parijs, is het programma een beetje aangepast. Diederik Samsom opende met een
toespraak, waarna we één minuut stilte in acht namen voor de slachtoffers in Parijs. De ledenraad stond ver-
der in het teken van internationaal en duurzaam. In de deelsessies kwamen zes actuele onderwerpen aan de
orde:
- Rusland: geopolitiek, mensenrechten
- Hoe verder met de EU na de crisis met Griekenland?
- De oorlog in Syrië
- Vluchtelingen: warm hart, koel hoofd
- Eerlijk werk over de grenzen heen
- Duurzaamheid en klimaatuitdagingen
Tijdens deze Politieke Ledenraad is ook kort stilgestaan bij de uitvoering van de resolutie ledendemocratie
en is een stemapp getest. 
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BELEIDSVERSLAG 2014 - 2015
JONGE SOCIALISTEN IN DE PVDA

Overzicht bestuursleden 2014-2016

2013-2014
Voorzitter Toon Geenen
Vicevoorzitter/secretaris Elmar Smid
Penningmeester/bestuurslid afdelingen Bo Schijven
Bestuurslid politiek & communicatie Lucas Roorda
Bestuurslid politiek & scholing Bart van Bruggen
Bestuurslid leden Victor Strengers
Internationaal secretaris Robert Steenbergen

2014-2015
Voorzitter Bart van Bruggen
Vicevoorzitter/secretaris Junus van der Wal
Penningmeester/bestuurslid afdelingen Laura Jak
Bestuurslid politiek & communicatie Rolf de Goeij
Bestuurslid politiek & scholing Natasha Elfrink
Bestuurslid leden Freek Kilsdonk
Internationaal secretaris Siman Abdi

2015-2016
Voorzitter Bart van Bruggen
Vicevoorzitter/secretaris Laura Jak
Penningmeester/bestuurslid afdelingen Stef Oostveen
Bestuurslid politiek & communicatie Martijn Otten
Bestuurslid politiek & scholing Lieke Kuiper
Bestuurslid leden Stijn Jansen
Internationaal secretaris Siman Abdi
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Jaarverslag 2014

In haar werkzaamheden hanteert het landelijk bestuur van de JS de volgende acht verschillende werkterrei-
nen:
- Activiteiten
- Campagne
- Communicatie
- Internationaal
- Leden 
- Politiek
- Scouting en scholing
- Secretariaat 

In dit activiteitenverslag worden ze een voor een behandeld, al lopen ze soms enigszins door elkaar. Op deze
manier wordt ook een goed beeld geschetst van de activiteiten van de vereniging als geheel.

Activiteiten 

Een belangrijke pijler voor een bloeiende vereniging zijn de landelijke activiteiten van de JS. Daarom zijn
door het hele jaar allerlei verschillende activiteiten georganiseerd: trainingen, debatten, borrels, weekenden
en verdiepende themabijeenkomsten. 

Zoals gebruikelijk begon 2014 met de nieuwjaarsborrel, dit jaar ook de officiële campagneaftrap. In Leiden
kwamen zo’n 70 JS’ers opdagen voor de presentatie van onze 20 kandidaten. Ook gingen we in gesprek met
PvdA-leider Diederik Samsom. 

Het maandelijkse politiek café is het eerste halfjaar minder prominent geweest dan daarvoor, hoofdzakelijk
vanwege drukte in de campagne. Van de politiek cafés die georganiseerd zijn, hebben wij en de deelnemers
de bijeenkomst over Griekenland en de bestrijding van Europese jeugdwerkloosheid en die over democrati-
sering van de Europese Unie met Flora Goudappel als erg interessant ervaren. In het tweede halfjaar zijn de
politieke cafés door het hele land georganiseerd. Zo ging het in Enschede over Prinsjesdag, in Amsterdam
over het MBO met Jet Bussemaker en in Maastricht over internationale handel. 

Daarnaast was de 1 mei viering in Amsterdam in samenwerking met de PvdA een succes, velen zijn tot ver in
de nacht de Dag van de Arbeid blijven vieren. Ook de gebruikelijke afsluiting en opening van het politieke
seizoen werden goed bezocht. In Arnhem sloten we af met Ronald Plasterk en een heerlijke barbecue, in Den 
Bosch openden we het seizoen. 

Zoals altijd vinden er in een jaar ook twee congressen plaats. Op het voorjaarscongres in Utrecht, waar meer
dan 200 JS’ers aanwezig waren, discussieerden we over onze beginselen en gingen we in gesprek met aller-
lei gasten, waaronder Jeroen Dijsselbloem, Monika Sie, Martijn van Dam, Thijs Niemantsverdriet en Hans
Spekman. Ook werd er een nieuw landelijk bestuur gekozen en werd de uitslag van de voorzittersverkiezing
bekend gemaakt, zoals altijd een spannend moment. 

In het najaar kwamen zo’n 150 JS’ers naar Groningen voor het najaarscongres. Daar werd voor het eerst een
nieuwe congresopzet uitgeprobeerd. In plaats van de gebruikelijke manier, waarbij moties van tevoren wer-
den ingediend en op het congres alles plenair besproken werd, ging het dit keer anders. Op de zaterdag van
het congres gingen verschillende themagroepjes binnen de hoofdthema’s racisme en discriminatie aan de
slag om moties te bedenken, die op zondag behandeld werden. Het was een geslaagde eerste test, maar er
is ook nog genoeg te verbeteren. Op het congres werd daarnaast een nieuwe hoofdredacteur van de Lava,
ons ledenblad, gekozen. Ook gingen we in gesprek met onder andere Max van den Berg, Jacques Wallage,
Diederik Samsom, Tanja Jadnanansing en Wilma Mansveld.
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Campagne

Gemeenteraadscampagne 
De basis voor de gemeenteraadscampagne was grotendeels voor de jaarwisseling gelegd, maar dat alles
moest in de eerste drie maanden van 2014 tot uitvoer gebracht worden. We begonnen met een mooi aftrap-
feest in januari in Leiden, daarna barstte de campagne echt los. Ondanks de tegenvallende uitslag hebben
we een zichtbare JS-campagne gevoerd, die over het algemeen breed gewaardeerd is. 22 JS-kandidaten
ontvingen steun in de vorm van flyers, regiotours en andere campagneacties. De VVD66 actie, om het recht-
se gezicht van D66 aan te tonen, zorgde voor veel reuring. Uiteindelijk is onze variant van het D66 verkie-
zingsspotje vaker bekeken dan die van D66 zelf. Het bestuur is ondanks het slechte resultaat voor de PvdA
tevreden over de inzet van de kandidaten en afdelingen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De JS heeft
een goede campagne gedraaid. 

Eurocampagne 
De gemeenteraadscampagne was nog niet voorbij of de volgende campagne stond al weer voor de deur.
Natuurlijk begonnen de voorbereidingen daarvoor al in het vorige jaar. Met een oud-voorzitter als kandidaat,
Michiel Emmelkamp, hebben we de meeste pijlen op zijn verkiezing gericht. De campagne van Michiel stond
in het teken van Europa van onderop, iedereen betrekken bij Europa en zo ook meer invloed geven aan bur-
gers. Daarom hebben wij Michiels Schaduwparlement georganiseerd, dat bestond uit een vijftigtal jongeren
uit verschillende lagen van de bevolking, waarbij wij erg tevreden waren over het hoge aantal MBO’ers dat
deelnam. 

Verder zijn we door het hele land de straat op gegaan om de Europese jeugdwerkloosheid aan te kaarten,
hebben we met de Band Zonder Belasting letterlijk tegen belastingontwijking opgetreden en hebben we
Michiel op de kaart gezet met media- en campagneacties in Noord-Nederland. Dit alles heeft geresulteerd in
13.500 stemmen op Michiel, waarmee wij de JS flink op de kaart hebben gezet. 

Jeugdwerkloosheidscampagne 
Nadat we in november meegedaan hebben bij de FNV demonstratie voor banen voor jongeren is er tijd en
energie gestoken in het zoeken van bondgenoten om de jeugdwerkloosheid hoger op de agenda te krijgen.
Deze hebben we op dit onderwerp gevonden in FNV Jong, CNV Jongeren en DWARS. Samen met hen heb-
ben we de website voorbanenvoorjongeren.nl gelanceerd, waar we verhalen van jongeren zonder baan pre-
senteren, verbeterpunten voor het kabinetsbeleid zoeken en die specifieke jongeren proberen te helpen.
Vorige week nog hebben we gedemonstreerd met 127.000 CV’s bij de Tweede Kamer en daardoor zijn we
uitgenodigd om onze plannen te presenteren bij de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. 

Communicatie

Het werkterrein communicatie staat voor een belangrijk deel in dienst van de andere terreinen. Zo wordt er
via sociale media en mail gecommuniceerd over de verschillende activiteiten van de JS en onze politieke
stellingnames. 

Wekelijks is een nieuwsbrief naar alle leden verstuurd met daarin de activiteiten die op het programma ston-
den. Diezelfde activiteiten zijn via facebookevenementen onder zoveel mogelijk JS’ers gepromoot. 

Over allerlei onderwerpen zijn in 2014 persberichten verstuurd, met wisselend succes. In de tweede helft van
2014 hebben we een proefcontract afgesloten met Meltwater, een bedrijf dat zich specialiseert in nieuwsmo-
nitoring en een uitgebreide database heeft met journalisten, waar we af en toe gebruik van hebben gemaakt. 
Ook ons promotiemateriaal hoort bij het werkterrein communicatie. Het bestaande assortiment aan promo-
tiematerialen, zoals zonnebrillen, condooms en pennen, is uitgebreid met nieuwe roll up banners, een groot
spanscherm en beachvlaggen. Daarnaast is het promotieboekje vernieuwd. 
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Internationaal 

Het hele jaar door zijn verschillende internationale activiteiten georganiseerd. Rond de jaarwisseling was
een delegatie van vijf JS’ers in Werftpfuhl (vlakbij Berlijn) aanwezig op de YES-Winterschool. In april waren
vier JS’ers wederom in Werftpfuhl voor het seminar Queer Easter. In februari organiseerden we een interes-
sante lezing over de huidige situatie in Oekraïne. Verschillende JS’ers waren de afgelopen maandag aanwe-
zig op congressen van onze zusterorganisaties en actiedagen van onze Europese koepelorganisatie YES.
Ook het congres van onze internationale koepelorganisatie IUSY werd bezocht, net als het congres van de
Party of European Socialists.

Eind april vond een geslaagde internationale reis plaats naar Griekenland, waar we met elf JS’ers een
bezoek brachten aan de Nederlandse ambassade en het project Orange Grove, in gesprek gingen met de
Griekse vakbond en met de staatssecretaris van Europese Zaken. Ook gingen we langs bij de daklozenop-
vang van de Griekse NGO Praksis. Het was voor de deelnemers een erg interessante en leerzame reis. Op 4
juni is over deze reis een politiek café georganiseerd. 

In de zomer organiseerden we samen met onze Belgische vrienden van de Jongsocialisten een weekend
Sun, Sea, Socialism in Oostende. In augustus waren we met een grote delegatie JS’ers bij het IUSY-zomer-
festival op Malta, een uitstekende combinatie van inhoudelijke activiteiten en lekker weer.  

Ook in de tweede helft van 2014 waren er volop internationale contacten. Zo bezochten wij de Zweedse
SSU tijdens de landelijke verkiezingen om te praten over hun campagnestrategieën. Ook vond de
International Summerschool over Queer plaats in Duitsland. Begin november waren we aanwezig op het
congres van de Irish Labour Youth en bij een seminar op IJsland over feminisme. 

De werkgroep internationaal organiseerde verschillende inhoudelijke activiteiten, onder andere over de mil-
lenniumdoelen. Ook sloten JS’ers aan bij het netwerk defensie van de PvdA.

Leden 

In 2014 zijn zes nieuwe ledendagen georganiseerd. We hebben gesproken met verschillende bewindsperso-
nen, waaronder Lodewijk Asscher, en Tweede- en Eerste Kamerleden. Ook hebben we bezoeken gebracht
aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Bij elke nieuwe ledendag waren zo’n 20 nieuwe leden, waarvan
we velen weer teruggezien hebben bij afdelings- en landelijke activiteiten die daarna georganiseerd werden. 
Door de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen is de ledenwerfactie het Rode Gevaar het
eerste halfjaar op een iets lager pitje te komen staan. Er werd nog wel elke vrijdag op Facebook een filmpje
geplaatst van bekende politici, waarom de JS een toffe vereniging is en waar ze aan moeten denken bij het
Rode Gevaar. In de campagnetijd waren we veel zichtbaar in afdelingen en op straat en dit heeft ons zeker
ook nog nieuwe leden opgeleverd.

De zomertour, waarbij we introductieweken van universiteiten en hogescholen bezoeken, was in 2014 weer
een succes. Er hebben zich gedurende deze periode veel nieuwe leden aangemeld en ook de evenementen
bij de verschillende afdelingen waren bijzonder leuk. De zomertour is met de verschillende coördinatoren
vanuit de afdelingen geëvalueerd; de conclusies hiervan zijn gedeeld met alle afdelingen. Volgend jaar
wordt de zomertour waar mogelijk nog verder uitgebreid. Zo komt er een overkoepelende website en zal er
voorafgaand aan de zomertour een middag plaatsvinden waar coördinatoren uit alle afdelingen samenko-
men om relevante zaken door te spreken en af te stemmen. 

Ook buiten de zomertour om hebben we een groei in het aantal leden gehad; we zaten eind 2014 rond de
2200 leden. 

Daarnaast zijn we in 2014 onze ledenwerfactiviteiten blijven vernieuwen, onder andere met een ledenwerf-
week. De eerste ledenwerfweek was in november. Ook is er een speciaal scholentour-team gevormd om bij
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middelbare scholen en MBO-instellingen gastlessen te geven over politiek en over de JS. Op de
Docentendag Maatschappijleer van ProDemos, waar we ook stonden, is daar al veel interesse voor getoond.

Politiek 

De eerste helft van 2014 stond ook politiek gezien voornamelijk in het teken van twee verkiezingscampag-
nes. 

Daarnaast is het ons, ook in campagnetijd, een aantal keer gelukt om de landelijke pers te halen.
Voorbeelden hiervan zijn onze acties en stukken over jeugdwerkloosheid, de Band Zonder Belasting, onze
commentaren op de pensioendiscussie, en deelname aan de discussie over de koers van de PvdA. Daarbij is
het uitgangspunt steeds geweest om constructief kritisch te zijn, waarbij zeker in de campagne vaker aan-
sluiting te zoeken met de boodschap van de PvdA. We hebben gezien dat de landelijke pers en opiniepro-
gramma’s de Jonge Socialisten steeds makkelijker hebben kunnen vinden, van BNR Nieuwsradio tot
Nieuwsuur, van nu.nl tot de Volkskrant. 

Ook hebben we actief bijgedragen aan debatten met scholieren van allerlei niveau’s, scholingsdagen voor
docenten en bezoeken aan een aantal maatschappelijke organisaties. Op dit soort plekken hebben we ook
veel aandacht kunnen krijgen voor de JS en een aantal leden kunnen werven. 

Daarnaast hebben we een succesvol PvdA Congres gekend waar, mede door onze inmenging, Michiel
Emmelkamp op nummer 4 op de Europese lijst is geplaatst en Randy Martens tot Partijbestuurslid is verko-
zen. Ook zijn verschillende van onze amendementen en moties aangenomen, zoals de 5% werkloosheid-
snorm in het Europese verkiezingsprogramma. 

In de tweede helft van 2014 hebben we landelijke media-aandacht gekregen door ons te mengen in discus-
sies over asiel en het aanmoedigen van meer innige linkse samenwerking. Met andere politieke jongerenor-
ganisaties hebben we ons gemengd in discussies over het sociaal leenstelsel. In de PvdA hebben we ons
ingespannen voor de verbetering van de ledendemocratie, wat op het PvdA-congres van 2015 uiteindelijk tot
succes heeft geleid.

In 2014 waren bovendien verschillende inhoudelijke werkgroepen van de JS actief, die verdiepende activitei-
ten organiseerden en af en toe politieke standpunten formuleerden. De volgende werkgroepen zijn in 2014
actief geweest:
- Defensie
- Duurzaamheid
- Economie
- Internationale politiek
- Onderwijs
- Zorg

In 2014 is ook een speciale werkgroep aan het werk gezet, met als taak het herschrijven van de beginselen
van de JS. Deze werkgroep heeft na het schrijven van een concepttekst verschillende debatten door het hele
land georganiseerd. Op het voorjaarscongres in 2014 zijn de nieuwe beginselen behandeld en aangenomen.

Scouting en scholing

Op het gebied van scholing is in 2014 veel georganiseerd, met activiteiten waaraan veel verschillende JS’ers
hebben deelgenomen. Er was voor ieder wat wils en daar is volop gebruik van gemaakt.

In januari, februari en maart deden 25 JS’ers mee aan de JS Academie, waar ze werden getraind in onder-
handelen, debatteren en spreken in het openbaar. In februari en maart liepen zo’n 30 JS’ers een dagje mee in
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de Tweede Kamer. In april was het tijd voor het tweede (nieuwe) ledenweekend. Ruim 40 JS’ers kwamen
naar de Paasheuvel, historisch JS-territorium, voor leuke trainingen en een hoop gezelligheid. Wij zijn erg
tevreden met het hoge aantal nieuwe leden dat naar het weekend is gekomen. 

In april begon ook de politieke masterclass, een reeks gesprekken tussen 15 Jonge Socialisten en verschillen-
de prominenten, zoals Wouter Bos, Agnes Jongerius en Annemarie Jorritsma. Vanaf januari werd ook door
een commissie gewerkt aan de organisatie van een nieuwe zomerschool, in samenwerking met Jong WBS. 
In november stond het tweede (nieuwe) ledenweekend op de rol, waar ruim 40 leden naar toe kwamen. Het
was een divers gezelschap dat bestond uit veel nieuwe leden, een aantal oude gezichten en leden die vooral
binnen de afdelingen actief zijn, maar voor wie dit de eerste landelijke activiteit was. Naast gezelligheid
stond inhoud centraal; de leden werden getraind in politieke vaardigheden en de basis van de sociaaldemo-
cratie, daarnaast gingen we in gesprek met Michiel Servaes, John Kerstens en Ron Meyer. 

Op 18 november ging de vaardighedenleergang van start waarbij leden zichzelf kunnen ontwikkelen op het
gebied van speechen, debatteren, onderhandelen, media, campagne, personal branding en meer. Ook startte
eind november een serie activiteiten om meer (jonge) vrouwen politiek actief te maken. 

Naast scholing is ook op het gebied van scouting het nodige gebeurd. Tijdens grote scholingsbijeenkomsten
zijn leden van de scoutingscommissie aanwezig geweest om op zoek te gaan naar (nieuw) talent. In de eer-
ste helft van 2014 hebben zo’n 15 JS’ers deelgenomen aan een traject waarbij ze met een persoonlijke men-
tor met veel politieke ervaring werkten aan hun eigen politieke vaardigheden. Dit heeft positieve resultaten
opgeleverd. Ook waren er in 2014 weer verschillende kandidaatstellingscommissies waaraan JS’ers een bij-
drage hebben geleverd, zoals die voor de Eerste Kamer en voor het presidium van de PvdA.

Secretariaat

Het secretariaat, bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester, is verantwoordelijk voor het
dagelijks bestuur van de vereniging. Hieronder valt bijvoorbeeld het beoordelen van budgetaanvragen, het
bespreken van interne verenigingszaken, zakelijk contact met de PvdA en het afhandelen van externe vragen
en verzoeken. De grootste taak met betrekking tot de financiën was het opstellen van de begroting van 2015.
Daarnaast hebben we, zoals ieder jaar, brieven naar PvdA-leden gestuurd met de vraag om een donatie. 

Daarnaast zijn in 2014 verschillende (opstartende) afdelingen begeleid, waaronder Brabant, Alkmaar,
Zaanstreek en Rijnmond. Er zijn op verzoek bestuurstrainingen gegeven en er zijn (nieuwe) ledenactiviteiten
georganiseerd met onze hulp. 

Binnen de vereniging hebben we in de tweede helft van 2014, met de hulp van lokale besturen en enthousi-
aste JS’ers, aan het opzetten van verschillende onderafdelingen, met als doel nog meer lokale bedrijvigheid.

Behalve dat sommige afdelingen extra ondersteund zijn, hebben veel afdelingen gebruik gemaakt van activi-
teitensubsidie en hun eigen afdracht om allerlei activiteiten voor hun leden te organiseren. De volgende
afdelingen waren in 2014 actief:
- Achterhoek (helaas opgeheven op het najaarscongres)
- Alkmaar
- Amsterdam
- Arnhem-Nijmegen
- Brabant
- Den Haag-Leiden
- Eindhoven (als onderafdeling/commissie in Brabant)
- Friesland
- Groningen
- Maastricht
- Mijnstreek-Heuvelland
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- Rijnmond
- Twente
- Utrecht
- Wageningen
- Zaanstreek
- Zeeland (als onderafdeling van Brabant)

In de laatste weken van 2014 is het JS-kantoor verhuisd. Van de kelder van het partijbureau van de PvdA zijn
we naar de zolder gegaan. Niet alleen letterlijk een paar treetjes hogerop, ook qua werkruimte zijn we er
zeer op vooruit gegaan. Bovendien genieten we met lekker weer van een ruim dakterras, waar we ook al
enkele borrels hebben gegeven om de banden met de rest van het partijbureau en de stagiairs die op partij-
bureau en bij de Haagse fractie rondlopen meer aan ons te binden.

Jaarverslag 2015

Net als in 2014 werd er in 2015 op acht terreinen gewerkt. Hierna worden ze weer één voor één behandeld,
al lopen zaken soms in elkaar over.

Activiteiten

De vaste activiteiten waren ook in 2015 weer succesvol. We openden het nieuwe  jaar op 9 januari in Utrecht,
met een nieuwjaarsborrel waar zo’n 70 Jonge Socialisten het glas kwamen heffen en in gesprek gingen met
Hans Spekman. 

Het politieke café werd in 2015 elke maand in een andere stad georganiseerd. Op die manier bereikten we
JS’ers door het hele land en hebben vele Jonge Socialisten mee kunnen discussiëren over een breed scala
aan onderwerpen. Een kleine greep: in Rotterdam debatteerden we over integratie met onder andere
Nourdin el Ouali, in Den Haag spraken we met Marleen Barth over de Eerste Kamer, in Leeuwarden gingen
we met Marja Bijl in discussie over prostitutiebeleid en de zorg voor kwetsbare vrouwen. 

De 1 mei-viering werd ook dit jaar samen met de PvdA georganiseerd, ditmaal in Leiden. De opkomst was
hoog en de sfeer was goed. Wat ons betreft was het opnieuw een geslaagde samenwerking.

Het voorjaarscongres vond eveneens in Leiden plaats en was weer drukbezocht. Ruim 200 JS’ers kwamen
naar de Sleutelstad om te discussiëren over het thema internationale solidariteit, in gesprek te gaan met
onder andere Diederik Samsom, Bram van Ojik en Mariëtte Hamer en om de uitslag van de verkiezingen voor
het nieuwe landelijk bestuur mee te krijgen. Bij de verkiezingen, die online gehouden werden,  waren overi-
gens elf kandidaten voor zes functies, voor zover bekend een record. Ook dit congres werd volgens de ver-
nieuwde opzet gehouden, wat de participatie zeer ten goede kwam. 

Op het moment van schrijven staat het najaarscongres te Maastricht nog in de planning. Het congres staat in
het teken van onderwijs: verheffing en emancipatie. Op basis van een discussiestuk gaan verschillende the-
magroepen op zaterdag aan de slag. Daarnaast spreken onder andere Annemarie Penn-te Strake, Hans
Spekman en Tanja Jadnanansing. 

Campagne

Provinciale Statencampagne
De eerste maanden van 2015 stonden grotendeels in het teken van de campagne voor de Provinciale Staten.
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De campagne werd afgetrapt met een campagnefeest in Nijmegen, waar ook onze verschillende kandidaten
gepresenteerd werden. De JS steunde dertien kandidaten door het hele land met flyers en campagneacties.
Drie daarvan werden uiteindelijk gekozen. Enigszins teleurstellend was dat wel, maar aangezien dat voor de
uitslag van de PvdA in het algemeen gold kunnen we toch tevreden zijn met ‘onze’ drie Statenleden. 

Communicatie

In 2015 is veel aandacht gestoken in het doorontwikkelen van onze Facebook-uitingen. Met de oprichting van
een grafisch team zorgen we ervoor dat onze communicatie via sociale media altijd mooi vormgegeven
wordt. Het bereik van onze Facebookpagina is mede daardoor behoorlijk gegroeid. Daarnaast werken we
aan een campagneplan om via advertenties (voornamelijk op Facebook) meer bekendheid voor de JS te
genereren en nieuwe leden te werven. 

In 2015 is ook het besluit gevallen om een nieuwe JS-website te laten bouwen. We hebben gesprekken
gevoerd met vier bedrijven en uiteindelijk zijn we in zee gegaan met Bureau Bolster, het bedrijf dat ook de
websites www.youngandunited.nl en www.nederlandsterkerensocialer.nl heeft gebouwd. De hoop is in
februari 2016 de nieuwe website te lanceren. 

Internationaal

In de eerste helft van het jaar zijn er veel internationale activiteiten geweest. Het jaar begon in Duitsland,
waar de JS aanwezig was bij een seminar met als thema solidarity for refugees. In april vond het congres van
onze Europese koepelorganisatie Young European Socialists (YES) plaats, in het Zwitserse Winterthur. We
hebben daar afscheid genomen van het oude bestuur van YES, waaronder onze vice-president Maruschka
Gijsbertha. Vlak daarna ging JS Internationaal naar Berlijn voor de internationale reis; het onderwerp was
rechtsextremisme. Begin mei vond de IUSY Council plaats in Armenië. In dezelfde periode hebben dertien
JS’ers de Labour Party in het Engelse Reading geholpen met campagne voeren. 

In de zomermaanden hielden de internationale activiteiten van de JS niet op. In juni bezochten we Brussel, in
samenwerking met Jong WBS. We kregen een rondleiding in het Europees parlement en ontmoetten leden
van de PES en enkele Europarlementariërs. Aan het einde van de zomer vond het YES-zomerfestival in
Portugal plaats: een week vol seminars, workshops en discussies met kameraden uit de hele wereld. Ook
bezochten we het congres van onze Zweedse zusterorganisatie, de SSU.

Ook kregen we dit jaar bezoek van diverse zusterorganisaties. We hebben bezoek gehad van de AUF
(Noorwegen) en tijdens de provinciale verkiezingen hadden we internationale gasten uitgenodigd om mee te
helpen met campagne voeren. Daarna hebben we een uitwisseling georganiseerd met Jusos Berlijn. Eind mei
vond in Rotterdam een conferentie van de Progressive Alliance plaats waar de JS aanwezig was. 

Daarnaast zijn er ook in Nederland allerlei activiteiten georganiseerd met een internationaal thema. Zo orga-
niseerden we een bijeenkomst over de verstandhouding tussen Nederland en Duitsland, nodigden we André
Krouwel uit om ons bij te praten over de Britse verkiezingen en kregen we bezoek van Armeense jongeren in
Nederland om te praten over de Armeense genocide. 

Leden

Gedurende tien dagen is eind april en begin mei de Ledenwerfweek georganiseerd. Tijdens deze dagen is
geprobeerd om niet alleen nieuwe leden te werven voor onze vereniging, maar ook om onze huidige leden
en afdelingen het belang van ledenwerving te laten zien. Het doel van de Ledenwerfweek was om geduren-
de deze periode activiteiten te organiseren, puur gericht op het werven van leden. Tijdens de
Ledenwerfweek zijn kennismakingslidmaatschappen uitgedeeld; met deze kennismakingslidmaatschappen
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kunnen mensen een half jaar gratis lid worden van de JS, om de vereniging te leren kennen. De activiteiten,
de nieuwsbrieven en de sociale mediacampagne hebben in totaal enkele duizenden mensen bereikt; tijdens
deze Ledenwerfweek hebben we minstens vijftig nieuwe leden mogen verwelkomen bij onze vereniging. 

Ook is er gewerkt aan de Scholentour. Er zijn enkele bijeenkomsten geweest in januari en februari waarbij
geprobeerd is een richting voor de Scholentour te vinden. Deze bijeenkomsten, samen met enkele bezoeken
aan mbo-instellingen in Amsterdam, hebben geleid tot een lespakket voor scholen. 

De nieuwe leden die we hebben mogen verwelkomen tijdens al deze activiteiten en evenementen hebben in
groten getale ook weer de nieuwe ledendagen bezocht. Ook is er eind mei een nieuwe ledenfeest georgani-
seerd, waarbij we alle nieuwe leden van het afgelopen jaar uitgenodigd hebben om samen met Ronald
Plasterk met de voetjes van de vloer te gaan. Samen met de eerder georganiseerde nieuwe ledendagen heb-
ben we zo minstens een derde van de nieuwe leden van het afgelopen jaar op deze manier verwelkomd bij
de JS. 

De Zomertour langs introductieweken van universiteiten en hogescholen was in 2015 opnieuw succesvol.
Door het hele land zijn we zichtbaar geweest en hebben zich leden aangemeld bij de kraampjes of later via
de website. Tijdens de zomertour hebben we een kleine duizend handtekeningen opgehaald voor de petitie
van Young & United. Dit was een mooie manier om meteen te laten zien waar de JS voor staat en wat wij
zoal doen. Naast de gebruikelijke infokramen, waren we in sommige afdelingen ook zichtbaar tijdens andere
onderdelen van de introductieprogramma. 

Ook buiten de zomertour melden zich iedere week nieuwe leden aan. Eind 2015 hadden we ongeveer 2050
leden. Nieuwe leden worden altijd welkom geheten met een ledenpakket. Daarnaast worden nieuwe leden
ook welkom geheten door een telefoontje vanuit het landelijk bestuur. Vijf keer per jaar wordt een nieuwe
ledendag georganiseerd met een bezoek aan de Tweede Kamer en afsluitend een borrel. 

In 2014 is een start gemaakt met een scholentour en is er een lesprogramma ontwikkeld. Via verschillende
wegen proberen we aan contactgegevens van maatschappijleer- en burgerschapsdocenten te komen en vra-
gen wij om langs te komen voor een gastles. Door langs scholen te gaan, kunnen we jongeren interesseren
voor politiek, ze na laten denken over maatschappelijke vraagstukken, laten zien waar de JS voor staat en
wellicht ook enkele leden werven. 

Politiek

De JS heeft zich in het over verschillende politieke thema’s laten horen, zowel binnen als buiten de partij. De
meeste van onze doelen uit het werkplan hebben we weten te realiseren. Vanaf februari hebben we ons veel
bezig gehouden met de discussie rondom doorgeslagen rendementsdenken in het hoger onderwijs, aange-
zwengeld door de bezetting van het Maagdenhuis. We waren bij demonstraties en hadden veel contact met
betrokken JS’ers en studentenbonden. Op de politieke ledenraad van de PvdA in maart hebben we daarover
een motie ingediend, waar de Tweede Kamerfractie in de persoon van Mohammed Mohandis inmiddels mee
aan de slag is gegaan. 

Daarnaast zijn we gedurende het hele jaar voor en achter de schermen betrokken geweest bij de
Young&Unitedcampagne van de FNV. Als coalitiepartner zijn we aangesloten en hebben we ook binnen de
PvdA werk verzet om te zorgen dat die zich achter de campagne zou scharen. Dit heeft uiteindelijk geresul-
teerd in een aangenomen motie hierover op de politieke ledenraad van maart. Op diezelfde politieke leden-
raad werden twee andere moties van de JS aangenomen. Eentje pleitte tegen nieuwe bezuinigingen, een
ander droeg de fractie op zelf met een banenplan te komen. 

Al enkele jaren houdt de JS zich actief bezig met ledendemocratie en op het afgelopen PvdA-congres zijn
daarvoor grote successen geboekt. Naar grote tevredenheid van de JS zijn bijna alle voorstellen van de
werkgroep om de ledendemocratie in de partij te verbeteren aangenomen. 
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Zelf werkte de JS ook aan inhoudelijke plannen. In maart werd een zorgplan aangeboden aan minister
Schippers en Kamerlid Lea Bouwmeester. Ook werden in maart en april debatten georganiseerd over de toe-
komst van de arbeidsmarkt, wat zal uitmonden in een arbeidsmarktplan. In juni werd in samenwerking met
DWARS en PINK de campagne “Ik ben niet racistisch, maar…” gelanceerd. Met een filmpjes en bijbehorend
manifest vroegen we aandacht voor alledaags racisme. 

Op de politieke ledenraad na Prinsjesdag werd een ambitieuze motie over de klimaatzaak en het terugdringen
van CO2-uitstoot ondanks een negatief advies van het partijbestuur aangenomen. Met zo’n 80 JS’ers en
PvdA’ers namen we deel aan de Young&United-demonstratie op 10 oktober. Uit het hele land waren JS’ers
naar Amsterdam gekomen. De jeugdloondiscussie speelt op dit moment volop en mede dankzij de inspannin-
gen van de JS loopt de PvdA voorop in het debat. Op het gebied van onderwijs hebben we nog geen politie-
ke actie richting de PvdA ondernomen, omdat we de uitkomsten van dit congres daarin mee willen nemen.
Via diverse media hebben we ons bovendien gemengd in het debat over de opvang van vluchtelingen. 

Naast onze politieke prioriteiten namen we ons voor vaker zelf het goede voorbeeld te geven en de aanslui-
ting met maatschappelijke organisaties te blijven zoeken. Zo eten we voortaan vegetarisch bij grote landelij-
ke activiteiten zoals het (nieuwe) ledenweekend en het congres en deden velen van jullie mee aan onze
vegetarische week in aanloop naar de PvdA-ledenraad over duurzaamheid. Bij de totstandkoming van onze
motie over de klimaatzaak was Milieudefensie nauw betrokken, rondom het vluchtelingendebat staan we in
contact met Vluchtelingenwerk en rondom onderwijs proberen we samen op te trekken met andere politieke
jongerenorganisaties en de studentenvakbonden.

In 2015 waren bovendien verschillende inhoudelijke werkgroepen van de JS actief, die verdiepende activitei-
ten organiseerden en af en toe politieke standpunten formuleerden. De volgende werkgroepen zijn in 2014
actief geweest:
- Defensie
- Duurzaamheid
- Economie
- Internationale politiek
- Onderwijs
- Wonen
- Zorg

Scouting & scholing

In de eerste helft van het jaar organiseerden we de stoomcursus sociaaldemocratie waar de deelnemers wer-
den geschoold in de sociaaldemocratische idealen in het verleden en heden. Aan het einde van het jaar is
deze stoomcursus herhaald met een nieuwe groep leden.

De participatie van vrouwen binnen de JS neemt toe maar heeft nog steeds niet het gewenste resultaat
behaald. Daarom vonden er afgelopen halfjaar twee ontmoetingsbijeenkomsten plaats om met elkaar te
spreken over obstakels, ervaringen en ambities met onder andere Marith Volp en Esther Mirjam Sent. 

In samenwerking met andere politieke jongerenorganisaties organiseerden we begin mei het PJO parlement
in de Tweede Kamer. Als vanzelfsprekend vond op 17 tot en met 19 april het (nieuwe) ledenweekend plaats
op de Paasheuvel in Vierhouten. Ook deze keer waren er veel nieuwe en enthousiaste leden aanwezig. Het
doel was om de betrokkenheid bij de workshops te vergroten en er voor te zorgen dat de deelnemers meer
persoonlijke aandacht kregen van de trainers. Dat is gedaan door de groep in drie te verdelen en hen de
workshops in kleinere groepjes te laten volgen. Dit was succesvol en werd op het tweede (nieuwe) leden-
weekend verder uitgebouwd door in elke workshopronde de keuze voor te leggen voor een vaardigheden-
training of een inhoudelijk verdiepende workshop.



39

Aan het begin van het jaar ontstond het voornemen om getalenteerde leden de mogelijkheid te bieden om
meer te leren van onze Kamerleden en bewindspersonen. In samenwerking met de PvdA is de Masterclass
Politiek & Partij opgezet. 

Ook in de tweede helft van het jaar  is er een hoop gebeurd op het gebied van scholing. In de zomer werd in
samenwerking met JongWBS de Zomerschool georganiseerd rond het thema “de arbeider van de 21e eeuw”.
Verschillende groepjes zochten rond hun deelthema een oplossing voor de problemen van deze arbeider. De
stoomcursus sociaaldemocratie verliep erg goed. Een kleine groep leden dook in onze eigen idealen onder
leiding van elke keer een andere spreker. 

Ook worden de afdelingsbesturen inmiddels structureler getraind. Iedere training bestaat zowel uit een deel
waarin gepraat wordt over de taken van een afdelingsbestuur als het kernkwaliteitenspel, waarin de verschil-
lende kwaliteiten en valkuilen van de verschillende bestuursleden besproken worden.

Het (nieuwe) ledenweekend werd drukker bezocht dan ooit. Meer dan 50 mensen waren aanwezig in
Vierhouten, waar er bij ieder programmaonderdeel de keuze was tussen een vaardighedentraining of een
inhoudelijk verdiepende sessie.

De scoutingscommissie van de JS is voortdurend op zoek naar die mensen die in staat zijn een rol te spelen
om de PvdA en de sociaaldemocratie in het algemeen sterker te maken. Dat kan zijn in een rol als volksver-
tegenwoordiger, maar ook in een functie binnen de partij of daarbuiten (denk aan andere plekken om bij te
dragen aan onze sociaal democratische waarden als de vakbond, de LSVb etc.). 

Daarom is er op verschillende momenten zoals het (nieuwe) ledenweekend, de politieke ledenraden en de
Zomerschool gescout. Ook is er een aantal maal aan afdelingsbesturen gevraagd om vijf talenten uit hun
eigen afdeling voor te dragen en mochten mensen zichzelf aanmerken en -melden als talent. Zo proberen we
geen talent te missen. En om deze talenten op de juiste plek in de partij in te zetten mogen we voor allerlei
kandidaatstellingscommissies (zoals voor de Tweede Kamer of het partijbestuur) leden aandragen.

Voor een aantal van deze talenten zijn talentendagen georganiseerd met respectievelijk Myrthe Hilkens en
Agnes Jongerius. Tijdens deze talentendagen is steeds geprobeerd om te zorgen dat er niet alleen van onze
gast geleerd kon worden, maar juist ook van elkaar. 

Ook startte de scoutingcommissie in 2015 met een nieuw mentorprogramma, met 17 deelnemers. Deze deel-
nemers zijn vooraf intensief begeleid om motivatie en leerdoelen scherp te krijgen. Daarna zijn ze aan een
ervaren PvdA’er gekoppeld die ze begeleid en verder helpt met hun leervraag.

Secretariaat

In 2015 was de rol van het secretariaat, bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester, onver-
anderd.

De belangrijkste taak met betrekking tot de financiën was het verkrijgen van een accountantsverklaring, het
opstellen van de begroting van 2016 en de bijbehorende subsidieaanvraag voor dat jaar. Daarnaast hebben
we, zoals ieder jaar, een donateursactie gehouden, bestaande uit het versturen van brieven naar PvdA-leden
met de vraag om een bijdrage. 

In 2015 is onder andere de onderafdeling Haarlem opgericht en werken we met actieve leden door het hele
land aan het opzetten van andere (onder)afdelingen, om de lokale zichtbaarheid van de JS nog verder te
vergroten.

Behalve dat sommige afdelingen extra ondersteund zijn, hebben veel afdelingen gebruik gemaakt van activi-
teitensubsidie en hun eigen afdracht om allerlei activiteiten voor hun leden te organiseren. De volgende
afdelingen waren in 2015 actief:
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- Alkmaar
- Amsterdam
- Arnhem-Nijmegen
- Brabant
- Den Haag-Leiden
- Drenthe (als onderafdeling van Groningen)
- Eindhoven (als onderafdeling van Brabant)
- Fryslân
- Groningen
- Haarlem (als onderafdeling van Amsterdam)
- Limburg (fusie van Maastricht en Mijnstreek-Heuvelland)
- Maastricht (samengegaan met Mijnstreek-Heuvelland)
- Mijnstreek-Heuvelland (samengegaan met Maastricht)
- Overijssel
- Rijnmond
- Utrecht
- Zaanstreek (helaas opgeheven op het voorjaarscongres)
- Zeeland (als onderafdeling van Brabant)
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   Het congres beslist over de volgende on-
d
    het op voorstel van het partijbestuur

v    
      

     
    

    

   het op voordracht van het partijbe-
s      

 
     

     
     

    het aangaan van een lijstverbinding
m      

     
   de deelname van de partij in een re-

   Het congres beslist over de volgende on-
d
    het op voorstel van het partijbestuur

v    
      

     
    

    

   het op voordracht van het partijbe-
s      

 
     

     
     

    het aangaan van een lijstverbinding
m      

     
   de deelname van de partij in een re-

W  
  

   

    Het congres is het hoogste gezag binnen

d       

 

    Het congres is het hoogste gezag binnen
d       

     
 

            
       

 

2.   De leden van de fracties in Tweede
Kamer, Eerste Kamer en van de delegatie
in het Europees Parlement, alsmede be-
windspersonen die lid zijn van de partij,
nemen deel aan het congres met raadge-
vende stem. Zij mogen niet deelnemen
aan stemmingen.

3     Het partijbestuur kan anderen uitnodi-
g        

     
    

 

  
   
   

  
  

     
    
  

Oud lid 12.

O   

 

  

     

   Het congres beslist over de volgende on-
d
    het op voorstel van het partijbestuur

v    
      

     
    

    

   het op voordracht van het partijbe-
s      

 
     

     
     

    het aangaan van een lijstverbinding
m      

     
   de deelname van de partij in een re-

WIJZIGINGSVOORSTEL LEDENDEMOCRATIE
AMENDEMENTEN EN PREADVIEZEN

Amendementen

1. Roermond/Roerdalen (contactpersoon: Groot, de, Reggy, R.)
Ingediend op: 10-12-2015
Limburg
Toevoegen: [Alle leden hebben toegang tot het congres en kunnen deelnemen aan de beraadslagingen] en
stemmingen.
Toelichting: Aangezien artikel 5, lid 11 vervalt, is niet meer expliciet genoemd wie er mag deelnemen aan de
stemmingen. Het hiervoor genoemde artikellid bepaalde in welke gevallen alleen de afgevaardigden mochten
stemmen en in welke andere gevallen naast de afgevaardigden ook andere leden mochten stemmen.

Preadvies: AFWIJZEN
De wijzigingen in het kader van ledendemocratie zijn bedoeld om 'gewone' leden meer invloed op en zeggen-
schap over de koers van de partij te geven. Daarbij past niet om leden van het parlement en bewindspersonen
een andere dan een raadgevende stem te geven. 

Amendementen

2. Roermond/Roerdalen (contactpersoon: Groot, de, Reggy, R.)
Ingediend op: 10-12-2015 
Limburg, Venlo, Haaksbergen
Schrappen: 
Schrappen: Zij mogen niet deelnemen aan stemmingen.



Toelichting: Aangezien alle leden voortaan mogen deelnemen aan de stemmingen via de app, onafhankelijk
van of zij deelnemen aan het congres, is het een overbodigheid om hiervoor een uitzondering te maken voor
leden van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het Europees Parlement en bewindslieden. Zij behouden hier-
door verminderde rechten als lid van de partij, waar alle andere leden juist meer rechten gaan verkrijgen.

Preadvies: AFWIJZEN
Er zijn partijgenoten die geen stemrecht hebben: de leden van de Eerste en Tweede Kamer, de leden van de
delegatie in het Europees Parlement en bewindspersonen die lid zijn van de partij. Het congres geeft heel
vaak ‘opdrachten’ aan de leden van het parlement en de Eurodelegatie, en omgekeerd: zij leggen verantwoor-
ding af aan het congres.
Zie verder preadvies bij amendement 1.

2.   Het congres beslist over de volgende on-
derwerpen:
a    het op voorstel van het partijbestuur

vaststellen van het beginselpro-
gramma en de politieke koers van de
partij op middellange en lange ter-
mijn, alsmede programma’s voor de
deelname aan nationale of Europese
verkiezingen.

b.   het op voordracht van het partijbe-
stuur of van een onafhankelijke kan-
didaatstellingscommissie vaststellen
van de kandidatenlijsten bij de ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer, de
Eerste Kamer en het Europees Par-
lement;

c.    het aangaan van een lijstverbinding
met andere partijen bij de verkiezin-
gen zoals bedoeld in sub b;

d.   de deelname van de partij in een re-

W  
  

   

    Het congres is het hoogste gezag binnen

d       

 

          
      
     

 
            

       
 

         
      

     
      

      
     

 

3.    Het partijbestuur kan anderen uitnodi-
gen om het congres bij te wonen. Het
presidium kan anderen dan die mogen
deelnemen aan de beraadslaging het
woord verlenen.

Taak

Z   
   
   

  
  

     
    
  

  

Oud lid 15.

Nieuw kopje.

Wordt lid 4.

P      

4.   Het congres beslist over de volgende on-
derwerpen:
a    het op voorstel van het partijbestuur

vaststellen van het beginselpro-
gramma en de politieke koers van de
partij op middellange en lange ter-
mijn, alsmede programma’s voor de
deelname aan nationale of Europese
verkiezingen.

b.   het op voordracht van het partijbe-
stuur of van een onafhankelijke kan-
didaatstellingscommissie vaststellen
van de kandidatenlijsten bij de ver-
kiezingen voor de Tweede Kamer, de
Eerste Kamer en het Europees Par-
lement;

c.    het aangaan van een lijstverbinding
met andere partijen bij de verkiezin-
gen zoals bedoeld in sub b;

d.   de deelname van de partij in een re-
geringscoalitie op grond van het
eindresultaat van de onderhandelin-
gen;

e.   de verkiezing van de leden van het
partijbestuur, van de leden van het
presidium, van de leden van de be-
roepscommissie en van de deelne-
mers aan de delegatie van de
vergadering van de Partij van Euro-
pese Sociaaldemocraten;

f.    de beoordeling van het door het par-
tijbestuur gevoerde beleid;

g.   de aanwijzing van de politiek leider;
h.   de agenda van het congres en de

orde van de vergadering;
i.    vaststelling en wijziging van de sta-

tuten en de reglementen of het ont-
binden van de partij.

3     Het congres kan over de volgende onder-
w   

   het geven van opdrachten aan het
p

   standpunten van de partij die in de
p      

     �s
d        

    het tot zich trekken van beslissingen
d      

    

  

  

  

        

   Het partijbestuur bepaalt de datum en de
p      

    
   

   Het congres komt minstens eenmaal per
k  

   Het partijbestuur bepaalt de datum en de
p      

     

         
     

      
        

     publicatie van de congresvoorstellen
v   

     indienen van nieuwe voorstellen
d  

     discussiëren over de voorstellen;
-     indienen van amendementen op de

v
     stemmen over voorstellen en amen-

d     
     

   

      geringscoalitie op grond van het
eindresultaat van de onderhandelin-
gen;

e.   de verkiezing van de leden van het
partijbestuur, van de leden van het
presidium, van de leden van de be-
roepscommissie en van de deelne-
mers aan de delegatie van de
vergadering van de Partij van Euro-
pese Sociaaldemocraten;

f.    de beoordeling van het door het par-
tijbestuur gevoerde beleid;

g.   de aanwijzing van de politiek leider;
h.   de agenda van het congres en de

orde van de vergadering;
i.    vaststelling en wijziging van de sta-

tuten en de reglementen of het ont-
binden van de partij.

5     Het congres kan over de volgende onder-
w   

   het geven van opdrachten aan het
p

   standpunten van de partij die in de
p      

     �s
d        

    het tot zich trekken van beslissingen
d      
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Amendementen

3. Alphen aan den Rijn (contactpersoon: Kalkman, Dick, D.H.)
Ingediend op: 08-12-2015
Veenendaal, Oss, Westerveld, Bergen/Gennep/Mook, Flevoland, Ridderkerk, Rijssen-Holten/Wierden,
Amsterdam West, Grootegast, Ouderen Netwerk (LAO), Heerenveen, Haaksbergen
Toevoegen: - Alle leden elkaar kunnen vinden en middels e-mail kunnen bereiken. Dit met uitzondering van de
leden die hebben aangeven hieraan niet te willen deelnemen alsmede met een goede zorg voor de privacy en
de beveiliging.
Toelichting: Alle congresafgevaardigden kunnen elkaar momenteel vinden en via de e-mail bereiken. Dit met
behulp van de voor congresafgevaardigden, via Mijn PvdA, beschikbare gestelde contactgegevens.
Congresafgevaardigden kunnen daardoor samenwerken, overleg voeren, elkaar om steun vragen, enz., enz. Dit
elkaar actief kunnen bereiken is een eenvoudige, maar een voor een goed functionerende ledendemocratie
essentiële faciliteit. Ook voor ‘gewone’ leden moet dit geregeld zijn.

Preadvies: AFWIJZEN
Hoe en of leden elkaar kunnen bereiken dient wel geregeld te worden, maar niet in de statuten. Zie art. 1.32 lid
3 Reglementen over persoonsgegevens en privacy.

    
   

   de verkiezing van de leden van het
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    de beoordeling van het door het par-

t   
   de aanwijzing van de politiek leider;

h    de agenda van het congres en de
o    

    vaststelling en wijziging van de sta-
t       

   

3.    Het congres kan over de volgende onder-
werpen beslissingen nemen:
a.   het geven van opdrachten aan het

partijbestuur;
b.   standpunten van de partij die in de

plaats komen van of een aanvulling
geven op hetgeen in programma �s
die op dat moment van kracht zijn is
vastgelegd;

c.    het tot zich trekken van beslissingen
die door andere geledingen van de
partij genomen dienen te worden.

Was lid 9.

Gewijzigde en aangevulde
tekst.

Wordt lid 5.

Het uitschrijven van het congres en de voorbereiding ervan

4.   Het partijbestuur bepaalt de datum en de
plaats waar het congres wordt gehouden.
Tevens bepaalt het partijbestuur welke
onderwerpen het wil agenderen.

6.   Het congres komt minstens eenmaal per
kalenderjaar bijeen.

7.   Het partijbestuur bepaalt de datum en de
plaats waar het congres wordt gehouden
en welke onderwerpen het wil agende-
ren.

      Het partijbestuur is verantwoordelijk
voor de inrichting en het beschikbaar
stellen van een applicatie op de website
van de partij met in elk geval de volgende
mogelijkheden:
-     publicatie van de congresvoorstellen

van het partijbestuur;
-     indienen van nieuwe voorstellen

door leden;
-     discussiëren over de voorstellen;
-     indienen van amendementen op de

voorstellen;
-     stemmen over voorstellen en amen-

dementen teneinde het presidium in
staat te stellen agenda en afhande-
lingsvoorstel op te stellen.

          
   

   de verkiezing van de leden van het
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    de beoordeling van het door het par-
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   de aanwijzing van de politiek leider;

h    de agenda van het congres en de
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    vaststelling en wijziging van de sta-
t       

   

5.    Het congres kan over de volgende onder-
werpen beslissingen nemen:
a.   het geven van opdrachten aan het

partijbestuur;
b.   standpunten van de partij die in de

plaats komen van of een aanvulling
geven op hetgeen in programma �s
die op dat moment van kracht zijn is
vastgelegd;

c.    het tot zich trekken van beslissingen
die door andere geledingen van de
partij genomen dienen te worden.
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   de aanwijzing van de politiek leider;

h    de agenda van het congres en de
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    Het congres kan over de volgende onder-
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   het geven van opdrachten aan het
p
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d      

    

    
   

   de verkiezing van de leden van het
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    de beoordeling van het door het par-

t   
   de aanwijzing van de politiek leider;

h    de agenda van het congres en de
o    

    vaststelling en wijziging van de sta-
t       

   

    Het congres kan over de volgende onder-
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   het geven van opdrachten aan het
p

   standpunten van de partij die in de
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    het tot zich trekken van beslissingen
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   Het congres komt minstens eenmaal per
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   Het partijbestuur bepaalt de datum en de
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     publicatie van de congresvoorstellen
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     indienen van nieuwe voorstellen
d  

     discussiëren over de voorstellen;
-     indienen van amendementen op de

v
     stemmen over voorstellen en amen-
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   de verkiezing van de leden van het
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    de beoordeling van het door het par-

t   
   de aanwijzing van de politiek leider;

h    de agenda van het congres en de
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    Het congres kan over de volgende onder-
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   het geven van opdrachten aan het
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   standpunten van de partij die in de
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d        

    het tot zich trekken van beslissingen
d      
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4. Alphen aan den Rijn (contactpersoon: Kalkman, Dick, D.H.)
Ingediend op: 08-12-2015
Toevoegen: - een goede bereikbaarheid van de applicatie via Wifi internet-toegang op de plaats van het con-
gres.
Toelichting: De 'applicatie' moet niet alleen functies hebben, maar de 'applicatie' moet ook voor de leden, die
op het congres aanwezig zijn, goed bereikbaar zijn. Veel mobiele apparatuur, zoals bijvoorbeeld een tablet,
kan immers vaak alleen middels Wifi draadloos toegang tot het internet krijgen.
De ervaring leert dat een goede internet-toegang via Wifi, op de afgelopen congressen en politieke ledenra-
den, een uitzondering was.

Preadvies: AFWIJZEN
Op zich een heel goed punt: het partijbestuur dient hier zeker voor te zorgen, maar hoeft niet in statuten te
worden opgenomen.

Amendementen

5. Amsterdam Nieuw-West (contactpersoon: Aertsen, Hans, J.E.)
Ingediend op: 07-12-2015
Alphen aan den Rijn, Ridderkerk, Amsterdam, Amsterdam Centrum, Amsterdam Noord, Amsterdam Oost,
Amsterdam West, Amsterdam Zuid, Amsterdam Zuidoost, Krimpen aan den IJssel, Edam-Volendam/Zeevang
Wijzigen: Op verzoek van minstens 500 leden ...
Toelichting: Wij vinden 500 leden een beter uitgangspunt dat ook beter bij de oude tekst van 10% ligt.

Preadvies: AFWIJZEN
Via de applicatie is het een stuk makkelijker om instemming te verkrijgen dan via schriftelijke handtekeningen,
vandaar een iets hogere grens.
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5.    Op verzoek van afdelingen die samen
minstens 10% van de leden tellen wordt
op een eerstvolgend congres een agenda-
punt opgevoerd, of als behandeling daar-
van geen uitstel kan verdragen wordt een
congres bijeengeroepen. Tevens kan de
Verenigingsraad het partijbestuur opdra-
gen een agendapunt op te voeren of als
behandeling daarvan geen uitstel kan
verdragen een congres uit te schrijven.

6    Het congres stelt de agenda vast, op
v      

      
       

      
       

   

           
       

        
     

  

8.   Op verzoek van minstens 750 leden
wordt op een eerstvolgend congres een
agendapunt opgevoerd. Tevens kan de
Verenigingsraad het partijbestuur opdra-
gen een agendapunt op te voeren.

9    Als behandeling geen uitstel kan verdra-
g      

    
     

      
   

      
     

      
     
        

     
    

    

      
    

     
     
    

      
   

  Voorstellen, amendementen en moties
k      

     

  5 Weken voor het congres wordt de dis-
c     

    
      

       
    

       
     

       
     

      
  

          
    
     

        
    
     

gewijzigde tekst, opvoeren
agendapunt en bijeenroe-
pen extra congres geschei-
den.

E     

 
  

    

   

   
  

   
   

   

    Op verzoek van afdelingen die samen
m       

     
     

      
    

   
       

    
     

   Het congres stelt de agenda vast, op
v      

      
       

      
       

   

           
       

        
     

  

   Op verzoek van minstens 750 leden
w      

    
   

     

9.   Als behandeling geen uitstel kan verdra-
gen wordt op verzoek van minstens
2500 leden een congres uitgeschreven.
Ook de Verenigingsraad kan het partij-
bestuur opdragen om die reden een con-
gres uit te schrijven.

10. Minimaal 11 weken voor het congres
worden de voorstellen voor het congres
gepubliceerd op de website van de partij
in de applicatie beschikbaar als bedoeld
in lid 7. Op dat moment wordt de appli-
catie opengesteld voor het indienen van
nieuwe voorstellen, voor discussie en
voor het indienen van amendementen.

11.   De gewesten organiseren minimaal 7
weken voor het congres voorcongressen
w  de voorstellen voor het congres
w      

    
      
   

  Voorstellen, amendementen en moties
k      

     

  5 Weken voor het congres wordt de dis-
c     

    
      

       
    

       
     

       
     

      
  

          
    
     

        
    
     

  
  

   

Een vast aantal, geen per-
centage.

nieuw onderdeel
(introductie applicatie nu
in nieuw lid 7 onderge-
bracht).

Nieuw.
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    Op verzoek van afdelingen die samen
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   Het congres stelt de agenda vast, op
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   Op verzoek van minstens 750 leden
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   Als behandeling geen uitstel kan verdra-
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  Voorstellen, amendementen en moties
k      

     

  5 Weken voor het congres wordt de dis-
c     

    
      

       
    

       
     

       
     

      
  

          
    
     

        
    
     

  
  

   

    

 
  

    

   

   
  

   
   

   



    Op verzoek van afdelingen die samen
m       

     
     

      
    

   
       

    
     

6.   Het congres stelt de agenda vast, op
voorstel van het presidium. Het presi-
dium doet zijn voorstel over de agenda
van het congres na overleg met het par-
tijbestuur op grond van het bepaalde in
lid 4 en met inachtneming van het ge-
stelde in lid 5.

      Indien een congres bijeen wordt geroe-
pen op basis van een verzoek als bedoeld
in lid 5, wordt in elk geval het onderwerp
geagendeerd op grond waarvan dit ver-
zoek is gedaan.

8    Op verzoek van minstens 750 leden
w      

    
   

     

   Als behandeling geen uitstel kan verdra-
g      

    
     

      
   

      
     

      
     
        

     
    

    

      
    

waar de voorstellen voor het congres
worden besproken, en waar besloten kan
worden amendementen in te brengen
voor stemming in de applicatie als be-
doeld in lid 7.

12.  Voorstellen, amendementen en moties
kunnen worden ingediend door het par-
tijbestuur of door de leden. 

13.  5 Weken voor het congres wordt de dis-
cussiemogelijkheid en het indienen van
nieuwe voorstellen en amendementen in
de applicatie gesloten, en wordt de stem-
mogelijkheid als bedoeld in lid 7 voor de
duur van één week geopend.

14.  Het presidium doet minimaal 3 weken
voorafgaande aan het congres een voor-
stel voor de agenda van het congres. Het
presidium houdt in zijn voorstel reke-
ning met de resultaten van de stemming
via de applicatie.

      Voorstellen van het Partijbestuur worden
altijd geagendeerd. Indien een congres
wordt bijeengeroepen op basis van een
verzoek als bedoeld in lid 8, wordt in elk
geval het onderwerp geagendeerd op
grond waarvan dit verzoek is gedaan.

g   
  

   

    

 
  

    

Oud lid 8, gewijzigd.

(scheiding van fase dis-
cussie en stemming)

Eerste zin naar beneden
verplaatst (nieuw lid 17).
Rest gewijzigd en aange-
vuld.

    Op verzoek van afdelingen die samen
m       

     
     

      
    

   
       

    
     

   Het congres stelt de agenda vast, op
v      

      
       

      
       

   

           
       

        
     

  

   Op verzoek van minstens 750 leden
w      

    
   

     

   Als behandeling geen uitstel kan verdra-
g      

    
     

      
   

      
     

      
     
        

     
    

    

      
    

     
     
    

      
   

  Voorstellen, amendementen en moties
k      

     

  5 Weken voor het congres wordt de dis-
c     

    
      

       
    

       
     

       
     

      
  

          
    
     

        
    
     

  
  

   

    

 
  

    

   

   
  

   
   

   

   Het presidium kan voorafgaande aan het
c       

  
     

       

   Voorstellen, amendementen en moties
k      

     
    
     

       
      

      
      

      

   Het congres komt minstens eenmaal per
k  

    

       
    

     
    

      
    

     
      

      
   

      
    

        
           

        
       

      
     

       

15.   Voorafgaande aan het congres, en indien
nodig bij de behandeling van de agenda-
punten, doet het presidium een voorstel
voor de wijze van afhandeling van de
amendementen en de moties. Hert pre-
sidium volgt in dit voorstel de uitkomst
van de stemmingen als bedoeld in lid 13
en ziet erop toe dat het aantal te bespre-
ken amendementen beperkt blijft.

1       
     

  Het congres stelt de agenda vast, op
v    

   
  

     
 

  
   

    

7.   Het presidium kan voorafgaande aan het
congres of bij de behandeling van agen-
dapunten een afhandelingsvoorstel
doen. Het presidium leidt de vergade-
ring en bewaakt de agenda en de afhan-
deling.

8    Voorstellen, amendementen en moties
k      

     
    
     

       
      

      
      

      

   Het congres komt minstens eenmaal per
k  

    

       
    

     
    

      
    

     
      

      
   

      
    

        
           

        
       

      
     

       

       
      

     
      

     
      

       
        

   

16.  Het presidium leidt de vergadering en
bewaakt de agenda en de afhandeling.

1   Het congres stelt de agenda vast, op
v    

Eerste zin verplaatst naar
nieuw lid 14.

N      
 

  
   

    

Amendementen

6. Alphen aan den Rijn (contactpersoon: Kalkman, Dick, D.H.)
Ingediend op: 08-12-2015
Ridderkerk
Wijzigen: 'Hert' vervangen door 'Het'.
Toelichting: De wijziging betreft de correctie van een kleine spelfout.

Preadvies: OVERNEMEN
Goed opgemerkt!
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14

   Het presidium kan voorafgaande aan het
c       

  
     

       

8.   Voorstellen, amendementen en moties
kunnen worden ingediend door het par-
tijbestuur of door de (afgevaardigden van
de) afdelingen, alsmede de (afgevaardig-
den van de) instellingen en geledingen
als bedoeld in lid 13, tenzij anders be-
paald. Elk lid heeft het recht voorstellen
en moties in te dienen ter behandeling
in het congres; bepalingen over dit recht
van initiatief zijn geregeld in het regle-
ment

9.   Het congres komt minstens eenmaal per
kalenderjaar bijeen.

De deelname aan het congres

10.  De afdelingen van de partij worden op
het congres vertegenwoordigd door afge-
vaardigden. Zij nemen aan het congres
deel zonder een gebonden stemop-
dracht. Na afloop van het congres legt
een afgevaardigde verantwoording af aan
de geleding die hij vertegenwoordigt met
betrekking tot het verloop van het con-
gres en zijn stemgedrag. Aan de afge-
vaardigden wordt een stemgewicht
toegekend dat afhankelijk is van het aan-
tal leden dat zij vertegenwoordigen.

11.   Bij besluiten van het congres, zoals be-
doeld onder lid 2, sub b, e, g, h en i en
lid 3, sub a en c, alsmede bij aangelegen-
heden die de financiën van de partij of
de orde van het congres betreffen, wordt
de beraadslaging gevoerd door de afge-
vaardigden als bedoeld in lid 10, de leden

1        
      

     
      

     
      

       
        

   

      
     

17.  Het congres stelt de agenda vast, op
voorstel van het presidium.

E    
  

Nieuw lid, is zin uit art.
6 (oud).

Verplaatst en gewijzigd
opgenomen als nieuw lid
12.

Verplaatst, is nieuw lid 6.

Vervalt.

Vervalt.

van het partijbestuur en de vertegen-
woordigers als bedoeld in lid 12 en 13,
terwijl de besluiten worden genomen
door de afgevaardigden als bedoeld in lid
10 en de leden van het partijbestuur. Bij
alle overige zaken hebben ook de aanwe-
zige partijleden het recht deel te nemen
aan de beraadslaging en de stemming.

12.  De leden van de fracties in Tweede
Kamer, Eerste Kamer en van de delegatie
in het Europees Parlement, alsmede be-
windspersonen die lid zijn van de partij,
nemen deel aan het congres met raadge-
vende stem. Zij mogen niet deelnemen
aan stemmingen.

1       
    
    

    
     

     
      
     

    
     

       
      

       
   

    
      

      
      
      

     
     

  Het partijbestuur kan anderen uitnodi-
g        

     
    

 

 

       
       

    
    

         

Verplaatst, opgenomen
als nieuw lid 2.

V
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13.   Vertegenwoordigers van de Jonge Socia-
listen, neveninstellingen waarvan de sta-
tuten zijn goedgekeurd door het
partijbestuur en door het partijbestuur
erkende platforms en netwerken in de
partij worden uitgenodigd voor het con-
gressen hebben het recht om deel te
nemen aan de beraadslagingen. Deze or-
ganisaties en hun afgevaardigden heb-
ben het recht om voorstellen, amen-
dementen en moties in te dienen op ge-
lijke voet als afdelingen en hun afgevaar-
digden.

14.  Indien behalve de afgevaardigden ook de
aanwezige partijleden stemmen over
zaken, dan vertegenwoordigen de stem-
men van de afgevaardigden en de leden
van het partijbestuur 75% van de uitslag
en de stemmen van de overige aanwe-
zige partijleden 25% van de uitslag. Een
afgevaardigde kan niet tegelijk een stem
uitbrengen als afgevaardigde en als lid.

15.  Het partijbestuur kan anderen uitnodi-
gen om het congres bij te wonen. Het
presidium kan anderen dan die mogen
deelnemen aan de beraadslaging het
woord verlenen.

Overige bepalingen

16.  Het congres is openbaar, tenzij het be-
sluit om een deel van de agenda besloten
te behandelen. Een dergelijke beslissing
wordt genomen door de afgevaardigden
als bedoeld in lid 10 en de leden van het
partijbestuur.

V  
   

Vervalt.

Vervalt.

Verplaatst, opgenomen
als nieuw lid 3.

Eerste zin verplaatst naar
lid 1, rest vervalt.

17.  In de reglementen worden regels gege-
ven ten aanzien van de voorbereiding en
het verloop van het congres. Daarvan
kan worden afgeweken, indien het con-
gres een spoedeisend karakter heeft. Het
partijbestuur voorziet in afwijkingen in
de voorbereiding en het verloop, na over-
leg met het presidium, en maakt die be-
kend aan de leden van de partij.

18. Het presidium kan voorafgaand aan het
congres vergaderingen beleggen waarbij
bespreking van de voorstellen bij be-
paalde agendapunten kan plaatsvinden.
Indien bij dergelijke vergaderingen in
ieder geval de afgevaardigden van de af-
delingen zijn uitgenodigd, is sprake van
een voorbereidend congres. In dat geval
kan door een dergelijke vergadering een
a   

       
    

    
    

    Het hoogste gezag van het gewest ligt bij
d      

    
    

     
    

     
       

    
     

     
    
   

    Het gewest wordt bestuurd door een be-
s       

     
       

      
     
     

18.  In de reglementen worden regels gege-
ven ten aanzien van de voorbereiding en
het verloop van het congres. Daarvan
kan worden afgeweken, indien het con-
gres een spoedeisend karakter heeft. Het
partijbestuur voorziet in afwijkingen in
de voorbereiding en het verloop, na over-
leg met het presidium, en maakt die be-
kend aan de leden van de partij.

3     Het hoogste gezag van het gewest ligt bij
d      

    
    

     
    

       
    

    Het gewest wordt bestuurd door een be-
s       

     
       

      
     
     

Wordt lid 18.

Vervalt, de gewestelijke
voorcongressen nieuwe
stijl zijn als nieuw lid 11
opgenomen.

D    
 

    
   

   
   

    

    Het gewest is de geleding van de partij, waarin de afdelingen in één provincie deelnemen.

2    Het gewest heeft als doel deel te nemen aan de provinciale politiek en het bestuur van de in die provincie gevestigde

w                  

 

        �     
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Amendementen

7. Utrecht (contactpersoon: Raaijmakers, Ilse, I.K.J.)
Ingediend op: 10-12-2015
Heerenveen
Wijzigen: "Alle in het gewest woonachtige leden worden uitgenodigd voor een gewestelijke vergadering en
mogen deelnemen aan de beraadslaging. De besluiten worden genomen door de leden van het gewest en de
leden van het bestuur.”
wijzigen in:
Alle in het gewest woonachtige leden hebben toegang tot de gewestelijke vergadering en hebben daar ieder
één stem.
Toelichting: Omdat de leden van het gewestbestuur ook lid van het gewest zijn, is het niet nodig om apart te
bepalen dat ze stemrecht hebben. De nieuwe formulering is korter en volgt artikel 2:38 lid 1 BW. Het is niet
nodig om apart te spreken van beraadslaging en besluitvorming omdat alle leden nu een stem hebben.

Preadvies: OVERNEMEN
Formulering is inderdaad helderder.

De leden 1 tot en met 6 zijn ongewijzigd.

       
      
     
     
     

    
      
       

      

      
   

     
   
    

      
     

     
     

afhandelingsvoorstel worden vastgesteld
over de orde tijdens het congres van de
in een dergelijke vergadering besproken
onderwerpen. Een dergelijk voorstel kan
door het congres worden gewijzigd.

3.    Het hoogste gezag van het gewest ligt bij
de gewestelijke vergadering. Alle in het
gewest woonachtige leden worden uitge-
nodigd voor een gewestelijke vergade-
ring en mogen deelnemen aan de
beraadslaging. De besluiten worden ge-
nomen door afgevaardigden van de afde-
lingen en de leden van het bestuur. Aan
de afgevaardigden wordt een stemge-
wicht toegekend dat afhankelijk is van
het aantal leden dat zij vertegenwoordi-
gen. Afgevaardigden nemen deel zonder
een gebonden stemopdracht. 

5     Het gewest wordt bestuurd door een be-
s       

     
       

      
     
     

       
      
     
     
     

    
      
       

      

3.    Het hoogste gezag van het gewest ligt bij
de gewestelijke vergadering. Alle in het
gewest woonachtige leden worden uitge-
nodigd voor een gewestelijke vergade-
ring en mogen deelnemen aan de
beraadslaging. De besluiten worden ge-
nomen door de leden van het gewest en
de leden van het bestuur.

5     Het gewest wordt bestuurd door een be-
s       

     
       

      
     
     

  

  
 

     

De afgevaardigde naar de
gewestelijke vergadering
vervalt.

D     
   

   
   

Artikel 7 – Het gewest

1.    Het gewest is de geleding van de partij, waarin de afdelingen in één provincie deelnemen.

2.   Het gewest heeft als doel deel te nemen aan de provinciale politiek en het bestuur van de in die provincie gevestigde

waterschappen, en om binnen de kaders die het partijbestuur geeft het functioneren van de partij als vereniging te

ondersteunen. 

4         �     

       
     

      
     

      
      
   
      

     
       

   
      
    

    

   Leden van de Provinciale Statenfractie,
l      

        
    

     
     

     
     

  

7.   Voorstellen, amendementen en moties
kunnen worden ingediend door het par-
tijbestuur of door (de afgevaardigden
van) de afdelingen en de gewesten, als-
mede de (afgevaardigden van de) Jonge
Socialisten, de neveninstellingen en de
door het partijbestuur erkende platforms
en netwerken, zoals bepaald in lid 11. Elk

w        
     

      
     

      
      
   
      

     
       

   
   

   Leden van de Provinciale Statenfractie,
l      

        
    

     
    

      
   

7.   Voorstellen, amendementen en moties
kunnen worden ingediend door ieder lid
en door het partijbestuur. Bepalingen
over dit recht van initiatief zijn geregeld
in het reglement. 

O   
   

     
   

De afgevaardigde naar de
Politieke Ledenraad ver-
valt.

A      
    De Politieke Ledenraad adviseert het partijbestuur, de politiek leider, de fracties in Tweede Kamer en Eerste Kamer

e                  
   �      

   Het partijbestuur bepaalt de datum en de plaats waar de Politieke Ledenraad wordt gehouden. Tevens bepaalt het
p       

    Op verzoek van afdelingen die samen minstens 10% van de leden tellen of op verzoek van minstens 5 gewesten,
w                

        

   Op verzoek van de Tweede Kamerfractie, de Eerste Kamerfractie of de delegatie in het Europees Parlement wordt
e                

      

    De Politieke Ledenraad stelt de agenda vast, op voorstel van het presidium. Het presidium doet zijn voorstel over de
a                   

                   
                  

   Het presidium leidt de vergadering en bewaakt de agenda en de afhandeling.�Het presidium kan voorafgaande aan
d             

       
     

      
     

      
      
   
      

     
       

   
      
    

    

   Leden van de Provinciale Statenfractie,
l      

        
    

     
     

     
     

  

   Voorstellen, amendementen en moties
k      

    
      
     

    
    

       

       
     

      
     

      
      
   
      

     
       

   
   

   Leden van de Provinciale Statenfractie,
l      

        
    

     
    

      
   

   Voorstellen, amendementen en moties
k      

    
      

   

  
   

     
   

   
  

     
    De Politieke Ledenraad adviseert het partijbestuur, de politiek leider, de fracties in Tweede Kamer en Eerste Kamer

e                  
   �      

   Het partijbestuur bepaalt de datum en de plaats waar de Politieke Ledenraad wordt gehouden. Tevens bepaalt het
p       

    Op verzoek van afdelingen die samen minstens 10% van de leden tellen of op verzoek van minstens 5 gewesten,
w                

        

   Op verzoek van de Tweede Kamerfractie, de Eerste Kamerfractie of de delegatie in het Europees Parlement wordt
e                

      

    De Politieke Ledenraad stelt de agenda vast, op voorstel van het presidium. Het presidium doet zijn voorstel over de
a                   

                   
                  

   Het presidium leidt de vergadering en bewaakt de agenda en de afhandeling.�Het presidium kan voorafgaande aan
d             
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lid heeft het recht voorstellen en moties
in te dienen ter behandeling in de Poli-
tieke Ledenraad; bepalingen over dit
recht van initiatief zijn geregeld in het
reglement. 

1       
     

      
   

     
     

    
    
     

      
     

      
      
      

   
    

       
    

      
     
     

     
   

    
     

      
    

       
     
    
        

      
     
       

     
  

  Het partijbestuur kan anderen uitnodi-
g       

     
     
    

  Voor vergaderingen van de Politieke Le-
d       

  
   
    
 

  
   
    
 

    
  
     

  
    
    
    
    

  
  

  

  

   Vergaderingen van de Politieke Ledenraad zijn openbaar, tenzij de vergadering besluit om een deel van de agenda
b    

   Alle leden hebben toegang tot de Politieke Ledenraad en kunnen deelnemen aan de beraadslaging en stemmingen. 

     
      

     
     
    

  Voor vergaderingen van de Politieke Le-
d       

      
       

    
      

 

10. Aan de vergaderingen nemen in ieder
geval afgevaardigden deel van de gewes-
ten en van grote afdelingen of regionaal
gebundelde afdelingen. Deze afgevaar-
digden nemen deel zonder een gebon-
den stemopdracht. Na afloop van een
vergadering van de Politieke Ledenraad
legt een afgevaardigde verantwoording af
aan de geleding die hij vertegenwoor-
digde met betrekking tot het verloop van
de vergadering en zijn stemgedrag. 

11. Behalve de afgevaardigden als bedoeld in
lid 10 stemmen ook de overige aanwe-
zige partijleden over de moties en voor-
stellen. Daarbij vertegenwoordigen de
stemmen van de afgevaardigden 50%
van de uitslag en de stemmen van de
overige aanwezige partijleden 50% van
de uitslag. Een afgevaardigde kan niet te-
gelijk een stem uitbrengen als afgevaar-
digde en als lid.  

12. Afgevaardigden van de Jonge Socialisten,
neveninstellingen waarvan de statuten
zijn goedgekeurd door het partijbestuur
en door het partijbestuur erkende plat-
forms en netwerken in de partij worden
uitgenodigd voor de Politieke Ledenraad
e  hebben het recht om deel te nemen
a      

    
        

      
     
       

     
  

  Het partijbestuur kan anderen uitnodi-
g       

     
     
    

  Voor vergaderingen van de Politieke Le-
d       

Omdat de afgevaardigde
naar de politieke leden-
raad vervalt, kan dit lid
worden geschrapt.

Omdat de afgevaardigde
naar de politieke leden-
raad vervalt, kan dit lid
worden geschrapt.

Dit lid vervalt. De functie
van afgevaardigde vervalt,
en leden van de hier ge-
noemde organisaties heb-
ben reeds, indien zij lid
zijn van de partij, het
r h   llen in te
d     

  
  

  

  

   Vergaderingen van de Politieke Ledenraad zijn openbaar, tenzij de vergadering besluit om een deel van de agenda
b    

   Alle leden hebben toegang tot de Politieke Ledenraad en kunnen deelnemen aan de beraadslaging en stemmingen. 

     
      

     
     
    

  Voor vergaderingen van de Politieke Le-
d       

      
       

    
      

 

      
     

      
   

     
     

    
    
     

      
     

      
      
      

   
    

       
    

      
     
     

     
   

    
     

      
    

       
     
    
        

      
     
       

     
  

  Het partijbestuur kan anderen uitnodi-
g       

     
     
    

  Voor vergaderingen van de Politieke Le-
d       

  
   
    
 

  
   
    
 

    
  
     

  
    
    
    
    

  
  

  

  

   Vergaderingen van de Politieke Ledenraad zijn openbaar, tenzij de vergadering besluit om een deel van de agenda
b    

   Alle leden hebben toegang tot de Politieke Ledenraad en kunnen deelnemen aan de beraadslaging en stemmingen. 

     
      

     
     
    

  Voor vergaderingen van de Politieke Le-
d       

Amendementen

8. Amsterdam Nieuw-West (contactpersoon: Aertsen, Hans, J.E.)
Ingediend op: 07-12-2015
Alphen aan den Rijn, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Zuid, Amsterdam West, Amsterdam Oost,
Amsterdam Noord, Amsterdam Centrum, Amsterdam, Ridderkerk, Edam-Volendam/Zeevang
Toevoegen: Op verzoek van minstens 500 leden wordt op een eerstvolgende Politieke ledenraad een agenda-
punt opgevoerd.
Toelichting: Analoog aan artikel 8 bij het congres deze bepaling ook opnemen voor een Politieke Ledenraad.

Preadvies: AFWIJZEN
In artikel 8 lid 3 is geregeld dat op verzoek van afdelingen die samen minstens 10% van de leden tellen of op
verzoek van minstens 5 gewesten een agendapunt kan worden opgevoerd etc. Er ligt geen voorstel om dit te
wijzigen. Maar dit zou analoog aan artikel 5 lid 8 aangepast kunnen worden.

NIEUW tekstvoorstel Partijbestuur:
Nieuw lid 3:
3. Op verzoek van 750 leden wordt op een eerstvolgende Politieke Ledenraad een agendapunt opgevoerd.
Als de behandeling van dat onderwerp dat vergt wordt daarvoor een Politieke Ledenraad bijeengeroepen.

De leden 8 en 9 zijn ongewijzigd.
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50

in Tweede Kamer en Eerste Kamer en
van de delegatie in het Europees Parle-
ment en bewindspersonen die lid zijn
van de partij, uitgenodigd. Zij nemen
evenals de leden van het partijbestuur
deel aan de vergadering met raadge-
vende stem. 

Artikel 10 – Het partijbestuur

De leden 1 tot en met 9: ongewijzigd.

10. Leden van het partijbestuur mogen geen
afgevaardigde zijn naar het congres of lid
zijn van de Politieke Ledenraad of de
Verenigingsraad, het presidium of de be-
roepscommissie. 

De leden 11 tot en met 15: ongewijzigd.

Artikel 11 – Het presidium

De leden 1 tot en met 4: ongewijzigd.

5.    Leden van het presidium mogen geen lid
zijn van het partijbestuur of afgevaar-
digde zijn naar het congres, de Politieke
Ledenraad en de Verenigingsraad, dan
wel lid zijn van de fractie in de Tweede
of Eerste Kamer, of van de delegatie in
het Europees Parlement. 

10. Leden van het partijbestuur mogen geen
lid zijn van de Verenigingsraad, het pre-
sidium of de beroepscommissie.

5.    Leden van het presidium mogen geen lid
zijn van het partijbestuur of afgevaar-
digde naar de Verenigingsraad, dan wel
lid zijn van de fractie in de Tweede of
Eerste Kamer, of van de delegatie in het
Europees Parlement.

Aangezien de functie van
afgevaardigde naar het
congres en de politieke le-
denraad vervalt, vervalt
ook de regel dat leden van
het partijbestuur geen af-
gevaardigde mogen zijn.

Omdat de functie van af-
gevaardigde vervalt, geldt
hetzelfde voor de regel dat
presidiumleden geen afge-
vaardigde mogen zijn. De
enige uitzondering is de
verenigingsraad, omdat
de functie van afgevaar-
digde daar wel blijft be-
staan. 

      in Tweede Kamer en Eerste Kamer en
van de delegatie in het Europees Parle-
ment en bewindspersonen die lid zijn
van de partij, uitgenodigd. Zij nemen
evenals de leden van het partijbestuur
deel aan de vergadering met raadge-
vende stem. 

18

      
       

    
      

 

      
     

      
   

     
     

    
    
     

      
     

      
      
      

   
    

       
    

      
     
     

     
   

    
     

      
    

en hebben het recht om deel te nemen
aan de beraadslagingen. Zij hebben het
recht om voorstellen, amendementen en
moties in te dienen op gelijke voet als de
afgevaardigden als bedoeld in lid 7. In-
dien de hier bedoelde afgevaardigden lid
zijn van de partij, dan kunnen zij deel-
nemen aan stemmingen op grond van
lid 11. 

13.  Het partijbestuur kan anderen uitnodi-
gen om de Politieke Ledenraad bij te
wonen. Het presidium kan anderen dan
die mogen deelnemen aan de beraadsla-
ging het woord verlenen. 

14.  Voor vergaderingen van de Politieke Le-
denraad worden de leden van de fracties

O   
   
    
 

  
   
    
 

    
  
     

  
    
    

recht om voorstellen in te
dienen en deel te nemen
aan de beraadslagingen
en stemmingen. 

Wordt lid 10.

Wordt lid 11.

8    Vergaderingen van de Politieke Ledenraad zijn openbaar, tenzij de vergadering besluit om een deel van de agenda
b    

                   

10. Het partijbestuur kan anderen uitnodi-
gen om de Politieke Ledenraad bij te
wonen. Het presidium kan anderen dan
die mogen deelnemen aan de beraadsla-
ging het woord verlenen. 

11.  Voor vergaderingen van de Politieke Le-
denraad worden de leden van de fracties



NIEUW tekstvoorstel Partijbestuur:

Toelichting: Bij de behandeling van amendement 10 (in het deel ledendemocratiew – reglementen) is het par-
tijbestuur tot de conclusie gekomen dat ook art. 18 lid 1 statuten aangepast dient te worden in verband met de
nieuwe mogelijkheid van stemmen bij volmacht. Daarom dit nieuwe tekstvoorstel.

Artikel 18. Besluitvorming in de partij
Oude tekst:
1. Besluiten worden genomen door de bevoegde vergadering. Besluiten kunnen alleen worden genomen door
de deelnemers aan de vergadering. In de wijze van besluitvorming voorzien de reglementen.

Nieuwe tekst:
1. Besluiten worden genomen door de deelnemers aan de bevoegde vergadering. Voor het stemmen kan het
verantwoordelijk bestuur de applicatie genoemd in artikel 5 lid 7 beschikbaar maken. In dat geval is het ver-
lenen van volmachten mogelijk. In de reglementen wordt het gebruik van de applicatie, het verlenen en ont-
vangen van volmachten en de wijze van besluitvorming nader geregeld.
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  Voor vergaderingen van de Politieke Le-
d       

  
   
    
 

  
   
    
 

    
  
     

  
    
    
    
    

  
  

  

  

                   
   

                   

     
      

     
     
    

  Voor vergaderingen van de Politieke Le-
d       



1.    Vergaderingen van partijgeledingen
kunnen alleen worden gehouden, indien
zij die toegang hebben tot die vergade-
ring daarvan tijdig op de hoogte zijn ge-
steld, met vermelding van tijd en plaats
en de te behandelen agendapunten of
onderwerpen.

2. De deelnemers aan een vergadering zijn
de leden die deel uitmaken van de gele-
ding die vergadert en die in persoon aan-
wezig zijn. Stemmen zijn niet
overdraagbaar en stemmen bij volmacht
is niet toegestaan.

      

1.    Vergaderingen van partijgeledingen
kunnen alleen worden gehouden, indien
zij die toegang hebben tot die vergade-
ring daarvan tijdig op de hoogte zijn ge-
steld, met vermelding van tijd, plaats en
de te behandelen agendapunten of on-
derwerpen en tevens of de vergadering
te volgen is via internet en men via de
stemapplicatie kan deelnemen.

2.   De deelnemers aan een vergadering zijn
de leden die deel uitmaken van de gele-
ding die vergadert en die in persoon aan-
wezig zijn dan wel die zijn ingelogd
middels de applicatie.

3.    Stemmen bij volmacht is toegestaan
wanneer de stemapplicatie gebruikt
wordt. Een gemachtigde kan slechts
stemmen namens twee andere leden.

Tevoren moet duidelijk
zijn of men ‘op afstand’
kan deelnemen. 

Ter plekke aanwezig zijn
is niet meer nodig. Vol-
macht kan en is nu gere-
geld in nieuw lid 3.
De vergaderingen kunnen
in persoon worden bijge-
woond of via een live
stream worden gevolgd.
In de huidige situatie
kunnen vergaderingen
ook al via internet worden
gevolgd maar inloggen en
online stemmen behoort
nog niet tot de mogelijk-
heden. Met deze regle-
mentswijziging kan een
bestuur beslissen dat in de
toekomst stemmen mid-
dels de stemapplicatie mo-
gelijk is.

Nieuw lid.
De intentie van de resolu-
tie was om dit bij digitaal
stemmen mogelijk te
maken. Daar wordt het
zo toe beperkt. Gemach-
tigde wordt gemachtigd
voor de gehele vergadering
en niet voor delen van de
agenda. 

Artikel 1.1 Algemene bepalingen (ten aanzien van vergaderorde en besluitvorming

A         
    De agenda wordt vastgesteld door de vergadering, tenzij anders is bepaald in de reglementen. De voorzitter volgt de

a                    

 
Reglementen rechterkolom is amendeerbaar

WIJZIGINGSVOORSTEL LEDENDEMOCRATIE
AMENDEMENTEN EN PREADVIEZEN
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    Vergaderingen van partijgeledingen
k     

      
       
      

     

      
       

       
    

    
  

      

    Vergaderingen van partijgeledingen
k     

      
       
      

     
     

        
  

   De deelnemers aan een vergadering zijn
d        

       
      
  

    Stemmen bij volmacht is toegestaan
w    

    
    

  
    
  

   
    

     
    

  
   

    
  

   
 

    
   

  
    

   
  

    
  

   
 

 
    
     

  
   

   
  
   

     
 

         

Artikel 1.2 Besluiten over de orde van de vergadering
1.    De agenda wordt vastgesteld door de vergadering, tenzij anders is bepaald in de reglementen. De voorzitter volgt de

agenda. De vergadering bepaalt de orde van de vergadering, met inachtneming van het bepaalde in lid 4 tot en met
8.

 
  

2.   Ter vergadering kunnen agendapunten
worden opgevoerd of afgevoerd. Bij het
ter vergadering opvoeren van agenda-
punten kunnen bij deze agendapunten
alleen besluiten worden genomen als
deze spoedeisend zijn. Indien het spoed-
eisend karakter ontbreekt, terwijl wel be-
sluiten voorliggen of voorgelegd kunnen
worden, wordt het agendapunt verdaagd
tot een volgende vergadering of wordt
een nieuwe vergadering uitgeschreven.

4    Elk lid van de vergadering kan een voor-
s       

     
     

  

   Voordat de beraadslaging over een agen-
d      

  
     

    
      
     

   
    
     

    

   De stemming over een voorstel van orde
v      

      
    

   
     

      
      

    
 

2.   Ter vergadering kunnen agendapunten
worden opgevoerd of afgevoerd door de
aanwezige deelnemers. Bij het ter verga-
dering opvoeren van agendapunten kun-
nen bij deze agendapunten alleen
besluiten worden genomen als deze
spoedeisend zijn. Indien het spoedei-
send karakter ontbreekt, terwijl wel be-
sluiten voorliggen of voorgelegd kunnen
worden, wordt het agendapunt verdaagd
tot een volgende vergadering of wordt
een nieuwe vergadering uitgeschreven.

4    E      
     

     
    

     

   Voordat de beraadslaging over een agen-
d      

  
     

    
      

    
   

    
    

    
  

   De stemming over een voorstel van orde
v      

      
      

     
    

   
     

      
      

    
 

Er moet onderscheid ge-
maakt worden tussen
aanwezige deelnemers, en
deelnemers ‘op afstand’
(indien dit voor de verga-
dering mogelijk gemaakt
is).
Dit komt nog een aantal
keer terug.

K  

 

 

    Als spoedeisende besluiten moeten worden genomen door een daartoe bevoegde vergadering, terwijl de bevoegde
v             

                
              

    Het is niet toegestaan een voorstel van orde te doen tijdens een stemming en totdat de uitslag van de stemming is
v    

   Een voorstel van orde is aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen vóór het voorstel is,
w                  

                 

Amendementen

9. Alphen aan den Rijn (contactpersoon: Kalkman, Dick, D.H.)
Ingediend op: 08-12-2015
Zwolle, Ridderkerk, Kampen, Haaksbergen
"Een gemachtigde kan slechts stemmen namens twee andere leden". Wijzigen in: "Een gemachtigde kan
slechts stemmen namens zichzelf en twee andere leden".
Toelichting: Betreft een kleine tekstuele aanpassing voor een eenduidige interpretatie.

Preadvies: AFWIJZEN
Overbodig, het feit dat je namens twee andere partijgenoten kunt stemmen maakt het recht om zelf te stem-
men niet ongedaan. Zie ook amendement 10.

10. Utrecht (contactpersoon: Raaijmakers, Ilse, I.K.J.)
Ingediend op: 10-12-2015
Kampen, Haaksbergen
"Stemmen bij volmacht is toegestaan wanneer de stemapplicatie gebruikt wordt. Een gemachtigde kan slechts
stemmen namens twee andere leden" wijzigen in: Stemmen bij volmacht is slechts toegestaan wanneer de
stemapplicatie gebruikt wordt. Een gemachtigde kan namens ten hoogste twee andere leden stemmen. Een
volmacht wordt schriftelijk gegeven of elektronisch vastgelegd.
Toelichting: Toevoegen van “slechts” in de eerste zin verduidelijkt de strekking ervan. Hetzelfde geldt voor “ten
hoogste” in de tweede zin. De derde zin implementeert artikel 2:38 lid 4 en 5 BW

Preadvies: AFWIJZEN
De essentie van het alleen toestaan van volmachten bij gebruik van de stemapplicatie is dat de volmachten
ook alleen via die applicatie verleend zullen kunnen worden. Het controleren van schriftelijke volmachten is
praktisch onuitvoerbaar, ook al omdat ook de volmacht-ontvanger niet ter plekke aanwezig hoeft te zijn.

NIEUW tekstvoorstel Partijbestuur:
3. Stemmen bij volmacht is slechts toegestaan wanneer de stemapplicatie gebruikt wordt. De volmachten
moeten vóór aanvang van de vergadering via de stemapplicatie verleend worden. Een gemachtigde kan
hoogstens namens twee andere leden stemmen.

Het partijbestuur is bij behandeling van dit amendement tot de conclusie gekomen dat in dit kader ook art. 18
lid 1 Statuten een wijziging behoeft. Zie daarvoor in het deel Ledendemocratie - statuten.

Lid 3 is ongewijzigd
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Lid 5 is ongewijzigd

Lid 8 is ongewijzigd
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4.   Elk lid van de vergadering kan een voor-
stel van orde doen. De voorzitter bepaalt
of een dergelijk voorstel terstond wordt
behandeld of wordt verdaagd naar een
meer geschikt moment.

6    Voordat de beraadslaging over een agen-
d      

  
     

    
      
     

   
    
     

    

   De stemming over een voorstel van orde
v      

      
    

   
     

      
      

    
 

      
     

     
    

    
    

    
     

    
    

     
   

4.   Elke bij de vergadering aanwezige deel-
nemer kan een voorstel van orde doen.
De voorzitter bepaalt of een dergelijk
voorstel terstond wordt behandeld of
wordt verdaagd naar een meer geschikt
moment.

6    Voordat de beraadslaging over een agen-
d      

  
     

    
      

    
   

    
    

    
  

   De stemming over een voorstel van orde
v      

      
      

     
    

   
     

      
      

    
 

   
  

  
  

    
  

    
 

Kleine wijziging.

K  

 

    Als spoedeisende besluiten moeten worden genomen door een daartoe bevoegde vergadering, terwijl de bevoegde
v             

                
              

                        
   

   Een voorstel van orde is aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen vóór het voorstel is,
w                  

                 

      
     

    
    

    
     

     
    
    

     
   

          
      

     
     

  

6.   Voordat de beraadslaging over een agen-
dapunt of onderwerp begint, kan de
voorzitter een afhandelingsvoorstel
doen. Een dergelijk voorstel kan ook
voorafgaande aan de vergadering wor-
den gedaan. Elk lid van de vergadering
kan ten opzichte van dit afhandelings-
voorstel een amendement indienen.
Over het afhandelingsvoorstel wordt be-
sloten voordat het agendapunt of onder-
werp in behandeling wordt genomen.

7.   De stemming over een voorstel van orde
vindt plaats bij handopsteken. De voor-
zitter van een vergadering over een der-
gelijk voorstel een schriftelijke of
elektronische stemming laten plaatsvin-
den als de uitslag onvoldoende duidelijk
is. Ook de vergadering kan besluiten tot
het houden van een schriftelijke of elek-
tronische stemming over een voorstel
van orde.

2    Ter vergadering kunnen agendapunten
w      

     
    

    
    

    
     

    
    

     
   

        
     

     
    

     

6.   Voordat de beraadslaging over een agen-
dapunt of onderwerp begint, kan de
voorzitter een afhandelingsvoorstel
doen. Een dergelijk voorstel kan ook
voorafgaande aan de vergadering wor-
den gedaan. Elke bij de vergadering aan-
wezige deelnemer kan ten opzichte van
dit afhandelingsvoorstel een amende-
ment indienen. Over het afhandelings-
voorstel wordt besloten voordat het
agendapunt of onderwerp in behande-
ling wordt genomen.

7.   De stemming over een voorstel van orde
vindt plaats middels de stemapplicatie of
als deze niet gebruikt wordt bij handop-
steken. In het tweede geval kan de voor-
zitter van een vergadering over een
dergelijk voorstel een schriftelijke of
elektronische stemming laten plaatsvin-
den als de uitslag onvoldoende duidelijk
is. Ook de vergadering kan besluiten tot
het houden van een schriftelijke of elek-
tronische stemming over een voorstel
van orde.

E    
  

  
  

    
  

    
 

 

Kleine wijziging.

Kleine toevoeging.

3     Als spoedeisende besluiten moeten worden genomen door een daartoe bevoegde vergadering, terwijl de bevoegde
v             

                
              

                        
   

   Een voorstel van orde is aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen vóór het voorstel is,
w                  

                 

Artikel 1.4 De uitnodiging voor en verslaglegging van een vergadering

1.    De uitnodiging voor een vergadering en de verslaglegging gebeuren door of onder verantwoordelijkheid van de se-
cretaris van de partijgeleding die vergadert. De verslaglegging van een vergadering kan gebeuren in de vorm van het
vastleggen van de besluiten van de vergadering. 

2.   Het verslag van een vergadering wordt in een volgende vergadering vastgesteld door die vergadering.

3.    Tenzij anders bepaald dient de oproeping voor een vergadering minstens 7 dagen voor de vergadering bij de leden
te zijn die worden uitgenodigd voor die vergadering. In spoedeisende gevallen kan afgeweken worden van gebruike-
lijke termijnen.

A             

    Stemmen uitgebracht met een niet geldige stemkaart, met een niet bij de stemming geldig stembiljet, op kandidaten
d                      

               

   Bij het bepalen van de uitslag worden het aantal uitgebrachte stemmen vermeld, het aantal ongeldige stemmen, het
a                

                 
        

    Bij het bepalen van de uitslag worden ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing gelaten. Een meerderheid
v             

   De voorzitter bepaalt de uitslag van de stemming. Hij kan daarin worden bijgestaan door een commissie van stem-
o                 

                
                

      

4.   Het aankondigen en convoceren van ver-
gaderingen geschiedt met behulp van re-
guliere post of digitale post indien het
digitale adres is door het lid aan de partij
is opgegeven.

4.   Het aankondigen en convoceren van ver-
gaderingen geschiedt met behulp van re-
guliere post of digitale post indien het
digitale adres door het lid aan de partij is
opgegeven.

Woordje ‘is’ teveel eruit
gehaald.

O       
  

    Indien bij een vergadering voor het
s     

       
     

    
 

            
  

   
   

    
   

   
   

 

   
  

 

         

    De uitnodiging voor een vergadering en de verslaglegging gebeuren door of onder verantwoordelijkheid van de se-
c                  

       

   Het verslag van een vergadering wordt in een volgende vergadering vastgesteld door die vergadering.

3     Tenzij anders bepaald dient de oproeping voor een vergadering minstens 7 dagen voor de vergadering bij de leden
t                

 

            

    Stemmen uitgebracht met een niet geldige stemkaart, met een niet bij de stemming geldig stembiljet, op kandidaten
d                      

               

   Bij het bepalen van de uitslag worden het aantal uitgebrachte stemmen vermeld, het aantal ongeldige stemmen, het
a                

                 
        

    Bij het bepalen van de uitslag worden ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing gelaten. Een meerderheid
v             

   De voorzitter bepaalt de uitslag van de stemming. Hij kan daarin worden bijgestaan door een commissie van stem-
o                 

                
                

      

   Het aankondigen en convoceren van ver-
g      

      
        

 

   Het aankondigen en convoceren van ver-
g      

      
        

   

      
  

    Indien bij een vergadering voor het
s     

       
     

    
 

            
  

   
   

    
   

   
   

 

   
  

 



Amendementen

11. Amsterdam Nieuw-West (contactpersoon: Aertsen, Hans, J.E.)
Ingediend op: 07-12-2015
Zwolle, Ridderkerk, Haaksbergen
Wijzigen in (nieuw) lid 6: te allen tijde i.p.v. ten allen tijde
Toelichting: Spellingsfout

Preadvies: OVERNEMEN
Met dank voor de oplettendheid.

12. Rotterdam (contactpersoon: Goudappel, Flora, F.A.N.J.)
Ingediend op: 10-12-2015
Alphen aan den Rijn
Toevoegen: Er wordt zorg gedragen voor een goed beveiligd netwerk ter vergadering.
Toelichting: De wifi-verbinding voor een ieder die op de vergadering met mobiele telefoon stemt dient veilig te
zijn om te voorkomen dat derden toegang krijgen.

Preadvies: AFWIJZEN
Overbodig, spreekt vanzelf. In de Statuten wordt nu geregeld, in art. 5 lid 7 (nieuw), dat het partijbestuur
moet zorgen voor een applicatie waar onder meer mee gestemd kan worden. 
Het tijdens de vergadering voldoende bereikbaar zijn ervan is één van de aspecten waarop de commissie van
stemopneming dient te letten.

         

    De uitnodiging voor een vergadering en de verslaglegging gebeuren door of onder verantwoordelijkheid van de se-
c                  

       

   Het verslag van een vergadering wordt in een volgende vergadering vastgesteld door die vergadering.

3     Tenzij anders bepaald dient de oproeping voor een vergadering minstens 7 dagen voor de vergadering bij de leden
t                

 

            

    Stemmen uitgebracht met een niet geldige stemkaart, met een niet bij de stemming geldig stembiljet, op kandidaten
d                      

               

   Bij het bepalen van de uitslag worden het aantal uitgebrachte stemmen vermeld, het aantal ongeldige stemmen, het
a                

                 
        

    Bij het bepalen van de uitslag worden ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing gelaten. Een meerderheid
v             

   De voorzitter bepaalt de uitslag van de stemming. Hij kan daarin worden bijgestaan door een commissie van stem-
o                 

                
                

      

   Het aankondigen en convoceren van ver-
g      

      
        

 

   Het aankondigen en convoceren van ver-
g      

      
        

   

Over het stemmen met de stemmen 
met de webapplicatie

5.    Indien bij een vergadering voor het
stemmen gebruik gemaakt zal worden
van de applicatie op de website van de
partij wordt altijd een commissie van
stemopneming benoemd als bedoeld in
lid 4.

      De voorzitter doet een voorstel voor de
samenstelling hiervan. 

Nieuw tussenkopje ter in-
troductie van het nieuwe
deel van dit artikel dat
specifiek handelt over mo-
gelijke problemen met het
stemmen met de (digi-
tale) webapplicatie.

In deze commissie moet
technische expertise aan-
wezig zijn.

6.   De commissie van stemopneming heeft
ten allen tijde toegang tot de technische
informatie over de uitvoering van de
stemming, en volgt zo de gang van
zaken.

7    Indien de commissie tijd nodig heeft om
z        

    
      
     

    
           

     
     

     

   De commissie besluit zo snel als moge-
l       

           
     
      

   Indien vanuit de vergadering bezwaar
g       

      
    

          
  

           
   

     
      
      

 

        
    

     

  Volgende stemmingen vinden plaats
z      

     
      

Dit betreft o.m. de her-
komst op IP-adres, aantal
per IP-adres, aantal aan-
meldpogingen, etc. 
Niet de uitgebrachte stem.

I     
  

   
   

   
 

    
 
  

   
    
    

  

    
   

    
    

  
    

   
   

   
    

  
   

  
  

  

   De commissie van stemopneming heeft
t       

     
      

7.   Indien de commissie tijd nodig heeft om
zich er van te overtuigen dat de stem-
ming ordentelijk en zonder technisch
falen is verlopen informeert ze de voor-
zitter van de vergadering. Deze schorst
de vergadering voor korte tijd.

      De commissie kan om nadere techni-
s      

     
     

   De commissie besluit zo snel als moge-
l       

           
     
      

   Indien vanuit de vergadering bezwaar
g       

      
    

          
  

           
   

     
      
      

 

        
    

     

  Volgende stemmingen vinden plaats
z      

     
      

    
   

   
  

   

    
  

   
   

   
 

    
 
  

   
    
    

  

    
   

    
    

  
    

   
   

   
    

  
   

  
  

  

De leden 1 tot en met 4 zijn ongewijzigd.

         

    De uitnodiging voor een vergadering en de verslaglegging gebeuren door of onder verantwoordelijkheid van de se-
c                  

       

   Het verslag van een vergadering wordt in een volgende vergadering vastgesteld door die vergadering.

3     Tenzij anders bepaald dient de oproeping voor een vergadering minstens 7 dagen voor de vergadering bij de leden
t                

 

            

    Stemmen uitgebracht met een niet geldige stemkaart, met een niet bij de stemming geldig stembiljet, op kandidaten
d                      

               

   Bij het bepalen van de uitslag worden het aantal uitgebrachte stemmen vermeld, het aantal ongeldige stemmen, het
a                

                 
        

    Bij het bepalen van de uitslag worden ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing gelaten. Een meerderheid
v             

   De voorzitter bepaalt de uitslag van de stemming. Hij kan daarin worden bijgestaan door een commissie van stem-
o                 

                
                

      

   Het aankondigen en convoceren van ver-
g      

      
        

 

   Het aankondigen en convoceren van ver-
g      

      
        

   

      
  

    Indien bij een vergadering voor het
s     

       
     

    
 

            
  

   
   

    
   

   
   

 

   
  

 

         

    De uitnodiging voor een vergadering en de verslaglegging gebeuren door of onder verantwoordelijkheid van de se-
c                  

       

   Het verslag van een vergadering wordt in een volgende vergadering vastgesteld door die vergadering.

3     Tenzij anders bepaald dient de oproeping voor een vergadering minstens 7 dagen voor de vergadering bij de leden
t                

 

            

    Stemmen uitgebracht met een niet geldige stemkaart, met een niet bij de stemming geldig stembiljet, op kandidaten
d                      

               

   Bij het bepalen van de uitslag worden het aantal uitgebrachte stemmen vermeld, het aantal ongeldige stemmen, het
a                

                 
        

    Bij het bepalen van de uitslag worden ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing gelaten. Een meerderheid
v             

   De voorzitter bepaalt de uitslag van de stemming. Hij kan daarin worden bijgestaan door een commissie van stem-
o                 

                
                

      

   Het aankondigen en convoceren van ver-
g      

      
        

 

   Het aankondigen en convoceren van ver-
g      

      
        

   

      
  

    Indien bij een vergadering voor het
s     
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   Voordat de beraadslaging over een agen-
d      

  
     

    
      
     

   
    
     

    

   De stemming over een voorstel van orde
v      

      
    

   
     

      
      

    
 

      
     

     
    

    
    

    
     

    
    

     
   

        
     

     
    

     

   Voordat de beraadslaging over een agen-
d      

  
     

    
      

    
   

    
    

    
  

   De stemming over een voorstel van orde
v      

      
      

     
    

   
     

      
      

    
 

   
  

  
  

    
  

    
 

 

 

 

    Als spoedeisende besluiten moeten worden genomen door een daartoe bevoegde vergadering, terwijl de bevoegde
v             

                
              

                        
   

   Een voorstel van orde is aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen vóór het voorstel is,
w                  

                 

      
     

    
    

    
     

     
    
    

     
   

          
      

     
     

  

   Voordat de beraadslaging over een agen-
d      

  
     

    
      
     

   
    
     

    

   De stemming over een voorstel van orde
v      

      
    

   
     

      
      

    
 

      
     

     
    

    
    

    
     

    
    

     
   

        
     

     
    

     

   Voordat de beraadslaging over een agen-
d      

  
     

    
      

    
   

    
    

    
  

   De stemming over een voorstel van orde
v      

      
      

     
    

   
     

      
      

    
 

   
  

  
  

    
  

    
 

 

 

 

    Als spoedeisende besluiten moeten worden genomen door een daartoe bevoegde vergadering, terwijl de bevoegde
v             

                
              

                        
   

   Een voorstel van orde is aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen vóór het voorstel is,
w                  

                 

         

    De uitnodiging voor een vergadering en de verslaglegging gebeuren door of onder verantwoordelijkheid van de se-
c                  

       

   Het verslag van een vergadering wordt in een volgende vergadering vastgesteld door die vergadering.

3     Tenzij anders bepaald dient de oproeping voor een vergadering minstens 7 dagen voor de vergadering bij de leden
t                

 

            

    Stemmen uitgebracht met een niet geldige stemkaart, met een niet bij de stemming geldig stembiljet, op kandidaten
d                      

               

   Bij het bepalen van de uitslag worden het aantal uitgebrachte stemmen vermeld, het aantal ongeldige stemmen, het
a                

                 
        

    Bij het bepalen van de uitslag worden ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing gelaten. Een meerderheid
v             

   De voorzitter bepaalt de uitslag van de stemming. Hij kan daarin worden bijgestaan door een commissie van stem-
o                 

                
                

      

   Het aankondigen en convoceren van ver-
g      

      
        

 

   Het aankondigen en convoceren van ver-
g      

      
        

   

      
  

    Indien bij een vergadering voor het
s     

       
     

    
 

            
  

   
   

    
   

   
   

 

   
  

 

         

    De uitnodiging voor een vergadering en de verslaglegging gebeuren door of onder verantwoordelijkheid van de se-
c                  

       

   Het verslag van een vergadering wordt in een volgende vergadering vastgesteld door die vergadering.

3     Tenzij anders bepaald dient de oproeping voor een vergadering minstens 7 dagen voor de vergadering bij de leden
t                

 

            

    Stemmen uitgebracht met een niet geldige stemkaart, met een niet bij de stemming geldig stembiljet, op kandidaten
d                      

               

   Bij het bepalen van de uitslag worden het aantal uitgebrachte stemmen vermeld, het aantal ongeldige stemmen, het
a                

                 
        

    Bij het bepalen van de uitslag worden ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing gelaten. Een meerderheid
v             

   De voorzitter bepaalt de uitslag van de stemming. Hij kan daarin worden bijgestaan door een commissie van stem-
o                 

                
                

      

   Het aankondigen en convoceren van ver-
g      

      
        

 

   Het aankondigen en convoceren van ver-
g      

      
        

   

      
  

    Indien bij een vergadering voor het
s     

       
     

    
 

            
  

   
   

    
   

   
   

 

   
  

 



Amendementen

13. Rotterdam (contactpersoon: Goudappel, Flora, F.A.N.J.)
Ingediend op: 10-12-2015
Toevoegen: Bij stemming over personen kan uitsluitend schriftelijk of met stemkastjes worden gestemd.
Toelichting: De traditie om niet door middel van handopsteken te stemmen over personen dient te worden
gehandhaafd in elk onderdeel van de procedure.
Toelichting: Er kan dus dan alleen nog bij handopsteken gestemd worden (als dat gezien de aard van de stem-
ming toegestaan is), schriftelijk, of –als daar in voorzien is- op elektronische wijze (met ‘stemkastjes’). 

Preadvies: AFWIJZEN
In artikel 1.9 lid 2 (niet gewijzigd) is geregeld dat stemmen over personen altijd schriftelijk of langs elektroni-
sche weg dient te gebeuren vanwege de vertrouwelijkheid. De stemming waarop in lid 9 wordt gedoeld gaat
uitsluitend over de geldigheid van de stemming.

Amendementen

14. Zwolle (contactpersoon: Rietman, Lennart, L.N.)
Ingediend op: 10-12-2015
Kampen, Losser, Almelo, Borne, Haaksbergen
Wijzigen: Tijdens de wedstrijd mogen de spelregels niet worden gewijzigd. De huidige formulering van lid 7
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   De commissie van stemopneming heeft
t       

     
      

   Indien de commissie tijd nodig heeft om
z        

    
      
     

    
           

sche informatie over de zojuist uitge-
voerde stemming vragen, en kan zich
laten adviseren door ter zake deskundi-
gen.

8.   De commissie besluit zo snel als moge-
lijk over de geldigheid van de stemming.

      De voorzitter van de commissie infor-
meert de vergadering terstond over dit
besluit, en licht dit zo nodig toe.

9.   Indien vanuit de vergadering bezwaar
gemaakt wordt tegen de conclusie van de
commissie geeft de voorzitter van de ver-
gadering gelegenheid tot discussie daar-
over.

      Vervolgens wordt bij handopsteken over
de geldigheid besloten.

      De voorzitter kan een schriftelijke of
elektronische stemming laten plaatsvin-
den als de uitslag onvoldoende duidelijk
is. Ook de vergadering kan besluiten tot
het houden van een schriftelijke of elek-
tronische stemming.

1         
    

     

  Volgende stemmingen vinden plaats
z      

     
      

    
   

   
  

   

Indien het oordeel van de
commissie van stemopne-
ming in twijfel getrokken
wordt beslissen de aanwe-
zige deelnemers aan de
vergadering. Stemmen
via de applicatie is dan
niet mogelijk.
(Met een ‘elektronische
stemming’ wordt, zoals el-
ders in het Reglement, ge-
doeld op het al bestaande
systeem met ‘stemkast-
jes').

E     
   

    
    

  
    

   
   

   
    

  
   

  
  

  

   De commissie van stemopneming heeft
t       

     
      

   Indien de commissie tijd nodig heeft om
z        

    
      
     

    
           

     
     

     

   De commissie besluit zo snel als moge-
l       

           
     
      

   Indien vanuit de vergadering bezwaar
g       

      
    

          
  

           
   

     
      
      

 

10. Indien de stemming als niet geldig is be-
oordeeld, wordt de stemming herhaald
zonder de applicatie te gebruiken. 

1   Volgende stemmingen vinden plaats
z      

     
      

    
   

   
  

   

    
  

   
   

   
 

    
 
  

   
    
    

  

Er kan dus dan alleen
nog bij handopsteken ge-
stemd worden (als dat ge-
zien de aard van de
stemming toegestaan is),
schriftelijk, of –als daar in
voorzien is- op elektroni-
sche wijze (met ‘stemkast-
jes’).

D    
    

  
   

  
  

  



t/m 10 maakt het mogelijk dat leden die fysiek 'binnen' in de zaal aanwezig zijn d.m.v. in twijfel trekken van de
commissie van stemopneming (9) en het dwingen van overgang tot stemming zonder applicatie (10) de leden
'buiten' in het land buiten spel zetten. Als bij twijfel of technische mankementen de applicatie uitgeschakeld
wordt, dient stemming te worden uitgesteld tot deze twijfel of mankementen zijn opgelost en álle leden ('bin-
nen' en 'buiten') weer volwaardig kunnen meebeslissen. Als dit verdaging van de stemming / vergadering tot
resultaat heeft dan zij dat zo.
Toelichting: Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als locaties van waaraf niet-geldige stemmen zijn uitgebracht
geblokkeerd zijn, of wanneer de technische problemen verholpen zijn. 

Preadvies: AFWIJZEN
Zwolle c.s. hebben op zich wel een punt. Hier is ook in de voorbereiding, mede in relatie tot de ontwikkeling
van de benodigde applicatie, bij stilgestaan. Het verdagen van de vergadering lost het probleem echter niet
op, en heeft bovendien grote nadelen. Wanneer de vergadering opnieuw bijeenkomt hebben de aanwezigen
de mogelijkheid hetzelfde scenario opnieuw te volgen. Besluitvorming kan zo geheel geblokkeerd worden.
Bovendien is besluitvorming vaak gebonden aan wettelijke termijnen (zoals bij het vaststellen van kandidaten-
lijsten), en kan de partij het zich niet altijd permitteren bij een aantal onderwerpen tijdelijk ‘geen standpunt’
te hebben. Dit nog los van de praktische en financiële problemen die verdaging en opnieuw bijeenroepen mee
zich meebrengen. 
De gekozen oplossing is o.i. de minst slechte.
Niettemin, het tijdens de vergadering enige tijd uitstellen van de stemming totdat technische problemen zijn
opgelost is op zich een goede optie, die in de oorspronkelijk voorgestelde tekst ontbreekt. Daarom:

NIEUW tekstvoorstel Partijbestuur:
10. Indien de stemming als niet geldig is beoordeeld, kan de commissie van stemopneming de stemming uit-
stellen om het gebleken probleem te verhelpen. Wanneer dit naar het oordeel van de commissie niet binnen
redelijke termijn lukt, wordt de stemming herhaald zonder de applicatie te gebruiken.

       
      

     
      

         
       
    
      
     

    
           

     
     

     

         
      

           
     
      

   Indien vanuit de vergadering bezwaar
g       

      
    

          
  

           
   

     
      
      

 

        
    

     

11.  Volgende stemmingen vinden plaats
zonder de applicatie te gebruiken, totdat
de commissie van stemopneming tot de
conclusie komt dat dit weer mogelijk is.

D     
   

   
  

   

    
  

   
   

   
 

    
 
  

   
    
    

  

    
   

    
    

  
    

   
   

Dit kan bijvoorbeeld het
geval zijn als locaties van
waaraf niet-geldige stem-
men zijn uitgebracht ge-
blokkeerd zijn, of
wanneer de technische
problemen verholpen zijn.

       
      

     
      

         
       
    
      
     

    
           

     
     

     

         
      

           
     
      

       
      

      
    

          
  

           
   

     
      
      

 

        
    

     

  Volgende stemmingen vinden plaats
z      

     
      

    
   

   
  

   

    
  

   
   

   
 

    
 
  

   
    
    

  

    
   

    
    

  
    

   
   

   
    

  
   

  
  

  

   De commissie van stemopneming heeft
t       

     
      

   Indien de commissie tijd nodig heeft om
z        

    
      
     

    
           

     
     

     

   De commissie besluit zo snel als moge-
l       

           
     
      

   Indien vanuit de vergadering bezwaar
g       

      
    

          
  

           
   

     
      
      

 

        
    

     

  Volgende stemmingen vinden plaats
z      

     
      

    
   

   
  

   

    
  

   
   

   
 

    
 
  

   
    
    

  

    
   

    
    

  
    

   
   

   
    

  
   

  
  

  

Amendementen

15. Zwolle (contactpersoon: Rietman, Lennart, L.N.)
Ingediend op: 10-12-2015
Kampen, Losser, Almelo, Borne, Haaksbergen
Wijzigen: Zie amendement 14 op lid 10. 

Preadvies: AFWIJZEN
Zie motivatie bij amendement 14.

Artikel 1.6 Besluitvorming over zaken

1     De besluitvorming over zaken betreft de vaststelling van:
a    resoluties en programma�s;
b    procedures en plannen;
c     statuten en reglementen;
d    begrotingen en jaarverslagen;
e    moties die uitmonden in een opdracht;
f     overige besluiten van een daartoe bevoegde vergadering niet zijnde besluiten over de orde van de vergadering.

2    Een besluit kan alleen worden genomen door de geleding of de functionaris die op grond van de statuten of regle-
m                   

              

    Voorstellen tot het nemen van een besluit worden gedaan door de geledingen die in de statuten en reglementen zijn
g                

                 
                 

                 
               

              
   

    Indien de geleding of het lid dat een voorstel heeft ingediend besluit tot aanpassing van dat voorstel, dan geldt vanaf
d                  

                
                

              
          

   Elke daartoe bevoegde geleding of lid van
e      

    
      
    
     

    
      

     
      

     
    

       
     
     
     
       

   Elke daartoe bevoegde geleding of d
     

     
      

   
      

    
      

     
     

    
       

     
      

    
      

      
    
      
      
     

    

   Het indienen, wijzigen of intrekken van
e       

    
     

     
     

  

   Het indienen, wijzigen of intrekken van
e       

    
     

   
 

     

De leden 1, 2 en 3 zijn ongewijzigd.

    

    De besluitvorming over zaken betreft de vaststelling van:
a    resoluties en programma�s;
b    procedures en plannen;
c     statuten en reglementen;
d    begrotingen en jaarverslagen;
e    moties die uitmonden in een opdracht;
f     overige besluiten van een daartoe bevoegde vergadering niet zijnde besluiten over de orde van de vergadering.

2    Een besluit kan alleen worden genomen door de geleding of de functionaris die op grond van de statuten of regle-
m                   

              

    Voorstellen tot het nemen van een besluit worden gedaan door de geledingen die in de statuten en reglementen zijn
g                

                 
                 

                 
               

              
   

    Indien de geleding of het lid dat een voorstel heeft ingediend besluit tot aanpassing van dat voorstel, dan geldt vanaf
d                  

                
                

              
          

4.   Elke daartoe bevoegde geleding of lid van
een vergadering kan ten opzichte van
een voorstel een amendement indienen
dat strekt tot wijziging van een voorge-
legd voorstel. Deze amendementen zijn
vanaf het moment van indiening onder-
d     

      
     

      
     

    
       
     
     
     
       

4.   Elke daartoe bevoegde geleding of deel-
nemer van een vergadering kan ten op-
zichte van een voorstel een amendement
indienen dat strekt tot wijziging van een
voorgelegd voorstel. Deze amendemen-
ten zijn vanaf het moment van indiening
o     

      
     
     

    
       

     
      

    
      

      
    
      
      
     

Lid is veranderd in deel-
nemer.

6    Het indienen, wijzigen of intrekken van
e       

    
     

     
     

  

   Het indienen, wijzigen of intrekken van
e       
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     �
     
      
     
        
                   

                      
                  

              

                      
               

                 
                 

                 
               

              
   

    Indien de geleding of het lid dat een voorstel heeft ingediend besluit tot aanpassing van dat voorstel, dan geldt vanaf
d                  

                
                

              
          

   Elke daartoe bevoegde geleding of lid van
e      

    
      
    
     

deel van de besluitvorming. Amende-
menten die naar het oordeel van de
voorzitter of de vergadering een strek-
king hebben die tegengesteld is aan het
voorstel of daarmee geen verband hou-
den, zijn ontoelaatbaar. Het verwerpen
van een voorstel of van een gedeelte van
een voorstel wordt niet aangemerkt als
een amendement, maar staat altijd open
aan de vergadering. Op een amende-
ment zijn de bepalingen van lid 3 van
toepassing.

4    Elke daartoe bevoegde geleding of d
     

     
      

   
      

onderdeel van de besluitvorming. Ter
vergadering kan dit alleen door de aan-
wezige deelnemers, tenzij voor de verga-
dering van een geleding andere regels
zijn gesteld. Amendementen die naar
het oordeel van de voorzitter of de verga-
dering een strekking hebben die tegen-
gesteld is aan het voorstel of daarmee
geen verband houden, zijn ontoelaat-
baar. Het verwerpen van een voorstel of
van een gedeelte van een voorstel wordt
niet aangemerkt als een amendement,
maar staat altijd open aan de vergade-
ring. Op een amendement zijn de bepa-
lingen van lid 3 van toepassing.

L     

   Het indienen, wijzigen of intrekken van
e       

    
     

     
     

  

   Het indienen, wijzigen of intrekken van
e       

    
     

   
 

     

    

    De besluitvorming over zaken betreft de vaststelling van:
a    resoluties en programma�s;
b    procedures en plannen;
c     statuten en reglementen;
d    begrotingen en jaarverslagen;
e    moties die uitmonden in een opdracht;
f     overige besluiten van een daartoe bevoegde vergadering niet zijnde besluiten over de orde van de vergadering.

2    Een besluit kan alleen worden genomen door de geleding of de functionaris die op grond van de statuten of regle-
m                   

              

    Voorstellen tot het nemen van een besluit worden gedaan door de geledingen die in de statuten en reglementen zijn
g                

                 
                 

                 
               

              
   

    Indien de geleding of het lid dat een voorstel heeft ingediend besluit tot aanpassing van dat voorstel, dan geldt vanaf
d                  

                
                

              
          

   Elke daartoe bevoegde geleding of lid van
e      

    
      
    
     

    
      

     
      

     
    

       
     
     
     
       

   Elke daartoe bevoegde geleding of d
     

     
      

   
      

    
      

     
     

    
       

     
      

    
      

      
    
      
      
     

    

6.   Het indienen, wijzigen of intrekken van
een voorstel of een amendement is de
verantwoordelijkheid van de eerste on-
dertekenaar van een voorstel of amende-
ment, of de afgevaardigde van de
geleding die een voorstel of amende-
ment heeft ingediend.

6.   Het indienen, wijzigen of intrekken van
een voorstel of een amendement is de
verantwoordelijkheid van de eerste on-
dertekenaar van een voorstel of amende-
ment.

Doordat de functie van
afgevaardigde vervalt,
wordt de term in dit lid
geschrapt.

   Indien de voorzitter van een vergadering oordeelt dat de tekst van een voorstel of amendement onvoldoende helder
i                   

         

   Een voorzitter van een vergadering kan voorstellen of amendementen met eenzelfde strekking samenvoegen. Een
d               

Artikel 1.7 De stemming over zaken

2    Tenzij de reglementen anders aangeven, is een voorstel aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte
s               

                
          

    Bij elk voorstel wordt eerst gestemd over de amendementen, in volgorde van verstrekkendheid. Indien een dergelijke
v                    
                  

                 
      

   Over elk voorstel, al dan niet gewijzigd na de besluitvorming over amendementen, vindt een (eind)stemming plaats.
A               

              

    Tenzij anders is bepaald in de reglemen-
t        

     
      
      

    
       
    
      

      
     

   Over een motie wordt gestemd bij hand-
o      

      
    

     
      

     

          
       

     
      
      

     
     

      

        
     

     
      
     

   
    

      

  
   

  
     
  

  

1.    De stemming over zaken vindt plaats bij
handopsteken. De voorzitter van een ver-
gadering kan over zaken een schriftelijke
of elektronische stemming laten plaats-
vinden. De vergadering kan bij de stem-
ming over zaken besluiten tot het
houden van een schriftelijke of elektro-
nische stemming.

      

1.    De stemming over zaken vindt plaats
middels de stemapplicatie of als deze
niet gebruikt wordt bij handopsteken. In
het tweede geval kan de voorzitter van
een vergadering een schriftelijke of elek-
tronische stemming laten plaatsvinden.
De vergadering kan bij de stemming
over zaken besluiten tot het houden van
een schriftelijke of elektronische stem-
ming.

Stemapplicatie toege-
voegd.

   Indien de voorzitter van een vergadering oordeelt dat de tekst van een voorstel of amendement onvoldoende helder
i                   

         

   Een voorzitter van een vergadering kan voorstellen of amendementen met eenzelfde strekking samenvoegen. Een
d               

     

   Tenzij de reglementen anders aangeven, is een voorstel aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte
s               

                
          

    Bij elk voorstel wordt eerst gestemd over de amendementen, in volgorde van verstrekkendheid. Indien een dergelijke
v                    
                  

                 
      

   Over elk voorstel, al dan niet gewijzigd na de besluitvorming over amendementen, vindt een (eind)stemming plaats.
A               

Artikel 1.14 - Besluitvorming over moties die uitmonden in een gevoelen of een verzoek 

2

1.    Tenzij anders is bepaald in de reglemen-
ten, kan een lid van de vergadering op
elk moment een motie indienen waarin
een gevoelen wordt verwoord of een ver-
zoek wordt gericht aan een fractie, een
afgevaardigde, een functionaris of gele-
ding van de partij. Een motie kan inge-
diend worden voorafgaande aan of
tijdens de vergadering door een lid van
die vergadering of door een geleding die
in die vergadering is vertegenwoordigd. 

2    Over een motie wordt gestemd bij hand-
o      

      
    

     
      

     

1.    Tenzij anders is bepaald in de reglemen-
ten, kan een lid van de vergadering op
elk moment een motie indienen waarin
een gevoelen wordt verwoord of een ver-
zoek wordt gericht aan een fractie, een
functionaris of geleding van de partij.
Een motie kan ingediend worden voor-
afgaande aan of tijdens de vergadering. 

2         
     

     
      
     

   
    

      

Doordat de afgevaardigde
vervalt, wordt het woord
hier geschrapt. Daarom
kan het slot van de laatste
zin ook vervallen.

S   

    De stemming over zaken vindt plaats bij
h      

     
    

      
     

     
 

      

    D      
     

    
      
     

   
     
      
    

 

De leden 7 en 8 zijn ongewijzigd

    

           
     �
     
      
     
        
                   

                      
                  

              

                      
               

                 
                 

                 
               

              
   

    Indien de geleding of het lid dat een voorstel heeft ingediend besluit tot aanpassing van dat voorstel, dan geldt vanaf
d                  

                
                

              
          

         
     
    
      
    
     

    
      

     
      

     
    

       
     
     
     
       

        
     

     
      

   
      

    
      

     
     

    
       

     
      

    
      

      
    
      
      
     

    

   Het indienen, wijzigen of intrekken van
e       

    
     

     
     

  

   Het indienen, wijzigen of intrekken van
e       

    
     

   
 

     

    

    De besluitvorming over zaken betreft de vaststelling van:
a    resoluties en programma�s;
b    procedures en plannen;
c     statuten en reglementen;
d    begrotingen en jaarverslagen;
e    moties die uitmonden in een opdracht;
f     overige besluiten van een daartoe bevoegde vergadering niet zijnde besluiten over de orde van de vergadering.

2    Een besluit kan alleen worden genomen door de geleding of de functionaris die op grond van de statuten of regle-
m                   

              

    Voorstellen tot het nemen van een besluit worden gedaan door de geledingen die in de statuten en reglementen zijn
g                

                 
                 

                 
               

              
   

    Indien de geleding of het lid dat een voorstel heeft ingediend besluit tot aanpassing van dat voorstel, dan geldt vanaf
d                  

                
                

              
          

   Elke daartoe bevoegde geleding of lid van
e      

    
      
    
     

    
      

     
      

     
    

       
     
     
     
       

   Elke daartoe bevoegde geleding of d
     

     
      

   
      

    
      

     
     

    
       

     
      

    
      

      
    
      
      
     

    

   Het indienen, wijzigen of intrekken van
e       

    
     

     
     

  

   Het indienen, wijzigen of intrekken van
e       

    
     

   
 

     

De leden 2, 3 en 4 zijn ongewijzigd.

    

    De besluitvorming over zaken betreft de vaststelling van:
a    resoluties en programma�s;
b    procedures en plannen;
c     statuten en reglementen;
d    begrotingen en jaarverslagen;
e    moties die uitmonden in een opdracht;
f     overige besluiten van een daartoe bevoegde vergadering niet zijnde besluiten over de orde van de vergadering.

2    Een besluit kan alleen worden genomen door de geleding of de functionaris die op grond van de statuten of regle-
m                   

              

    Voorstellen tot het nemen van een besluit worden gedaan door de geledingen die in de statuten en reglementen zijn
g                

                 
                 

                 
               

              
   

    Indien de geleding of het lid dat een voorstel heeft ingediend besluit tot aanpassing van dat voorstel, dan geldt vanaf
d                  

                
                

              
          

   Elke daartoe bevoegde geleding of lid van
e      

    
      
    
     

    
      

     
      

     
    

       
     
     
     
       

   Elke daartoe bevoegde geleding of d
     

     
      

   
      

    
      

     
     

    
       

     
      

    
      

      
    
      
      
     

    

   Het indienen, wijzigen of intrekken van
e       

    
     

     
     

  

   Het indienen, wijzigen of intrekken van
e       
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Amendementen

16. Krimpen aan den IJssel (contactpersoon: Drijver, Francisca, F.)
Ingediend op: 09-12-2015
Ridderkerk, Alphen aan den Rijn
Toevoegen: Toevoegen bij 'indienen, wijzigen of intrekken' aanhouden.
Toelichting: Dit kan een lid ook met een motie doen.

Preadvies: OVERNEMEN
Het huidige reglement kent de figuur van aanhouden niet. Het amendement stelt voor de bestaande praktijk
te formaliseren. Het partijbestuur kan hiermee leven, maar duidelijk moet wel zijn dat het opnieuw opvoeren
van een amendement of motie de verantwoordelijkheid is van de indiener. 

   Indien de voorzitter van een vergadering oordeelt dat de tekst van een voorstel of amendement onvoldoende helder
i                   

         

   Een voorzitter van een vergadering kan voorstellen of amendementen met eenzelfde strekking samenvoegen. Een
d               

     

   Tenzij de reglementen anders aangeven, is een voorstel aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte
s               

                
          

    Bij elk voorstel wordt eerst gestemd over de amendementen, in volgorde van verstrekkendheid. Indien een dergelijke
v                    
                  

                 
      

   Over elk voorstel, al dan niet gewijzigd na de besluitvorming over amendementen, vindt een (eind)stemming plaats.
A               

Artikel 1.14 - Besluitvorming over moties die uitmonden in een gevoelen of een verzoek 

2

1.    Tenzij anders is bepaald in de reglemen-
ten, kan een lid van de vergadering op
elk moment een motie indienen waarin
een gevoelen wordt verwoord of een ver-
zoek wordt gericht aan een fractie, een
afgevaardigde, een functionaris of gele-
ding van de partij. Een motie kan inge-
diend worden voorafgaande aan of
tijdens de vergadering door een lid van
die vergadering of door een geleding die
in die vergadering is vertegenwoordigd. 

2.   Over een motie wordt gestemd bij hand-
opsteken. De voorzitter van een vergade-
ring kan over een motie een schriftelijke
of elektronische stemming laten plaats-
vinden. De vergadering kan besluiten tot
het houden van een schriftelijke of elek-
tronische stemming over een motie. 

1.    Tenzij anders is bepaald in de reglemen-
ten, kan een lid van de vergadering op
elk moment een motie indienen waarin
een gevoelen wordt verwoord of een ver-
zoek wordt gericht aan een fractie, een
functionaris of geleding van de partij.
Een motie kan ingediend worden voor-
afgaande aan of tijdens de vergadering. 

2.    De stemming over moties vindt plaats
middels de stemapplicatie of als deze
niet gebruikt wordt bij handopsteken. In
het tweede geval kan de voorzitter van
een vergadering over een motie een
schriftelijke of elektronische stemming
laten plaatsvinden. De vergadering kan
besluiten tot het houden van een schrif-

Doordat de afgevaardigde
vervalt, wordt het woord
hier geschrapt. Daarom
kan het slot van de laatste
zin ook vervallen.

Stemmapplicatie is toege-
voegd.

1     De stemming over zaken vindt plaats bij
h      

     
    

      
     

     
 

      

    D      
     

    
      
     

   
     
      
    

 

   Indien de voorzitter van een vergadering oordeelt dat de tekst van een motie onvoldoende helder is voor het uitspreken
v                   

          

    Een voorzitter van een vergadering kan moties met eenzelfde strekking samenvoegen. Een dergelijke samenvoeging
k            

   Tenzij de reglementen anders beslissen, is een motie aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte
s               

                
         

   Indien moties over hetzelfde onderwerp in stemming worden gebracht, gebeurt dat in volgorde van verstrekkendheid.
I                   

  

      

     
   het organiseren van de deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad, de deelgemeenteraad of de stadsdeelraad,

o                
   het adviseren van de gemeenteraadsfractie ten aanzien van de lokale politiek;

c     het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw college van burgemeester en wet-
h          

   het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies;
e    het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten de afdeling op lokaal niveau;

A      

 
    Jaarlijks in het laatste kalenderkwartaal houdt de afdeling een vergadering waarop het werkplan en de begroting voor

h                
                  

 

3.    Een motie als bedoeld in lid 1 kan niet
worden geamendeerd. Het indienen,
wijzigen of intrekken van een motie is de
verantwoordelijkheid van de eerste on-
dertekenaar van een motie of de afge-
vaardigde van de geleding die een
dergelijke motie heeft voorgesteld.

telijke of elektronische stemming over
een motie.

3.    Een motie als bedoeld in lid 1 kan niet
worden geamendeerd. Het indienen,
wijzigen of intrekken van een motie is de
verantwoordelijkheid van de eerste on-
dertekenaar van een motie.

Omdat de functie van af-
gevaardigde vervalt, kan
het slot van dit lid worden
geschrapt.

f     de voorbereiding van en deelname aan
h  

   de voorbereiding van en deelname aan
d   

   alle overige activiteiten om leden te wer-
v        

         
      

    de voorbereiding van het congres;
g    de voorbereiding van het gewestelijke

v
   de voorbereiding van de gewestelijke ver-

g

    alle overige activiteiten om leden te wer-
v        

         
      

 

  

   Indien de voorzitter van een vergadering oordeelt dat de tekst van een motie onvoldoende helder is voor het uitspreken
v                   

          

    Een voorzitter van een vergadering kan moties met eenzelfde strekking samenvoegen. Een dergelijke samenvoeging
k            

   Tenzij de reglementen anders beslissen, is een motie aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte
s               

                
         

   Indien moties over hetzelfde onderwerp in stemming worden gebracht, gebeurt dat in volgorde van verstrekkendheid.
I                   

  

Artikel 2.1 De taken van de afdeling

De taken van de afdeling zijn:
a.   het organiseren van de deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad, de deelgemeenteraad of de stadsdeelraad,

onder meer door het maken van een verkiezingsprogramma en het opstellen en indienen van een kandidatenlijst;
b.   het adviseren van de gemeenteraadsfractie ten aanzien van de lokale politiek;
c.    het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw college van burgemeester en wet-

houders, waarbij de gemeenteraadsfractie voorstelt om daaraan deel te nemen;
d    het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies;
e    het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten de afdeling op lokaal niveau;

A      

 
    Jaarlijks in het laatste kalenderkwartaal houdt de afdeling een vergadering waarop het werkplan en de begroting voor

h                
                  

 

    Een motie als bedoeld in lid 1 kan niet
w    

       
    

      
     
   

    
 

            
   
       

    
   

    
  

     

    de voorbereiding van en deelname aan
h  

   de voorbereiding van en deelname aan
d   

   alle overige activiteiten om leden te wer-
v        

         
      

    de voorbereiding van het congres;
g    de voorbereiding van het gewestelijke

v
   de voorbereiding van de gewestelijke ver-

g

    alle overige activiteiten om leden te wer-
v        

         
      

 

  

   Indien de voorzitter van een vergadering oordeelt dat de tekst van een voorstel of amendement onvoldoende helder
i                   

         

   Een voorzitter van een vergadering kan voorstellen of amendementen met eenzelfde strekking samenvoegen. Een
d               

     

   Tenzij de reglementen anders aangeven, is een voorstel aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte
s               

                
          

    Bij elk voorstel wordt eerst gestemd over de amendementen, in volgorde van verstrekkendheid. Indien een dergelijke
v                    
                  

                 
      

   Over elk voorstel, al dan niet gewijzigd na de besluitvorming over amendementen, vindt een (eind)stemming plaats.
A               

              

    Tenzij anders is bepaald in de reglemen-
t        

     
      
      

    
       
    
      

      
     

   Over een motie wordt gestemd bij hand-
o      

      
    

     
      

     

          
       

     
      
      

     
     

      

        
     

     
      
     

   
    

      

  
   

  
     
  

  

    De stemming over zaken vindt plaats bij
h      

     
    

      
     

     
 

      

    D      
     

    
      
     

   
     
      
    

 

   Indien de voorzitter van een vergadering oordeelt dat de tekst van een voorstel of amendement onvoldoende helder
i                   

         

   Een voorzitter van een vergadering kan voorstellen of amendementen met eenzelfde strekking samenvoegen. Een
d               

     

   Tenzij de reglementen anders aangeven, is een voorstel aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte
s               

                
          

    Bij elk voorstel wordt eerst gestemd over de amendementen, in volgorde van verstrekkendheid. Indien een dergelijke
v                    
                  

                 
      

   Over elk voorstel, al dan niet gewijzigd na de besluitvorming over amendementen, vindt een (eind)stemming plaats.
A               

              

    Tenzij anders is bepaald in de reglemen-
t        

     
      
      

    
       
    
      

      
     

   Over een motie wordt gestemd bij hand-
o      

      
    

     
      

     

          
       

     
      
      

     
     

      

        
     

     
      
     

   
    

      

  
   

  
     
  

  

    De stemming over zaken vindt plaats bij
h      

     
    

      
     

     
 

      

    D      
     

    
      
     

   
     
      
    

 

De leden 4 tot en met 7 zijn ongewijzigd.
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Amendementen

17. Amsterdam Nieuw-West (contactpersoon: Aertsen, Hans, J.E.)
Ingediend op: 07-12-2015
Heerenveen, Ridderkerk, Amsterdam, Amsterdam Centrum, Amsterdam Noord, Amsterdam Oost,
Amsterdam West, Amsterdam Zuid, Amsterdam Zuidoost, Krimpen aan den Ijssel, Delft/Midden-Delfland
Toevoegen: i. de voorbereiding van de Politieke ledenraad
Toelichting: Ook de Politieke ledenraad dient volgens ons in de afdeling voorbereid te worden.

Preadvies: OVERNEMEN
Goede toevoeging, is over het hoofd gezien.

18. Delft/Midden-Delfland (contactpersoon: Kardolus, Christel, C.B.)
Ingediend op: 11-12-2015
Wijzigen: 
f. de voorbereiding van en deelname aan het congres;
g. de voorbereiding van en deelname aan het gewestelijk voorcongres;
h. de voorbereiding van en deelname aan de gewestelijke vergadering;
Toelichting: Om te garanderen dat er leden vanuit de afdelingen op het congres aanwezig zijn (zowel fysiek als
online), stellen wij voor dat de afdelingen wel de verantwoordelijkheid blijven dragen om een afvaardiging
vanuit de afdeling te organiseren, ofwel deelname aan het congres. Dit bevordert de voorbereiding van de
congressen of vergaderingen, alsmede de terugkoppeling naar de leden na deze bijeenkomsten.

Preadvies: OVERNEMEN

   Indien de voorzitter van een vergadering oordeelt dat de tekst van een motie onvoldoende helder is voor het uitspreken
v                   

          

    Een voorzitter van een vergadering kan moties met eenzelfde strekking samenvoegen. Een dergelijke samenvoeging
k            

   Tenzij de reglementen anders beslissen, is een motie aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte
s               

                
         

   Indien moties over hetzelfde onderwerp in stemming worden gebracht, gebeurt dat in volgorde van verstrekkendheid.
I                   

  

      

     
   het organiseren van de deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad, de deelgemeenteraad of de stadsdeelraad,

o                
   het adviseren van de gemeenteraadsfractie ten aanzien van de lokale politiek;

c     het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw college van burgemeester en wet-
h          

d.   het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies;
e.   het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten de afdeling op lokaal niveau;

A      

 
    Jaarlijks in het laatste kalenderkwartaal houdt de afdeling een vergadering waarop het werkplan en de begroting voor

h                
                  

 

    Een motie als bedoeld in lid 1 kan niet
w    

       
    

      
     
   

    
 

            
   
       

    
   

    
  

     

f.    de voorbereiding van en deelname aan
het congres;

g.   de voorbereiding van en deelname aan
de gewestelijke vergadering;

h    alle overige activiteiten om leden te wer-
v        

         
      

f.    de voorbereiding van het congres;
g.   de voorbereiding van het gewestelijke

voorcongres;
h.   de voorbereiding van de gewestelijke ver-

gadering;

i     alle overige activiteiten om leden te wer-
v        

         
      

Kleine aanpassing.

W   

   Indien de voorzitter van een vergadering oordeelt dat de tekst van een motie onvoldoende helder is voor het uitspreken
v                   

          

    Een voorzitter van een vergadering kan moties met eenzelfde strekking samenvoegen. Een dergelijke samenvoeging
k            

   Tenzij de reglementen anders beslissen, is een motie aangenomen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte
s               

                
         

   Indien moties over hetzelfde onderwerp in stemming worden gebracht, gebeurt dat in volgorde van verstrekkendheid.
I                   

  

      

     
   het organiseren van de deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad, de deelgemeenteraad of de stadsdeelraad,

o                
   het adviseren van de gemeenteraadsfractie ten aanzien van de lokale politiek;

c     het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw college van burgemeester en wet-
h          

   het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies;
e    het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten de afdeling op lokaal niveau;

Artikel 2.4 Nadere bepalingen over afdelingsvergaderingen

Algemene bepalingen
1.    Jaarlijks in het laatste kalenderkwartaal houdt de afdeling een vergadering waarop het werkplan en de begroting voor

het daarop volgende jaar worden vastgesteld. Indien een afdelingsbestuur daartoe besluit, kan een werkplan een pe-
riode beslaan van twee jaar en dient dit spoedig na de verkiezing van het afdelingsbestuur voorgelegd te worden aan
de afdelingsvergadering.

2

            
   
       

    
      

     
   

    
 

            
   
       

    
   

    
  

     

    de voorbereiding van en deelname aan
h  

   de voorbereiding van en deelname aan
d   

h.   alle overige activiteiten om leden te wer-
ven, om de leden de gelegenheid te geven
actief deel te nemen in de partij en het ge-
dachtegoed van de partij uit te dragen.

f     de voorbereiding van het congres;
g    de voorbereiding van het gewestelijke

v
   de voorbereiding van de gewestelijke ver-

g

i.    alle overige activiteiten om leden te wer-
ven, om de leden de gelegenheid te geven
actief deel te nemen in de partij en het ge-
dachtegoed van de partij uit te dragen.

K  

Wordt lid i.

    Kandidaten voor de in lid 2, sub c genoemde functies worden gesteld door de leden van de afdeling conform artikel
2          

2.   In het eerste kalenderkwartaal houdt de
afdeling haar jaarvergadering, waarop:
a.   het beleid van het afdelingsbestuur

in het voorafgaande kalenderjaar
wordt besproken aan de hand van
het financieel verslag en het jaarver-
slag;

b.   de door de kascontrolecommissie
aan de hand van betalingsbewijzen
g   

   
     

    
   

 
    de leden van het afdelingsbestuur en

d     
     

  
   

    
    

    
      

2. In het eerste kalenderkwartaal houdt de af-
deling haar jaarvergadering, waarop:
a.   het beleid van het afdelingsbestuur

in het voorafgaande kalenderjaar
wordt besproken aan de hand van
het financieel verslag en het jaarver-
slag;

b.   de door de kascontrolecommissie
aan de hand van betalingsbewijzen
g   

   
     

    
   

 
    de leden van het afdelingsbestuur en

d     
  

Geschrapt is de regel dat
op de jaarvergadering af-
gevaardigden en plaats-
vervangend afgevaar-
digden moeten worden ge-
kozen.

4    De verkiezingen van de leden van het af-
d   

    
     

      
        
   

   
          

     
      

     
      

      
        

   

   De verkiezingen van de leden van het af-
d   

     
     
        

   
   

          
     

      
     
      

      
        

   

  
 

 

  
 

    Het aantal te kiezen (plaatsvervangende)
c   
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3.    Kandidaten voor de in lid 2, sub c genoemde functies worden gesteld door de leden van de afdeling conform artikel
2.3. lid 4, maar uiterlijk voor aanvang van de jaarvergadering.

2

   In het eerste kalenderkwartaal houdt de
a    
   het beleid van het afdelingsbestuur

i    
     

     

   de door de kascontrolecommissie
a     
gecontroleerde financiële rekening
over het voorgaande kalenderjaar
wordt vastgesteld; in geval van goed-
keuring wordt door de vergadering
de penningmeester daarmee de-
charge verleend;

c.    de leden van het afdelingsbestuur en
de leden van de kascontrolecommis-
sie worden gekozen alsmede de af-
gevaardigde(n) en plaatsvervangend
afgevaardigde(n) naar het congres,
de gewestelijke vergadering en, als
de afdeling daarvoor een afgevaar-
digde mag aanwijzen conform arti-
kel 2.6. lid 1 de Politieke Ledenraad.

2        
   

   het beleid van het afdelingsbestuur
i    

     
     

   de door de kascontrolecommissie
a     
gecontroleerde financiële rekening
over het voorgaande kalenderjaar
wordt vastgesteld; in geval van goed-
keuring wordt door de vergadering
de penningmeester daarmee de-
charge verleend;

c.    de leden van het afdelingsbestuur en
de leden van de kascontrolecommis-
sie worden gekozen.

G     
   

  
 

   

4.   De verkiezingen van de leden van het af-
delingsbestuur, de kascontrolecommis-
sie en de (plaatsvervangend) afgevaar-
digden gebeuren telkens voor een peri-
ode van twee jaar, zodat deze verkiezin-
gen het ene jaar wel en het andere jaar
niet plaatsvinden, tenzij opengevallen
plaatsen vervuld moeten worden.

      Indien de afdelingsvergadering heeft ge-
kozen voor de mogelijkheid om be-
stuursleden te kiezen voor 4 jaar, vindt
de verkiezing van bestuursleden als regel
elke twee jaar plaats, waarbij telkens on-
geveer de helft van het bestuur aftredend
is op basis van een door het bestuur vast-
gesteld rooster van aftreden.

4.   De verkiezingen van de leden van het af-
delingsbestuur, de kascontrolecommis-
sie gebeuren telkens voor een periode
van twee jaar, zodat deze verkiezingen
het ene jaar wel en het andere jaar niet
plaatsvinden, tenzij opengevallen plaat-
sen vervuld moeten worden.

      Indien de afdelingsvergadering heeft ge-
kozen voor de mogelijkheid om be-
stuursleden te kiezen voor 4 jaar, vindt
de verkiezing van bestuursleden als regel
elke twee jaar plaats, waarbij telkens on-
geveer de helft van het bestuur aftredend
is op basis van een door het bestuur vast-
gesteld rooster van aftreden.

De woorden ‘(plaatsver-
vangend) afgevaardigden’
zijn geschrapt.

(Plaatsvervangende) afgevaardigde(n) naar
het congres

5.    Het aantal te kiezen (plaatsvervangende)
congresafgevaardigden is afhankelijk
van het ledental. Elke afdeling kiest per
0,8 % van het totale ledenaantal van de
partij of een gedeelte daarvan één afge-
vaardigde voor het congres. Als ledental
geldt het aantal leden vermeld op het
door het partijbestuur verstrekte leden-
overzicht van de eerste week in januari,

Vervalt: de afgevaardigde
komt te vervallen.

Vervalt.

voorafgaande aan het congres. Bij tus-
sentijdse oprichting, samenvoeging of
splitsing van (een) afdeling(en) geldt het
ledental op de datum dat die wijziging
ingaat.

(Plaatsvervangend) afgevaardigde(n) naar de
gewestelijke vergadering

6    Het aantal afgevaardigden per afdeling
n      

     
      

       
     
    

       
   

     
     

   
     
      

   In geval van een tussentijdse vacature of
i     

    
     
   

    
     

   De kascontrolecommissie bestaat uit
m        

      
       

      
      
  

   De kascontrolecommissie onderzoekt na
e      

     
    

     
      

    
   

    
      
 

        

Vervalt.

V

  

  

  

    De kascontrolecommissie bestaat uit
m        

      
       

      
      
  

   De kascontrolecommissie onderzoekt na
e      

     
    

     
      

    
   

    
      
 

   Indien in het eerste kwartaal van een jaar 
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6.   Het aantal afgevaardigden per afdeling
naar de gewestelijke vergadering is af-
hankelijk van het ledental. Elke afdeling
kiest per 0,15% van het totale ledenaantal
van de partij of een gedeelte daarvan één
afgevaardigde, met een maximum van 5
afgevaardigden. Als ledental geldt het
aantal leden vermeld op het door het par-
tijbestuur verstrekte ledenoverzicht van
de eerste week in januari, voorafgaande
aan de gewestelijke vergadering. Bij tus-
sentijdse oprichting, samenvoeging of
splitsing van (een) afdeling(en) geldt het
ledental op de datum dat die wijziging
ingaat.

7.   In geval van een tussentijdse vacature of
indien een gewestelijk afgevaardigde ver-
hinderd is een gewestelijke vergadering
bij te wonen, regelt het afdelingsbestuur
zijn vervanging. De afdelingssecretaris
brengt het gewestelijk bestuur terstond
van deze beslissing op de hoogte.

Kascontrolecommissie

8.   De kascontrolecommissie bestaat uit
minstens 2 leden, allen lid van de afde-
ling. De leden mogen geen deel uitma-
ken van het bestuur van de afdeling, de
raadsfractie, of direct of via een stichting
in loondienst zijn van de afdeling dan
wel de raadsfractie.

9.   De kascontrolecommissie onderzoekt na
een boekjaar en als de penningmeester
het concept financieel verslag heeft op-
gemaakt de feitelijkheid en rechtmatig-
heid van de inkomsten en uitgaven,
alsmede de posten op de balans. Op
grond van het verrichte onderzoek
brengt de kascontrolecommissie verslag
uit aan de afdelingsvergadering, vooraf-
gaande aan de behandeling van het fi-
nancieel verslag.

10. Indien in het eerste kwartaal van een jaar

V

Vervalt.

Vervalt.

Wordt lid 5.

Wordt lid 6.

Wordt lid 7.

5.    De kascontrolecommissie bestaat uit
minstens 2 leden, allen lid van de afde-
ling. De leden mogen geen deel uitma-
ken van het bestuur van de afdeling, de
raadsfractie, of direct of via een stichting
in loondienst zijn van de afdeling dan
wel de raadsfractie.

6.   De kascontrolecommissie onderzoekt na
een boekjaar en als de penningmeester
het concept financieel verslag heeft op-
gemaakt de feitelijkheid en rechtmatig-
heid van de inkomsten en uitgaven,
alsmede de posten op de balans. Op
grond van het verrichte onderzoek
brengt de kascontrolecommissie verslag
uit aan de afdelingsvergadering, vooraf-
gaande aan de behandeling van het fi-
nancieel verslag.

7.   Indien in het eerste kwartaal van een jaar 
waarin de leden van het afdelingsbestuur
worden gekozen verkiezingen plaatsvin-
den voor de gemeenteraad, is het toege-
staan de verkiezingen als bedoeld in lid
2, sub c te laten plaatsvinden in het
tweede kwartaal.

Artikel 2.6 – Deelname aan de 
politieke ledenraad -  

1         
      
    
    

    
     
       

   
     
     

    
     

      
     
    

   In onderling overleg bepalen de bestu-
r       

    
     

     
    
     

     
    

      
      

     
       

    Op gelijke wijze bepalen de besturen van
d      

      
    

    
     

     
     

   
      
    

   Afgevaardigden voor de Politieke Leden-
r       

     
    

     

kopje vervalt en rest arti-
kelen vernummeren.

D    
   
   

  

      waarin de leden van het afdelingsbestuur
worden gekozen verkiezingen plaatsvin-
den voor de gemeenteraad, is het toege-
staan de verkiezingen als bedoeld in lid
2, sub c te laten plaatsvinden in het
tweede kwartaal.
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   Elke afgevaardigde heeft recht op vergoe-
d       

    
     

     
    

    
     

   

    Leden van de Statenfractie en de door de
S     

   

  

Artikel 3.1 De taken van het gewest

De taken van het gewest zijn:
a.   het organiseren van de deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen, onder meer door het maken van een ver-

kiezingsprogramma en het opstellen en indienen van een kandidatenlijst;
b.   het adviseren van de Statenfractie ten aanzien van de provinciale politiek;
c.    het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten,

waarbij de Statenfractie voorstelt om daaraan deel te nemen;
d.   het organiseren van de deelname aan de waterschapsverkiezingen, onder meer door het maken van een verkiezings-

programma en het opstellen en indienen van een kandidatenlijst;
e.   het adviseren van de fractie in het waterschapsbestuur ten aanzien van de daar te voeren politiek;
f.    het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw dagelijks bestuur van het waterschap,

waarbij de waterschapsfractie voorstelt om daaraan deel te nemen;
g.   het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies;
h.   het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten het gewest op regionaal niveau;
i.    het adviseren aan het partijbestuur over kandidaten bij het voorbereiden van een ontwerpkandidatenlijst voor de

Tweede Kamer, alsmede het bevorderen van de werkzaamheden van Kamerleden in de regio�s die binnen het gewest
vallen; 

j.    het maken, uitvoeren en afleggen van verantwoording over een plan voor de werving en selectie van kandidaten voor
vervulling van functies namens de partij;  

k.   alle overige activiteiten om leden de gelegenheid te geven actief deel te nemen in de partij.

Artikel 3.2 De gewestelijke vergadering

1.    De gewestelijke vergadering is het hoogste gezag binnen het gewest.

2.    De gewestelijke vergadering komt minstens tweemaal per jaar bijeen en verder zo vaak als het gewestelijke bestuur
nodig acht of als een aandeel van de afdelingen in het gewest conform art. 3.3 lid 3 daarom verzoekt.

3

  
      

    
     

    

l.    het organiseren en faciliteren van voor-
congressen.

Toevoeging.

3.    De gewestelijke vergadering bestaat uit
afgevaardigden van de afdelingen bin-
nen het gewest en de leden van het ge-
westelijk bestuur. 

3.    De gewestelijke vergadering wordt ge-
vormd door alle in het gewest woonach-
tige aanwezige of –indien deze gebruikt
wordt- via de stemapplicatie ingelogde
leden. 

Afgevaardigden vervalt,
evt. inloggen toegevoegd.

      

   Leden van de Statenfractie en de door de
S     

Amendementen

19. Alphen aan den Rijn (contactpersoon: Kalkman, Dick, D.H.)
Ingediend op: 08-12-2015
Ridderkerk
3. De gewestelijke vergadering wordt gevormd door alle in het gewest woonachtige aanwezige of –indien deze
gebruikt wordt- via de stemapplicatie ingelogde leden.
Wijzigen in:
3. De gewestelijke vergadering wordt gevormd door alle in het gewest woonachtige leden. Dit mits als lid ter
vergadering aanwezig of, indien deze gebruikt wordt, via de stemapplicatie ingelogd.
Toelichting: De deelnemers aan een vergadering zijn de leden die deel uitmaken van de geleding en niet alle
leden die ingelogd zijn. De wijziging is voor een eenduidige interpretatie.

Preadvies: AFWIJZEN
De oorspronkelijk voorgestelde tekst is helderder.

4.   Elke afgevaardigde heeft recht op vergoe-
ding van reiskosten indien hij de gewes-
t     

     
     

    
    

     
   

    Leden van de Statenfractie en de door de
S     

Niet meer van toepassing,
vervalt.

W   

      

     
   het organiseren van de deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen, onder meer door het maken van een ver-

k         
   het adviseren van de Statenfractie ten aanzien van de provinciale politiek;

c     het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten,
w         

   het organiseren van de deelname aan de waterschapsverkiezingen, onder meer door het maken van een verkiezings-
p         

   het adviseren van de fractie in het waterschapsbestuur ten aanzien van de daar te voeren politiek;
f     het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw dagelijks bestuur van het waterschap,

w         
   het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies;

h    het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten het gewest op regionaal niveau;
i     het adviseren aan het partijbestuur over kandidaten bij het voorbereiden van een ontwerpkandidatenlijst voor de

T             �     
 

    het maken, uitvoeren en afleggen van verantwoording over een plan voor de werving en selectie van kandidaten voor
v        

   alle overige activiteiten om leden de gelegenheid te geven actief deel te nemen in de partij.

A     

             

                   
                  

  
      

    
     

    

    het organiseren en faciliteren van voor-
c

    De gewestelijke vergadering bestaat uit
a     

        
  

        
      

     
    
 

 
  

      

   Leden van de Statenfractie en de door de
S     
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   Elke afgevaardigde heeft recht op vergoe-
d       
telijke vergadering heeft bijgewoond. Als
basis voor deze vergoeding gelden de
reiskosten tweede klas van de spoorwe-
gen, aangevuld met daarop aansluitend
openbaar vervoer. Deze vergoeding kan
de afgevaardigde declareren bij de afde-
ling die hem afvaardigt.

5.    Leden van de Statenfractie en de door de
Statenfractie voorgedragen leden van Ge-

N    

Wordt lid 4.

A       

     
   het organiseren van de deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen, onder meer door het maken van een ver-

k         
   het adviseren van de Statenfractie ten aanzien van de provinciale politiek;

c     het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten,
w         

   het organiseren van de deelname aan de waterschapsverkiezingen, onder meer door het maken van een verkiezings-
p         

   het adviseren van de fractie in het waterschapsbestuur ten aanzien van de daar te voeren politiek;
f     het beoordelen van het onderhandelingsresultaat bij de vorming van een nieuw dagelijks bestuur van het waterschap,

w         
   het werven van leden voor bestuurlijke en vertegenwoordigende functies;

h    het bevorderen van het politieke debat binnen en buiten het gewest op regionaal niveau;
i     het adviseren aan het partijbestuur over kandidaten bij het voorbereiden van een ontwerpkandidatenlijst voor de

T             �     
 

    het maken, uitvoeren en afleggen van verantwoording over een plan voor de werving en selectie van kandidaten voor
v        

   alle overige activiteiten om leden de gelegenheid te geven actief deel te nemen in de partij.

A     

             

                   
                  

  
      

    
     

    

    het organiseren en faciliteren van voor-
c

    De gewestelijke vergadering bestaat uit
a     

        
  

        
      

     
    
 

 
  

      

4.   Leden van de Statenfractie en de door de
Statenfractie voorgedragen leden van Ge-

deputeerde Staten, alsmede leden van
de fracties in het waterschapsbestuur
wonen de gewestelijke vergadering bij
met raadgevende stem. 

6.   De gewestelijke vergadering is open-
baar, tenzij de vergadering anders be-
sluit.

7.   Elk lid dat woont in het gewest, heeft
toegang tot de gewestelijke vergadering
en heeft daarin spreekrecht..

8.   De afgevaardigden en de leden van het
gewestelijk bestuur hebben stemrecht
in de gewestelijke vergadering.

      De afdelingsafvaardiging vertegenwoor-
digt eenzelfde aantal stemmen als het
aantal stemmen waarop de afdeling in
het congres recht heeft. Indien een afde-
ling twee of meer afgevaardigden heeft,
worden de stemmen van die afdeling zo
goed mogelijk gelijkelijk over de afge-
vaardigden van die afdeling verdeeld.
Een afgevaardigde kan wel worden ver-
vangen door een plaatsvervanger bij het
uitbrengen van stemmen, maar de
stemmen zijn niet overdraagbaar aan
een ander. De leden van het gewestelijk
bestuur hebben ieder één stem. 

9. Een lid van het partijbestuur heeft de be-
voegdheid elke vergadering van het ge-
west bij te wonen. Hij heeft daarin een
raadgevende stem. 

10. Een lid van de Statenfractie of van een
fractie in het waterschapsbestuur legt
desgevraagd verantwoording af aan de
gewestelijke vergadering. 

11.  Een gedeputeerde heeft het recht de ver-
gadering te informeren over het ge-
voerde en te voeren beleid en de
vergadering heeft het recht daarover in-
formatie aan de gedeputeerde te vragen.

12. Voor een gewestelijke vergadering wor-
den uitgenodigd de leden van de Tweede
K f   de Eerste Kamerfractie
d       

     
        

   
  

Wordt lid 5.

Vervalt.

Vervalt.

Wordt lid 6.

Wordt lid 7.

Wordt lid 8

Wordt lid 9.

deputeerde Staten, alsmede leden van de
fracties in het waterschapsbestuur
wonen de gewestelijke vergadering bij
met raadgevende stem. 

5.    De gewestelijke vergadering is openbaar,
tenzij de vergadering anders besluit.

      

6. Een lid van het partijbestuur heeft de be-
voegdheid elke vergadering van het ge-
west bij te wonen. Hij heeft daarin een
raadgevende stem. 

7.   Een lid van de Statenfractie of van een
fractie in het waterschapsbestuur legt
desgevraagd verantwoording af aan de
gewestelijke vergadering. 

8.   Een gedeputeerde heeft het recht de ver-
gadering te informeren over het ge-
voerde en te voeren beleid en de
vergadering heeft het recht daarover in-
formatie aan de gedeputeerde te vragen.

9. Voor een gewestelijke vergadering wor-
den uitgenodigd de leden van de Tweede
K f   de Eerste Kamerfractie
d       

     
        

   
  

64



    
    

    
   

   De gewestelijke vergadering is open-
b      

   Elk lid dat woont in het gewest, heeft
t     

   

   De afgevaardigden en de leden van het
g    

   
        

     
     

      
     

      
     

    
     

     
    

    
      

     

        
     

       
  

        
    

    
  

  Een gedeputeerde heeft het recht de ver-
g      

      
     

     

     
      

Kamerfractie en de Eerste Kamerfractie
die tot taak hebben contacten te onder-
houden met het betreffende gewest of
de regio �s daarin. Zij nemen deel aan de
gewestelijke vergadering met raadge-
vende stem. 

W   

  

  

  

  

     
   
    

   

    De gewestelijke vergadering is openbaar,
t     

      

        
     

       
  

   Een lid van de Statenfractie of van een
f     

    
  

   Een gedeputeerde heeft het recht de ver-
g      

      
     

     

     
      

Kamerfractie en de Eerste Kamerfractie
die tot taak hebben contacten te onder-
houden met het betreffende gewest of
de regio �s daarin. Zij nemen deel aan de
gewestelijke vergadering met raadge-
vende stem. 

Artikel 3.3 De uitnodiging voor en de verslaglegging van de gewestelijke vergadering

3

1.    De aankondiging van de gewestelijke
vergadering dient tenminste 3 weken
voor de vergadering bij de afdelingsse-
cretarissen en de afgevaardigden te zijn
bezorgd.

2.   De uitnodiging voor de gewestelijke ver-
gadering en eventuele voorstellen dienen
uiterlijk 7 dagen vóór de vergadering bij
de afdelingssecretarissen en de afgevaar-
digden naar de gewestelijke vergadering
te zijn bezorgd, tenzij anders bepaald. 

      Deze voorstellen worden ingediend door
het bestuur of door één of meer afdelin-
gen, waarbij het bestuur zorg draagt voor
toezending van de voorstellen aan de af-
delingssecretarissen en afgevaardigden,
alsmede in elk geval tevens aan andere
leden die op grond van artikel 3.2. lid 5
voor de vergadering worden uitgeno-
digd. Tenzij de gewestelijke vergadering
anders besluit, wordt de uitnodiging di-
gitaal verstuurd, maar aan leden zonder
een bij de partij bekend e-mailadres of
als zij hebben kenbaar gemaakt op een
bij de partij bekend e-mailadres deze uit-
nodiging niet te willen ontvangen, wordt
een schriftelijke uitnodiging gestuurd. 

3. Indien dit door minstens 10 afdelingen
dan wel minstens 25% van de afdelingen
binnen het gewest wordt verlangd, wordt
op de eerstvolgende gewestelijke verga-
dering een onderwerp geagendeerd, en
als behandeling daarvan niet kan wach-
ten op de eerstvolgende vergadering, is
het gewestelijk bestuur er aan gehouden
zo spoedig mogelijk een gewestelijke
vergadering uit te schrijven waarop dat
onderwerp is geagendeerd.

4. De uitnodiging voor de gewestelijke jaar-
vergadering dient de afdelingssecretaris-
sen en de afgevaardigden tijdig te
bereiken, waarna zij 14 dagen de gele-
genheid hebben om voorstellen in te die-
nen en namen te noemen voor de te
verkiezen functies. Deze voorstellen en
een overzicht van de gestelde kandidaten
d       

    
   

1.    De aankondiging van de gewestelijke
vergadering dient tenminste 3 weken
voor de vergadering bij alle leden die
woonachtig zijn in het gewest te zijn be-
zorgd.

2.   De uitnodiging voor de gewestelijke ver-
gadering en eventuele voorstellen dienen
uiterlijk 7 dagen vóór de vergadering bij
alle leden die woonachtig zijn binnen het
gewest te zijn bezorgd, tenzij anders be-
paald. 

      Deze voorstellen worden ingediend door
het bestuur of door één of meer leden,
waarbij het bestuur zorg draagt voor toe-
zending van de voorstellen aan de leden.
Tenzij de gewestelijke vergadering an-
ders besluit, wordt de uitnodiging digi-
taal verstuurd. Aan leden zonder een bij
de partij bekend e-mailadres, of aan
leden die kenbaar hebben gemaakt de
uitnodiging niet via e-mail te willen ont-
vangen, wordt een schriftelijke uitnodi-
ging gestuurd.

3.    Indien dit door minstens 10% procent
van de leden binnen het gewest wordt
verlangd, wordt een onderwerp op de
eerstvolgende gewestelijke vergadering
geagendeerd. Als behandeling niet kan
wachten tot de eerstvolgende vergade-
ring, is het gewestelijk bestuur gehou-
den zo spoedig mogelijk een
gewestelijke vergadering uit te schrijven
waarop dat onderwerp wordt geagen-
deerd.

4.   De uitnodiging voor de gewestelijke jaar-
vergadering dient alle leden woonachtig
binnen het gewest tijdig te bereiken,
waarna zij 14 dagen de gelegenheid heb-
ben om voorstellen in te dienen en
namen te noemen van kandidaten voor
functies die vacant zijn of gaan worden.
Deze voorstellen en een overzicht van de
g     

     
   

Kleine wijziging in ver-
band met vervallen afge-
vaardigden.

Deels gewijzigd.

Kleine wijziging.

Kleine wijzigingen.
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    De aankondiging van de gewestelijke
v     

     
     

   De uitnodiging voor de gewestelijke ver-
g     

      
    

    
      

          
       
      

      
  

      
        

    
    
     

     
      

      
      

     
    

      
      

     
    

    
     
     
     
    

     
  

      
   

     
      

      
       

    
     

dienen uiterlijk 7 dagen voor de jaarver-
gadering bij de afdelingssecretarissen en
afgevaardigden te zijn bezorgd.

1     De aankondiging van de gewestelijke
v     

      
      

   De uitnodiging voor de gewestelijke ver-
g     

      
      

     
 

          
       

      
      

    
     
      

     
     

      
    

 

    I      
     

     
  
    

    
     

    
    

    

   De uitnodiging voor de gewestelijke jaar-
v     

     
      

      
     
      

      
gestelde kandidaten dienen uiterlijk 7
dagen voor de jaarvergadering bij de bo-
vengenoemde leden te zijn bezorgd.

K    
   

 

 

 

6.   De secretaris draagt zorg voor een verslag van de gewestelijke vergadering. Dat verslag kan bestaan uit een beslui-
tenlijst. Het verslag wordt vastgesteld in een volgende gewestelijke vergadering.

Artikel 3.4  -  Nadere bepalingen over gewestelijke vergaderingen

1.    Jaarlijks in het laatste kalenderkwartaal houdt het gewest een vergadering waarop het werkplan en de begroting voor
het daarop volgende jaar worden vastgesteld. Indien een gewestelijk bestuur daartoe besluit, kan een werkplan een
periode beslaan van twee jaar en dient dit spoedig na de verkiezing van een gewestelijk bestuur voorgelegd te worden
aan de gewestelijke vergadering. 

3

5.    In spoedeisende gevallen kan van de in
de leden 1 en 2 genoemde termijnen
worden afgeweken, met dien verstande
dat de aankondiging respectievelijk uit-
nodiging, agenda en eventuele voorstel-
len uiterlijk twee dagen vóór de extra
vergadering bij de afdelingssecretarissen
en afgevaardigden dienen te zijn be-
zorgd.

5.    In spoedeisende gevallen kan van de in
de leden 1 en 2 genoemde termijnen
worden afgeweken, met dien verstande
dat de aankondiging respectievelijk uit-
nodiging, agenda en eventuele voorstel-
len uiterlijk twee dagen vóór de extra
vergadering bij de leden woonachtig bin-
nen het gewest dienen te zijn bezorgd.

Kleine wijziging.

2.   In het eerste kalenderkwartaal houdt het
gewest zijn jaarvergadering waarop:
a.   het beleid van het gewestelijk be-

stuur in het voorafgaande kalender-
jaar wordt besproken aan de hand
van het financieel verslag en het jaar-
verslag;�

b.   de door de kascontrolecommissie
aan de hand van betalingsbewijzen
gecontroleerde financiële rekening
over het voorgaande kalenderjaar
wordt vastgesteld; in geval van goed-
keuring van de rekening wordt door
de vergadering de penningmeester
daarmee decharge verleend;�

c.    de leden van het gewestelijk bestuur,
de leden van de kascontrolecommis-
sie en de afgevaardigde en plaatsver-
vangend afgevaardigde naar de
Politieke Ledenraad worden gekozen
uit de door de leden binnen het ge-
west gestelde kandidaten; deze kan-
didaten moeten woonachtig zijn
binnen het gewest.

3.    De verkiezingen van de in lid 2, sub c ge-
noemde leden en (plaatsvervangend) af-
gevaardigden gebeuren telkens voor een
periode van twee jaar, zodat deze verkie-
zingen het ene jaar wel en het andere
jaar niet plaatsvinden, tenzij opengeval-
len plaatsen vervuld moeten worden.

          
     

      
     

2. In het eerste kalenderkwartaal houdt het
gewest zijn jaarvergadering waarop:
a.   het beleid van het gewestelijk be-

stuur in het voorafgaande kalender-
jaar wordt besproken aan de hand
van het financieel verslag en het jaar-
verslag;�

b.   de door de kascontrolecommissie
aan de hand van betalingsbewijzen
gecontroleerde financiële rekening
over het voorgaande kalenderjaar
wordt vastgesteld; in geval van goed-
keuring van de rekening wordt door
de vergadering de penningmeester
daarmee decharge verleend;�

c.    de leden van het gewestelijk bestuur
en de leden van de kascontrolecom-
missie worden gekozen uit de door
de leden binnen het gewest gestelde
kandidaten; deze kandidaten moe-
ten woonachtig zijn binnen het ge-
west. 

3.    De leden van het gewestelijk bestuur en
de leden van de kascontrolecommissie
worden in beginsel voor twee jaar geko-
zen. Deze verkiezingen vinden om het
jaar plaats. Indien de gewestelijke verga-
dering heeft gekozen voor de mogelijk-
heid om bestuursleden te kiezen voor 4
j      

      
       

       

Doordat de afgevaardigde
naar de politieke leden-
raad vervalt, vervalt de
verkiezing daarvan.

De verkiezing van de af-
gevaardigden vervalt.
Daarnaast is het lid taal-
kundig aangepast.
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   De secretaris draagt zorg voor een verslag van de gewestelijke vergadering. Dat verslag kan bestaan uit een beslui-
t          

         

                    
               

                  
    

          
      

    
    

    
      

   
     

          
      

    
    

    
      

     
     

 

   In het eerste kalenderkwartaal houdt het
g    
   het beleid van het gewestelijk be-

s     
     
      

�
   de door de kascontrolecommissie

a     
  

   
     

     
   

  �
    de leden van het gewestelijk bestuur,

d     
     

   
   

       
    

   
  

    De verkiezingen van de in lid 2, sub c ge-
n     

    
      
       

    
    

      Indien de gewestelijke vergadering heeft
gekozen voor de mogelijkheid om be-
stuursleden te kiezen voor 4 jaar, vindt
de verkiezing van bestuursleden als regel

2       
   

   het beleid van het gewestelijk be-
s     

     
      

�
   de door de kascontrolecommissie

a     
  

   
     

     
   

  �
    de leden van het gewestelijk bestuur

e      
     

     
   

     
 

          
    

      
     
     

     
      

jaar, vindt de verkiezing van bestuursle-
den om het jaar, waarbij telkens onge-
veer de helft van het bestuur aftredend is
op basis van een door het bestuur vast-

D   
   
   

 

    
 

    
 

4.   Indien in het eerste kwartaal van een jaar waarin de leden van het gewestelijk bestuur worden gekozen verkiezingen
plaatsvinden voor Provinciale Staten, is het toegestaan de verkiezingen als bedoeld in lid 2, sub c te laten plaatsvinden
in het tweede kwartaal. 

5.    De kascontrolecommissie bestaat uit minstens 2 leden, allen woonachtig binnen het gewest. De leden van de kas-
controlecommissie mogen geen deel uitmaken van het gewestelijk bestuur, de Statenfractie, een waterschapsfractie
of direct of via een stichting in loondienst zijn van het gewest dan wel de Statenfractie of een waterschapsfractie. 

6.   De kascontrolecommissie onderzoekt na een boekjaar en als de penningmeester het concept financieel verslag heeft
opgemaakt de feitelijkheid en rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven, alsmede de posten op de balans. Op
grond van het verrichte onderzoek brengt de kascontrolecommissie verslag uit aan de gewestelijke vergadering, voor-
afgaande aan de behandeling van het financieel verslag. 

Artikel 3.7 – Provinciale afdeling van de Jonge Socialisten

3

elke twee jaar plaats, waarbij telkens on-
geveer de helft van het bestuur aftredend
is op basis van een door het bestuur vast-
gesteld rooster van aftreden. 

gesteld rooster van aftreden.
      Indien tussentijds opengevallen plaatsen

moeten worden opgevuld, wordt afgewe-
ken van het uitgangspunt dat de verkie-
zingen om het jaar plaatsvinden. 

1.    Indien er een provinciale afdeling van de
Jonge Socialisten bestaat in het gebied
van het gewest, dan heeft deze provinci-
ale afdeling gelijke rechten als de afge-
vaardigden ten aanzien van het doen van
voorstellen, alsmede het indienen van
moties en amendementen in de gewes-
telijke vergadering. 

2.   Indien er een provinciale afdeling van de
Jonge Socialisten bestaat in het gebied
van een gewest, dan heeft deze provinci-
ale afdeling het recht met een lid deel te
nemen aan de vergaderingen van het ge-
westelijk bestuur, met raadgevende
stem. Deze vertegenwoordiger dient lid
te zijn van de partij. 

Artikel 4.1  – De afgevaardigden 

1     De afgevaardigden van afdelingen en
h      

    
       
       

     
     

      
       
     

     
     

      

Doordat het onderscheid
tussen afgevaardigden en
leden is vervallen, is er
geen reden om de JS an-
ders te behandelen. Het
schrappen van dit artikel-
lid is dus zeker niet be-
doeld om de rol en plaats
van de JS te veranderen. 

Wordt lid 1.

Dit artikel komt geheel te
vervallen

D     
 

   
    

   

1.    Indien er een provinciale afdeling van de
Jonge Socialisten bestaat in het gebied
van een gewest, dan heeft deze provinci-
ale afdeling het recht met een lid deel te
nemen aan de vergaderingen van het ge-
westelijk bestuur, met raadgevende
stem. Deze vertegenwoordiger dient lid
te zijn van de partij. 

Artikel 4.2. De voorbereiding van het 
congres 

1.    Het partijbestuur, de Verenigingsraad en
afdelingen die samen minstens 10% van
de leden tellen, zijn bevoegd agendavoor-
stellen ter beslissing aan het congres
voor te leggen. De Jonge Socialisten, de
neveninstellingen en door het partijbe-
s     

    
   

   

   Elk lid kan voorstellen en moties indie-
n        

     
    
      

      
       

        
        

    

    De in lid 1 bedoelde voorstellen worden
m       

     
   

    
    

      

   Amendementen op voorstellen als be-
d        
       

     
     

    
   

 

    Uiterlijk 5 weken voor het congres neemt
d      

    
      

Artikel 4.1. De voorbereiding van het 
congres 

1     Elk lid k       
    

     
   

    
   

      
     

   

   Elk lid k       
      

    
    

     
    

     
   

     
      

     
 

    Uiterlijk 5 weken voor het congres neemt
d      

    
      

Wordt Artikel 4.1

Vervalt, is geregeld in de
statuten; rest van de leden
vernummeren.

A   
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    Het partijbestuur, de Verenigingsraad en
a      

     
     

      
    

stuur goedgekeurde platforms en net-
werken kunnen aan het partijbestuur
verzoeken agendavoorstellen aan het
congres voor te leggen.

2.   Elk lid kan voorstellen en moties indie-
nen ter behandeling in het congres tot 9
weken voordat het congres wordt gehou-
den, mits bij indiening ondersteund
door minstens 100 andere leden. Een lid
dat een dergelijk voorstel of motie in-
dient, treedt op als indiener van dit voor-
stel of deze motie en heeft het recht het
voorstel of de motie toe te lichten en te
verdedigen tijdens het congres. 

3.    De in lid 1 bedoelde voorstellen worden
minstens 9 weken voor het congres ter
kennis gebracht van de afdelingen, de
Jonge Socialisten, de neveninstellingen
en door het partijbestuur goedgekeurde
platforms en netwerken door tussen-
komst van het secretariaat van de partij.

4.   Amendementen op voorstellen als be-
doeld in lid 1 en moties worden uiterlijk
7 weken voor het congres bij het partijbe-
stuur ingediend. Het recht daartoe be-
staat bij de afdelingen, de Jonge
Socialisten, de neveninstellingen en door
het partijbestuur goedgekeurde platforms
en netwerken.

5.    Uiterlijk 5 weken voor het congres neemt
de indiener van een voorstel waarop
amendementen zijn ingediend een be-
slissing of hij zijn voorstel handhaaft of

A       
 

1.    Elk lid kan tot 5 weken voordat het con-
gres wordt gehouden amendementen en
moties indienen ter behandeling in het
congres. Voorstellen, amendementen of
moties die worden ondersteund door
schriftelijke handtekeningen van min-
stens 100 andere leden komen direct in
aanmerking voor de door het Presidium
op te stellen agenda.

2.   Elk lid kan tot 5 weken voordat het con-
gres wordt gehouden door middel van de
applicatie op de website voorstellen,
amendementen en moties indienen ter
behandeling in het congres . Voorstellen,
amendementen of moties die worden
ondersteund door minstens een door het
Presidium vastgesteld aantal andere
leden komen in aanmerking voor stem-
ming via die applicatie. Dit aantal wordt
voorafgaande aan de procedure door het
Presidium vastgesteld.

3.    Uiterlijk 5 weken voor het congres neemt
de indiener van een voorstel waarop
amendementen zijn ingediend een be-
slissing of hij zijn voorstel handhaaft of

W   

    
    

Aanpassing aan resolutie,
ook termijn is gewijzigd,
samen gevoegd met oud
lid 1.
Splitsing gemaakt tussen
enerzijds bestaande en
blijvende mogelijkheid
van leden om een agenda-
punt op te voeren, en an-
derzijds de nieuwe
mogelijkheid via de we-
bapplicatie. 
Het aantal van 100 digi-
tale ondersteuningen lijkt
laag i.v.m. 100 schrifte-
lijke handtekeningen. Het
juiste aantal ondersteu-
ningen moet in de prak-
tijk blijken; daarom wordt
het nu niet vastgelegd. 

Vervalt.

Vervalt, staat in nieuw 
lid 1; alle leden kunnen
dit volgens de resolutie 
Ledendemocratie.

Enigszins gewijzigd,
vooral taalkundig en qua
volgorde van de zinnen.
En vernummerd.

aanpast. Zo veel mogelijk geeft de indie-
ner van een voorstel een reactie op de in-
gediende amendementen op dat voorstel
en een preadvies aan het congres over de
afhandeling van elk amendement. Indien
het oorspronkelijk voorstel op grond van
de ingediende amendementen wordt
aangepast, is het gewijzigde voorstel ver-
volgens het voorstel dat aan het congres
wordt voorgelegd. Een amendement dat
g       

      
     

       
      

      
    

   
      

    
     

     
    

    
      

      
      
      

   

   Het presidium doet een voorstel welke
v     

     
    

     
   

    Het partijbestuur stelt de beschrijvings-
b        

    
      
    

    
     

   
      

    
     

  

   Tot aan het congres kunnen voorstellen
e      

     
     

         

aanpast. De indiener van een voorstel
geeft daarbij aan of hij n.a.v. ingediende
amendementen zijn voorstel wijzigt en
licht dat toe. Indien het oorspronkelijke
voorstel op grond van de ingediende
amendementen wordt aangepast, is het
gewijzigde voorstel vervolgens het voor-
stel dat aan het congres wordt voorge-
legd. Indien amendementen op het
oorspronkelijke voorstel leiden tot een
w     

    
      

     
    

      
      

     
      
    

           
       

     
      

       
      
    
 

   Voorafgaand aan het congres, en indien
n       

     
      

      
     
       

     
  

    Het partijbestuur stelt de beschrijvings-
b       

    
      
  

       
  

   Tot aan het congres kunnen voorstellen
e      
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Amendementen

20. Alphen aan den Rijn (contactpersoon: Kalkman, Dick, D.H.)
Ingediend op: 08-12-2015
Ridderkerk
Deze beschrijvingsbrief wordt tezamen met het door het presidium opgestelde afhandelingsvoorstel gepubli-
ceerd op de website en maakt dit bekend aan de leden.
Wijzigen in: Deze beschrijvingsbrief wordt tezamen met het door het presidium opgestelde afhandelingsvoor-
stel gepubliceerd op de website. Het partijbestuur maakt dit aan alle leden bekend.
Toelichting: Een eventueel passief informeren van leden middels een publicatie op de website wordt vervangen
door een duidelijk actief informeren.

Preadvies: OVERNEMEN

      
        

    
       

    
     
   

     
      

 g g    
geen andere inhoud heeft dan om het
voorstel of een deel daarvan te schrappen,
wordt beschouwd als een verzoek om
over dat voorstel of een deel ervan te
stemmen en komt derhalve pas in stem-
ming nadat de tekst is vastgesteld waar-
voor stemming wordt verlangd. Indien
amendementen op het oorspronkelijk
voorstel leiden tot een wijziging van het
oorspronkelijk voorstel zonder dat het
amendement in zijn geheel wordt over-
genomen, wordt aan de indieners van
dergelijke amendementen verzocht of zij
hun amendement willen handhaven of,
gegeven de wijziging in het voorstel, wil-
len wijzigen. Zij dienen dit zo spoedig
mogelijk te laten weten, maar kunnen dit
aangeven tot aan de behandeling van het
voorstel tijdens het congres.

6.   Het presidium doet een voorstel welke
van de ingediende amendementen en
moties voor bespreking op het congres
worden opgevoerd. Deze beslissing wordt
in de vorm van een afhandelingsvoorstel
aan het congres voorgelegd.

7.    Het partijbestuur stelt de beschrijvings-
brief vast en zendt deze tezamen met an-
dere congresstukken minstens 3 weken
voor het congres aan de afdelingen, de
Jonge Socialisten, de neveninstellingen en
door het partijbestuur goedgekeurde plat-
forms en netwerken en de congresafge-
vaardigden. Deze beschrijvingsbrief wordt
ook terstond geplaatst op de website. Ge-
lijktijdig met de beschrijvingsbrief zendt
het partijbestuur de door het presidium
opgestelde afhandelingvoorstellen mee.

8    Tot aan het congres kunnen voorstellen
e      

     
     

         

     
      

    
     

     
    

    
      

    
p j     

wijziging zonder dat de amendementen
in zijn geheel worden overgenomen,
wordt aan de indieners van die amende-
menten gevraagd of zij hun amende-
menten willen handhaven of intrekken
of, gegeven de wijziging in het voorstel,
willen wijzigen. Zij dienen dit zo spoedig
mogelijk te laten weten, maar kunnen
dit aangeven tot aan de behandeling van
het voorstel tijdens het congres.

      Een amendement dat geen andere in-
houd heeft dan om het voorstel of een
deel daarvan te schrappen, wordt be-
schouwd als een verzoek om over dat
voorstel of een deel ervan te stemmen en
komt derhalve pas in stemming nadat de
tekst is vastgesteld waarvoor stemming
wordt verlangd.

4.   Voorafgaand aan het congres, en indien
nodig bij de behandeling van de agenda-
punten, doet het presidium een voorstel
voor de wijze van afhandeling van de
amendementen en de moties, dit met in-
achtneming van de uitkomst van de
stemmingen als bedoeld in art. 5 lid 13,
zodanig dat het aantal te bespreken
amendementen beperkt blijft.

5.    Het partijbestuur stelt de beschrijvings-
brief minstens 2 weken voor het congres
vast. Deze beschrijvingsbrief wordt teza-
men met het door het presidium opge-
stelde afhandelingsvoorstel gepubliceerd
op de website en maakt dit bekend aan
de leden. 

6    Tot aan het congres kunnen voorstellen
e      

     
     

         

Aangepast aan resolutie,
gelijke tekst als nieuw art.
5 lid 15 statuten. En ver-
nummerd.

Gewijzigd; stukken wor-
den in principe niet meer
in papieren vorm ver-
stuurd. En vernummerd.

E   

      
        

    
       

    
     
   

     
      

    
      

      
     

       
      

      
    

   
      

    
     

     
    

    
      

      
      
      

   

   Het presidium doet een voorstel welke
v     

     
    

     
   

    Het partijbestuur stelt de beschrijvings-
b        

    
      
    

    
     

   
      

    
     

  

   Tot aan het congres kunnen voorstellen
e      

     
     

         

     
      

    
     

     
    

    
      

    
    

    
    

      
     
    

      
      

     
      
    

           
       

     
      

       
      
    
 

   Voorafgaand aan het congres, en indien
n       

     
      

      
     
       

     
  

    Het partijbestuur stelt de beschrijvings-
b       

    
      
  

       
  

   Tot aan het congres kunnen voorstellen
e      
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   Het presidium doet een voorstel welke
v     

     
    

     
   

    Het partijbestuur stelt de beschrijvings-
b        

    
      
    

    
     

   
      

    
     

  

8.   Tot aan het congres kunnen voorstellen
en moties worden ingediend, mits aanne-
melijk gemaakt kan worden dat indie-
ning daarvan niet mogelijk was conform
de termijnen die in lid 2 en lid 3 worden

a      
      

    
     

     
    

    
      

    
    

    
    

      
     
    

      
      

     
      
    

           
       

     
      

       
      
    
 

   Voorafgaand aan het congres, en indien
n       

     
      

      
     
       

     
  

    Het partijbestuur stelt de beschrijvings-
b       

    
      
  

       
  

6.   Tot aan het congres kunnen voorstellen
en moties worden ingediend, mits aan-
nemelijk gemaakt kan worden dat indie-
ning daarvan niet mogelijk was conform
de termijnen die in lid 2 en lid 3 worden

A   
    

     

  
    

   
  

Enigszins gewijzigd en
vernummerd.

Artikel 4.3 -  Overige bepalingen 

1.    De congresafgevaardigden hebben toe-
gang tot het congres na overhandiging
van een door het partijbestuur verstrekte
geloofsbrief. Het partijbestuur stelt
nader regels voor de organisatie van de
deelname van individuele leden aan het
congres.

2.   Elke afgevaardigde heeft recht op een
vergoeding van reiskosten indien hij het
congres heeft bijgewoond. Als basis voor
deze vergoeding gelden de reiskosten
twee klas van de spoorwegen, aangevuld
met daarop aansluitend openbaar ver-
voer. Deze vergoeding kan de afgevaar-
digde declareren bij de afvaardigende
geleding of organisatie.

3.    Voor de kosten van het congres reser-
veert het partijbestuur jaarlijks een be-
drag.

4.   Het partijbestuur publiceert binnen drie
maanden na afloop van het congres op
de website van de partij een verslag van
de discussie tijdens het congres en een
overzicht van de genomen besluiten, de
uitslag van de stemmingen over voorstel-
len en amendementen, de behandelde
moties en de uitkomst van de besluitvor-
ming daarover, alsmede de toezeggingen
die van de zijde van het partijbestuur, de
Kamerfracties of de delegatie in het Eu-
ropees Parlement van het congres zijn
gedaan.

Artikel 4.4 – De afgevaardigden naar de 
Politieke Ledenraad 

1     De Politieke Ledenraad bestaat uit afge-
v      

      
      

    
      
     

   
    

Artikel 4.2 -  Overige bepalingen 

1.    Voor de kosten van het congres reser-
veert het partijbestuur jaarlijks een be-
drag.

2.   Het partijbestuur publiceert binnen drie
maanden na afloop van het congres op
de website van de partij een verslag van
de discussie tijdens het congres en een
overzicht van de genomen besluiten, de
uitslag van de stemmingen over voorstel-
len en amendementen, de behandelde
moties en de uitkomst van de besluitvor-
ming daarover, alsmede de toezeggingen
die van de zijde van het partijbestuur, de
Kamerfracties of de delegatie in het Eu-
ropees Parlement van het congres zijn
gedaan.

wordt artikel 4.2

Vervalt: alle leden kunnen
deelnemen aan het con-
gres.

Vervalt, niet meer van
toepassing.

Ongewijzigd, wel ver-
nummeren.

Ongewijzigd, wel ver-
nummeren.

Vervalt geheel.

D    
  

   
  

 

genoemd. Als deze aannemelijkheid niet
blijkt, ter beoordeling door het presidium
dat het oordeel kan overlaten aan het con-
gres, dan worden deze te laat ingediende
voorstellen en moties niet in behandeling
genomen.

genoemd. Het presidium beoordeelt de
voorstellen en moties op actualiteit; in-
dien deze ontbreekt worden deze te laat
ingediende voorstellen en moties niet in
behandeling genomen. De beoordeling
hiervan kan het presidium ook overlaten
aan het congres. 

       
     
    

   
     
       
      
    
     

   

   De in lid 1 genoemde afgevaardigden tre-
d       

     
     

     
   

      
     

  

    Het partijbestuur besluit over de samen-
w      

       
      

     
     

    
     
      

    
      
    

     
     

     

   Elke afgevaardigde heeft recht op vergoe-
d       

    
     

     
    

    
     

    

Artikel 4.5 – De voorbereiding van de 
Politieke Ledenraad 

1     Het partijbestuur is belast met de voor-
b       

     
    
    

    
    
      

Artikel 4.3 – De voorbereiding van de 
Politieke Ledenraad 

1           
      

     
    
    

    
    
      

Wordt artikel 4.3

O   
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   De in lid 1 genoemde afgevaardigden tre-
d       

     
     

     
   

      
     

  

    Het partijbestuur besluit over de samen-
w      

       
      

     
     

    
     
      

    
      
    

     
     

     

   Elke afgevaardigde heeft recht op vergoe-
d       

    
     

     
    

    
     

    

       
  

1.    Het partijbestuur is belast met de voor-
bereiding van de (agenda van) de Poli-
tieke Ledenraad en raadpleegt hierbij het
presidium. De aankondiging van een
vergadering van een niet spoedeisende
Politieke Ledenraad dient minstens 3
weken voorafgaand aan de vergadering
bekend gemaakt te worden aan de leden.

A        
  

1.    Het partijbestuur is belast met de voor-
bereiding van de (agenda van) de Poli-
tieke Ledenraad en raadpleegt hierbij het
presidium. De aankondiging van een
vergadering van een niet spoedeisende
Politieke Ledenraad dient minstens 3
weken voorafgaand aan de vergadering
bekend gemaakt te worden aan de leden.

W   

Omdat de afgevaardigde
naar de Politieke Leden-
raad vervalt, wordt die
term in dit lid geschrapt.

     
     

 

      
     

      
    

      
      

 

     
     
 

    
   

  

    Elk lid kan voorstellen doen voor adviezen die door de Politieke Ledenraad worden behandeld of moties voorleggen
a                

                     
                

   Een door de Politieke Ledenraad aangenomen advies wordt duidelijk geadresseerd en wordt door de betreffende ge-
l                

                

    De Politieke Ledenraad komt minstens 3 maal per jaar bijeen. 

A         
  

    Het partijbestuur publiceert binnen 30 dagen na een vergadering van de Politieke Ledenraad op de website van de
p                   

                
     

De uitnodiging voor de vergadering, de
agenda en eventuele voorstellen dienen
uiterlijk 7 dagen voor de vergadering te
kennis gebracht te worden van de afge-
vaardigden en leden die zich hebben op-
gegeven om aan de vergadering deel te
nemen, terwijl een en ander tevens op de
website van de partij wordt gepubliceerd. 

2    De afgevaardigden naar de Politieke Le-
d        

     
      
     

      
     

     
    

     
      

    
         

     
      

De uitnodiging voor de vergadering, de
agenda en eventuele voorstellen dienen
uiterlijk 7 dagen voor de vergadering ter
kennis gebracht te worden van de leden
die zich hebben opgegeven om aan de
vergadering deel te nemen, terwijl een
en ander tevens op de website van de
partij wordt gepubliceerd.

2         
      
     

      
     

     
    

     
      

      
    

   
  

    Het partijbestuur is belast met de voorbereiding van de (agenda van) een vergadering van de Verenigingsraad en raad-
p                 

     
  

     
     

 

      
     

      
    

      
      

 

     
     
 

    
   

  

3.    Elk lid kan voorstellen doen voor adviezen die door de Politieke Ledenraad worden behandeld of moties voorleggen
aan de Politieke Ledenraad, mits dergelijke voorstellen of moties ondersteund zijn door minstens 100 andere leden.
Een lid dat een dergelijk voorstel of motie indient treedt op als indiener van dit voorstel of deze motie en heeft het
recht het voorstel of de motie toe te lichten en te verdedigen tijdens de Politieke Ledenraad. 

4.   Een door de Politieke Ledenraad aangenomen advies wordt duidelijk geadresseerd en wordt door de betreffende ge-
l                

                

    De Politieke Ledenraad komt minstens 3 maal per jaar bijeen. 

A         
  

    Het partijbestuur publiceert binnen 30 dagen na een vergadering van de Politieke Ledenraad op de website van de
p                   

                
     

     
    
      

      
      

      
       
      

2.   De afgevaardigden naar de Politieke Le-
denraad als bedoeld in artikel 4.4. lid 1,
het partijbestuur, de fracties in de
Tweede Kamer en Eerste Kamer en de
delegatie in het Europees Parlement heb-
ben het recht voorafgaand aan of tijdens
de vergadering voorstellen te doen over
adviezen die door de Politieke Ledenraad
worden vastgesteld. Adviezen kunnen de
vorm aannemen van een resolutie en
zijn in dat geval amendeerbaar. De afge-
vaardigden naar de Politieke Ledenraad
als bedoeld in artikel 4.4. lid 1 en het par-
tijbestuur hebben het recht moties voor
te leggen aan de Politieke Ledenraad. 

D      
    
      

      
      

     
       

  

2.    Het partijbestuur, de fracties in de
Tweede Kamer en Eerste Kamer en de
delegatie in het Europees Parlement heb-
ben het recht voorafgaand aan of tijdens
de vergadering voorstellen te doen over
adviezen die door de Politieke Ledenraad
worden vastgesteld. Adviezen kunnen de
vorm aannemen van een resolutie en
zijn in dat geval amendeerbaar. Het par-
tijbestuur heeft het recht moties voor te
leggen aan de Politieke Ledenraad.

Dit lid is aangepast
omdat de afgevaardigde
vervalt.

    Het partijbestuur is belast met de voorbereiding van de (agenda van) een vergadering van de Verenigingsraad en raad-
p                 

     
  

Amendementen

21. Alphen aan den Rijn (contactpersoon: Kalkman, Dick, D.H.)
Ingediend op: 08-12-2015
Ridderkerk
De uitnodiging voor de vergadering, de agenda en eventuele voorstellen dienen uiterlijk 7 dagen voor de ver-
gadering ter kennis gebracht te worden van de leden die zich hebben opgegeven om aan de vergadering deel
te nemen, terwijl een en ander tevens op de website van de partij wordt gepubliceerd.
Wijzigen in: De uitnodiging voor de vergadering, de agenda en eventuele voorstellen dienen uiterlijk 7 dagen
voor de vergadering ter kennis gebracht te worden van de leden die zich hebben opgegeven om aan de ver-
gadering deel te nemen, terwijl de voornoemde stukken tevens op de website van de partij wordt gepubli-
ceerd.
Toelichting: Helderder formuleren door "een en ander" te vervangen door "de voornoemde stukken".

Preadvies: OVERNEMEN
Tekstuele verbetering.
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Artikel 4.7 Voorbereiding, verloop en 
verslaglegging van de vergadering van 
de Verenigingsraad

2. De afgevaardigden dragen er zorg voor
binnen een redelijke termijn na afloop
van de Politieke Ledenraad aan de gele-
ding die zij vertegenwoordigen verant-
woording af te leggen over het verloop
van en het eigen stemgedrag tijdens de
Politieke Ledenraad.

Artikel 4.9 Voorbereiding en verloop 
van de vergadering van de Verenigings-
raad 

Dit lid kan worden ge-
schrapt omdat de afge-
vaardigde vervalt. 

Wordt:

3     Elk lid kan voorstellen doen voor adviezen die door de Politieke Ledenraad worden behandeld of moties voorleggen
a                

                     
                

   Een door de Politieke Ledenraad aangenomen advies wordt duidelijk geadresseerd en wordt door de betreffende ge-
leding beschouwd als een zwaarwegend advies. Dat houdt in dat aan de Politieke Ledenraad gerapporteerd wordt
wat met het advies is gebeurd en dat bij afwijken van het advies dit wordt gemotiveerd. 

5.    De Politieke Ledenraad komt minstens 3 maal per jaar bijeen. 

Artikel 4.6 – Verslaglegging van de Wordt artikel 4.4.
Politieke Ledenraad 

1.    Het partijbestuur publiceert binnen 30 dagen na een vergadering van de Politieke Ledenraad op de website van de
partij een verslag van de discussie tijdens de Politieke Ledenraad en een overzicht van de genomen besluiten en be-
handelde moties. Het overzicht van de genomen besluiten bevat minstens de uitkomst van de stemmingen van de
behandelde amendementen, adviezen en moties. 

4

     
    
      

      
      

      
       
      

   De afgevaardigden naar de Politieke Le-
d        

     
      
     

      
     

     
    

     
      

    
         

     
      

     
    
      

      
      

     
       

  

        
      
     

      
     

     
    

     
      

      
    

   
  

    Het partijbestuur is belast met de voorbereiding van de (agenda van) een vergadering van de Verenigingsraad en raad-
p                 

Artikel 4.4 – Verslaglegging van de
Politieke Ledenraad 

Artikel 4.9  Verslaglegging van de 
vergadering van de Verenigingsraad  

1.    Het partijbestuur zendt binnen 30 dagen
na een vergadering van de Verenigings-
raad een verslag van de discussie en een
overzicht van de genomen besluiten toe
aan de afgevaardigden in de Vereni-
gingsraad en de secretarissen van de af-
delingen en gewesten. 

2.   Afgevaardigden leggen binnen een rede-
lijke termijn na afloop van een vergade-
ring van de Verenigingsraad verant-
woording af aan de besturen die ze ver-
tegenwoordigen over het verloop van de
vergadering en hun stemgedrag. 

Artikel 4.10 - De taken van het partij-
bestuur 

L       

    

        

5.    Het partijbestuur zendt binnen 30 dagen
na een vergadering van de Verenigings-
raad een verslag van de discussie en een
overzicht van de genomen besluiten toe
aan de afgevaardigden in de Vereni-
gingsraad en de secretarissen van de af-
delingen en gewesten. 

6.   Afgevaardigden leggen binnen een rede-
lijke termijn na afloop van een vergade-
ring van de Verenigingsraad verant-
woording af aan de besturen die ze ver-
tegenwoordigen over het verloop van de
vergadering en hun stemgedrag. 

Artikel 4.8 - De taken van het partij-
bestuur 

1   Het partijbestuur stelt tweejaarlijks een
v      

      

    

   In geval van een tussentijdse vacature in
h      

       

(er zijn abusievelijk twee
artikelen met dit num-
mer. Derhalve worden
deze twee gecombineerd
in het kopje en de ver-
nummering.)

Wordt art. 4.7 lid 5.

Wordt art. 4.7 lid 6.

Wordt artikel 4.8.

N     
  
   
 

    
   
  
   

  

 
    

 

                     
                  

 

   De Verenigingsraad komt minstens 4 maal per jaar bijeen. 

3     Vergaderingen van de Verenigingsraad zijn besloten. 

4    Afgevaardigden betrekken de besturen die ze vertegenwoordigen bij de voorbereiding van de vergadering van de Ver-
e         

                

      
     

    Het partijbestuur zendt binnen 30 dagen
n      

       
     

     
      

   

   Afgevaardigden leggen binnen een rede-
l       

    
       

     
    

       
 

      

    

        

    Het partijbestuur zendt binnen 30 dagen
n      

       
     

     
      

   

   Afgevaardigden leggen binnen een rede-
l       

    
       

     
    

       
 

  Het partijbestuur stelt tweejaarlijks een
v      

      

    

   In geval van een tussentijdse vacature in
h      

       

   
   

  
  

     

    

    

  

    
  
   
 

    
   
  
   

  

 
    

 

                     
                  

 

   De Verenigingsraad komt minstens 4 maal per jaar bijeen. 

3     Vergaderingen van de Verenigingsraad zijn besloten. 

4    Afgevaardigden betrekken de besturen die ze vertegenwoordigen bij de voorbereiding van de vergadering van de Ver-
e         

                

De leden 1 tot en met 4 zijn ongewijzigd.

Leden 1 tot en met 6: zijn ongewijzigd.
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Artikel 4.13. Het presidium 

Leden 1 tot en met 6:  zijn ongewijzigd.

5     Het partijbestuur zendt binnen 30 dagen
n      

       
     

     
      

   

       
      
    

       
     

    

       
 

  Het partijbestuur stelt tweejaarlijks een
v      

      

Artikel 4.11. Het presidium 

7.   In geval van een tussentijdse vacature in
het Presidium wordt deze opgevuld door
de kandidaat die bij de meest recente ver-

(    
   

  
  

     

    

    

  

    
  
   
 

    
   
  
   

Wordt artikel 4.11.

Nieuw lid.
Er blijkt behoefte aan een
opvolgingsregeling con-

                     
                  

 

   De Verenigingsraad komt minstens 4 maal per jaar bijeen. 

3     Vergaderingen van de Verenigingsraad zijn besloten. 

4    Afgevaardigden betrekken de besturen die ze vertegenwoordigen bij de voorbereiding van de vergadering van de Ver-
e         

                

    Het partijbestuur kan organisaties met een eigen rechtsvorm erkennen als geestverwant aan de partij. Het partijbe-
s                 

          

   Het partijbestuur kan netwerken en platforms in de partij, na advies daarover van de Verenigingsraad, erkennen als
w                 

                 
        

7.   Het presidium deelt de beschikbare
spreektijd in een vergadering toe aan alle
deelnemers aan de beraadslaging en be-
waakt de realisatie daarvan. 

8.   Het presidium kan een voorbereidend
congres of andere voorbesprekingen hou-
den met (congres)afgevaardigden en het
partijbestuur over de voorlopige agenda,
de afhandeling van de agenda en de ver-
deling van spreektijd. Het regelt daartoe
zelf het tijdstip en de wijze waarop deze
voorbesprekingen worden gehouden. Het
partijbestuur en de gewestelijke besturen
verlenen op verzoek van het presidium de
nodige medewerking.

9.   Het presidium legt jaarlijks verantwoor-
ding af over zijn werkzaamheden aan de
Verenigingsraad door middel van een
schriftelijk verslag.

Artikel 4.14 - Geestverwante organisa-
ties en werkverbanden binnen de partij 

3     Geestverwante organisaties met een
e      

    
     

    
     

  

   Geestverwante organisaties en de afge-
v     

kiezing van de overige leden van het Pre-
sidium het eerstvolgend hoogste aantal
stemmen heeft behaald bij de eerste
stemming. Leden die tussentijds door
opvolging lid van het Presidium zijn ge-
worden, zijn bij de eerstvolgende gele-
genheid dat leden van het Presidium
worden verkozen aftredend.

8.   Het presidium deelt de beschikbare
spreektijd in een vergadering toe aan alle
deelnemers aan de beraadslaging en be-
waakt de realisatie daarvan. 

9.   Het presidium dient tweejaarlijks een
verslag van haar werkzaamheden in bij
het partijbestuur. Dit verslag wordt ge-
lijktijdig met het tweejaarlijkse verslag
van het partijbestuur ter kennis gebracht
van het congres

form de nu al geldende
opvolgingsregeling voor
het Partijbestuur.

Wordt lid 8.

Dit vervalt nu er geweste-
lijke voorcongressen in de
procedure opgenomen
zijn. Rest van de leden
vernummeren.

Andere verbanden binnen
de partij leveren al zo’n
bijdrage aan het verslag
voor het congres. Het con-
gres heeft met deze wijze
de mogelijkheid te spreken
over de werkwijze.

Wordt artikel 4.12.

O   
    

   
    
    

  
  

Artikel 4.12 - Geestverwante organisa-
ties en werkverbanden binnen de partij

    Het partijbestuur kan organisaties met een eigen rechtsvorm erkennen als geestverwant aan de partij. Het partijbe-
s                 

          

   Het partijbestuur kan netwerken en platforms in de partij, na advies daarover van de Verenigingsraad, erkennen als
w                 

                 
        

   Het presidium deelt de beschikbare
s       

     
    

   Het presidium kan een voorbereidend
c     

    
    

       
     

       
   

    
      

 

   Het presidium legt jaarlijks verantwoor-
d       

    
 

    
      

3.    Geestverwante organisaties met een
eigen rechtsvorm die erkend zijn door
het partijbestuur kunnen een afgevaar-
digde aanwijzen die deelneemt aan het
congres en kunnen een afgevaardigde
aanwijzen die deelneemt aan de Poli-
tieke Ledenraad. 

4.   Geestverwante organisaties en de afge-
vaardigden daarvan hebben het recht

k        
    

     
    

      
     
     

  

   Het presidium deelt de beschikbare
s       

     
    

   Het presidium dient tweejaarlijks een
v      

     
    

     
  

    
 

 

  

    
   

 
    

  
    

   
    
    
   
  

  

Omdat de afgevaardigde
vervalt en alle leden kun-
nen deelnemen aan het
congres en de Politieke Le-
denraad, kan dit lid wor-
den geschrapt. Overige
leden worden vernum-
merd.

Vervalt.

    
     

De leden 1 en 2 zijn ongewijzigd. 
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deel te nemen aan beraadslagingen tij-
dens het congres en de Politieke Leden-
raad en hebben het recht om op gelijke
voet met de afgevaardigden van partijge-
ledingen voorstellen, amendementen en
moties in te dienen. 

5.    Afgevaardigden van geestverwante orga-
nisaties hebben geen stemrecht in het
congres en Politieke Ledenraad, anders
dan als lid van de partij. Zij dienen lid te
zijn van de partij. 

6.   Het lidmaatschap van een door het par-
tijbestuur erkend werkverband staat
open voor alle partijleden, behoudens
door het partijbestuur goedgekeurde res-
tricties. 

7.   Het bestuur van een door het partijbe-
stuur erkend werkverband kan iemand
die daarvan lid wil worden, schriftelijk
en met redenen omkleed de toegang
weigeren. Bezwaar tegen dit besluit staat
open bij het partijbestuur. Het partijbe-
stuur doet daarop binnen 30 dagen uit-
spraak. Op deze uitspraak is verder geen
beroep mogelijk. 

8.   Werkverbanden dienen te beschrijven
wat de rechten van partijleden zijn aan-
gaande deelname aan het betreffende
werkverband. 

9.   Het partijbestuur kan bij het vaststellen
van de erkenning van een werkverband
regels stellen betreffende het democra-
tisch karakter van procedures en werk-
wijzen binnen dat werkverband. 

3.    Het lidmaatschap van een door het par-
tijbestuur erkend werkverband staat
open voor alle partijleden, behoudens
door het partijbestuur goedgekeurde res-
tricties. 

4.   Het bestuur van een door het partijbe-
stuur erkend werkverband kan iemand
die daarvan lid wil worden, schriftelijk
en met redenen omkleed de toegang
weigeren. Bezwaar tegen dit besluit staat
open bij het partijbestuur. Het partijbe-
stuur doet daarop binnen 30 dagen uit-
spraak. Op deze uitspraak is verder geen
beroep mogelijk. 

5.    Werkverbanden dienen te beschrijven
wat de rechten van partijleden zijn aan-
gaande deelname aan het betreffende
werkverband. 

6.   Het partijbestuur kan bij het vaststellen
van de erkenning van een werkverband
regels stellen betreffende het democra-
tisch karakter van procedures en werk-
wijzen binnen dat werkverband. 

4.   In geval van een tussentijdse vacature in
de PES-delegatie wordt deze opgevuld
door de kandidaat die bij de meest re-
cente verkiezing van de overige leden
van de PES-delegatie het eerstvolgend
hoogste aantal stemmen heeft behaald
bij de eerste stemming. Leden die tus-
sentijds door opvolging lid van de PES-
delegatie zijn geworden, zijn bij de
eerstvolgende gelegenheid dat leden van
de PES-delegatie worden verkozen aftre-
dend.

Vervalt

Wordt lid 3.

Wordt lid 4.

Wordt lid 5.

Wordt lid 6.

Nieuw lid.
Er blijkt behoefte aan een
opvolgingsregeling con-
form de nu al geldende
opvolgingsregeling voor
het Partijbestuur.

Artikel 4.15. Partij van de Europese Sociaal-Democraten (PES) 

Leden 1, 2 en 3 zijn ongewijzigd.

74



7.   Vóór het vaststellen van de kandidaten-
lijst wordt aan de afgevaardigden door
middel van een algemene beschouwing
de gelegenheid gegeven om de werk-
wijze van het gewestelijk bestuur of de
onafhankelijke commissie bij het voor-
bereiden en vaststellen van de ontwerp-
kandidatenlijst te bespreken, alsmede
om algemene zaken betreffende de ont-
werpkandidatenlijst te bespreken zonder
dat daarbij geduid wordt op individuele
kandidaten. 

7.   Vóór het vaststellen van de kandidaten-
lijst wordt aan de deelnemers aan de ver-
gadering door middel van een algemene
beschouwing de gelegenheid gegeven
om de werkwijze van het gewestelijk be-
stuur of de onafhankelijke commissie bij
het voorbereiden en vaststellen van de
ontwerpkandidatenlijst te bespreken, als-
mede om algemene zaken betreffende
de ontwerpkandidatenlijst te bespreken
zonder dat daarbij geduid wordt op indi-
viduele kandidaten.

De term afgevaardigde is
geschrapt.

Leden 4 en 5 worden vernummerd tot 5 en 6.

Artikel 6.4 –  De besluitvorming over het verkiezingsprogramma

De leden 1 en 2: zijn ongewijzigd.

De leden 4 en 5 en 6: zijn ongewijzigd.

Artikel 6.8 – De besluitvorming over de ontwerpkandidatenlijst

Lid 1: is ongewijzigd

De leden 3 tot en met 6: zijn ongewijzigd. 

De leden 8 tot en met 13: zijn ongewijzigd.

Artikel 7.4 – De besluitvorming over het verkiezingsprogramma

De leden 1 en 2: zijn ongewijzigd.

4

3.    Het gewestelijk bestuur zendt minstens
2 weken voor de gewestelijke vergade-
ring waarin het verkiezingsprogramma
wordt vastgesteld, het ontwerpverkie-
zingsprogramma toe aan de afdelingsse-
cretarissen en de afgevaardigden.
Daarbij wordt bekend gemaakt hoe de af-
delingen amendementen kunnen indie-
nen en voor welke datum die
beschikbaar moeten zijn. 

2.   Het gewestelijk bestuur zendt minstens
twee weken voor de gewestelijke verga-
dering waarin de kandidatenlijst wordt
vastgesteld, de ontwerpkandidatenlijst
toe aan de afdelingssecretarissen en de
afgevaardigden. De reeds eerder vastge-
stelde profielschets wordt bij de ontwerp-
kandidatenlijst gevoegd. 

3.    Het gewestelijk bestuur zendt minstens
2 weken voor de gewestelijke vergade-
ring waarin het verkiezingsprogramma
wordt vastgesteld, het ontwerpverkie-
zingsprogramma toe aan in het gewest
woonachtige leden. Daarbij wordt be-
kend gemaakt hoe de leden amende-
menten kunnen indienen en voor welke
datum die beschikbaar moeten zijn.

2.    Het gewestelijk bestuur zendt minstens
twee weken voor de gewestelijke verga-
dering waarin de kandidatenlijst wordt
vastgesteld, de ontwerpkandidatenlijst
toe aan de in het gewest woonachtige
leden. De reeds eerder vastgestelde pro-
fielschets wordt bij de ontwerpkandida-
tenlijst gevoegd.

De term afgevaardigde is
geschrapt.

De term afgevaardigde is
geschrapt.

3.    Het gewestelijk bestuur zendt minstens
2 weken voor de gewestelijke vergadering
waarin het verkiezingsprogramma wordt

3.    Het gewestelijk bestuur zendt minstens
2 weken voor de gewestelijke vergadering
waarin het verkiezingsprogramma wordt

De term afgevaardigde is
geschrapt.
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De leden 4, 5 en 6: zijn ongewijzigd.

Artikel 7.8 – De besluitvorming over de ontwerpkandidatenlijst

Lid 1: is ongewijzigd

De leden 3 tot en met 6: zijn ongewijzigd.

De leden 8 tot en met 11: zijn ongewijzigd.

De leden 13 en 14: zijn ongewijzigd.

Artikel 8.9 – De kandidaatstellingsprocedure

De leden 1 tot en met 7: zijn ongewijzigd.

4

vastgesteld, het ontwerpverkiezingspro-
gramma toe aan de afdelingssecretarissen
en de afgevaardigden. Daarbij wordt be-
kend gemaakt hoe de afdelingen amende-
menten kunnen indienen en voor welke
datum die beschikbaar moeten zijn. 

vastgesteld, het ontwerpverkiezingspro-
gramma toe aan in het waterschap woon-
achtige leden. Daarbij wordt bekend
gemaakt hoe de leden amendementen
kunnen indienen en voor welke datum
die beschikbaar moeten zijn.

2.   Het gewestelijk bestuur zendt minstens
2 weken voor de gewestelijke vergade-
ring waarin de kandidatenlijst wordt
vastgesteld, de ontwerpkandidatenlijst
toe aan de afdelingssecretarissen en de
afgevaardigden. De reeds eerder vastge-
stelde profielschets wordt bij de ontwerp-
kandidatenlijst gevoegd. 

2.    Het gewestelijk bestuur zendt minstens
2 weken voor de gewestelijke vergade-
ring waarin de kandidatenlijst wordt
vastgesteld, de ontwerpkandidatenlijst
toe aan de in het waterschap woonach-
tige leden. De reeds eerder vastgestelde
profielschets wordt bij de ontwerpkandi-
datenlijst gevoegd.

De term afgevaardigde is
geschrapt.

7.   Vóór het vaststellen van de kandidaten-
lijst wordt aan de afgevaardigden door
middel van een algemene beschouwing
de gelegenheid gegeven om de werk-
wijze van het gewestelijk bestuur of de
onafhankelijke commissie bij het voor-
bereiden en vaststellen van de ontwerp-
kandidatenlijst te bespreken, alsmede
om algemene zaken betreffende de ont-
werpkandidatenlijst te bespreken zonder
dat daarbij geduid wordt op individuele
kandidaten. 

7.   Vóór het vaststellen van de kandidaten-
lijst wordt aan de deelnemers aan de ver-
gadering door middel van een algemene
beschouwing de gelegenheid gegeven
om de werkwijze van het gewestelijk be-
stuur of de onafhankelijke commissie bij
het voorbereiden en vaststellen van de
ontwerpkandidatenlijst te bespreken, als-
mede om algemene zaken betreffende
de ontwerpkandidatenlijst te bespreken
zonder dat daarbij geduid wordt op indi-
viduele kandidaten.

De term afgevaardigde is
geschrapt.

12.  Indien de begrenzing van het water-
schap niet samenvalt met die van het ge-
west, dan treedt in de plaats van de
gewestelijke vergadering een vergade-
ring van afgevaardigden van alle afdelin-
gen die liggen in het gebied van het
waterschap, ook als dat waterschap ligt
in het gebied van twee of meer gewesten. 

12.  Indien de begrenzing van het water-
schap niet samenvalt met die van het ge-
west, dan treedt in de plaats van de
gewestelijke vergadering een vergade-
ring van de leden van alle afdelingen die
liggen in het gebied van het waterschap,
ook als dat waterschap ligt in het gebied
van twee of meer gewesten.

De term afgevaardigde is
geschrapt.
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Artikel 9.8 –   De kandidaatstellingsprocedure

De leden 1 tot en met 7: zijn ongewijzigd.

4

8.   Indien de beroepscommissie het be-
zwaar gegrond verklaart, wordt de kan-
didatuur van de betrokkene door het
partijbestuur terstond in behandeling ge-
nomen. De kandidaat wordt vervolgens
alsnog op de ontwerpkandidatenlijst of
op de alfabetische lijst van niet geplaatste
kandidaten opgenomen. De aldus gewij-
zigde ontwerpkandidatenlijst wordt be-
kend gemaakt aan de afdelingen en
afgevaardigden voorafgaand aan het con-
gres. 

De leden 9 tot en met 21 zijn ongewijzigd.

22. Het partijbestuur zendt de ontwerpkan-
didatenlijst en de alfabetische lijst van
niet geplaatste kandidaten minstens 3
weken voor het congres dat de kandida-
tenlijst vaststelt aan de afdelingen en af-
gevaardigden. 

De leden 23 tot en met 28: zijn ongewijzigd.

8.    Indien de beroepscommissie het be-
zwaar gegrond verklaart, wordt de kan-
didatuur van de betrokkene door het
partijbestuur terstond in behandeling ge-
nomen. De kandidaat wordt vervolgens
alsnog op de ontwerpkandidatenlijst of
op de alfabetische lijst van niet geplaatste
kandidaten opgenomen. De aldus gewij-
zigde ontwerpkandidatenlijst wordt be-
kend gemaakt aan de leden voorafgaand
aan het congres.

9.   Het partijbestuur zendt de ontwerpkan-
didatenlijst en de alfabetische lijst van
niet geplaatste kandidaten minstens 3
weken voor het congres dat de kandida-
tenlijst vaststelt aan alle leden. 

De term afgevaardigde
wordt geschrapt.

De term afgevaardigde
wordt geschrapt.

8.   Indien de beroepscommissie het be-
zwaar gegrond verklaart, wordt de kan-
didatuur van de betrokkene door het
partijbestuur terstond in behandeling ge-
nomen. De kandidaat wordt vervolgens
alsnog op de ontwerpkandidatenlijst of
op de alfabetische lijst van niet geplaatste
kandidaten opgenomen. De aldus gewij-
zigde ontwerpkandidatenlijst wordt be-
kend gemaakt aan de afdelingen en
afgevaardigden voorafgaand aan het con-
gres.

De leden 9 tot en met 16: zijn ongewijzigd.

17.  Het partijbestuur zendt de ontwerpkan-
didatenlijst en de alfabetische lijst van
niet geplaatste kandidaten minstens 3
weken voor het congres dat de kandida-
tenlijst vaststelt aan de afdelingen en af-
gevaardigden.

De leden 18 tot en met 22: zijn ongewijzigd.

8.    Indien de beroepscommissie het be-
zwaar gegrond verklaart, wordt de kan-
didatuur van de betrokkene door het
partijbestuur terstond in behandeling ge-
nomen. De kandidaat wordt vervolgens
alsnog op de ontwerpkandidatenlijst of
op de alfabetische lijst van niet geplaatste
kandidaten opgenomen. De aldus gewij-
zigde ontwerpkandidatenlijst wordt be-
kend gemaakt aan de leden voorafgaand
aan het congres.

17.  Het partijbestuur zendt de ontwerpkan-
didatenlijst en de alfabetische lijst van
niet geplaatste kandidaten minstens 3
weken voor het congres dat de kandida-
tenlijst vaststelt aan alle leden.

De term afgevaardigde is
geschrapt.

De term afgevaardigde is
geschrapt. 

Artikel 10.9 – De kandidaatstellingsprocedure

De leden 1 tot en met 7: zijn ongewijzigd.
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8.   Indien de beroepscommissie het be-
zwaar gegrond verklaart, wordt de kan-
didatuur van de betrokkene door het
partijbestuur terstond in behandeling ge-
nomen. De kandidaat wordt vervolgens
alsnog op de ontwerpkandidatenlijst of
op de alfabetische lijst van niet geplaatste
kandidaten opgenomen. De aldus gewij-
zigde ontwerpkandidatenlijst wordt be-
kend gemaakt aan de afdelingen en
afgevaardigden voorafgaand aan het con-
gres. 

De leden 9 tot en met 16: zijn ongewijzigd. 

17.  Het partijbestuur zendt de ontwerpkan-
didatenlijst en de alfabetische lijst van
niet geplaatste kandidaten minstens drie
weken voor het congres dat de kandida-
tenlijst vaststelt aan de afdelingen en af-
gevaardigden. 

De leden 18 tot en met 23: zijn ongewijzigd.

De term afgevaardigde is
geschrapt. 

De term afgevaardigde is
geschrapt. 

8.    Indien de beroepscommissie het be-
zwaar gegrond verklaart, wordt de kan-
didatuur van de betrokkene door het
partijbestuur terstond in behandeling ge-
nomen. De kandidaat wordt vervolgens
alsnog op de ontwerpkandidatenlijst of
op de alfabetische lijst van niet geplaatste
kandidaten opgenomen. De aldus gewij-
zigde ontwerpkandidatenlijst wordt be-
kend gemaakt aan de leden voorafgaand
aan het congres.

17.  Het partijbestuur zendt de ontwerpkan-
didatenlijst en de alfabetische lijst van
niet geplaatste kandidaten minstens drie
weken voor het congres dat de kandida-
tenlijst vaststelt aan alle leden.
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Begrippenlijst

Afgevaardigde: Degene die namens een gele-
ding, neveninstelling, netwerk e.d. deel-
neemt aan een vergadering waarin
representativiteit gewenst is. 

Congres: De geleding van de partij waarin di-
rect en indirect alle leden van de partij kun-
nen deelnemen. Het congres bestaat uit
afgevaardigden van de afdelingen, voor een
aantal onderwerpen aangevuld met de indi-
viduele leden van de partij die deelnemen
aan de vergadering, en vergadert te samen
met het partijbestuur, de fracties van Tweede
en Eerste Kamer, de delegatie in het Euro-
pees Parlement en afgevaardigden van geest-
verwante organisaties en werkverbanden
binnen de partij.

Gewestelijke vergadering: De vergadering van
het gewest heet gewestelijke vergadering.
Stemgerechtigd zijn de afgevaardigden van
de afdelingen in het gewest en de leden van
het gewestelijk bestuur. Alle leden die woon-
achtig zijn in een gewest worden uitgeno-
digd voor een gewestelijke vergadering en
hebben het recht daar het woord te voeren.

Politieke Ledenraad: Een geleding van de par-
tij, bedoeld om gevraagd en ongevraagd de
fracties in de Tweede Kamer en Eerste
Kamer, alsmede de delegatie in het Europees
Parlement en het partijbestuur te adviseren
over politieke en strategische vraagstukken.
De Politieke Ledenraad is samengesteld uit
afgevaardigden die samen 75% van de stem-
men hebben en individuele leden die deelne-
men aan de vergadering en die samen 25%
van de stemmen hebben.

Afgevaardigde: degene die namens een afde-
ling of gewest deelneemt aan de Vereni-
gingsraad.

Congres: De geleding van de partij waarin di-
rect alle leden van de partij kunnen deelne-
men. Het congres bestaat uit de deelnemers
aan de vergadering, en vergadert tezamen
met het partijbestuur, de fracties van Tweede
en Eerste Kamer en de delegatie in het Euro-
pees Parlement.

Deelnemer: Een deelnemer aan een vergade-
ring is het lid dat deel uitmaakt van de gele-
ding die vergadert en die in persoon
aanwezig is dan wel die is ingelogd middels
de applicatie.

Gewestelijke vergadering: De vergadering van
het gewest heet gewestelijke vergadering.
Alle leden die woonachtig zijn in een gewest
worden uitgenodigd voor een gewestelijke
vergadering en hebben het recht daar het
woord te voeren en deel te nemen aan de
stemmingen.

Politieke Ledenraad: Een geleding van de par-
tij, bedoeld om gevraagd en ongevraagd de
fracties in de Tweede Kamer en Eerste
Kamer, alsmede de delegatie in het Europees
Parlement en het partijbestuur te adviseren
over politieke en strategische vraagstukken.
De Politieke Ledenraad is samengesteld alle
leden die deelnemen aan de vergadering.

Wordt: 

Wordt: 

Nieuw

Wordt:

Wordt: 
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Statuten rechterkolom is amendeerbaar

Artikel 4. Het lidmaatschap

5

De toelating als lid en de rechten van een lid

1.    Het lidmaatschap van de partij staat
open voor ingezetenen van Nederland en
Nederlanders verblijvend buiten Neder-
land.

2.   Om het lidmaatschap te kunnen verkrij-
gen moet een persoon de leeftijd van zes-
tien jaar hebben bereikt en het doel en
de erecode van de partij onderschrijven.

De toelating als lid

1.    Het lidmaatschap van de partij staat
open voor ingezetenen van Nederland en
Nederlanders verblijvend buiten Neder-
land die de leeftijd van zestien jaar heb-
ben bereikt. 

      Het jeugdlidmaatschap van de partij
staat open voor ingezetenen in Neder-
land jonger dan zestien jaar die de leef-
tijd van twaalf jaar hebben bereikt. Het
jeugdlidmaatschap is gratis.

2.   Behoudens een door het partijbestuur te
maken uitzondering, kan geen lid van de
partij zijn degene die: 
a.   zitting heeft in een vertegenwoordi-

gend lichaam voor een andere poli-
tieke groepering, indien de partij op
eigen titel of via een samenwer-
kingsverband heeft deelgenomen
aan de verkiezingen voor dat verte-
genwoordigend lichaam, of lid is van
een bestuur van de desbetreffende
politieke groepering, dan wel op een
andere manier actief deelneemt aan
een andere landelijke, regionale of
plaatselijke politieke groepering;

b.   geplaatst wordt op de kandidatenlijst
van een andere politieke groepering,
tenzij de ter zake bevoegde geleding
van de partij besloten heeft hierin of
hiermee een samenwerkingsver-
band aan te gaan of deel te nemen
aan een gezamenlijke kandidaten-
lijst, dan wel niet deelneemt aan de
betreffende verkiezingen;

c.    op eigen titel zitting heeft in een ver-
tegenwoordigend lichaam op een
zetel die verkregen is door plaatsing
op de kandidatenlijst van de partij of
een samenwerkingsverband waarin
de partij deelneemt;

d.   een bestuurlijke functie bekleedt
waarbij hij is of wordt benoemd door
een vertegenwoordigend lichaam
w  de partij of een samenwer-
k     

   
      

Wordt:

Leeftijdsvoorwaarde komt
van lid 2.

Lid 2 nieuw is het oude
lid 7. Element van ere-
code verhuist naar onder-
deel rechten en plichten

WIJZIGINGSVOORSTEL LIDMAATSCHAP EN LEDENRECHTEN
AMENDEMENTEN EN PREADVIEZEN
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    op eigen titel zitting heeft in een ver-
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   een bestuurlijke functie bekleedt

w       
  

     
    

   
      

 
  

     
    

   
   

3.    Het partijbestuur is verantwoordelijk
voor de toelating en het uitschrijving van
leden.

4.   Het lidmaatschap van de partij geeft
recht om lidmaatschapsrechten uit te oe-
fenen in de partij en om functies te ver-
vullen namens de partij. Bij de
uitoefening van lidmaatschapsrechten in
een afdeling of in een gewest is bepalend
in welke gemeente het betreffende lid
woonachtig is volgens de Gemeentelijke
Basis Administratie.

5.    Geen lid van de partij kan worden de-
gene van wie naar de mening van het
partijbestuur te verwachten is dat hij de
partij schade berokkent en geen lid van
de partij kan iemand worden of blijven
wanneer zich een situatie voordoet als
bedoeld in de leden 7 en 9.

De beëindiging van het lidmaatschap en de
uitsluiting als lid

6    Het lidmaatschap van de partij eindigt:
a    door overlijden;
b    door opzegging bij het partijbestuur;

dragen door de fractie van de partij
of het samenwerkingsverband
waarin de partij deelneemt.

      Indien de omstandigheden, op
grond waarvan het partijbestuur een
uitzondering heeft gemaakt zich wij-
zigen, neemt het partijbestuur een
nieuwe beslissing.

3.    Het partijbestuur is verantwoordelijk
voor de toelating en uitschrijving van
leden. Het partijbestuur is bevoegd de
toelating als lid te weigeren van degene
van wie naar de mening van het partijbe-
stuur te verwachten valt dat hij de partij
schade berokkent of zal berokkenen.

Rechten en plichten verbonden aan het 
lidmaatschap

4.   Leden van de Partij van de Arbeid wor-
den geacht te hebben kennisgenomen
van de Integriteitscode van de partij en
de strekking hiervan te onderschrijven.

5.    Aan het lidmaatschap van de Partij van
de Arbeid zijn ledenrechten verbonden,
waaronder het recht om deel te nemen
aan de beraadslagingen en de besluitvor-
ming binnen de partij en de geleding
waarvan het lid deel uitmaakt, en het
recht om zich verkiesbaar te stellen voor
functies binnen te partij en deze namens
te partij te vervullen. 

      Het jeugdlidmaatschap geeft slechts toe-
gang tot het jongerenprogramma van de
PvdA. 

6.   Bij de uitoefening van ledenrechten in
een afdeling of in een gewest is bepalend
in welke gemeente het betreffende lid
woonachtig is. Het partijbestuur kan
daartoe een uittreksel uit de Gemeente-
lijke Basis Administratie verlangen.

De beëindiging van het lidmaatschap

7    Het lidmaatschap van de partij eindigt:
a    door opzegging of overlijden;
b    door royement;

Deel lid 5 is hieraan toe-
gevoegd.

Kopje benadrukt: geen
rechten zonder plichten

Het kennen van de ere-
code is hier toegevoegd;
leden 4 en 5 (oud) zijn
enigszins uit elkaar ge-
haald.
Tekst over GBA enigszins
aangepast omdat de par-
tij daar zelf geen toegang
toe heeft.

Is verhuisd naar lid 3.

Uitsluiting als lid is toege-
voegd aan lid 3.
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    op eigen titel zitting heeft in een ver-
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   een bestuurlijke functie bekleedt

w       
  

waarin de partij of een samenwer-
kingsverband waarin de partij deel-
neemt is vertegenwoordigd, en
waarbij hij niet is of wordt voorge-
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Amendementen

22. Delft/Midden-Delfland (contactpersoon: Kardolus, Christel, C.B.)
Ingediend op: 10-12-2015
Wijzigen: c. door beëindiging op het moment dat een lid een contributieachterstand heeft laten ontstaan van
10 maanden.
Toelichting: De termijn van niet betalen van de contributie waarna lidmaatschap beëindigd wordt is niet vast-
gelegd en kan dus ten allen tijden worden veranderd. Dit schept geen duidelijkheid aan de leden. Vandaar het
voorstel om een redelijke (of de huidige vastgestelde) termijn in de statuten op te nemen.

Preadvies: AFWIJZEN
In overleg met de Verenigingsraad wil het Partijbestuur zelf kunnen beslissen hoeveel maanden contributie-
achterstand mogelijk is. 
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6.   Het lidmaatschap van de partij eindigt:
a.   door overlijden;
b.   door opzegging bij het partijbestuur;
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    Het partijbestuur is verantwoordelijk
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   Leden van de Partij van de Arbeid wor-
d     

      
    

    Aan het lidmaatschap van de Partij van
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   Bij de uitoefening van ledenrechten in
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7.   Het lidmaatschap van de partij eindigt:
a.   door opzegging of overlijden;
b.   door royement;
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Van rechtswege is hier
weggelaten: spreekt van-
zelf.

c.    van rechtswege in geval een lid niet
langer voldoet aan het bepaalde in de
leden 1 en 2, wanneer één van de ge-
vallen als bedoeld in de leden 7 en 9
zich voordoet, dan wel in geval een
lid een contributieachterstand heeft
laten ontstaan van een door het par-
tijbestuur als maximaal te rekenen
periode;

d.   door royement, met inachtneming
van de bepalingen van deze statuten
en van de reglementen.

7    Behoudens een door het partijbestuur
p      

        
  

   zitting heeft in een vertegenwoordi-
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   geplaatst wordt op de kandidatenlijst
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    op eigen titel zitting heeft in een ver-
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   een bestuurlijke functie bekleedt

w       
  

     
    

   
      
      

  
   

   Indien de omstandigheden zich wijzi-
g      

     

c.    door beëindiging op het moment dat
een lid een contributieachterstand
heeft laten ontstaan over een door
het partijbestuur te bepalen periode. 

      Een beëindiging sub c kan ongedaan ge-
maakt worden door hernieuwde aanmel-
ding als lid, onder het aanbod de
achterstallige betalingen geheel of ge-
deeltelijk te voldoen. Ingeval van een
aanbod tot gedeeltelijke betaling beslist
het partijbestuur over de redelijkheid van
het aanbod.
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    van rechtswege in geval een lid niet
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   door royement, met inachtneming
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7.   Behoudens een door het partijbestuur
per individueel geval te maken uitzonde-
ring, kan geen lid van de partij zijn de-
gene die: 
a.   zitting heeft in een vertegenwoordi-

gend lichaam voor een andere poli-
tieke groepering, indien de partij op
eigen titel of via een samenwer-
kingsverband heeft deelgenomen
aan de verkiezingen voor dat verte-
genwoordigend lichaam, of lid is van
een bestuur van de desbetreffende
politieke groepering, dan wel op een
andere manier actief deelneemt aan
een andere landelijke, regionale of
plaatselijke politieke groepering;

b.   geplaatst wordt op de kandidatenlijst
van een andere politieke groepering,
tenzij de ter zake bevoegde geleding
van de partij besloten heeft hierin of
hiermee een samenwerkingsver-
band aan te gaan of deel te nemen
aan een gezamenlijke kandidaten-
lijst, dan wel niet deelneemt aan de
betreffende verkiezingen;

c.    op eigen titel zitting heeft in een ver-
tegenwoordigend lichaam op een
zetel die verkregen is door plaatsing
o       

  
  

   een bestuurlijke functie bekleedt
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Is lid 2 geworden.
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   door royement, met inachtneming
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   Behoudens een door het partijbestuur
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   geplaatst wordt op de kandidatenlijst
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    op eigen titel zitting heeft in een ver-
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op de kandidatenlijst van de partij of
een samenwerkingsverband waarin
de partij deelneemt;

d.   een bestuurlijke functie bekleedt
waarbij hij is of wordt benoemd door
een vertegenwoordigend lichaam
waarin de partij of een samenwer-
kingsverband waarin de partij deel-
neemt is vertegenwoordigd, en
waarbij hij niet is of wordt voorge-
dragen door de fractie van de partij
of het samenwerkingsverband
waarin de partij deelneemt.

8.   Indien de omstandigheden zich wijzi-
gen, op grond waarvan het partijbestuur
een uitzondering heeft gemaakt als be-

c     door beëindiging op het moment dat
e    

     
     

            
    

      
    

     
    

     
 

   

Is lid 2 geworden.

doeld in lid 7, neemt het partijbestuur
een nieuwe beslissing

9.   Leden van de partij die zitting hebben in
een vertegenwoordigend lichaam of lid
zijn van een bestuur van de partij kun-
nen geen lid zijn van een andere poli-
tieke groepering, tenzij de partij
deelneemt in die andere groepering op
grond van een besluit van de bevoegde
vergadering.

10.  Royement kan alleen worden uitgespro-
ken wanneer een lid in strijd met de sta-
tuten, reglementen of besluiten van de
partij handelt of de partij op onredelijke
wijze benadeelt. Met inachtneming van
de bepalingen van de reglementen, waar-
bij in omschreven gevallen sprake kan
zijn van bemiddeling, wordt een roy-
ement uitgesproken door het partijbe-
stuur. De geroyeerde heeft recht van
beroep bij de beroepscommissie.

Artikel 16. Bemiddeling en toezicht

1.    Indien een geleding of lid van de partij
handelt of dreigt te handelen in strijd
met de statuten, reglementen of beslui-
ten van de partij, dan wel de partij op on-
redelijke wijze benadeelt of dreigt te
benadelen, is het partijbestuur bevoegd
voor zover nodig maatregelen te nemen
zoals besluiten van partijgeledingen bui-
ten werking te stellen, aanwijzingen te
geven, beperkingen aan te brengen in de
uitoefening van rechten en functies. De
reglementen geven nadere regels om-
trent de uitoefening van deze bevoegd-
heid.

2    Indien een geleding of lid van de partij
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8.   Leden van de partij die zitting hebben in
een vertegenwoordigend lichaam of lid
zijn van een bestuur van de partij kun-
nen geen lid zijn van een andere poli-
tieke groepering, tenzij de partij
deelneemt in die andere groepering op
grond van een besluit van de bevoegde
vergadering.

9.   Royement kan alleen worden uitgespro-
ken wanneer een lid in strijd met de sta-
tuten, reglementen of besluiten van de
partij handelt of de partij op onredelijke
wijze benadeelt. Met inachtneming van
de bepalingen van de reglementen, waar-
bij in omschreven gevallen sprake kan
zijn van bemiddeling, wordt een roy-
ement uitgesproken door het partijbe-
stuur. De geroyeerde heeft recht van
beroep bij de beroepscommissie.

1.    Indien een geleding van de partij handelt
in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de partij, dan wel de partij
op onredelijke wijze benadeelt of dreigt
te benadelen, is het partijbestuur be-
voegd maatregelen te nemen, zoals het
buiten werking stellen van besluiten van
partijgeledingen en het geven van aan-
wijzingen.

2    Indien een lid van de partij handelt in
s      

       
     
     

     
     

     
    

      
     

Vernummerd, is nieuw
lid 8.

Vernummerd en zie 
verder over het punt 
royement art 16.

Bemiddeling en toezicht
op geledingen en leden is
gesplitst. Bevoegdheden
bestuur zijn uitgebouwd.

L     
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Amendementen

23. Utrecht (contactpersoon: Raaijmakers, Ilse, I.K.J.)
Ingediend op: 10-12-2015
"een tijdelijk of blijvend royement als lid" wijzigen in: "schorsing of royement als lid”
Toelichting: Schorsing is duidelijker dan “tijdelijk royement”. Een royement is juist definitief.

Preadvies: AFWIJZEN
Schorsing is iets anders dan een tijdelijk royement. Een tijdelijk royement wil zeggen dat na verloop van tijd
–uiteraard afhankelijk van de situatie en de reden van het tijdelijke royement- iemand weer toegelaten kan
worden als lid, eventueel onder voorwaarden. Schorsing is sowieso altijd tijdelijk.
Schorsing betekent wel lid, maar geen rechten; (tijdelijk) royement (tijdelijk) geen lid en geen rechten. De
schorsing en het tijdelijke of definitieve royement geven het partijbestuur de mogelijkheid in zwaarte oplo-
pende sancties op te leggen.
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2.   Indien een geleding of lid van de partij
handelt of dreigt te handelen in strijd
met de statuten, reglementen of beslui-
ten van de partij, dan wel de partij op on-
redelijke wijze benadeelt of dreigt te
benadelen, is het partijbestuur bevoegd
informatie in te winnen en stappen te
zetten om te bemiddelen. Deze taak kan
worden opgedragen aan een lid van het
partijbestuur of aan anderen die namens
het partijbestuur optreden. Een en ander
laat onverlet dat het partijbestuur kan be-
sluiten maatregelen te nemen als be-
doeld in lid 1, ten tijde dat informatie
wordt ingewonnen en een poging tot be-
middeling wordt gedaan.

8    Leden van de partij die zitting hebben in
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2.   Indien een lid van de partij handelt in
strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de partij, dan wel de partij
op onredelijke wijze benadeelt of dreigt
te benadelen, is het partijbestuur be-
voegd maatregelen te nemen, zoals het
geven van een vertrouwelijke of open-
bare berisping, een tijdelijk verbod stel-
len op verkiesbaarstelling namens de
partij en een tijdelijk of blijvend roy-
ement als lid van de partij.
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Lid 2 is opgedeeld in
nieuwe leden 2 en 4.
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3.    Indien een volksvertegenwoordiger van
de partij handelt in strijd met de statu-
ten, reglementen of besluiten van de par-
tij dan wel de partij op onredelijke wijze
benadeelt of dreigt te benadelen, is het
partijbestuur bevoegd betrokkene uit
zijn functie(s) terug te roepen.

4.   Alvorens over te gaan tot het nemen van
maatregelen, wint het partijbestuur in-
formatie in en onderzoekt het mogelijk-
heden tot een minnelijke oplossing.
Deze taak kan worden opgedragen aan
een lid van het partijbestuur of aan an-
deren die namens het partijbestuur op-
treden. Indien het partijbestuur dit
wenselijk of noodzakelijk acht kunnen
ook in de periode waarin informatie
wordt ingewonnen of de mogelijkheden
van een minnelijke oplossing worden
onderzocht maatregelen worden geno-
men als bedoeld in lid 1 en 2.

5     Tegen de uitspraken van het partijbe-
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   De reglementen geven nadere regels
o      

Maatregel terugroeping
wordt nu (alleen) ge-
noemd in HHR art. 1.22
lid 4 en 12. Deels tekst
van art. 4 lid 10
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5.    Tegen de uitspraken van het partijbe-
stuur staat beroep open bij de beroeps-
commissie, tenzij anders bepaald.

6.   De reglementen geven nadere regels
omtrent de uitoefening van deze be-
voegdheid.

M  
   
    

     
    

Idem

Idem

Amendementen

24. Utrecht (contactpersoon: Raaijmakers, Ilse, I.K.J.)
Ingediend op: 10-12-2015
Delft/Midden-Delfland
Toevoegen: Toevoegen als tweede zin in lid 3 na "Indien een volksvertegenwoordiger van de partij handelt in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de partij dan wel de partij op onredelijke wijze benadeelt
of dreigt te benadelen, is het partijbestuur bevoegd betrokkene uit zijn functie(s) terug te roepen."
Het partijbestuur legt geen maatregel op aan een lid of geleding dan nadat dat lid of die geleding in de gele-
genheid gesteld te hebben verweer te voeren.
Toelichting: Nu voor royement (de zwaarste sanctie in verenigingen) de procedure niet langer via de commis-
sie van goede diensten gaat, lijkt het belangrijk om dit beginsel uitdrukkelijk op te nemen in het huishoudelijk
reglement. De regel komt overeen met de nu al geldende regel dat het lid gelegenheid moet krijgen om zich
te rechtvaardigen (het huidige artikel 1.22 lid 3 sub b HR) maar geldt ook voor maatregelen op eigen initiatief
van het partijbestuur. Hetzelfde geldt voor de eerste zin van lid 11, de regel over gelijke informatievoorziening
wordt hierdoor eveneens aangevuld voor maatregelen op eigen initiatief.

Preadvies: OVERNEMEN
Goede toevoeging. Hoewel het hier niet per se om een royement gaat, maar om een terugroeping uit iemands
functie. Zowel in geval van terugroeping (waar het partijbestuur een besluit neemt na advies te hebben
gevraagd aan een commissie van goede diensten) als in geval van royement dient er uiteraard hoor en weder-
hoor toegepast te worden. 
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Reglement rechterkolom is amendeerbaar

Hoofdstuk 1.3. Het lidmaatschap: de artikelen 1.19 en 1.20 en 1.21 blijven ongewijzigd

Reglement deel I. Hoofdstuk 1.4. 

Artikel 1.22. Bemiddeling en toezicht

2.   Het partijbestuur laat verzoekers na ontvangst van het verzoek onverwijld weten in hoeverre het op het verzoek wil
ingaan. Het kan desgewenst voorlopige voorzieningen treffen. Een afwijzing van het verzoek wordt met redenen om-
kleed.

3.    Een verzoek wordt slechts in behandeling genomen als het voldoet aan tenminste de volgende drie zorgvuldigheids-
eisen:
a.   het omschrijft welke statutaire of reglementaire bepaling dan wel welk besluit of belang van de partij wordt aan-

getast of bedreigd, en op welke feiten en omstandigheden het verzoek gebaseerd is;
b.   het deelt mee in hoeverre het betrokken lid of orgaan in de gelegenheid is gesteld zich te rechtvaardigen en hoe

van deze gelegenheid gebruik is gemaakt;
c.    het omschrijft welke maatregelen naar het oordeel van de verzoekers genomen dienen te worden.

5.    Deze commissie van goede diensten bestaat uit drie leden, waarvan: één lid aan te wijzen door het in het geding
zijnde partijlid, één lid aan te wijzen door de partijgeleding die de zaak aanhangig heeft gemaakt, en één lid door de
twee voornoemde leden gezamenlijk.

6.   Indien tegelijkertijd verzoeken worden gedaan met betrekking tot meer dan één lid in dezelfde kwestie, dan bestaat
de mogelijkheid om de bemiddeling op te dragen aan één commissie van goede diensten die elk van de verzoeken
behandelt. In dat geval mogen de in het geding zijnde leden voor de commissie als bedoeld in lid 5 te samen één lid
aanwijzen.

7.   De leden van de commissie van goede diensten dienen lid te zijn van de partij. De commissie van goede diensten re-
gelt haar eigen werkzaamheden en hoort alle betrokkenen. Zij brengt binnen 60 dagen advies uit aan het partijbe-
stuur.

8.   Het partijbestuur neemt een besluit tot maatregelen als bedoeld in lid 1 zo mogelijk binnen 30 dagen nadat het advies
als bedoeld in lid 7 is ontvangen. Als de commissie van goede diensten te kennen geeft geen advies te kunnen uit-
brengen of als zij niet binnen 60 dagen een advies uitbrengt, dan neemt het partijbestuur zo mogelijk binnen 30
dagen daarna een besluit tot maatregelen als bedoeld in lid 1.

9.   Het partijbestuur deelt maatregelen als bedoeld in lid 1 schriftelijk en met redenen omkleed aan alle belanghebbenden
mee.

5

1.    Maatregelen als bedoeld in artikel 16 van
de statuten worden genomen door het
partijbestuur. Schriftelijke verzoeken
kunnen worden ingediend door de be-
voegde vergadering van een geleding van
de partij, het bestuur van die geleding of
een betrokken fractie van de partij. Maat-
regelen kunnen worden genomen op
eigen initiatief van het partijbestuur.

1.    Maatregelen als bedoeld in de artikelen
4 en 16 van de statuten worden geno-
men door het partijbestuur. Schriftelijke
verzoeken kunnen worden ingediend
door de bevoegde vergadering van een
geleding van de partij, het bestuur van
die geleding of een betrokken fractie van
de partij. Maatregelen kunnen worden
genomen op eigen initiatief van het par-
tijbestuur.

Geringe tekstuele wijzi-
ging nodig vanwege wij-
zing van art 4 en 16
Statuten

4.   In geval de beoogde maatregel het roy-
ement dan wel het terugroepen van een
volksvertegenwoordiger uit één of meer
van zijn of haar functies is, neemt het
partijbestuur zijn beslissing op advies
van een commissie van goede diensten.

      

4.   Ingeval de beoogde maatregel het terug-
roepen van een volksvertegenwoordiger
uit één of meer van zijn functies is,
neemt het partijbestuur zijn beslissing
op advies van een commissie van goede
diensten. 

Procedure van royement
is vereenvoudigd cf advies
commissie Integriteit , zie
art. 4 lid 9 statuten
(nieuw)
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10. Maatregelen van tijdelijke aard hebben een werkingsduur van hoogstens 6 maanden, met dien verstande dat de ter-
mijn die aan een maatregel van tijdelijke aard is verbonden kan worden aangepast door naderhand genomen rechts-
geldige besluiten.

11.  Het partijbestuur ziet toe op de gelijke informatieverstrekking in het kader van procedures met betrekking tot be-
middeling en toezicht aan zowel het in geding zijnde partijlid als aan de partijgeleding die de zaak aanhangig heeft
gemaakt. Tegen een besluit van het partijbestuur staat binnen 30 dagen beroep open bij de beroepscommissie.

12.  In geval de maatregel het terugroepen van een volksvertegenwoordiger uit één of meer van zijn functies is, wordt de
betrokkene conform de gedragscode en interne bereidverklaring gevraagd zijn zetel ter beschikking te stellen aan de
partij. Indien betrokkene 30 dagen na terugroeping hieraan geen gehoor heeft gegeven, volgt royement. Tegen een
dergelijk royement staat geen beroep open.
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AFHANDELINGSVOORSTEL VAN WAARDE 
EN PILOT LEDENDEMOCRATIE 

De manier waarop de leden van de PvdA besluiten nemen verandert. De Partij werkt aan drie doelen:
• Leden kunnen zelf voorstellen doen en krijgen direct invloed op de besluiten die de partij neemt.
• Er komt meer tijd beschikbaar voor de belangrijkste inhoudelijke discussies op het congres.
• De Partij van de Arbeid is een aantrekkelijke ledenpartij.

Op het congres in Utrecht in januari 2015 is de resolutie Ledendemocratie aangenomen. Daarin werd aanbevo-
len dat 
• Iedereen real-time online stemt daar waar mogelijk.
• We eenheid van inhoud, tijd en plaats ontkoppelen. We gaan nog steeds te veel uit van vergaderingen als de

enige manier om besluiten te nemen - en dat kan anders.
• Iedereen voorstellen op de agenda kan zetten. 
• Er over minder onderwerpen moet gediscussieerd wordem. Tegelijkertijd komt er over onderwerpen met veel

draagvlak meer tijd voor discussie, waardoor echte tegenmacht gerealiseerd wordt. 

In de afgelopen maanden hebben we daar het volgende mee gedaan:
• Er is een nieuwe route naar het congres voor voorstellen, amendementen en moties ontwikkeld. De regle-

mentswijzigingen hierover liggen op het komende congres voor.
• In de afgelopen maanden is geëxperimenteerd met instemming van congres en Politieke Ledenraad met deze

route. Voor het thema van Waarde kon men moties indienen via het nieuwe systeem. 
• Op platform.pvda.nl zijn meer dan 50 moties gepubliceerd. Die zijn door meer dan 300 leden bediscussieerd

en er is steun verzameld voor het al dan niet behandelen van de moties op het congres. Moties met meer dan
20 steunbetuigingen gingen door naar het Ledenpanel: dat waren er 23. Omdat het een experiment betreft
en het geheel proces doorlopen moet worden om zicht te krijgen op de nieuwe werkwijze, is dit aantal op 20
gezet. Overigens is in de nieuwe situatie 100 steunverklaringen nodig om een voorstel door te krijgen naar
het ledenpanel.

• Op voorcongressen in Zeeland en Gelderland zijn daarnaast nog acht moties opgesteld en bediscussieerd.
• De 23 + 8 = 31 moties zijn voorgelegd in het Ledenpanel, een enquête onder alle leden. Het doel van het

Ledenpanel is het inventariseren van de meningen over de moties. Aan de hand van de mate van verdeeld-
heid kan het presidium bepalen welke moties daadwerkelijk op het congres uitvoerig behandeld worden. De
moties zijn te vinden in de bijlagen van dit afhandelingsvoorstel. 

Uitkomst ledenpanel 

In de bijlagen is een schematisch overzicht te vinden van de uitkomsten.

31 moties hebben vanuit het ledenplatform het ledenpanel gehaald door middel va 20 ondersteuningsverkla-
ringen. Meer dan 1800 leden hebben zich over de moties uitgesproken; ongeveer 4% van het ledental en
ongeveer twee congreszalen vol. 

17 moties hebben een percentage van 80% of meer voor stemmen gekregen. Deze worden op het congres als
hamerstuk behandeld. Het partijbestuur behoudt altijd het recht om haar mening te geven over een motie
wanneer zij dit belangrijk acht.

14 moties haalden minder dan 80% stemmen vóór. Van deze moties zijn er vijf met een bijna 50/50 verhou-
ding voor en tegen stemmers. Deze zijn door het presidium uitgekozen als meest belangrijke moties voor
behandeling op het congres. Over de andere negen zal ook gestemd worden via de nieuwe manier. De uitwer-
king hiervan komt later aan de orde. 
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Bespreking van de vijf moties 
De vijf meest verdeelde moties komen uitgebreid aan bod. In het kader van het experiment zal het presidium
verschillende werkwijzen hanteren bij de behandeling van deze moties. 

De vijf betreffende moties gaan over:
1. Werkgelegenheid in de Thuiszorg
2. De onverenigbaarheid TTIP en Rijnland2
3. Eerlijk delen en gelijke kansen
4. Debatteren over Basisinkomen
5. Betaal eerstejaars opvang vluchtelingen niet uit OS budget

Blok 1. Werkgelegenheid in de Thuiszorg
Hiervoor nodigen we iemand uit van de werkgroep handicap en beleid en een PvdA-wethouder die verant-
woordelijk is voor thuiszorg (met name de huishoudelijke hulp). Beiden krijgen twee minuten voor een pitch. 

Blok 2. De onverenigbaarheid TTIP en Rijnland2
In de vorm van een TEDtalk geeft een PvdA-econoom een kort minicollege over TTIP en Rijnland2 en een
mogelijke stellingname ten aanzien van al dan niet verenigbaarheid ervan. 

Blok 3. Eerlijk delen en gelijke kansen
Deze motie leent zich voor een klassieke benadering: indiener en partijbestuur gaan met elkaar in debat over
dit thema. 

Blok 4. Het debat start met een korte film over wat basisinkomen nu eigenlijk is, waarna de maker van het
filmpje een korte toelichting geeft. De motie roept op tot een inhoudelijk debat in de partij over het basisinko-
men. Het betreft een procesvraag en geen vóór- of tegenstemming over het basisinkomen. Tevens wordt stil
gestaan bij wat er al allemaal gedaan is om het debat binnen de partij te voeren over basisinkomen. 

Blok. 5. Betaal eerstejaars opvang vluchtelingen niet uit OS budget
Het presidium kiest bij deze motie voor een debat tussen indiener en een bewindspersoon of Kamerlid. 

Uiteraard krijgen ook leden de mogelijkheid om het debat mee te voeren. 

Stemming

Op het platform zijn meer dan 50 moties gepubliceerd. Een aantal (14) moties zijn zowel in het platform als in
de reguliere amendeertool ingediend. Vier van deze moties hebben de benodigde 20 steunbetuigingen niet
gehaald. Deze komen bij de reguliere motiebespreking nog aan de orde. 

De moties die door het platform met grote meerderheid (meer dan 80%) zijn aangenomen, worden per accla-
matie als hamerstuk behandeld. De indiener krijgt bij de afhandeling als hamerstuk wel de gelegenheid zijn of
haar motie als hamerstuk te verwijderen en hem regulier op te voeren. 
Tien van deze moties zijn tevens ingediend bij de reguliere amendeertool. Wanneer de moties bij de behande-
ling in dit blok worden aangenomen per acclamatie, dan worden deze bij de reguliere moties niet nogmaals in
stemming gebracht. 

Op het congres wordt (na overleg met de indieners) over 14 moties digitaal gestemd. Niet alleen de deelne-
mers aan het congres doen aan de stemming mee, ook de leden thuis kunnen via smartphone, tablet of pc
hun stem uitbrengen. 

• Stemmen staat open voor leden (met ledenrechten).
• Leden krijgen een individuele stemcode. De stemcode is alleen op het congres te gebruiken.
• De stemcode wordt (in de week voorafgaand aan het congres) gepubliceerd op Mijn PvdA, op de pagina Mijn

Gegevens.
• Het adres van de website wordt gepubliceerd op datzelfde moment.
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Deelnemers aan het congres
• krijgen bij binnenkomst een papieren versie van de stemcode uitgereikt – dezelfde code als ze in Mijn PvdA

hebben gekregen.
• melden zich op de website aan met hun smartphone, tablet of laptop. Er wordt gezorgd voor voldoende Wifi

aansluitingen, maar ook communicatie over 4G is mogelijk.
• wie geen (geschikte) smartphone heeft kan dat aangeven via een e-mail naar ledendemocratie@pvda.nl – we

proberen een aantal leenapparaten beschikbaar te hebben. Leden die een smartphone of tablet (iPads) voor
het congres willen uitlenen zijn van harte welkom om zich te melden. Stuur uw e-mail graag vóór 5 februari. 

• in de stand van Ledendemocratie op het congres is hulp aanwezig voor deelnemers bij wie het niet lukt om
zich op de website aan te melden.

Stemmers thuis
• volgen de stemming via een video stream op pvda.nl.
• stemmen via de stem app op smartphone, tablet, laptop of PC.
• melden zich aan via hun stemcode die ze in Mijn PvdA hebben opgehaald.

Een stemming verloopt dan als volgt:
Het presidium opent de stemming: de leden kunnen hun stem uitbrengen. Na ongeveer een minuut zal het
presidium de stemming sluiten – rekening houdend met het feit dat de stream voor de thuisgebruikers een
vertraging van maximaal zeven seconden heeft.
Het presidium bekijkt de uitslag. Als ze geen onregelmatigheden zien wordt de stemming gepubliceerd en is
de uitslag zichtbaar in de stem app en via de stream en op het scherm in de zaal.
Stemmers gaan daarna weer terug naar het overzicht van de moties en de volgende motie wordt in stemming
gebracht. 
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MOTIES PLATFORM EN VOORCONGRES
1. Werk en inkomen (Partijbestuur)

Indiener: PvdA Partijbestuur

Aantal steunbetuigingen: 65

Samenvatting
De afgelopen drie politieke ledenraden hebben in het teken gestaan van de aanscherping van Van Waarde. Het par-
tijbestuur heeft een aantal conclusies die uit de discussies zijn gekomen opgenomen in drie moties, over werk en
inkomen, zorg en zeggenschap, en internationale solidariteit. De aanbevelingen in deze moties moeten leiden tot
vernieuwende en concrete maatregelen in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

Motie
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;
Constaterende dat de eerste van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van Van Waarde
onder andere in het teken stond van het thema werk en inkomen;
Overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën 
hebben aangedragen over deze onderwerpen;
Spreekt uit dat goed werk essentieel is voor het persoonlijk welbevinden van mensen, het boeken van vooruitgang
en het scheppen van duurzame welvaart;
Spreekt uit dat we in de bres moeten blijven springen voor het behoud van collectieve sociale 
zekerheid voor iedereen;
Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma concrete en vernieuwende maatregelen moeten worden opge-
nomen in het kader van:
- het streven naar volledige werkgelegenheid voor alle geledingen van de maatschappij, geïnspireerd door de

ideeën over een basisbaan en de arbeidskorting;
- het voorkomen van langdurige werkloosheid en inactiviteit met daarbij bijzondere aandacht voor de positie van

50-plussers en arbeidsbeperkten, bijvoorbeeld via loonkostensubsidie;
- perspectief op werk voor mensen met een bescheiden opleiding en de middenklasse in het kader van de uitda-

gingen van robotisering en informatisering van grote delen van de arbeidsmarkt; 
- het waarmaken van permanente scholing; 
- eerlijke salarissen, zowel aan de boven- als aan de onderkant, en gelijke kansen, ongeacht leeftijd, geslacht of

afkomst, bijvoorbeeld door afschaffing van het minimumjeugdloon;
- het voor iedereen bieden van de zekerheden die horen bij een baan, door het terugdringen van ongewenste flex-

en schijnconstructies die de collectieve sociale zekerheid ondermijnen;
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: Dit betreft een motie van het partijbestuur zelf, en daarop geeft het partijbestuur geen
nader advies.
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2. Modernisering UWV

Indiener: Frank van der Werf

Aantal steunbetuigingen: 60

Samenvatting
Er komen vanuit de samenleving steeds meer signalen dat het UWV niet functioneert zoals het zou moeten. Deze
motie is een aanzet om het UWV te moderniseren tot een gewenste partner van iedereen.

Motie
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016,
Constaterende dat:
- er de laatste tijd steeds vaker signalen uit de samenleving komen over de rigide werkwijze van het UWV,

[Volkskrant: Verdwaald in het digitale uwv doolhof][1] en [Groene: De Hades van de overheid][2];
- het UWV enorme achterstanden heeft in het afhandelen van dossiers, [Telegraaf: Asscher bezorgd om achter-

standen UWV][3];
- de automatisering bij het UWV niet adequaat is opgezet. [Automatisering gids: Chaos bij uwv][4];
- er door verdergaande automatisering en robotisering er vele banen zullen verdwijnen. [NOS: Robot bedreigt tot

3 miljoen banen][5];
Overwegende dat:
- er nooit meer genoeg banen zullen zijn om de huidige en toekomstige werkloosheid naar een acceptabel niveau

terug te kunnen brengen;
- er op dezelfde wijze naar het gebrek aan werkgelegenheid moet worden gekeken als dat er nu naar vergrijzing

en krimp wordt gekeken;
- er een verschuiving in de attitude van uitkeringsinstanties nodig is ten aanzien van de clientèle;
- het begrip van de clientÃ¨le van het UWV voor de huidige regelgeving en wijze van bejegening door de uitke-

ringsinstanties steeds verder onder druk komt te staan;
- er mensen ernstige schade oplopen door onevenredig hoge of onterechte boetes die worden opgelegd door het

UWV;
- een werkzoekende meer is gebaat bij een persoonlijke en stimulerende begeleiding;
- de solidariteit van de PvdA met de uitkeringsgerechtigden wel een opfrisbeurt kan gebruiken.
Besluit:
- hierbij onze tweede kamer fractie te verzoeken om initiatieven te ontwikkelen en (wets)voorstelen te doen om: 
- de organisatie en attitude van het UWV te herzien in een richting waarbij de nadruk meer op begeleiding en sti-

mulatie komt te liggen en minder op wantrouwen,
- het automatiseringsproces van het UWV onder de directe verantwoording van de minister te brengen,
- toe te zien op een adequate en snelle afhandeling van liggende dossiers,
- werklozen de ruimte te bieden om op alle mogelijke wijze te blijven participeren in de maatschappij 
- de regels en boetes die het UWV hanteert ten aanzien van administratieve vergissingen, fouten zonder kwade

opzet of kleine overtredingen kritisch tegen het licht te houden en bij te stellen.
teneinde het UWV weer midden in de maatschappij te plaatsen en modern, dienstverlenend, participerend en soli-
dair met werkzoekenden te maken;
en gaat over tot de orde van de dag.

[1]: http://www.volkskrant.nl/tech/verdwaald-in-het-digitale-uwv-doolhof~a4135828/
[2]: https://www.groene.nl/artikel/de-hades-van-de-overheid
[3]: http://www.telegraaf.nl/dft/geld/werk-inkomen/24682463/__Zorg_om_achterstand_UWV__.html
[4]: http://www.automatiseringgids.nl/nieuws/2015/40/it-chaos-bij-uwv
[5]: http://nos.nl/artikel/704904-robot-bedreigt-tot-3-miljoen-banen.html

Toelichting partijbestuur: De motie is erg gedetailleerd en noemt veel maatregelen op. Een aantal constateringen
delen we niet en een aantal genoemde maatregelen vinden we niet verstandig, zoals het onder de directe verant-
woordelijkheid van de minister brengen van de automatisering, dat is hoogspecialistisch werk. Wel moet het UWV
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persoonlijker gaan werken en altijd vanuit het belang van de samenleving en de werkzoekende handelen. De inzet
van de fractie is er daarom op gericht de menselijke maat weer terug te brengen. Mensen hebben recht op een
faire, respectvolle behandeling waarbij rekening wordt gehouden met hun persoonlijke omstandigheden. Vanuit dat
principe werkt de fractie momenteel aan allerlei verbeteringen bij het UWV. 
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3. Zorg en zeggenschap (Partijbestuur)

Indiener: PvdA Partijbestuur

Aantal steunbetuigingen: 59

Samenvatting
De afgelopen drie politieke ledenraden hebben in het teken gestaan van de aanscherping van Van Waarde. Het par-
tijbestuur heeft een aantal conclusies die uit de discussies zijn gekomen opgenomen in drie moties, over werk en
inkomen, zorg en zeggenschap, en internationale solidariteit. De aanbevelingen in deze moties moeten leiden tot
vernieuwende en concrete maatregelen in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

Motie
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;
Constaterend dat de tweede van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van Van Waarde
onder andere in het teken stond van het thema zorg en zeggenschap;
Overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeÃ«n hebben aangedra-
gen over deze onderwerpen;
Constaterend dat een gebrek aan zeggenschap een van de oorzaken is van onvoldoende persoonlijke aandacht en
zorg op maat voor mensen, van vervreemding van professionals in de zorg en van groeiend ongenoegen over de
kwaliteit van onze publieke diensten;
Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma duidelijke en vernieuwende maatregelen moeten worden
opgenomen die:
- de kloof tussen mensen die zorg gebruiken aan de ene kant en instanties aan de andere kant fors verkleinen door

meer zeggenschap van mensen op de instanties wettelijk te verankeren; 
- de expertise van zorgverleners als uitgangspunt nemen in plaats van bureaucratische regels; 
- maatschappelijke initiatieven als zorgcoperaties, energiecoperaties, buurtbedrijven, wooncoperaties ondersteu-

nen en de wettelijke en bureaucratische belemmeringen, van onder andere zorgverzekeraars, daarvoor wegne-
men; 

- de menselijke maat en individuele zorgbehoefte als uitgangspunt nemen van zorgverlening;
Hierbij nadrukkelijk onze lokale afdelingen en netwerken te laten optrekken met de Tweede 
Kamerfractie om vooruitlopend op het verkiezingsprogramma, concrete lokale initiatieven te 
ontplooien;
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: Dit betreft een motie van het partijbestuur zelf, en daarop geeft het partijbestuur geen
nader advies.
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4. Internationale Solidariteit (Partijbestuur)

Indiener: PvdA Partijbestuur

Aantal steunbetuigingen: 50

Samenvatting
De afgelopen drie politieke ledenraden hebben in het teken gestaan van de aanscherping van Van Waarde.Het par-
tijbestuur heeft een aantal conclusies die uit de discussies zijn gekomen opgenomen in drie moties, over werk en
inkomen, zorg en zeggenschap, en internationale solidariteit. De aanbevelingen in deze moties moeten leiden tot
vernieuwende en concrete maatregelen in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

Motie
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;
Constaterend dat de derde van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van Van Waarde
onder andere in het teken stond van internationaal beleid en duurzaamheid;
Overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeÃ«n 
hebben aangedragen over deze onderwerpen;
Constaterend dat dat er volgens de UNHCR sinds de Tweede Wereldoorlog wereldwijd nog nooit zoveel mensen op
de vlucht waren en dat dit mede het gevolg is van oorlog, geweld en armoede;
Constaterend dat ook Europa te maken heeft met een grote vluchtelingenstroom, dat dit onze 
samenleving voor grote uitdagingen stelt en dat vele partijgenoten zich betrokken voelen en zich in willen zetten
voor de bescherming van vluchtelingen in de wereld;
Spreekt uit dat internationale solidariteit een kernwaarde is van de sociaaldemocratie en dat 
iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan, zonder oorlog, armoede of achterstelling;
Spreekt uit dat deze tijd vraagt om een ambitieus buitenlandbeleid gebaseerd op fundamentele 
waarden;
Spreekt uit dat het nieuwe verkiezingsprogramma een daadkrachtig antwoord dient te formuleren op de nieuwe
dreigingen in de wereld gebaseerd op onze waarden van solidariteit, eerlijke kansen en rechtvaardigheid, waarbij de
volgende uitgangspunten aan bod komen:
Een waarden gedreven buitenlandbeleid kan alleen slagen als alle instrumenten (variÃ«rend van hulp en handel tot
diplomatie en defensie) met kracht en in samenhang met elkaar worden ingezet;
- Bescherming van vluchtelingen is onze prioriteit en landen dienen hun verantwoordelijkheid daarvoor te nemen;

binnen de Europese Unie spreken we elkaar daarop aan en maken we bindende afspraken;
- Om de vluchtelingencisis nu en toekomstige crises te voorkomen moeten we perspectief bieden aan de landen

van herkomst door: het bevorderen van vrede en veiligheid, het aanpakken van de mondiale klimaatcisis en het
bestrijden van de armoede in de wereld;

- Eerlijk werk met een adequate vergoeding is een universele voorwaarde voor bestaanszekerheid, verheffing en
zelfontplooiing en daarmee essentieel voor de bestrijding van armoede en het creÃ«ren van gelijke kansen;

- Van duurzame stabiliteit kan slechts sprake zijn als landen de kans hebben om zich te ontwikkelen tot democrati-
sche rechtstaten, waarin in ieder geval corruptie wordt bestreden, de rechten van minderheden worden geres-
pecteerd, de rechterlijke macht onafhankelijk is en machthebbers verantwoording afleggen aan hun volk; 

- Mensenrechten worden altijd en overal door ons bevorderd en geagendeerd in internationale contacten, ook als
dat ingewikkeld is of ten koste gaat van andere belangen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: Dit betreft een motie van het partijbestuur zelf, en daarop geeft het partijbestuur geen
nader advies.
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5. Steun voor Zorgcoöperaties

Indiener: Gerben Welling

Aantal steunbetuigingen: 43

Samenvatting
Zorgcooperaties zijn een opkomende bijzondere vorm van zorg, dichtbij de mensen en zijn een goede aanvulling op
de decentralisaties. De ontwikkeling gaat niet vanzelf maar verdient steun van de PvdA.

Motie
Het Congres van de PvdA in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort;

Constaterende dat:
- De decentralisaties tot doel hebben, onder andere, de zorg dichterbij de mensen te brengen
- Er een maatschappelijke beweging gaande is die de zorg dichterbij de mensen brengt
- Zorgcoöperaties daarbij een belangrijke rol spelen omdat de betrokkenheid, rol en invloed van burgers als leden

van de Zorgcoöperaties aansluiten bij belangrijke kernwaarde van onze partij als zeggenschap, binding en verhef-
fing

- Zorgcoöperaties per definitie niet gericht zijn op het maken van winst op cliÃ«nten of patiÃ«nten maar op ver-
sterking en ondersteuning van hun leden en daarmee tegenwicht bieden aan de marktwerking in de zorg.

- Tijdens een inspirerende bijeenkomst georganiseerd door de PvdA over en door zorgcoöperaties duidelijk werd
dat er tal van belemmerende regels zijn.

Overwegende dat:
- De decentralisatie van de zorg onder andere versterkt wordt door lokale en kleinschalige initiatieven
- Deze kleinschalige initiatieven zonder concrete ondersteuning onvoldoende ontwikkelkansen hebben
- De tijd tot het nieuwe verkiezingsprogramma te lang duurt om de huidige initiatieven concreet te steunen
- Daardoor het risico bestaat dat plannen in de kiem gesmoord worden
- De wet- en regelgeving van de zorg en ondernemingen (coöperaties) niet gericht is op de nieuwe zorg plannen

Verzoekt de fractie van de tweede kamer:
- Nog tijdens deze kabinetsperiode te komen met concrete voorstellen die belemmeringen wegnemen die zorgco-

öperaties nu ondervinden
- Te bewerkstelligen dat er snel beleid van de belastingdienst moet komen zodat alle initiatieven in het land op

eenduidige manier behandeld worden
- Te bewerkstelligen dat er binnen de zorgwetgeving experimenteer ruimte komt om nieuwe zorgcoöperaties te

stimuleren en ruimte te geven.
- Te bewerkstelligen dat de bestaande experimenteerruimte binnen de WLZ ruimschoots bekend gemaakt wordt.
- Zich in te spannen om een op te richten ondersteuningsplatform financieel ondersteunt wordt.
Verzoekt raadsleden en wethouders:
- Laat je aanmoedigen door het â€œRight to Challengeâ€� mogelijk te maken.

Toelichting: Tijdens de bijeenkomst over zorgcoöperaties op 25 november te Amersfoort bleek dat hinder als gevolg
van bestaande regelgeving als rode draad door de discussie liep. De initiatiefnemers meer tijd moeten besteden aan
het wegnemen van formele beletsels, energie die niet gericht kan worden op een succesvol plan. Iedereen beseft
dat de overheid mede een taak heeft burgers te beschermen tegen slechte zorg en dat daarvoor controle nodig is.
De inrichting van het systeem nu meer uitgaat van op wantrouwen.

Toelichting partijbestuur: De fractie en de partij steunen zorgcoöperaties waar we kunnen. Onze staatssecretaris en
fractie willen allerlei belemmeringen wegnemen om zorgcoöperaties van de grond te krijgen. 
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6. De Stroom

Indiener: Mirthe Biemans

Aantal steunbetuigingen: 42

Samenvatting
Deze motie roept het partijbestuur op om zo snel mogelijk te beginnen met de sociaal progressieve doe beweging
‘de stroom’ uit het programma ‘samen vooruit’. Zo'n doe beweging, die burgerinitiatieven ondersteunt, versterkt en
versnelt sociale verandering

Motie
Het congres bijeen op 13 februari 2016 heeft kennis genomen van het programma â€œsamen vooruitâ€� van de
partijvoorzitter Hans Spekman. Het congres is verheugd met het voornemen om een brede sociaal progressieve
doe-beweging te beginnen die sociale verandering van onderop gaat versterken en versnellen.
Constaterende dat een dergelijke doe-beweging handen en voeten geeft aan Van Waarde en aan de maatschappe-
lijke verandering die wij voorstaan
Roept het congres het partijbestuur op om alles in het werk te stellen om deze doe-beweging zo snel mogelijk te
laten starten en daarvoor een vorm te vinden die recht doet aan het voornemen om deze doe-beweging onafhan-
kelijk te laten zijn van de politiek en aan de mogelijkheid om daaraan een brede groep mensen, die samen maat-
schappelijke verandering teweeg willen brengen, te kunnen verbinden.

Toelichting partijbestuur: Het partijbestuur gaat graag op korte termijn aan de slag met de concrete uitwerking van
‘De Stroom’. Er is een omslag van denken en doen nodig om de komende periode het woord ‘samen’ weer echt
betekenis te laten krijgen in de samenleving. Aan de basis wordt door veel mensen gewerkt aan deze samenleving.
We moeten deze mensen, maatschappelijke bewegingen en initiatieven van onderop de kans geven om zich te ont-
wikkelen en om maatschappelijke verandering teweeg te kunnen brengen. 
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7. Betaal eerstejaarsopvang asielzoekers niet uit OS-budget

Indiener: Arjen Berkvens

Aantal steunbetuigingen: 40

Samenvatting
Op dit moment wordt de eerstejaarsopvang van asielzoekers betaald uit de begroting ontwikkelingssamenwerking.
Onze fractie in de Tweede Kamer en Minister Ploumen hebben er voor gezorgd dat de toegenomen kosten van
deze opvang niet hebben geleid tot bezuin

Motie
Constaterend dat er een zwaardere druk ligt op het budget voor ontwikkelingssamenwerking door de toenemende
vluchtelingenstroom en de kosten voor opvang en huisvesting in het eerste jaar.
Constaterend dat tijdens de recente Algemene Politieke Beschouwingen een motie is aangenomen met steun van
de PvdA fractie waarin het kabinet wordt opgeroepen structureel extra geld vrij te maken voor de eerstejaarsop-
vang van asielzoekers en hierbij het budget voor ontwikkelingssamenwerking te sparen.
Constaterend met instemming dat dit ook de inzet is van onze minister Ploumen van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking.
Constaterend dat het al jaren de praktijk is om de eerstejaarsopvang asielzoekers te betalen uit het OS budget,
omdat de uitgaven onder de ODA (officiële ontwikkelingshulp) vallen. 
Constaterend dat dit ieder jaar weer kan leiden tot onzekerheid over het budget dat beschikbaar is voor zuivere
ontwikkelingssamenwerking.
Spreekt uit dat deze situatie onwenselijk is en teveel leidt tot financiële kunstgrepen en kwetsbaar maakt voor aan-
vallen van partijen die structureel willen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking.
Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma de PvdA de eerstejaarsopvang van asielzoekers loskoppelt van
het budget van ontwikkelingssamenwerking.

Toelichting partijbestuur: Al sinds jaar en dag wordt de opvang van vluchtelingen in het eerste jaar uit de OS mid-
delen betaald. We volgen namelijk de internationale definitie van OS. Daarin staat expliciet dat hulp aan vluchtelin-
gen valt onder ontwikkelingssamenwerking. Deze motie is in strijd met die internationale definitie. Er komt extra
geld voor OS om de grote opgave voor de opvang van vluchtelingen niet ten koste te laten gaan van lopende OS
projecten.
Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit
serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van
deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In
2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken
over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er
zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017
het definitieve programma worden vastgesteld.
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8. Meer sociale woningen

Indiener: Gerard Bosman

Aantal steunbetuigingen: 39

Samenvatting
De motie stelt maatregelen voor t.b.v. het verkiezingsprogramma voor het realiseren van meer sociale en duurzame
woningen.

Motie
Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort,
Overwegende dat sociale woningbouw altijd tot de kernwaarden van de PvdA heeft behoord en dat dit onder de
huidige omstandigheden eens te meer een prioriteit voor onze partij behoort te zijn,
Constaterende dat er een tekort aan honderdduizenden, betaalbare en duurzame sociale woningen is, en dat de
wachtlijsten lokaal enorm lang zijn, alsook dat de doorstroming uit de sociale woningen nog steeds onvoldoende
plaatsvindt;
Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma concrete maatregelen moeten worden opgenomen om deze
woningnood aan te pakken, waaronder onder meer aandacht geschonken wordt aan:
- Het vervangen van de verhuurdersheffing bij wooncorporaties door een investeringsverplichting in het kader van

een nieuw Woonakkoord, met als taakstellend doel snelle oplossing van de woningnood en de verduurzaming
(tenminste 0-op-de-meter)van zowel de bestaande sociale woningvoorraad als de sociale nieuwbouw;

- Een wettelijk maximum aan wachtlijsten die per gemeente moeten worden bijgehouden per categorie en urgen-
tie van woningzoekenden voor een sociale woning;

- De maximale huurverhoging wordt zo laag mogelijk gehouden;
- Indien de particuliere sector in een gemeente onvoldoende betaalbare alternatieven bouwt voor zgn. scheefhuur-

ders, dan mag een lokale woningcorporatie daar wel in voorzien; en
- Betere facilitering van (bevordering van) wooncoöperaties en van medezeggenschap en betrokkenheid van huur-

ders bij het beleid van woningcorporaties en de uitvoering daarvan;
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: De motie doet voor een deel goede suggesties voor de toekomst. De werkgroep Wonen
die het partijbestuur adviseert zal binnenkort aanbevelingen doen die in lijn liggen met wat deze motie beoogt.
Woningen moeten verder worden geïsoleerd en verduurzaamd, de huurstijging moet worden geminderd nu blijkt
dat corporaties die huurstijging eigenlijk niet nodig hebben. Huurders mogen wat ons betreft meer invloed krijgen
op de corporatie. 
Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit
serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van
deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In
2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken
over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er
zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017
het definitieve programma worden vastgesteld.
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9. Aanpak ouderenwerkloosheid

Indiener: Gerard Bosman

Aantal steunbetuigingen: 38

Samenvatting
De motie stelt een directe, concrete aanpak van de langdurige werkloosheid onder ouderen voor door een veel gro-
tere vergroting van de loonkostensubsidie bij het in vaste dienst nemen van deze werklozen.

Motie
Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort,
Constaterend dat de huidige aanpak van de langdurige werkloosheid van ouderen onvoldoende resultaat oplevert,
Verzoekt de fractie van de Tweede Kamer zo snel mogelijk te komen tot een verhoging van de loonkostensubsidie
voor deze groep werklozen, waarbij de werkgeverslasten in het eerste jaar van aanstelling met een vast contract
100% worden vergoed en in het tweede jaar met 50%, 
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: 
Deze motie zal leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Een deel tegemoetkomen in de kosten is een goed idee,
dat gebeurt ook. Maar alle kosten het eerste jaar vergoeden is een brug te ver.
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10. Eerlijk delen en gelijke kansen

Indiener: Gerard Bosman

Aantal steunbetuigingen: 38

Samenvatting
Deze motie is bedoeld als alternatief voor die van het PB over inkomen. 
Deze motie is veel concreter en verstrekkender dan die van het PB, zodat zeker gesteld wordt dat er echt iets gaat
veranderen.
Zij is gebaseerd op het door Linksom! in de PvdA gepubliceerd. 

Motie
Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort,
Constaterend dat de eerste van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van de resolutie
Van Waarde onder andere in het teken stond van het thema werk en inkomen;
Overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën
hebben aangedragen over deze onderwerpen;
Spreekt uit dat in de strijd tegen ongelijkheid, armoede en segregatie en voor eerlijk delen en gelijke kansen er
meer en nieuwe initiatieven nodig zijn;
Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma concrete en vernieuwende maatregelen moeten worden opge-
nomen in het kader van:
- eerlijke salarissen, zowel aan de boven- als aan de onderkant, en gelijke kansen, ongeacht leeftijd, geslacht of

afkomst, bijv. door:
a) afschaffing van het minimumjeugdloon; en 
b) het invoeren van een Wet op de Loonvorming, waarbij per instelling of bedrijf en/of in cao’s en met instem-

ming van de OR of de PV - een maximumverhouding wordt vastgesteld tussen het hoogste en laagste belo-
ningsniveau; en

c) het (bijv. fiscaal) bevorderen van bezit van werknemers in het eigen bedrijf
d) een koopkrachtbeleid dat gericht is op het verkleinen van inkomensverschillen en het verhogen van de koop-

kracht voor lagere en middeninkomens, inclusief die van niet-werkenden;
- eerlijker belastingstelsel, met bijv.:

a) een verdere, stapsgewijze beperking van de hypotheekrenteaftrek die gelijk opgaat met een verhoging van
de huurtoeslag, waarbij deze beiden op termijn opgaan in een geïntegreerde fiscale woonfaciliteit, waarbij
huren en kopen gelijk behandeld worden;

b) een inkomensafhankelijke zorgpremie met een beperking of afschaffing van het eigen risico;
c) geleidelijke fiscalisering van de AOW en beperking van de aftrek voor pensioenpremies voor hogere inko-

mens;
d) invoering van extra tarief in inkomstenbelasting van 60% voor inkomens vanaf bijv. € 100.000,--;
e) een invoering van vermogensbelasting gebaseerd op het werkelijke rendement en met een hogere franchise,

met een verhoging van het tarief op inkomsten uit vermogens van bijv. boven € 500.000,-- van 30% naar
60% en een gelijke behandeling van vreemd en eigen vermogen;

f) intensivering aanpak belastingontduiking en -ontwijking (o.m. veel meer inzet op fraudebestrijding en aanpak
brieven-bv’s);

g) hogere vennootschapsbelasting met prikkels voor arbeidsintensieve bedrijven (en met nadruk verhoging op
het grootbedrijf);

h) hogere erfenisbelasting (niet voor partners) gecombineerd met hogere vrije voet; en
i) hogere belastingen voor DGA’s en renteniers;

- een intensivering van het armoedebeleid, met bijv.:
a) extra budget en beleidsruimte voor de gemeenten voor het verlenen van bijzondere bijstand en voor lokaal

armoedebeleid, met speciale aandacht voor armoede bij kinderen en een verbod op uitzetting bij minderjari-
ge kinderen zonder passend alternatief;

b) schrappen van voordeurdelersnormen in de bijstand, de AOW, en aanverwante regelingen;
c) een verlaging van de instroomleeftijd voor de IOAW naar 45 jaar en tijdelijke uitsluiting van verhoging pensi-

oenleeftijd bij werkloosheid op of na 63e jaar;
d) intensivering en professionalisering van de schuldhulpverlening, met wettelijk lagere toegangsdrempels (ver-
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bod categorale uitsluitingen), en een uit de bankenbelasting te financieren sanering van problematische
hypotheekschulden; en

e) een verhoging van de bijstands- en AOW-uitkeringen, met tenminste een gedeeltelijke reparatie van het in de
crisisjaren geleden koopkrachtverlies;

- een eerlijk en duurzaam aanvullend pensioen, dat gericht is op: 
a) een koopkrachtbestendig bereiken van 70% van het zgn. middelloon; 
b) solidariteit tussen generaties;
c) het tegengaan van onvoldoende aanvullende pensioenopbouw onder vrouwen en migranten en onder ZZP-

ers en andere flex-contractanten; en
d) het betrekken van het eigen woningbezit in het aanvullende pensioen-arrangement;

- een plan voor bevordering van meer gelijke kansen in het onderwijs;
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: De richting van de voorstellen past goed bij de kant die het partijbestuur en de fractie op
willen. De voorstellen die gedaan worden zijn erg gedetailleerd en zeker niet allemaal wenselijk. Een paar opmer-
kingen bij enkele voorstellen: 
• Een wet op de loonvorming klinkt sympathiek, maar werkt zzp-schap in de hand en ondermijnt ons stelsel van

collectieve arbeidsvoorwaarden.
• Huur & koop fiscaal gelijk behandelen; huur en koop is in essentie niet gelijk: een koper zal snel meer profiteren

dan een huurder omdat met koop grotere bedragen gemoeid zijn, en een belastingkorting (vergelijkbaar met de
hypotheekaftrek) voor huurders heeft geen nut voor minima omdat die amper inkomstenbelasting betalen. Een
toeslagenstelsel kan in theorie maar is kwetsbaar omdat voor een rechts kabinet heel eenvoudig op een toeslag
kan worden bezuinigd.

• Al met 63 jaar AOW bij werkeloosheid; we willen juist dat iedereen een baan heeft, ongeacht de leeftijd. 
• Koopkrachtreparatie pensioengerechtigden: koopkrachtverlies zit niet in de hoogte van de AOW, maar in het

achterblijven van het rendement van de pensioenfondsen, wat per fonds verschilt. Reparatie via de AOW is een
generieke maatregel die geen rekening houdt met de situatie per pensioenfonds. 

Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit
serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van
deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In
2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken
over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er
zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017
het definitieve programma worden vastgesteld.
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11. Eigen risico in de zorg

Indiener: Sebastiaan van der Vliet

Aantal steunbetuigingen: 36

Samenvatting
Het eigen risico in de zorg brengt veel mensen in de problemen, het is een oneerlijke regeling waar vooral de lage
inkomens schade van ondervinden doordat zij betalingsachterstanden oplopen en zorg gaan mijden. Het bedrag
aan eigen risico moet gehalveerd

Motie
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;
Constaterende dat: 
- Het eigen risico in de zorg in 2016 per jaar per volwassene € 385,- per jaar bedraagt;
- Het Nibud heeft onderzocht dat het aantal mensen met betalingsachterstanden gestegen is van 15% in 2014 naar

27% in 2015;
- Een van de belangrijkste oorzaken van deze betalingsachterstanden het eigen risico is; 
- Meer dan een miljoen mensen moeite hebben met het betalen van de zorgkosten; 
- Het eigen risico van toepassing is op zorg na de huisarts. Dit betreft zorg die door de huisarts als noodzakelijk

wordt gezien; 
- Mensen met een klein inkomen die noodzakelijke zorg toch mijden om geen eigen risico te hoeven betalen;
- Zorgverzekeraars € 9 miljard aan reserves hebben; 
Overwegende dat:
- Het niet zo mag zijn dat mensen met een klein inkomen noodzakelijke zorg gaan mijden, met alle gevolgen van

dien voor hun gezondheid en op de langere termijn ook voor de economie;
- Het een onrechtvaardige regeling is om iedereen hetzelfde bedrag aan eigen risico te laten betalen i.p.v. een

inkomensafhankelijk eigen risico en dat de impact van dit bedrag bij een klein of gemiddeld inkomen vele malen
groter is dan bij een hoger inkomen;

- Het eigen risico niet doet waar het voor in het leven geroepen is nl. het remmen van onnodige zorgconsumptie;
Spreekt uit dat:
- Het eigen risico allereerst dient te worden gehalveerd in opmaat naar gehele afschaffing;
- De kosten van de halvering bijvoorbeeld gedekt kunnen worden uit de reserves bij zorgverzekeraars;
- Het partijbestuur dit standpunt meeneemt bij de ontwikkeling van het nieuwe verkiezingsprogramma;
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: De motie wijst in een richting die ons aanstaat. Halveren of zelfs afschaffen van het eigen
risico is het overwegen waard, al heeft dat grote budgettaire consequenties. Het is ook het overwegen waard om
alleen voor de lagere inkomens en chronisch zieken het eigen risico te compenseren omdat de hogere inkomens het
eigen risico kunnen betalen. Die draagkrachtbenadering is heel sociaaldemocratisch. Echter, het is wel nodig om
een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de motietekst. Het Nibud zegt dat de zorgkosten in algemene zin (niet
alleen het eigen risico) ervoor zorgen dat steeds meer mensen niet meer kunnen rondkomen. Om dat probleem van
betaalbaarheid aan de onderkant aan te pakken moet er dus breder gekeken worden dan alleen naar het eigen risi-
co. Het eigen risico is niet voor iedereen even hoog, de zorgtoeslag compenseert voor de laagste inkomens. Mensen
met de laagste inkomens betalen max. 65 euro eigen risico. De reserves van zorgverzekeraars zijn groter dan strikt
genomen nodig is. Die reserve mag niet zomaar worden afgeroomd, daarvoor moeten we de wet wijzigen. 
Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit
serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van
deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In
2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken
over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er
zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017
het definitieve programma worden vastgesteld.
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12. Bestrijden van racisme en discriminatie

Indiener: Arjen Berkvens

Aantal steunbetuigingen: 34

Samenvatting
Helaas is er in onze samenleving nog steeds sprake van racisme en discriminatie. Een reeks incidenten heeft dat
aangetoond. Problemen zijn structureel. Premier Rutte vindt dat mensen zich maar in moeten vechten. Gelukkig
onderkent onze vicepremier Lodewi

Motie
Kennisgenomen hebbende van het Van Waarde rapport waarin staat dat er: â€œkordaat moet worden gestreden
tegen de discriminatie waarvan sommige groepen het slachtoffer zijn.â€ù
Kennisgenomen hebbende van een artikel van Imke van Gardingen in Trouw van 21-11-2015, die schrijft dat 98 pro-
cent van de advocatuur in Nederland uit witte mensen bestaat, terwijl 40 procent van de rechtenstudenten van
nietâ€”westerse afkomst is. 
Kennisgenomen hebbende van de duizenden racistische reacties op een Selfie van vreedzame demonstranten op
weg naar een protest tegen Zwarte Piet en de algemene teneur van onbegrip en gebrek aan empathie in het debat
over Zwarte Piet.
Kennisgenomen hebbende van de oproep van Gerard Bouwman, korpschef van de nationale politie, die stelt dat:
â€œ meer diversiteit een absolute voorwaarde is voor de legitimiteit van de politie in Nederland.â€ù In reactie op
de onrust in Den Haag na de fatale arrestatie van Mitch Henriquez.
Kennisgenomen hebbende van het feit dat vrijwel nergens in Europa de kansen op de arbeidsmarkt voor allochto-
nen zo slecht zijn als in Nederland (stelt de Volkskrant in een analyse van cijfers van OESO en Eurostat) en de reac-
tie daarop van Vicepremier Asscher die stelt: "Er is discriminatie op de arbeidsmarkt: Jan maakt in Nederland meer
kans op een baan dan Mohammed." 
Bevestigend dat de bestrijding van racisme en discriminatie belangrijke sociaaldemocratische waarden zijn.
Bevestigend dat gelijkheid, verheffing en emancipatie belangrijke waarden van de sociaaldemocratie zijn.
Stelt vast dat voor de Partij van de Arbeid de strijd tegen discriminatie, racisme en uitsluiting een topprioriteit is. 
Roept de fracties in Tweede Kamer, Eerste Kamer, Europees Parlement en op lokaal en regionaal niveau op om met
praktische oplossingen te komen om racisme te bestrijden, gelijkheid te bevorderen en discriminatie tegen te gaan
en op te komen voor iedereen die hier slachtoffer van is.
Roept de verkiezingsprogrammacommissie op om aandacht te besteden aan de bovengenoemde themaâ€™s en te
komen met concrete maatregelen in het verkiezingsprogramma om racisme te bestrijden, gelijkheid te bevorderen
en discriminatie tegen te gaan. 
Roept de Partij van de Arbeid op om samen te werken met maatschappelijke organisaties die zich inzetten om
racisme te bestrijden, gelijkheid te bevorderen en discriminatie tegen te gaan en waar mogelijk deel te nemen aan
maatschappelijke acties om dit doel te bereiken.

Toelichting partijbestuur: 
Samenleven is voor ons een kernbegrip. Discriminatie en uitsluiting bestrijd je samen en niet ieder voor zich. We
vinden het jammer dat de reikwijdte van de motie beperkt wordt tot discriminatie van allochtonen. Dit terwijl over
en weer veel haatuitingen zijn, ook vanuit de allochtone kring bijvoorbeeld richting homo's, antisemitische uitingen
en discriminatoir geweld. 
Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit
serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van
deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In
2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken
over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er
zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017
het definitieve programma worden vastgesteld.
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13. TTIP en 'Rijnland-2' zijn onverenigbaar

Indiener: Chris Peeters

Aantal steunbetuigingen: 31

Samenvatting
Klaas Knot (Nederlandse Bank) stelde begin dit jaar dat Nederland de lonen moest matigen, want in de VS waren
ze lager. Dat is de essentie van TTIP (het handelsverdrag tussen de VS en EU): een vrije markt van Helsinki tot
CaliforniÃ«, waarin wij moeten zo

Motie
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016
overwegende,
- dat 'van Waarde' (par. 1.1) vraagt om een sociaal en geordend kapitalisme, om 'Rijnland 2.0';
- dat een geordend kapitalisme op wereldschaal vooralsnog een illusie is;
- dat we daarom moeten werken aan een geordend Europees kapitalisme;
- dat door TTIP een vrije markt ontstaat van Helsinki tot Californie;
- dat die vrije markt ordening van het Europese kapitalisme nagenoeg onmogelijk maakt
spreekt als haar mening uit:
Om de mogelijkheid van een geordend Europees kapitalisme overeind te houden verwerpen wij TTIP
En gaat over tot de orde van de dag

Toelichting partijbestuur: TTIP en het Rijnlandse model zijn volgens ons wel verenigbaar met elkaar als in het TTIP
verdrag geen concessies worden gedaan aan onze uitgangspunten betreffende sociale zekerheid, eerlijk en goed
werk en duurzaamheid.



108

14. Interactief proces vaststelling verkiezingsprogramma

Indiener: Gerard Bosman

Aantal steunbetuigingen: 31

Samenvatting
De motie vraagt om de totstandkoming van het nieuwe verkiezingsprogramma op interactieve wijze te laten verlo-
pen.

Motie
Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort,
Overwegende dat het gewenst is om de totstandkoming van het partijprogramma voor de eerstkomende verkiezin-
gen voor de Tweede Kamer in een open(baar) en interactief proces met de leden, de organen, instituties en bewe-
gingen binnen de partij, en met maatschappelijke organisaties buiten de partij te laten verlopen, 
Verzoekt het partijbestuur, en via haar de door het partijbestuur ingestelde programmacommissie, daartoe de nodi-
ge maatregelen en initiatieven te nemen, zoals thematische bijeenkomsten en online platforms, 
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: 
De werkwijze zoals deze in de motie wordt omschreven is precies wat het partijbestuur en de programmacommissie
beogen. In aanloop naar het schrijven van het verkiezingsprogramma zal de commissie het komend jaar in gesprek
gaan met leden, niet-leden, netwerken en maatschappelijke organisaties. Hiertoe zullen onder andere burgertop-
pen en een verkiezingsfestival worden georganiseerd. 
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15. Nationaal investeringsprogramma: Herstel de verzorgingsstaat 

Indiener: Gerard Bosman

Aantal steunbetuigingen: 31

Samenvatting
De motie pleit voor een herstel van investeringen in een sterke, moderne overheid en publieke sector, en voor min-
der eenzijdig rendementsdenken en terugdringen van de marktwerking. 
De motie is ingediend vanuit de beweging 'Linksom! in de PvdA'.

Motie
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016,
Constaterend dat in de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van de resolutie Van Waarde
onder andere in het teken stond van herstel van de verzorgingsstaat;
Overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeÃ«n
hebben aangedragen over deze onderwerpen;
Overwegende dat onze verzorgingsstaat door opeenvolgende kabinetten door bezuinigingen ernstig verschraald is,
Overwegende dat de PvdA weliswaar voor een effectieve en efficiënte overheid en publieke sector is, maar dat dit
niet betekent dat de PvdA als doel heeft een zo klein mogelijke overheid, maar dat integendeel de kwaliteit voorop
staat, en zinvolle werkgelegenheid in de publieke sector bevorderd moet worden,
Overwegende dat de PvdA voor een moderne en sterke overheid en publieke sector is, waarin eenzijdig rende-
mentsdenken geen plaats heeft, waarbij mensen en niet systemen centraal staan en marktwerking in de (semi-)
publieke sector wordt teruggedrongen tot ‘nee, tenzij’,
Spreekt uit dat het nieuwe verkiezingsprogramma hieraan aandacht zal moeten schenken, met inbegrip van het
ruimte vinden voor extra investeringen in o.m. de zorg, het onderwijs, de veiligheidssector, de kinderopvang, de
lokale overheden, cultuur en onderzoek, inclusief verbetering van de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden in
deze sectoren,
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: Joop Den Uyl zei: een verzorgingsstaat die niet onderhouden wordt, verdwijnt. En onder-
houd was (en is) nodig. De indiener gaat daarnaast voorbij aan het harde feit dat dit kabinet miljarden extra uittrekt
voor zorg, de koppeling tussen loon en uitkeringen in stand laat, de ambtenaren van de nullijn heeft gehaald en
meer dan een miljard investeert in de kwaliteit van onderwijs. De verzorgingsstaat zou zonder ons worden uitge-
kleed. Rechts Nederland wil een ministelsel en wij moeten juist behoeden dat dit gaat gebeuren. Het is een groot
gevecht dat we als partij momenteel leveren, en dat doen we met volle overgave. 
Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit
serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van
deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In
2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken
over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er
zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017
het definitieve programma worden vastgesteld.
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16. Meer geld voor ontwikkelingssamenwerking: terug naar 0,8 procent

Indiener: Arjen Berkvens

Aantal steunbetuigingen: 31

Samenvatting
De afgelopen jaren is er tegen de zin van de PvdA door dit kabinet fors bezuinigd op hulp aan ontwikkelingslanden.
In 2012 heeft het congres twee keer uitgesproken dat we als de economie weer aantrekt, teruggaan naar 0,8 pro-
cent van het BNP. Deze motie ge

Motie
Constaterend dat het kabinet, tegen de wens van de PvdA, de afgelopen jaren fors heeft bezuinigd op ontwikke-
lingssamenwerking, waardoor de internationaal afgesproken norm van 0,7% van het BNP niet meer vanzelfsprekend
is. 
Constaterend dat door de bezuinigingen veel maatschappelijke organisaties waardevolle ontwikkelingsprojecten
stop hebben moeten zetten.
Overwegend dat de partij, de waarde van internationale solidariteit hoog in het vaandel heeft staan en zodra hier
ruimte voor is, weer zal streven naar het behalen van de internationale norm aangaande de besteding aan ontwik-
kelingssamenwerking.
Verwijzend naar het verkiezingsprogramma van 2012 waarin staat : â€œNederland bezuinigt niet verder op ontwik-
kelingssamenwerking. We houden ons aan de internationale afspraak om 0,7% van het BNP te besteden aan
Internationale Samenwerking (ODA) en gaat zodra er sprake is van een begrotingsevenwicht, terug naar 0,8%
(ODA).
Constaterend dat op het formatiecongres van november 2012 een motie is aangenomen, die deze ambitie bevestigt. 
Overwegend dat de economie weer aantrekt en er ruimte is voor forse lastenverlagingen.
Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma besteding van 0,8% van het BNP voor ontwikkelingssamenwer-
king weer het uitgangspunt moet zijn.

Toelichting partijbestuur: We zijn akkoord gegaan met een bezuiniging van 1 miljard op OS, dat was een compro-
mis. Het is niet ons uitgangspunt. De resolutie Melkert gaat uit van 0,8% en het congres is daarmee akkoord
gegaan. Dit jaar lijken we trouwens uit te komen op een OS budget van in totaal 0,74% van het BBP, we houden ons
aan de ODA norm. 
Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit
serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van
deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In
2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken
over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er
zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017
het definitieve programma worden vastgesteld.
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17. Zorg en zeggenschap

Indiener: Gerard Bosman

Aantal steunbetuigingen: 30

Samenvatting
Deze motie is een alternatief voor de motie van het PB over zorg en zeggenschap.
Anders dan de PB motie is deze motie veel concreter en verstrekkender, opdat er echt iets gaat veranderen. Waarin
de huidige verschraling van de zorg, het verlies aan werk i

Motie
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;
Constaterend dat de tweede van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van de resolutie
Van Waarde onder andere in het teken stond van het thema zorg en zeggenschap;
Overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeÃ«n hebben aangedra-
gen over deze onderwerpen;
Constaterend dat een gebrek aan financiÃ«le middelen, een te kort geplande tijd voor de zorgtransformaties, onvol-
doende kaders, en gebrek aan zeggenschap tot de oorzaken behoren van onvoldoende persoonlijke aandacht en
zorg op maat voor mensen, van vervreemding van professionals in de zorg en van groeiend ongenoegen over de
kwaliteit van onze publieke diensten;
Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma duidelijke en vernieuwende maatregelen moeten worden
opgenomen die:
- de kloof tussen mensen die zorg gebruiken aan de ene kant en instanties aan de andere kant fors verkleinen door

meer zeggenschap van mensen op de instanties wettelijk te verankeren, waarbij eigen kracht een recht en niet
een plicht is; 

- zorgen voor substantieel en structureel extra gelden, te besteden voor de decentralisaties, de wijkverpleging en
de GGZ en de overige langdurige zorg;

- meer tijd en meer inzet tot gevolg hebben voor levensbestendig wonen, zorgpreventie, en voor de transitie naar
langer thuis kunnen wonen, dus met tijdelijk meer en langer plekken voor huidige verpleeg- en verzorgingshuis-
bewoners en structurele voorzieningen voor toenemend aantal dementerenden, en met meer faciliteiten voor
mensen die thuis blijven wonen (thuiszorg, wijkverpleging, dagbesteding, strijd tegen eenzaamheid);

- de expertise van zorgverleners als uitgangspunt nemen in plaats van bureaucratische regels; 
- maatschappelijke initiatieven als zorgcoöperaties, energiecoöperaties, buurtbedrijven, wooncoöperaties onder-

steunen en de wettelijke en bureaucratische belemmeringen, van onder andere zorgverzekeraars, daarvoor weg-
nemen; 

- de menselijke maat en individuele zorgbehoefte als uitgangspunt nemen van zorgverlening;
- de privacy, onafhankelijke indicatie en beoordeling/evaluatie, en het recht op bezwaar en beroep wettelijk te bor-

gen en dit door effectief toezicht ook in de praktijk te garanderen;
- terugdraaien markwerking in de zorgverzekeringen, waarbij huidige verzekeraars regionaal als publieke dienst-

verleners gaan werken en waarbij de zeggenschap van hun cliÃ«nten vergroot wordt;
- vrije artsenkeuze en zorgkeuze wettelijk gegarandeerd blijft voor alle verzekerden;
- Hierbij nadrukkelijk onze lokale afdelingen en netwerken te laten optrekken met de Tweede
Kamerfractie om vooruitlopend op het verkiezingsprogramma, concrete lokale initiatieven te
ontplooien en good practises te verspreiden;
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: De motie spreekt over het centraal stellen van mensen en niet van de systemen. Dat is een
heel sterk uitgangspunt. Deze motie pleit voor een stelselwijziging en nog meer andere zeer ingrijpende hervormin-
gen. Ook pleit de motie voor nog meer geld naar de zorg dan we nu al doen. Aan niets geven we in ons land meer
geld uit dan aan de zorg. En terecht. En elk jaar weer meer. Maar laten we eerst proberen om al dat geld zo goed
mogelijk en zo effectief mogelijk uit te geven voordat we nog meer geld vrijmaken, want dat gaat ten koste van
andere, ook heel belangrijke zaken. De motie gaat over de manier waarop we zorgindicaties afgeven. Wij willen dat
de zorgprofessionals dit doen. De wijkverpleegkundige en de huisarts weten het beste wat iemand nodig heeft, niet
de bureaucraat. En we willen mensen ook zeggenschap geven. Hiertussen moet een nieuwe balans worden gevon-
den. Als we toe willen naar regionale zorgverzekeraars, dan is er wel regie, maar ook veel minder te kiezen. Hoe het
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er nu staat klopt de samenhang niet helemaal. Dit vraagt dus nader doordenken, bespreken en uitwerken, bij voor-
keur door de programmacommissie. 
Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit
serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van
deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In
2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken
over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er
zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017
het definitieve programma worden vastgesteld.



113

18. Verduurzaming van onze economie en energie

Indiener: Gerard Bosman

Aantal steunbetuigingen: 30

Samenvatting
Het PB geeft geen aandacht aan maatregelen voor verduurzaming n.a.v. de derde PL in het kader van het project
Van Waarde. 
Om hierin wel te voorzien deze motie, die ingediend wordt vanuit de werkgroep Duurzaam, gesteund door de
beweging Linksom! in de Pv

Motie
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016,
Overwegende:
- dat de derde van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van de resolutie Van Waarde

onder andere in het teken stond van duurzaamheid;
- dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeÃ«n hebben aangedragen over dit

onderwerp, waaruit bleek dat leden duurzaamheid zien als groen en sociaal beleid op vele terreinen, zoals
wonen, werk, energie, zorg, voedsel en leefomgeving;

- dat ons land in Europa een achterstand heeft op het gebied van duurzaamheid, dat het tempo van verduurza-
ming in Europa flink omhoog moet en dat hiervoor verdere stappen nodig zijn in lijn met het door de Tweede
Kamer fracties van PvdA en GL genomen initiatief voor een Klimaatwet en met het rapport ‘De Bakens Verzetten’
van de commissie Melkert,

Spreekt uit:
dat het nieuwe verkiezingsprogramma een daadkrachtige keuze dient te formuleren voor een duurzaam sociaal-
democratisch Nederland, richting een fossielloze energievoorziening en een circulaire economie, waarin onder meer
de volgende elementen een plaats moeten krijgen in een nader te bepalen tijdschema:
- Een New Green Deal, waarin de verduurzaming van onze energievoorziening, onze gebouwenvoorraad en nieuw-

bouw, ons transport, onze landbouw, en onze productie en consumptie gekoppeld wordt aan innovatie en nieuwe
werkgelegenheid en groene banen met meetbare, concrete doelstellingen per sector.

- Vergroening van het belastingstelsel.
- Toewerken naar een energievoorziening 100% op basis van hernieuwbare bronnen. 
- Het zo snel mogelijk sluiten van kolencentrales en afbouwen van de Groninger gaswinning.
- Veel ruimte voor initiatieven van burgers en decentrale energieopwekking. 
- Het desinvesteren in fossiele (stranded) assets door de overheid.
- Duurzame oplossingen voor leegloop van het platteland, zodat dit een aantrekkelijke omgeving blijft voor recrea-

tie, wonen en groen ondernemerschap.
- Voorstellen voor grotere producentenverantwoordelijkheid rondom afval en het stimuleren van een eerlijke (duur-

zame) prijs van producten.
- Met duurzame alternatieven komen op themaâ€™s waarover mensen zich zorgen maken, zoals duurzaam voed-

sel, schone lucht, vleesconsumptie, afval en verspilling, etc.
- Aandacht voor voldoende natuur in de leefomgeving van mensen, ook in de stad.
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: Wij kunnen ons vinden in grote delen van de motie en veel van wat de motie uitspreekt
aan ambitie is al in gang gezet. We hebben een energieakkoord, we maken een klimaatwet met GroenLinks, we zet-
ten eindelijk flinke stappen in de verduurzaming van de gebouwen en de gaswinning in Groningen is al flink terug-
gebracht en de belangen van de bewoners worden eindelijk serieus genomen. 
Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit
serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van
deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In
2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken
over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er
zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017
het definitieve programma worden vastgesteld.
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19. Thuiszorg

Indiener: Gerard Bosman

Aantal steunbetuigingen: 28

Samenvatting
De motie beoogt de acute dreiging van verlies aan (goede) werkgelegenheid in de thuiszorg en daardoor van ver-
lies aan thuiszorg voor mensen die daarvan afhankelijk te zijn te stoppen door te pleiten voor extra gemeentelijke
middelen van het Rijk, het invo

Motie
Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort,
Overwegende dat de verschraling van de thuiszorg tienduizenden banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in
gevaar brengt, en er van een structurele verslechtering van arbeidsvoorwaarden sprake is met alfahulpconstructies,
nul uren contracten en andere flexwerk, terwijl juist de onderkant van de arbeidsmarkt al zoveel te leiden heeft van
de werkloosheid en flexibilisering van de arbeid, hetgeen in strijd is met onze strijd voor de waarden meer werk,
beter werk en eerlijker werk,
Overwegende dat honderdduizenden burgers die van deze thuiszorg afhankelijk zijn daarvan verstoken dreigen te
worden en/of deze onvoldoende toegekend krijgen, waardoor mensen die hiervan afhankelijk zijn ernstig in de pro-
blemen gebracht worden,
Overwegende dat naast te drastische bezuinigingen (40% op het oorspronkelijke budget) er onvoldoende kaders
zijn gesteld bij deze decentralisatie,
Roept de Tweede Kamerfractie op:
a) In reactie op de brandbrief van vele wethouders financiÃ«n om het gemeentelijk budget voor het sociaal domein

nog in 2016 substantieel te verhogen;
b) In de landelijke regelgeving de toepassing van een minimumtarief, met inachtneming van de geldende cao, ver-

plicht te stellen in de thuiszorg, met in beginsel toepassing van vaste contracten;
c) In een bestuursakkoord met de gemeenten te garanderen dat de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de indica-

tiestelling, de kwaliteitsmetingen en het klacht- en beroepsrecht versterkt worden, en dat het eigen kracht criteri-
um als een recht en niet als een plicht voor de aanvragende burger geldt;

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: Deze motie gaat te ver en doet absoluut geen recht aan de inspanningen die de PvdA
levert om de thuiszorg goed te organiseren. Er is een akkoord gesloten met de bonden over behoud van banen (van
werk naar werk) en de arbeidsvoorwaarden. Daarvoor wordt ook extra geld uitgetrokken. Gemeenten hebben geld
gekregen voor de decentralisatie, nog een extra zak geld is niet de oplossing. Gemeenten zijn nu aan zet om in elke
gemeente de thuiszorg beter te regelen, overbodige ballast weg te snijden en de thuiszorg echt op de persoonlijke
behoefte van elke patiënt toe te snijden, met de wijkverpleging als kern die ook de zorgindicatie vaststelt.
Deze motie haalt het kabinetsbeleid geheel onderuit (“verschraling thuiszorg”, “ernstige problemen voor mensen”)
en gaat helemaal voorbij aan de gemeenten waar het wel goed georganiseerd wordt. Iedereen weet dat zo’n grote
hervorming tijd kost en dat het niet meteen voor iedereen in elke gemeente 100% goed is geregeld. Maar de oude
situatie was zeker niet beter en was ook niet toekomstbestendig. De problemen die zich nu in de uitvoering voor-
doen worden door Martin en de fractie opgelost. Dat wordt dag en nacht hard aan gewerkt.

Toelichting op het thuiszorgakkoord: 

Drie pijlers onder akkoord FNV CNV VNG en VWS:
1. Perspectief creëren en zo snel mogelijk omzetten in nieuwe werkgelegenheid. 
2. Onderhandelingen op inhoud en kwaliteit, niet op arbeidsvoorwaarden.
3. Reguliere banen in loondienst tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

Nieuwe ondersteuning thuis
Er is behoefte aan nieuwe vormen van ondersteuning thuis waarbij huishoudelijk hulp, begeleiding en persoonlijke
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verzorging gecombineerd worden. Cliënten zijn daar beter mee geholpen, medewerkers krijgen daarmee nieuwe
kansen op de arbeidsmarkt en gemeenten kunnen betere, meer preventieve zorg bieden en tegelijkertijd kosten
besparen.

Van-werk-naar-werk
Medewerkers uit de langdurige zorg die hun baan zijn verloren, krijgen extra begeleiding vanuit UWV. Daarnaast
komen er extra van-werk-naar-werk inspanningen voor oudere medewerkers die weinig kansen hebben op een
andere baan.

Inhoud en kwaliteit
Er komt nieuwe wetgeving - in de vorm van een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur - die bevordert dat
gemeenten inkopen op inhoud en kwaliteit. De AMvB regelt dat de code verantwoordelijk marktgedrag wordt ver-
ankerd, met als doel een zorgvuldig inkoopproces en een actieve rol van de gemeenteraad, zodat er niet wordt
geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden.

Verbod op alfahulp constructies
Het kabinet stelt voor de inzet van alfahulp constructies in de algemene voorzieningen van de Wmo 2015 te verbie-
den per 1 januari 2017. Publiek gefinancierde banen moeten reguliere banen zijn tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaar-
den.

Financieel
Om het uitvoeren van de afspraken financieel te ondersteunen, wordt beschikbaar arbeidsmarkt budget toege-
voegd aan de Wmo budgetten. Tevens komt vanaf 2016 structureel budget voor vernieuwing van de Wmo beschik-
baar. Per saldo is er 200 miljoen euro beschikbaar in 2016 oplopend naar 300 miljoen euro in latere jaren.
Daarnaast is er in 2016 nog 200 miljoen euro beschikbaar voor de Huishoudelijke Hulp Toelage. De voorwaarden
voor de inzet van dat budget worden aangepast. Daarmee kunnen gemeenten concrete afspraken maken over regu-
liere werkgelegenheid, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en goede kwaliteit.



116

20. Nieuwe werelddoelen (SDGs) als leidraad voor eerlijk en duurzaam beleid

Indiener: Arjen Berkvens

Aantal steunbetuigingen: 28

Samenvatting
Deze motie spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma sterke waarde gehecht dient te worden aan een
coherente implementatie van de VN werelddoelen.
Namens de Foundation Max van der Stoel

Motie
Constaterend dat er in september 2015 in New York, 17 werelddoelen (SDGs) zijn vastgesteld door de Verenigde
Naties en dat deze doelen in 2030 behaald dienen te worden. 
Constaterend dat de PvdA altijd grote waarde heeft gehecht aan internationale instituties in het algemeen en de
Verenigde Naties in het bijzonder. 
Constaterend dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat voor het behalen van deze doelen, die ook op
nationaal niveau moeten worden geÃ¯mplementeerd. 
Overwegend dat om deze doelen te bewerkstelligen, meer eerlijk en duurzaam beleid noodzakelijk is en dat
Nederland bereid moet zijn om in Europese Unie verband hierin het voortouw te nemen. 
Spreekt uit dat coherentie van beleid van cruciaal belang is om de werelddoelen te kunnen bereiken, dat incoherent
beleid obstakels vormt en er dus stappen moeten worden gezet dit beleid aan te passen (denk aan belastingontwij-
king en migratie & ontwikkelingsbeleid). 
Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma sterke waarde gehecht dient te worden aan een coherente
implementatie van de VN werelddoelen.

Toelichting partijbestuur: De partij onderschrijft de werelddoelen van de VN. Leden kunnen altijd hun wensen en
ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit serieus in overweging. De pro-
grammacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van deze motie in samenhang
moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In 2016 zal de commissie het
land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken over het nieuwe program-
ma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er zijn dus veel momenten
waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017 het definitieve programma
worden vastgesteld.
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21. Eerlijkere verdeling van werk, inkomen en vrije tijd

Indiener: Victor Rij

Aantal steunbetuigingen: 27

Samenvatting
De motie strekt verder dan de motie van het Partijbestuur. Bij de discussies over werk en inkomen in de laatste drie
politieke ledenraden is door verschillende leden geconstateerd dat alle tot nu toe bedachte plannen om volledige
werkgelegenheid te schep

Motie
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;
Constaterend dat de eerste van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van Van Waarde
onder andere in het teken stond van het thema werk en inkomen;
Overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeÃ«n
hebben aangedragen over deze onderwerpen;
Spreekt uit dat goed werk essentieel is voor het persoonlijk welbevinden van mensen, het boeken van vooruitgang
en het scheppen van duurzame welvaart;
Spreekt uit dat we in de bres moeten blijven springen voor het behoud van collectieve sociale
zekerheid voor iedereen;
Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma concrete en vernieuwende maatregelen moeten worden opge-
nomen in het kader van:
- het streven naar volledige werkgelegenheid voor alle geledingen van de maatschappij gecombineerd met het

streven om te komen tot een eerlijkere verdeling van de vruchten van dat werk in inkomen en vrije tijd geÃ¯nspi-
reerd door het concept van een aanzienlijke arbeidsduurverkorting en de ideeÃ«n over basisbanen en de
arbeidskorting;

- het voorkomen van langdurige werkloosheid en inactiviteit met daarbij bijzondere aandacht voor de positie van
50-plussers en arbeidsbeperkten, bijvoorbeeld via loonkostensubsidie;

- perspectief op werk voor mensen met een bescheiden opleiding en de middenklasse in het
kader van de uitdagingen van robotisering en informatisering van grote delen van de
arbeidsmarkt; 
- het waarmaken van permanente scholing; 
- eerlijke salarissen, zowel aan de boven- als aan de onderkant, en gelijke kansen, ongeacht
leeftijd, geslacht of afkomst, bijvoorbeeld door afschaffing van het minimumjeugdloon;
- het voor iedereen bieden van de zekerheden die horen bij een baan, door het terugdringen
van ongewenste flex- en schijnconstructies die de collectieve sociale zekerheid ondermijnen;
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: Deze motie is op de hoofdlijn in lijn met wat wij als partij willen. De exacte invulling om
de idealen in de motie te bereiken zijn nog onderwerp van discussie in de programmacommissie. Leden kunnen
altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit serieus in
overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van deze
motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In 2016 zal
de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken over het
nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er zijn dus
veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017 het defini-
tieve programma worden vastgesteld.
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22. Meer werk, goed werk en eerlijk werk en een solidaire, sterke samenleving

Indiener: Gerard Bosman

Aantal steunbetuigingen: 26

Samenvatting
Deze motie is bedoeld als alternatief voor die van het partijbestuur over werk.
Deze motie geeft veel scherpere keuzes en waarborgt dat er echt iets gaat veranderen. 
De inhoud van maatregelen is gebaseerd op het door 'Linksom! in de PvdA' gepubliceerde P

Motie
Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort,
Constaterend dat de eerste van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van de resolutie
Van Waarde onder andere in het teken stond van het thema werk en inkomen;
Overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën
hebben aangedragen over deze onderwerpen;
Spreekt uit dat het hebben van goed en eerlijk werk essentieel is voor het persoonlijk welbevinden van mensen, het
boeken van vooruitgang en het scheppen van duurzame welvaart;
Spreekt uit dat de strijd voor het behoud en verbetering van collectieve sociale zekerheid voor iedereen een kern-
waarde moet blijven van onze partij;
Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma daartoe uitgegaan moet worden van een neokeynesiaans, anti-
cyclisch begrotingsbeleid (waarbij de invoering van een kapitaaldienst voor overheidsinvesteringen wordt onder-
zocht), en een sterke, regulerende en herverdelende overheid en een sterke, moderne publieke sector, waarbij men-
sen en niet systemen centraal staan en eenzijdig rendementsdenken wordt tegengegaan en marktwerking in de
(semi-)publieke sector wordt teruggedrongen tot ‘nee, tenzij’,
Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma concrete en vernieuwende maatregelen moeten worden opge-
nomen in het kader van:
- het streven naar volledige werkgelegenheid voor alle geledingen van de maatschappij, met concrete, meetbare

werkgelegenheidsdoelstellingen die tenminste van even groot belang zijn als financiÃ«le begrotingsdoelstellin-
gen, met ook perspectief op werk voor mensen met een bescheiden opleiding en de middenklasse in het kader
van de uitdagingen van robotisering en informatisering van grote delen van de arbeidsmarkt, en waarbij als
instrumenten onder meer kunnen worden ingezet:
a) een verdere progressieve verhoging van de inkomensafhankelijke arbeidskorting met het hoogste niveau voor

de onderkant van de arbeidsmarkt, zodanig dat het effectieve tarief voor de laagste inkomens negatief
wordt; 

b) een collectieve arbeidstijdverkorting (bijv. naar 32 uur); 
c) een New Green Deal met banen door verdere verduurzaming;
d) een wijziging in de vennootschapsbelasting met prikkel om te investeren in arbeid (bijv. door verhoging van

franchise voor werkgevers per werknemer);
e) het (ook financieel) herwaarderen van persoonlijk contact met cliÃ«nten en burgers in o.m. de zorg, het

openbaar vervoer, de overheidsdienstverlening, de financiële sector;
f) en - last but not least - substantiële vergroting van de werkgelegenheid met eerlijke lonen en vaste contrac-

ten in de (semi-)publieke sector, zoals in de zorg, de veiligheid, en het onderwijs; 
- extra maatregelen ter bestrijding van conjuncturele én structurele problemen in de onderkant van de arbeids-

markt, met aandacht voor:
a) de introductie van een recht op basisbanen, waarbij degenen die niet op eigen kracht in betaalde arbeid kun-

nen voorzien, een recht krijgen op een op maat toegesneden zinvolle en betaalde basisbaan, waarbij
gemeenten voor de uitvoering verantwoordelijk zijn; 

b) een liberalisering van de bijstandswet, waarbij hogere bijverdiensten zijn toegelaten en verplichtingen als de
tegenprestatie worden geschrapt, en worden beperkt tot verplichtingen die op maat gericht en toetsbaar
gemotiveerd daadwerkelijk kunnen bijdragen aan reïntegratie op de arbeidsmarkt, en een beperking van
sancties tot die gevallen waarin aanwijsbaar bewust gedrag van een cliÃ«nt tot overtreding van regels geleid
heeft. Dit gaat gepaard met een cultuurverandering bij de uitvoering gericht op ‘vertrouwen tenzij’ en ‘moti-
vering in plaats van sanctionering’;
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c) substantiële verhoging van het budget voor reïntegratie vanuit WW en de bijstand, met versterking van de
professionalisering daarvan en het meten van de (duurzame) resultaten van deze inspanningen;

d) loonkostensubsidies in kader van een sociaal akkoord met dwingende afspraken over werknemers om nieuwe
werkgelegenheid voor laaggeschoolde jongeren te creÃ«ren door o.m. taken uit andere banen weg te halen
en samen te voegen, het zgn. job carving; 

e) invoering van dienstencheques en/of servicecontracten; 
f) een verdergaand bestuursakkoord en sociaal akkoord voor het in vaste dienst nemen van werknemers aan de

onderkant van de arbeidsmarkt in de (semi-) publieke sector in het verleden ge-outsourced zijn door private
uitbesteding, al dan niet met ZZP-, payroll- en alfahulp-constructies (bijv. schoonmakers, thuiszorghulp,
beveiliging, kantinepersoneel) weer in vaste dienst worden genomen;

- het voorkomen van langdurige werkloosheid en inactiviteit met daarbij bijzondere aandacht voor de positie van
50-plussers en arbeidsbeperkten, onder meer via versterking van loonkostensubsidies; 

- het terugdringen van de jeugdwerkloosheid met onder meer aandacht voor:
a) fiscale facilitering stages & werkend leren; 
b) invoering van transferbanen en oud naast jong-concept; 
c) het invoeren van deeltijdpensioen op vrijwillige basis waarbij jongeren naast ouderen het vak leren en aan de

slag gaan; 
d) het aanbieden van een traject aan werkloze jongeren, direct bij aanvang werkloosheid, waarbij persoonlijke

coaching terug naar school of werk speerpunt is, waarbij multi-problematiek adequaat moet worden aange-
pakt; en 

e) maatregelen in het onderwijs gericht op het voorkomen van werkloosheid;
- het terugdringen van de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de werkloosheid, door onder

meer:
a) gerichte bemiddeling en begeleiding; 
b) het toepassen van anonieme sollicitaties; en
c) door een intensivering van de aanpak van discriminatie (bijv. met een sociaal akkoord en intensiever toe-

zicht);
- het waarmaken van permanente scholing, bijv. met een sociaal akkoord waarin scholingsrechten worden afge-

sproken en tripartite (werknemer, werkgever, overheid) worden gefinancierd; 
- het voor iedereen bieden van de zekerheden die horen bij een baan, door het terugdringen
van ongewenste flex- en schijnconstructies die de collectieve sociale zekerheid ondermijnen door het verkleinen van

de verschillen met een vaste baan, met o.m. aandacht voor: 
a) beperking van de zelfstandigenaftrek tot de lagere inkomens en gelijktijdige invoering van minimumtarieven

voor deze zelfstandigen; 
b) het verbieden van deze constructies als dit alleen maar bedoeld is om kosten van werkgevers te verlagen; en
c) het regelen van verplichte aanvullende pensioen- en van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP-ers

met een laag inkomen;
En gaat over tot de orde van de dag

Toelichting partijbestuur: Deze motie is erg uitgebreid en zeer gedetailleerd. Dat maakt de kans op succes voor der-
gelijke moties niet zo groot. Want ook op deze motie is veel aan te merken, naast de goede ideeën die erin staan.
Een algehele arbeidstijdverkorting voor iedereen naar 32 uur is zo’n heftige maatregel, die moet je in totale samen-
hang bezien. Datzelfde geldt ook voor de plannen met de arbeidskorting. De indiener pleit voor een negatieve
belasting. 
Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit
serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van
deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In
2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken
over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er
zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017
het definitieve programma worden vastgesteld.
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23. Referendum over handelsverdrag met Oekraïne, Georgië en Moldavië

Indiener: Gerard Bosman

Aantal steunbetuigingen: 20

Samenvatting
De motie roept op tot het houden van een actieve campagne voor het handelsverdrag

Motie
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016,
Overwegende dat er op 6 april een correctief raadgevend referendum plaatsvindt over het handelsverdrag tussen
de EU en Oekraïne, Georgië en Moldavië,
Overwegende dat degenen die dit referendum afdwingen zelf aangeven dat het hen in werkelijkheid gaat om de EU
van een negatieve kwalificatie te voorzien, 
Overwegende dat de PvdA weliswaar op belangrijke punten in de EU verbeteringen wenst, zoals een socialer en
een democratischer Europa, maar dat meer Europese samenwerking de enige weg is om tot een effectieve aanpak
te komen van de uitdagingen waartoe alle lidstaten zich zien gesteld, zoals de migratieproblematiek, de milieu- en
energieproblematiek, de veiligheidsbedreigingen, de aanpak van de werkloosheid en bevordering van handel,
Overwegende dat eenzijdige en vaak onjuiste informatie verstrekt wordt over de situatie in de landen waarmee de
EU het verdrag heeft gesloten alsmede over de inhoud van het verdrag zelf, en dat het een Nederlands en Europees
belang is dat de democratische rechtsstaat, vrede en veiligheid, een integer bestuursapparaat en rechtspraak in de
directe omgeving van de EU worden bevorderd, en dat dit handelsverdrag daartoe een goed instrument is,
Overwegende dat een afwijzing van het verdrag de positie en reputatie van Nederland binnen de EU, zeker als tij-
delijk voorzitter van de Europese Raad, niet ten goede zal komen,
Verzoekt het partijbestuur in samenwerking met de fracties in Eerste en Tweede Kamer, onze delegatie in het
Europees parlement, de Europawerkgroep, het internationaal secretariaat en de Max van der Stoel Foundation,
actief campagne te voeren voor een sociale, democratische EU en voor het in deze motie bedoelde handelsverdrag,
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: Wij delen de mening dat voluit voor een JA gegaan moet worden. In debatten en bijeen-
komsten staan wij er met onze inzet. Wij delen de overwegingen van de motie en zien het belang van het
Associatieverdrag met de Oekraïne. Het gaat hierbij om een samenwerkingsverband met Oekraïne en niet met
Georgië en Moldavië zoals de motie suggereert. Een deel van onze campagne zal eruit bestaan om voor het voet-
licht te brengen waarom dat verdrag belangrijk is. De PvdA heeft betrokkenheid bij Oekraïne en vindt dat elk land
de vrijheid moet hebben om verdragen af te sluiten met wie het wil. De inmenging daarbij van het Rusland van
Poetin is onacceptabel. VOOR stemmen betekent voor betrokkenheid bij Oekraïne en voor vrijheid en mensenrech-
ten. De PvdA heeft aangegeven het correctief referendum te ondersteunen, wij hebben daar zelf een initiatiefwet
voor ingediend. Daarom accepteren we de uitkomst van dit referendum als het geldig is. 
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24. Werk en inkomen

Opstellers: Ralph van Hertum, Maarten Rossen

Deze motie is ingediend door het voorcongres van het gewest Zeeland. Het voorcongres werd gehouden op 12
december 2015 te Goes.

Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;
Constaterend dat:

- De eerste van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van ‘Van Waarde’ onder andere in
het teken stond van het thema werk en inkomen.

- Het Rapport Van Waarde op pagina 2 spreekt over: “Het streven naar Goed Werk is emotioneel. Het betekent dat
mensen geen nummer zijn op hun werk. Dat ze niet worden vernederd. Dat niemand in de samenleving aan de
kant wordt gezet. Het is een pleidooi voor een samenleving waarin mensen waardering krijgen voor hun vakman-
schap.”

Overwegend dat:

- De leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën hebben aangedragen over werk en
inkomen.

Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma concrete en vernieuwende maatregelen moeten worden opge-
nomen in het kader van:

- Goed werk essentieel is voor het persoonlijk welbevinden van mensen, het boeken van sociale vooruitgang en
het scheppen van duurzame welvaart.

- Behoud van collectieve sociale zekerheid voor iedereen.
- In het nieuwe verkiezingsprogramma concrete en vernieuwende maatregelen moeten worden opgenomen in het

kader van:
• Het bestrijden van langdurige werkloosheid en inactiviteit.
• De realisatie en het toegankelijk maken van het concept ‘Leven lang leren’. 
• Afschaffing van het minimumjeugdloon.
• Terugdringen van ongewenste flex- en schijnconstructies op de arbeidsmarkt.?
• Het tegengaan van de verdringing van regulier werk door vrijwilligerswerk.

Toelichting partijbestuur: Deze motie ligt helemaal in lijn met wat we willen. Leden kunnen altijd hun wensen en
ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit serieus in overweging. De pro-
grammacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van deze motie in samenhang
moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In 2016 zal de commissie het
land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken over het nieuwe program-
ma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er zijn dus veel momenten
waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017 het definitieve programma
worden vastgesteld.
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25. Basisinkomen

Opstellers: Ralph van Hertum, Maarten Rossen

Deze motie is ingediend door het voorcongres van het gewest Zeeland. Het voorcongres werd gehouden op 12
december 2015 te Goes.

Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;
Constaterend dat:
- De eerste van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van ‘Van Waarde’ onder andere in

het teken stond van het thema werk en inkomen.
Overwegend dat:
- De leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën hebben aangedragen over werk en

inkomen.
- Volledige werkgelegenheid een lovenswaardig, maar onrealistisch doel is.
Dragen het partijbestuur op:
- Een brede discussie onder de leden op te starten over het invoeren van een basisinkomen in Nederland.
- Voor aanvang van het schrijven van het volgende landelijke verkiezingsprogramma een standpunt van de leden

te verkrijgen over het invoeren van een basisinkomen in Nederland.

En gaan over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: De discussie over het basisinkomen wordt volop gevoerd. Ed Groot bezoekt allerlei afde-
lingen en bijeenkomsten om erover te spreken. Wat dat aangaat wordt de motie al uitgevoerd. De indiener zegt dat
volledige werkgelegenheid een onrealistisch doel is. Daar zijn we het niet mee eens. Het basisinkomen is van oor-
sprong een rechts idee. Een basisinkomen in de pure vorm vervangt namelijk alle sociale zekerheid en is een variant
op een ministelsel waar bijvoorbeeld vakbonden geen positie meer hebben. 
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26. Scheiding consumentenbanken/zakenbanken

Opsteller: Henk Leunk

Deze motie is ingediend door het voorcongres van het gewest Zeeland. Het voorcongres werd gehouden op 12
december 2015 te Goes.

Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;
Constaterend dat de eerste van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van Van Waarde
met betrekking tot het thema werk en inkomen;
Overwegend dat in de Van Waarde resolutie “Sociaal Democratie voor de 21ste eeuw” wordt gesteld dat gestreefd
dient te worden naar een sociaal en geordend kapitalisme ten einde bestaanszekerheid en goed werk te waarbor-
gen (paragraaf 1.1) 
Spreekt uit dat gebleken is dat een financiële crisis zoals die zich voordeed in 2008 en de daarop volgende
Eurocrisis de bestaanszekerheid en de kansen op goed werk diepgaand en langdurig ondermijnden. 
Een spreekt derhalve uit dat uit dat om dergelijke crises in de toekomst te voorkomen in het nieuwe verkiezingspro-
gramma maatregelen moeten worden opgenomen om:
• Te bevorderen dat er een scheiding komt tussen consumentenbanken en zakenbanken.
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: We onderschrijven het doel van de indiener. Daarmee past de motie prima bij de inzet van
de fractie.
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27. Harmonisatie vennootschapsbelasting

Opsteller: Henk Leunk

Deze motie is ingediend door het voorcongres van het gewest Zeeland. Het voorcongres werd gehouden op 12
december 2015 te Goes.

Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;
Constaterend dat de eerste van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van Van Waarde
met betrekking tot het thema werk en inkomen;
Overwegend dat in de Van Waarde resolutie “Sociaal Democratie voor de 21ste eeuw” wordt gesteld dat de orde-
ning van onze economie beleggers, werkgevers, consumenten en burgers moet aanzetten oog te hebben voor het
algemeen beland en dat zo’n ordening vereist dat het eigen belang niet strijdig is met het algemeen belang. (pagi-
na 10)
En spreekt daarom uit in het nieuwe verkiezingsprogramma maatregelen moeten worden opgenomen om:
• door Europese of internationale harmonisatie te komen tot een uniforme vennootschapsbelasting die geheven
wordt in het land waar waarde gecreëerd wordt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: De strijd tegen belastingontwijking is ontzettend belangrijk voor de PvdA. Nederland kan
op zichzelf al heel veel doen, en dit kabinet is het eerste kabinet dat daar serieus werk van maakt. Zo worden zuive-
re brievenbusmaatschappijen sterk ontmoedigd door de zogenaamde ‘substance-eisen’ aan te scherpen. Bedrijven
moeten daadwerkelijk iets ondernemen in Nederland, en niet alleen maar hun geld hier parkeren zonder economi-
sche activiteit te ondernemen. Brievenbusfirma’s krijgen vooraf geen zekerheid meer van de Belastingdienst (tax
rulings) over de te verwachten belastingaanslag. En Nederland gaat actief informatie uitwisselen met belasting-
diensten in het buitenland. Dit zijn dus drie concrete maatregelen om belastingontwijking aan te pakken. In
Europees verband kunnen echter de meest effectieve stappen worden ondernomen. De fractie is het met de indie-
ner eens dat verregaande harmonisatie van de vennootschapsbelasting daar de meest aangewezen weg voor is.
Voorwaarde is wel een eerlijke verdeling van de winstbelasting over de lidstaten. Eerdere voorstellen vanuit de
Europese Commissie leidden tot een groot voordeel voor de grotere lidstaten met traditioneel veel industrie, en
hielden weinig rekening met kleinere lidstaten met een uitgebreide dienstensector zoals Nederland. Mits zo’n eerlij-
ker verdeelsleutel er komt steunen we een uniforme Europese winstbelasting, temeer omdat de mogelijkheden tot
belastingontwijking dan drastisch zullen afnemen.



125

28. Zorg en zeggenschap

Opstellers: Ingrid Wojtal, Frances Oreel

Deze motie is ingediend door het voorcongres van het gewest Zeeland. Het voorcongres werd gehouden op 12
december 2015 te Goes.

Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;
Constaterend dat:
- De tweede van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van ‘Van Waarde’ onder andere

in het teken stond van het thema zorg en zeggenschap.
- Een gebrek aan zeggenschap één van de oorzaken is van onvoldoende persoonlijke aandacht en zorg op maat

voor mensen, van vervreemding van professionals in de zorg en van groeiend ongenoegen over de kwaliteit van
onze publieke diensten.

- In het Rapport Van Waarde op pagina 14 wordt gesproken over: “Wordt de belofte van de decentralisatie, name-
lijk dat de zorg minder bureaucratisch is en dichterbij mensen wordt georganiseerd, waargemaakt? Om op die
vraag antwoord te geven, moet niet alleen naar het beleid worden gekeken, maar vooral ook naar de uitvoering.
Het vergt een omslag van een beleidspartij naar een werkvloer- en buurtpartij.”

Overwegend dat:
- De leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën hebben aangedragen over deze

onderwerpen.

Spreekt uit dat:
- In het nieuwe verkiezingsprogramma duidelijke en vernieuwende maatregelen moeten worden opgenomen die:

• De kloof tussen mensen die zorg gebruiken aan de ene kant en instanties aan de andere kant fors verkleinen
door meer zeggenschap van mensen op de instanties wettelijk te verankeren.

• Bureaucratische belemmeringen wegnemen voor maatschappelijke initiatieven als zorgcoöperaties.
• Verbeter de integrale uitvoering van en toegang tot WLZ, ZVW, WMO en Jeugdwet en toets altijd of de voor-

gestelde zorg voor mensen betaalbaar is.
• De menselijke maat en individuele zorgbehoefte als uitgangspunt nemen van zorgverlening.
• Het wegtrekken van maatschappen uit ziekenhuizen tegengaan.
• Zorg in de buurt organiseren en speciaal daar waar het moet.

En gaan over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: Deze motie is een ondersteuning van het huidige beleid. Ook de fractie deelt de zorgen
die er leven, bijvoorbeeld over het aanbod aan medisch specialisten in bepaalde regio’s. Daar moeten goede oplos-
singen voor komen zodat elke regio een goed aanbod aan medische specialismen heeft.
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29. Zorg en zeggenschap: meldpunt GGZ regionale gebieden

Opstellers: Ingrid Wojtal, Frances Oreel

Deze motie is ingediend door het voorcongres van het gewest Zeeland. Het voorcongres werd gehouden op 12
december 2015 te Goes.

Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;
Constaterend dat:

• In Van Waarde gesproken wordt over Zorg en Zeggenschap en dat politiek begint bij het signaleren van onrecht-
vaardigheden

• Een adequate klinische opvang in regionale ziekenhuizen voor mensen met een psychiatrisch ziektebeeld in crisis,
ontbreekt

• Patiënten bij instellingen terecht kunnen komen die niet ingericht zijn op adequate behandeling of opvang

Zijn van mening dat
• Door het ontbreken van een Paaz of PMU (Psychiatrische Medische Unit) in de regionale ziekenhuizen er onvol-

doende, snelle klinische hulp geboden wordt aan mensen met een acuut ernstig psychiatrisch ziektebeeld (o.a.
delier, psychose, suïcidale neigingen)

• De IHT (Intensive Home Treatment) niet bij elke patiënt toegepast kan worden
• Mantelzorgers extra financiële druk krijgen door reis- en tolkosten, reistijden en parkeerkosten
• Er een meldpunt GGZ moet komen waar patiënten en mantelzorger klachten en misstanden kunnen melden
• Meldingen de komende jaren als input zullen dienen voor het verbeteren van de psychiatrische zorg in regionale

gebieden

Roepen op:
• In het verkiezingsprogramma te pleiten voor regionale meldpunten GGZ, waarbij de meldingen zullen dienen

voor het verbeteren van de psychiatrische zorg in Nederland. 

En gaan over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: Dit is een sympathieke motie die precies aangeeft waar wij bij de begroting voor hebben
gepleit: zeggenschap vóóraf voor bewoners, patiënten en verzekerden bij de organisatie en het aanbod van de
zorg. Bij de Begrotingsbehandeling VWS voor 2016 zijn twee PvdA moties ingediend: 
1.  Zeggenschap van verzekerden bij zorgverzekeraars mee laten beoordelen in de consultatieronde van de wet
2. Met zorgaanbieders en zorgverzekeraars in gesprek gaan over de wijze waarop deze maatschappelijke 

organisaties hun omgeving vooraf beter kunnen betrekken en meenemen in hun voorgenomen beleid en 
besluiten, en welke rol de NZa hierin heeft.

Wij zouden dus de suggestie opperen om nieuwe meldpunten GGZ in te stellen en zeggenschap binnen de GGZ
voortaan aan de voorkant te regelen.
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30. Krimp biedt kansen

Opstellers: Anton van Haperen, Ralph van Hertum, Thijs ’t Hart

Deze motie is ingediend door het voorcongres van het gewest Zeeland. Het voorcongres werd gehouden op 12
december 2015 te Goes.

Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;
Overwegende dat:

- In grote delen aan de randen van Nederland de bevolkingsafname doorzet.
- Bevolkingskrimp een weerslag heeft op het voorzieningenniveau (scholing, zorg en openbaar vervoer).
- Een progressieve partij met vernieuwende oplossingen dient te komen, met zeggenschap van de burgers
- Het Rapport Van Waarde spreekt van “actieve solidariteit”

Spreken als mening uit dat:

- De door toenmalig Minister voor Wonen, Wijken & Integratie Eberhard van der Laan ingeslagen weg van aan-
dacht en middelen voor de zogenaamde krimpregio’s wordt geïntensiveerd.

- De initiatiefnota ‘Regionale verschillen. Omgaan met krimp’ van de Tweede Kamerfractie van de PvdA de juiste
aanbevelingen en instrumenten bevat.

- De “actieve solidariteit” uit het Rapport van Waarde ook geldt voor de verschillende regio’s in Nederland.
Dragen het partijbestuur op:
- De landelijke programmacommissie op te dragen om de aanbevelingen uit de initiatiefnota ‘Regionale verschillen.

Omgaan met krimp’ op alle relevante domeinen een plaats te geven in het nieuwe verkiezingsprogramma. 
- En daarbij na te gaan of het instellen van een interdepartementale 'Task Force Regionale Verschillen' kan bijdra-

gen aan een brede en integrale aanpak van deze problematiek.
En gaan over tot de orde van de dag.

Toelichting partijbestuur: Deze motie past goed in de inzet van de fractie. De fractie werkt aan een initiatiefwet op
basis van de eerdere initiatiefnota. 
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31. Woonruimte voor iedereen

Opstellers: Ralph van Hertum, Thijs ’t Hart, Wiert Omta, Joyce Bommer, Maarten Rossen

Deze motie is ingediend door het voorcongres van het gewest Zeeland. Het voorcongres werd gehouden op 12
december 2015 te Goes.

Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;
Overwegende dat:

- Oorlog en onderdrukking grote stromen van vluchtelingen te weeg brengen.
- Zij die vluchten voor geweld een veilig heenkomen in Nederland moeten kunnen vinden.
- Vluchtelingen woonruimten nodig hebben. 
- Veel reeds in Nederland woonachtige (jonge) mensen op zoek zijn naar woonruimte.
- Wachtlijsten voor sociale woonruimte veelal erg lang zijn.
- Huidige bestemmingsplannen bewoning van leegstaande gebouwen onmogelijk maakt.
- Het Rapport Van Waarde op pagina 11 spreekt over: “Het moet niet alleen gaan om controle op woningcorpora-

ties vanwege financieel wanbeheer, maar vooral ook over betaalbaar wonen.”

Spreken als mening uit dat:
- Meer woonruimte gecreëerd moet worden.
- Leegstaande gebouwen met een andere bestemming dan wonen verbouwd moeten kunnen worden tot woon-

ruimten.
- De nieuw te realiseren woonruimten er ook moeten zijn voor huisvesting van reeds in Nederland woonachtige

mensen.

Dragen het partijbestuur op:
- Om volksvertegenwoordigers van de PvdA in alle bestuurslaag te attenderen op de woonproblematiek waar de

nu in Nederland woonachtige mensen mee te maken hebben.
- Bij de in te stellen landelijke programmacommissie gelijke rechten op extra woonruimten onder de aandacht te

brengen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Toelichting Partijbestuur: Deze motie stemt volledig overeen met de politieke lijn die de fractie op dit moment han-
teert. Wij onderschrijven het belang dat er meer woningen beschikbaar komen voor zowel statushouders als andere
mensen die wachten op een woning.
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REGULIERE MOTIES 

1. Effectief geweldinstrument nodig. 

Indiener: netwerk Defensie (contactpersoon: Einmahl, Steven, S.M.)
Haaksbergen, Losser, Zwolle, Amsterdam Noord, Ridderkerk, Kampen, Krimpen aan den IJssel, Almelo
Ingediend op: 05-12-2015

Motie: 
Amendement op motie 3 (p. 59, Congresvoorstellen 13 februari 2016): 

- Defensie is van waarde wegens de onmisbare bijdrage aan internationale vrede, veiligheid en solidariteit. Door
een stabielere wereld zonder dreiging van (militair) geweld kunnen mensen ook in arme landen beter in hun
bestaan voorzien. Als sociaaldemocratische partij maakt de PvdA zich sterk voor de inzetbaarheid van de krijgs-
macht binnen de 3D-aanpak (development-diplomacy-defense), die geldt als Nederlandse succesformule. 

- De inzet van de krijgsmacht vindt bij voorkeur plaats binnen volkenrechtelijk mandaat.

Toelichting: 
- Dat indien men veiligheid nastreeft een effectief geweldinstrument onmisbaar is. Zonder veiligheid is het onmo-

gelijk om mensenrechten na te leven , de rechtsstaat te bevorderen, de vluchtelingencrisis te bezweren,
bestaanszekerheid te garanderen enz. 

- De PvdA in het beginselmanifest erkent dat wanneer vreedzame initiatieven tekortschieten om de internationale
rechtsorde te verdedigen of te herstellen een effectief geweldsinstrument nodig is.

Preadvies: Overnemen
Ons defensie Netwerk heeft de fractie hierover diverse keren gesproken. Dit is ondersteuning van de inzet van de
fractie waarbij ook opgemerkt wordt dat we aan veiligheid/defensie veel belang hechten.
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2. Beloning beeldend kunstenaars (hanggelden)

Velsen (contactpersoon: Wille, Norbert, N.)
Amsterdam West, Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 08-12-2015

Motie: 
De PvdA, in congres bijeen op 13 februari te Amersfoort, 
Constaterende dat:
Er wettelijk is er geen regeling voor het belonen van beeldenkunstenaars wanneer zij hun werk tijdelijk afstaan voor
exposities in openbare ruimtes die niet op verkoop gericht zijn (stadhuizen, schouwburgen, bibliotheek, gezond-
heidsinstellingen, etc.) en niet op verkoop gerichte bedrijfsruimtes (wachtkamers van huisartsen, notariskantoren
etc.) alsmede musea.
De kosten welke worden gemaakt door de kunstenaar (vervoer, inrichting en het niet kunnen beschikken over het
eigen werk gedurende de expositie periode) zelden worden vergoed. 
De kunstensector de afgelopen jaren zwaar getroffen is door de crisis en bezuiniging waarbij de individuele zelf-
standig werkende beeldend kunstenaar onevenredig zwaar getroffen is. Goed en fatsoenlijk werk is immers de
beste sociale zekerheid waarbij een fatsoenlijke beloning voor de geleverde prestatie wettelijk geregeld kan en
dient te worden.
Het congres verzoekt de tweede kamer fractie een voorstel in te dienen vergelijkbaar of gelijk aan de in de toelich-
ting beschreven wettelijk vastgestelde vergoedingsregeling. 

Toelichting: In Denemarken is sinds 15 maart 2013 een wettelijke vergoeding voor professioneel beeldend kunste-
naars ingesteld waarbij de kunstenaar een eerlijke beloning krijgt voor de geleverde werkzaamheden waarbij een
eenvoudige rekensom bepaald hoe hoog de beloning is waarbij echter een minimum van ongeveer € 333 wordt
aangehouden. Hier bij wordt een maximum van € 100.000 gehanteerd voor de geëxposeerde werken gebaseerd op
de catalogus prijs of de prijs voor verzekering. Bij de berekening van het aantal maanden wordt uitgegaan van een
volle maand. Indien de werken beschikbaar worden gesteld van bijvoorbeeld 1 maart tot en met 1 mei zal het aantal
maanden in de berekening worden vast gesteld op 2 maanden, indien de periode loopt van 1 maart tot 30 april zal
dit neerkomen op 1 maand. 
Prijs geëxposeerde werken (maximaal € 100.000) x Aantal maanden x 0.01 = vergoeding kunstenaar per expositie
met een minimum van € 333,=
Zelden zal het minimum bedrag van € 333,= worden overschreden. Helaas zijn er geen recente, relevante gegevens
beschikbaar betreffende het aantal kunstenaars of aantal keren per jaar waarin dit voorkomt (bronnen: CBS, FNV,
CNV, BOK, Bk informatie) Uitgaande van het aantal inwoners van Denemarken (ongeveer 1/3 van die van
Nederland) en gezien het feit dat Denemarken vergelijkbaar is met Nederland zal er naar schatting 1.500.000 moe-
ten worden opgenomen in de rijksbegroting als ondersteuning voor musea, publieke instellingen als bibliotheken en
theaters als mede overheidsinstellingen. Overige niet op verkoop gerichte ruimtes, wachtkamers van huisartsen,
bedrijfskantines etc. kunnen de wettelijk opgelegde vergoeding opnemen als reguliere bedrijfskosten. 

Preadvies: Afwijzen
Wij werken aan de verbetering van de inkomenspositie voor kunstenaars in de volle breedte, dus ook voor beel-
dend kunstenaars. Daarvoor hebben we de regering gevraagd om door de SER en de Raad voor Cultuur advies uit
te laten brengen over de arbeidsmarktpositie van kunstenaars. Aanvullend daaraan is bij de begroting 2 miljoen per
amendement beschikbaar gekomen voor de inkomenspositie van kunstenaars. Eén van de aandachtspunten hierbij
is het versterken van het honorarium van beeldend kunstenaars en ook de discussie die er binnen Beeldende Kunst
Nederland over gevoerd wordt volgen we met belangstelling.
Het is te vroeg om de conclusie te trekken dat de herintroductie van hanggeld de meest passende oplossing is om
het honorarium van kunstenaars te verbeteren.
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3. Stop de budgetpolis

De Jonge Socialisten (contactpersoon: Bruggen, van, Bart, B.M.)
Haaksbergen, Kampen, Eindhoven, Heerenveen, Amsterdam Nieuw-West, Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel,
Amsterdam West, Amsterdam Zuid, Losser, Almelo, Zwolle, Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp, Edam-
Volendam/Zeevang
Ingediend op: 08-12-2015

Motie: 
Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen,
Constaterende dat,
- Op dit moment de zogeheten ‘budgetpolis’ bestaat,
- De budgetpolis mensen stimuleert een hoog eigen risico te nemen in ruil voor een lagere premie,
- Bij veel budgetpolissen de hoeveelheid gecontracteerde zorginstellingen zeer beperkt is,
- Bij afsluiten van de budgetpolis, nog niet bekend is waar je wèl terecht kunt,
Overwegende dat,
- Voornamelijk jongeren, mensen die in armoede leven en chronisch zieken gedwongen worden een budgetpolis af

te sluiten, omdat deze financieel voordelig lijkt.
- De budgetpolis door de beperkte hoeveelheid gecontracteerde zorg, in combinatie met een hoog eigen risico,

nauwelijks aan te merken als een verzekering.
- Zij bij het per ongeluk bezoeken van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder tot wel 50% van de kosten van de

behandeling zelf moeten betalen, waardoor zij in de financiële problemen kunnen raken.
- Meer dan 14.000 mensen die een budgetpolis hadden afgesloten, onverwachts gemiddeld €450,- aan extra bij-

betalingen moesten ophoesten. Vooral jongeren, mensen met een kleine beurs en chronisch zieken zijn hier
slachtoffer van.

- ‘Goedkope’ jongeren minder meebetalen aan de zorg van ‘dure’ ouderen. Dit zet de risicosolidariteit onder druk,
waardoor de zorg voor deze ‘dure’ ouderen duurder en daardoor minder toegankelijk wordt.

Roept de Tweede Kamerfractie op,
- Stappen te zetten om de budgetpolis bij wet te verbieden,
- Tot die tijd zeker te stellen dat bij budgetpolissen een disclaimer afgegeven wordt.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting: 

Preadvies: Overnemen 
De PvdA wil dat iedereen erop kan vertrouwen dat hij de zorg krijgt die nodig is en bij hem past. Ongeacht bijvoor-
beeld inkomen, leeftijd gezondheid.
De budgetpolis biedt premie korting voor mensen die naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Daarmee
wordt het aanbod binnen de wettelijke kaders van bereikbaarheid en toegang beperkt. 
Het probleem is dat dit niet vooraf voor iedereen duidelijk is, waardoor mensen verrast worden met een rekening
achteraf. En ook blijkt niet dat gecontracteerde zorg beter is. Daarom moet de PvdA ervoor waken dat alle polissen
aan de basis voorwaarden: goede zorg, betaalbaar en toegankelijk blijft voldoen. Mensen krijgen nu compensatie
voor de zorgkosten op basis van de gemiddelde premie, en niet op basis van de goedkopere premie van de budget-
polis. Met een budgetpolis is men dus goedkoper uit. 
De PvdA fractie heeft nu een onderzoek naar zorgpolissen gevraagd. In mei wordt duidelijk hoe het volgend jaar
duidelijker en eerlijker kan. We blijven er bovenop zitten! 
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4. Op naar een links stembusakkoord

De Jonge Socialisten (contactpersoon: Bruggen, van, Bart, B.M.)
Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Zuid, Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel,
Amsterdam West, Edam-Volendam/Zeevang
Ingediend op: 08-12-2015

Motie: 
Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen, 
Constaterende dat,
- De PvdA qua idealen veel gemeen heeft met GroenLinks en de SP,
- Pogingen tot linkse samenwerking de afgelopen jaren vaak zijn gestorven in schoonheid,
Overwegende dat,
- Samenwerking met deze partijen onze idealen dichterbij kan brengen,
- Het te vaak gebeurt dat linkse partijen bij coalitievorming uit elkaar worden gespeeld,
- Linkse samenwerking echter prachtige kansen biedt om onze idealen te verwezenlijken,
- De Klimaatwet van PvdA en GroenLinks hier een goed voorbeeld van is,
Roept de Tweede Kamerfractie op,
Tot aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen en daarna nog meer van dit soort initiatieven te nemen,
Draagt het partijbestuur op,
- Naast het verkiezingsprogramma te streven naar een links stembusakkoord met GroenLinks en de SP, 
- In dit stembusakkoord in ieder geval af te spreken, 
dat de linkse partijen een aantal punten samen willen bereiken,
dat de drie linkse partijen na de verkiezingen niet zonder elkaar in een coalitie deel zullen nemen, 
Roept GroenLinks en de SP op,
dit initiatief tot linkse samenwerking te omarmen en niet direct de deur dicht te gooien,
En gaat over tot de orde van de dag. 

Preadvies: Overnemen
Het partijbestuur kan zich vinden in de oproep tot linkse samenwerking. Het partijbestuur zal het initiatief nemen
voor een gesprek met SP en GroenLinks om de mogelijkheden van een stembusakkoord nader te onderzoeken. Bij
een eventuele coalitievorming zullen we altijd streven naar een zo links en progressief mogelijk kabinet, omdat SP
en GroenLinks ideologisch gezien het dichtst bij ons liggen. We lopen echter niet vooruit op een verkiezingsuitslag
en zullen wanneer nodig altijd onze verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat we in Nederland samen
vooruit kunnen.
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5. Geen verbod op onverdoofd ritueel slachten

Krimpen aan den IJssel (contactpersoon: Drijver, Francisca, F.)
Losser, Amsterdam Zuid, Amsterdam West, Amsterdam Nieuw-West
Ingediend op: 09-12-2015

Motie: 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 februari 2016;
Constaterende dat, door de Partij voor de Dieren er weer een wordt poging wordt ondernomen het onverdoofd
ritueel slachten bij wet te verbieden;
Constaterende dat, het verkiezingsprogramma geen duidelijk standpunt hierover inneemt;
Overwegende dat, slacht volgens joodse en islamitische wetten niet hoeft te betekenen dat er sprake is van meer
dierenleed;
Overwegende dat, het steunen van het verbod raakt aan de tolerantie van de vrijheid van godsdienst;
Verzoekt de Tweede Kamerfractie het verbod op onverdoofd ritueel slachten niet te steunen;
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: De macht van de Haagse politiek reikt niet tot in de keuken. Kamerleden gaan derhalve niet over de
manier waarop mensen hun eten bereiden.

Preadvies: Afwijzen
Gelovigen en geloofsgemeenschappen dienen ruimte te houden voor het behouden van hun religieuze riten, waar-
bij er tegelijkertijd gezocht wordt naar een absoluut minimum aan dierenleed. Aan buitenproportioneel dierenleed,
waarvan de inspectiedienst Nederlandse voedsel en warenautoriteit (NVWA) heeft vastgesteld dat dit nog te vaak
onderdeel uitmaakt van de onverdoofde rituele slacht, dient paal en perk gesteld te worden.
De Tweede Kamerfractie was voorstander van een wettelijk verbod op slacht zonder verdoving vanwege de ernsti-
ge aantasting van het dierenwelzijn. De Eerste Kamer was echter destijds van oordeel dat een wettelijk verbod van-
wege de vrijheid van godsdienst op dat moment niet aanvaardbaar was en dat minder vergaande middelen moes-
ten worden ingezet om dierenleed bij onverdoofde slacht te beperken. Toenmalig staatssecretaris Bleker heeft na
de afwijzing van het verbod door de Eerste Kamer een convenant gesloten met religieuze groeperingen om dieren-
leed bij slacht zonder verdoving zoveel mogelijk te beperken. Momenteel laat dit convenant nog niet de gewenste
verbeteringen zien. Ook is vanuit de NVWA het afgelopen najaar het signaal gekomen dat dieren bij onverdoofde
slacht nog altijd onaanvaardbaar lijden en de NVWA heeft om die reden geadviseerd met een verbod of strengere
regelgeving te komen.
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6. Aanscherpen Duurzaamheidsbeleid

Amsterdam West (contactpersoon: Elings, Margreet, G.M.)
Buitenland Commissie, Almelo, Haaksbergen, Kampen, Krimpen aan den IJssel, Amsterdam Centrum, Amsterdam
Nieuw-West, Amsterdam Noord, Amsterdam Oost, Amsterdam Zuid, Losser, Heerenveen, Zwolle,
Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp, Ridderkerk, Delft/Midden-Delfland, Edam-Volendam/Zeevang
Ingediend op: 09-12-2015

Motie: 
Het Congres van de Partij van de Arbeid in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;

Constaterende dat de derde van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van Van Waarde
onder andere in het teken stond van duurzaamheid;

Overwegende dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, ervaringen en ideeën hebben aangedragen over dit
onderwerp;

Constaterende dat de Tweede Kamer fractie het onderwerp duurzaamheid serieus heeft opgepakt en dat het
Partijbestuur zich hierbij lijkt te hebben aangesloten;

Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma duidelijke en vernieuwende maatregelen moeten worden
opgenomen die aangeven dat de Partij van de Arbeid serieus werk gaat maken van:
- Een circulaire economie, ook in huidige en toekomstige beginselprogramma´s, als aanvulling op en versterking

van de economische visie, waarbij eveneens activiteiten ten behoeve van circulaire economie op lokaal niveau
worden gestimuleerd, zoals bijvoorbeeld het scheiden van afval door gemeenten;

- Het terugdringen van de maximum snelheid op snelwegen naar ten hoogste 120 km per uur en op de
(ring)wegen in stedelijke gebieden naar ten hoogste 80 km per uur, met het doel CO2 en fijn stof in de lucht te
verminderen, het aantal ongelukken terug te dringen en de ernst van de ongelukken te verminderen;

- Het opstellen van regelgeving waarmee in steden het gebruik van sterk vervuilende brommers en scooters kan
worden teruggedrongen, eveneens met het doel de luchtkwaliteit te verbeteren en het aantal ongelukken terug
te dringen;

- Het sluiten van de kolencentrales in Nederland;

Voorts zal de PvdA in alle bestuursorganen voortaan actief alle wetten en regelgeving screenen op de effecten die
deze zullen hebben op de luchtkwaliteit, dus de uitstoot van CO2 en fijn stof, en passende maatregelen nemen om
die luchtkwaliteit te verbeteren;

en gaat over tot de orde van de dag

Preadvies: Overnemen
De motie doet een oproep aan de programmacommissie. Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het pro-
gramma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit serieus in overweging. De programmacommissie maakt
natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van deze motie in samenhang moeten bezien met het tota-
le programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In 2016 zal de commissie het land in gaan om met leden,
onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken over het nieuwe programma. Er zal een aantal voor-
congressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er zijn dus veel momenten waar invloed kan worden
uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017 het definitieve programma worden vastgesteld.
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7. Pas beter op de minima

Amsterdam Zuid (contactpersoon: Opdam, Lies, L.)
Haaksbergen, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam West, Krimpen aan den IJssel, Heerenveen, Ridderkerk, Edam-
Volendam/Zeevang
Ingediend op: 09-12-2015

Motie: 
Het congres van de Partij van de Arbeid, op 13 februari 2016 bijeen te Amersfoort,
Overwegende dat onlangs bekend werd dat mensen tegenwoordig vaker door hogere huren en hogere zorgkosten
in de schulden raken,
Constaterende dat het belastingvoordeel voor mensen met een uitkering het komend jaar 6 euro zal zijn en voor
stellen die beide alleen een uitkering hebben zelfs -6 euro,
roept de Tweede Kamerfractie en het partijbestuur op in het vervolg beter op de minima te letten
en gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Afwijzen
De nieuwe belastingmaatregelen zorgen ervoor dat werkenden met een lager inkomen het meest profiteren. Die
mensen gaan er flink op vooruit, en daar zijn we trots op. Minimabeleid is meer dan alleen een belastingmaatregel.
De huren bijvoorbeeld, die stijgen, maar de huurtoeslag stijgt ook. Bij alle huurplannen heeft de fractie ervoor
gezorgd dat er niet is bezuinigd op de huurtoeslag, ondanks alle budgettaire tegenvallers, maar dat er juist extra
geld voor wordt uitgetrokken. Door invoering van het passend toewijzen heeft de fractie ervoor gezorgd dat corpo-
raties vanaf dit jaar voldoende goedkope huurwoningen moeten aanbieden voor alle minima. Ze mogen niet meer
gaan vragen dan 575,- per maand, dat was 710,- Het nieuwe huurbeleid van de regering beperkt de huurstijging
voor elke corporaties tot maximaal 1% en inflatie. Dat gaat om ruim 2 miljoen huishoudens. Het armoedebeleid is
gericht op kinderen om ervoor te zorgen dat kinderen mee kunnen doen, kunnen sporten en weer eens nieuwe kle-
ren krijgen. De uitkeringen worden nu de PvdA meedoet in de regering elk jaar verhoogd omdat dankzij ons de
koppeling tussen uitkering en salarisstijging intact blijft. Dit zijn maar een aantal voorbeelden van gerichte maatre-
gelen om minima te helpen. 
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8. Marktwerking in de zorg terugdraaien

Amsterdam Zuid (contactpersoon: Opdam, Lies, L.)
Haaksbergen, Ridderkerk, Losser, Zwolle, Krimpen aan den IJssel, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam West,
Heerenveen, Kampen, Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp, Almelo, Edam-Volendam/Zeevang
Ingediend op: 09-12-2015

Motie: 
De Partij van de Arbeid, op 13 februari 2016 bijeen te Amersfoort,
Overwegende dat de zorgverzekeraars zoveel macht hebben gekregen dat zij de zorgaanbieders aan banden kun-
nen leggen en dat de patiënt daar de dupe van wordt;
Constaterende dat Lea Bouwmeester op 9 december in een mail aan de leden zelf toegeeft dat we de zorg niet aan
de markt kunnen over laten;
roept de Tweede Kamerfractie en het partijbestuur op er alles aan te doen om deze kwalijke ontwikkelingen terug
te draaien
en gaat over tot de orde van de dag

Preadvies: Overnemen
De PvdA wil de zorg niet aan de markt overlaten. Alle plannen voor meer marktwerking wijzen we af. We staan voor
een zorgstelsel waarin wordt samengewerkt met en voor patiënten. En waarin patiënten en verzekerden een stem
hebben. De huidige opstelling van zorgverzekeraars vindt de PvdA niet goed. Daarom hebben we verbetervoorstel-
len gedaan. De fractie heeft bereikt dat zorgverzekeraars meer zeggenschap moeten geven aan verzekerden en
patiënten. Dat er meer moet worden samengewerkt door zorginstellingen in plaats van geconcurreerd en dat er
meer ruimte moet komen voor ‘het goede gesprek’ tussen een patiënt en zijn zorgverlener. 
Mensen maken de zorg, de relatie tussen een patiënt en zijn zorgverlener hoort centraal te staan, niet het concurre-
ren om geld of marktaandeel. Het huidige systeem kan zeker beter, patiënten moeten meer te zeggen krijgen en de
macht van zorgverzekeraars moet minder worden. In die lijn wil de fractie tot de verkiezingen door en in die lijn
gaan we het nieuwe verkiezingsprogramma schrijven.
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9. Vijf voor twaalf voor Van Waarde

De Jonge Socialisten (contactpersoon: Bruggen, van, Bart, B.M.)
Almelo, Oegstgeest, Weert, Groningen, Den Haag, Noord-Holland, Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp, Zwolle,
Heerenveen, Ouderen Netwerk (LAO), Krimpen aan den IJssel, Nijmegen, Oldambt, Rotterdam, Leeuwarden, De
Fryske Marren, Woerden, Tilburg, Enschede, Arnhem, Amsterdam Zuid, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam West,
Amsterdam Oost, Amsterdam Noord, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam, Amsterdam Centrum, Utrecht,
Utrecht, Brussel/België, Land van Cuijk, IJsselstein, Roermond/Roerdalen, Nieuwegein, Losser, Rijssen-
Holten/Wierden, Zeist, Kampen, Ridderkerk, Haaksbergen, Edam-Volendam/Zeevang
Ingediend op: 10-12-2015

Motie: 
Constaterende dat,

- De resultaten van het WBS-project ‘Van Waarde. Sociaal-democratie voor de 21e eeuw’ in 2013 zijn gepubliceerd,
- Het congres van de PvdA in de afgelopen jaren mede op basis van dit rapport verschillende resoluties heeft aan-

genomen waarin een herkenbare linkse koers voor de PvdA wordt geschetst, zoals de resoluties Van Waarde, De
Bakens Verzetten en Einde aan de machteloze politiek,

- Veel afdelingen en lokale fracties hun best doen om een lokale vertaling van Van Waarde te maken,

Overwegende dat,

- De door het congres vastgestelde koers van de PvdA de afgelopen jaren echter onvoldoende herkenbaar is
geweest in de Tweede Kamer, met name door de bezuinigingen in de zorg en het met te weinig financiële mid-
delen doorschuiven van verantwoordelijkheden naar de gemeenten,

- De (financieel-economische) koers van de Tweede Kamerfractie onvoldoende ondersteunend is geweest om de
gewenste resultaten voortkomend uit de resoluties Van Waarde en De Bakens Verzetten te realiseren, 

- Hierdoor de Tweede Kamerfractie onvoldoende herkenbaar de resoluties en de hierin verwoorde waarden heeft
kunnen uitdragen,

- Dit ernstig ten koste gaat van de geloofwaardigheid van de genoemde resoluties in het bijzonder en de PvdA in
het algemeen,

Spreekt uit dat,

- Het vijf voor twaalf is voor de uitvoering van Van Waarde,

Spoort de Tweede Kamerfractie aan,

- Het laatste jaar van deze coalitie een herkenbaarder PvdA-geluid te laten horen, 
- Op de eerstvolgende Politieke Ledenraad een plan te presenteren met de tien punten waarmee we op het kom-

pas van Van Waarde een zichtbaar verschil maken, met in ieder geval speciale aandacht voor:
o Het bevorderen van genoeg en goed werk door te investeren in baancreatie,
o Meer zekerheid en zeggenschap voor werknemers in het algemeen en werknemers aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt in het bijzonder,
o Een respectvolle uitvoering van de bijstand,
o Zorg voor kwetsbare burgers,
o Integratie van vluchtelingen,

Draagt het partijbestuur op,

- Ervoor te zorgen dat bovengenoemde punten speciale aandacht krijgen in het verkiezingsprogramma voor de
volgende Tweede Kamerverkiezingen,

- Bij de samenstelling van de volgende Tweede Kamer-kandidatenlijst extra scherp te letten op het Van Waarde-
profiel van kandidaten en de concept-kandidatenlijst ook volgens die lijn toe te lichten,

- Na de volgende Tweede Kamerverkiezingen het Van Waarde-profiel van de fractie scherper te bewaken,

En gaat over tot de orde van de dag.
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Preadvies: Afwijzen
Het partijbestuur is het voor een groot deel eens met de oproep van deze motie: van Waarde moet leidend zijn
voor ons politiek handelen, lokaal en landelijk. Alhoewel het partijbestuur het met lang niet alle overwegingen eens
is, steunt ze de inzet om Van Waarde richting te laten bepalen bij het verkiezingsprogramma en het samenstellen
van de kandidatenlijst, zo wordt in de profielschets omschreven dat de uitgangspunten van ‘Van Waarde’ leidend
zijn bij de selectie van potentiele kandidaten. Het partijbestuur is voorstander van het laten horen van een helder
en herkenbaar geluid bij lokale fracties en bij de landelijke fractie, onze voorkeur gaat dan ook uit naar het realise-
ren en uitvoeren van plannen zoals 'het klimaatplan' in plaats van het schrijven en presenteren van een 10 punten-
plan bij de volgende politieke ledenraad. Daarnaast is het de normale gang van zaken dat de fractie iedere leden-
raad inhoudelijk verantwoording uitspreekt over het gevoerde beleid. 
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10. Dwingende code verantwoordelijk marktgedrag

Utrecht (contactpersoon: Arts, Noortje, N.)
Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel, Edam-Volendam/Zeevang
Ingediend op: 10-12-2015

Motie: 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;

Constaterende dat;
- de resultaten van het WBS-project ‘Van Waarde. Sociaal-democratie voor de 21e eeuw’ tijdens de afgelopen poli-

tieke ledenraden zijn besproken,
- in een van de vier hoofdlijnen, te weten ‘We bestrijden de dominantie van het efficiency-denken’, gesproken

wordt over dat de overheid sober en dienstbaar moet zijn en dat de Partij van de Arbeid zich zal verzetten daar
waar enkel en alleen afwegingen omtrent prijs de koers van beleid bepalen,

- in de nieuwe koers voor een sociale economie, ‘Rijnland 2.0’, de Partij van de Arbeid een alternatief wil bieden
voor de dwang van de vrije markt en kiezen voor een samenleving waar mensen meetellen zodat hiermee een
hogere waardering van het algemeen belang wordt gecreëerd.

Overwegende dat;
- op dit moment gemeenten vaak te lage tarieven bij de aanbesteding van thuiszorg betalen zodat thuiszorgorga-

nisaties niet de cao lonen voor werknemers kunnen betalen,
- staatssecretaris Van Rijn momenteel onderzoekt of hij een ’code verantwoord marktgedrag’ aan gemeenten kan

opleggen om de doorgeschoten marktwerking tegen te gaan en door middel van deze code de betrokken partij-
en een leidraad te geven voor effectief marktgedrag,

- met deze ‘code verantwoordelijk marktgedrag’ wordt afgesproken zodat bij aanbestedingen niet alleen zal wor-
den gelet op de juiste prijs-kwaliteitverhouding maar ook op het sociale beleid en duurzaamheid.

Roept de Tweede Kamerfractie op;
- zich in te zetten om zowel het kabinet als gemeenten te wijzen op de ‘code verantwoordelijk marktgedrag’ bij de

decentralisaties in het sociaal domein,
- tevens ervoor te zorgen dat in de wet een dwingende ‘code verantwoordelijk marktgedrag’ wordt opgenomen,
- om door het verplichten van een dwingende ‘code verantwoordelijk marktgedrag’ te voorkomen dat onder de

prijs wordt geboden uit bezuinigingsoverwegingen,
- tot het verplichten van de naleving van de ‘code verantwoordelijk marktgedrag’ zodat deze code minder vrijblij-

vend wordt en de prijs-kwaliteitverhouding weer optimaal is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Overnemen
Op ons aandringen zal dit in de wet worden geregeld.
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11. Internationale belastingverdragen

Utrecht (contactpersoon: Arts, Noortje, N.)
Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel, Buitenland Commissie
Ingediend op: 10-12-2015

Motie: 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;
constaterend dat de derde van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van Van Waarde
onder andere in het teken stond van internationaal beleid;
overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën hebben aangedra-
gen over deze onderwerpen;
constaterend dat verbetering van de zelfredzaamheid van ontwikkelingslanden één van de speerpunten is van de
regering op het gebied van ontwikkelingssamenwerking;
constaterend het uitgangspunt, met inbegrip van het Nederlandse fiscale verdragsbeleid zoals verwoord in de
Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, dat het Nederlandse fiscale beleid niet schadelijk mag zijn voor de ontwikkeling
van ontwikkelingslanden;
constaterend dat het kabinet in 2015 een aantal ontwikkelingslanden heeft benaderd om belastingverdragen te her-
zien en antimisbruikmaatregelen te implementeren;
Spreekt uit dat de Partij van de Arbeid tijdens het voorzitterschap van de EU in 2016 ervoor dient te zorgen dat een
goede aanpak van de problematiek van belastingontduiking en ontwijking ten koste van ontwikkelingslanden hoog
op de agenda staat, waarbij de volgende uitgangspunten centraal te staan:
Ontduiking en ontwijking van belasting ten koste van ontwikkelingslanden kan alleen worden aangepakt als naast
Nederland ook andere EU-landen worden aangezet tot heronderhandelingen over belastingverdragen;
Multinationals zouden belasting moeten betalen op de plaats waar zij winst maken;
In de aanloop naar een Europese oplossing dienen lidstaten zelf hun verantwoordelijkheid ten nemen bij het dichten
van gaten in hun belastingwetgeving;
Ingezet dient te worden op meer transparantie over afgedragen belasting van ondernemingen, in het bijzonder
transnationale ondernemingen;
Nationale opsporingsinstanties meer aandacht zouden moeten besteden aan opsporing, vervolging en bestraffing
van belastingontduiking door rechtspersonen, met sterk verhoogde straffen bij recidive.
en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Een sterke en financieel gezonde overheid, dankzij een effectief belastingsysteem gekenmerkt door ver-
hoogde transparantie en maatregelen tegen corruptie, is noodzakelijk om de infrastructuur, het onderwijs en de
gezondheidszorg in ontwikkelingslanden op te bouwen en te verbeteren.

Preadvies: Overnemen
Het opnemen van anti-misbruikbepalingen in belastingverdragen met ontwikkelingslanden is inmiddels vast ver-
dragsbeleid. Met landen als Ethiopië, Malawi, Kenia, Zambia en Ghana is al overeenstemming over een nieuw ver-
drag bereikt. Overigens is het de bedoeling in de strijd tegen belastingontwijking om in ieder verdrag een anti-mis-
bruikbepaling op te nemen. Ook in de Europese belastingrichtlijnen is dit gebeurd.

In het kader van het BEPS-project van de OESO worden maatregelen genomen om bedrijven daar belasting te laten
betalen waar zij winst maken, en ook zijn er maatregelen voorgesteld om de transparantie te vergroten. Europa
loopt hierin voorop, met automatische gegevensuitwisseling tussen lidstaten en een vorm van country-by-country
reporting. De PvdA-fractie is blij met deze stappen, maar vindt dat op bepaalde punten er meer moet gebeuren. Zo
is de fractie voor een Europese bronbelasting op geldstromen naar belastingparadijzen en voor publieke country-
by-country reporting. Het voorzitterschap is een goede gelegenheid om verdere vooruitgang te bereiken bij de
aanpak van internationale belastingontwijking.
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12. Tweedeling

Alphen aan den Rijn (contactpersoon: Kalkman, Dick, D.H.)
Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk
Ingediend op: 10-12-2015

Motie: 
Het congres van de Partij van de Arbeid op 13 februari 2015 in vergadering bijeen te Amersfoort.
Constaterende dat: 
SCP, FNV, CPB, WRR en vele anderen de afgelopen jaren met het ene na het andere verdrietig makende rapport of
bericht over de toenemende tweedeling in onze samenleving komen.
Meer en meer mensen uitsluiting, minder kansen, discriminatie, onheuse bejegening en achterstelling ondervinden.
Een leven met een langdurige werkloosheid, onzekere kleine baantjes, tekortschietende zorg en sociale uitzichtloos-
heid is voor vele mensen de dagelijkse realiteit. Samen met de sluipende aantasting van onze burgerrechten is deze
persoonlijke ellende en uitzichtloosheid tekenend voor de verwording van onze samenleving. 
Er gelukkig ook vele mooie en vaak lokale initiatieven zijn die deze uitzichtloosheid doorbreken. Initiatieven om
samen mensen weer een nieuw perspectief in het leven te geven.
Overwegende dat: 
Dit nu een landelijke politieke vertaling en vooral een duidelijke concretisering verdient: Een herkenbare en inspire-
rende linkse sociaaldemocratische koers om mensen weer een perspectief in het leven te geven.
Besluit: 
De programmacommissie te verzoeken: 
In overleg te treden met betrokken (ex-)leden, inspirerende maatschappelijke initiatieven en signalerende organisa-
ties. 
Samen met deze partijen met in programmavoorstellen vervatte concrete acties te komen om de tweedeling in
onze samenleving samen aan te pakken.
En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Overnemen
De motie doet een oproep aan de programmacommissie. Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het pro-
gramma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit serieus in overweging. De programmacommissie maakt
natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van deze motie in samenhang moeten bezien met het tota-
le programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In 2016 zal de commissie het land in gaan om met leden,
onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken over het nieuwe programma. Er zal een aantal voor-
congressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er zijn dus veel momenten waar invloed kan worden
uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017 het definitieve programma worden vastgesteld.
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13. MH17

Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp (contactpersoon: Hanselman, Selwyn, S.R.)
Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk
Ingediend op: 10-12-2015

Motie: 
Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort,
Constaterende dat:
- De ramp met de MH17 een grote impact heeft gehad op de Nederlandse maatschappij en bovenal op de nabe-

staanden,
- Het kabinet bij monde van de minister-president heeft gezegd dat “[het kabinet niet zal] rusten [voordat] de

daders worden opgespoord en hun gerechte straf krijgen”,
- In pogingen om Daesh (de zelfbenoemde “Islamitische Staat”) te beteugelen toenadering wordt gezocht tot par-

tijen die mogelijk betrokken waren bij het neerhalen van de MH17,
Overwegende dat:
- Het in het belang is van zowel nabestaanden, maatschappij als internationale rechtsorde dat de daders worden

opgespoord en berecht,
- De samenwerking in de bestrijding van Daesh opsporing en berechting niet in de weg mag staan,
Roept onze bewindslieden en fracties in de Eerste en Tweede Kamer op om:
1. Het belang van opsporing en berechting van de daders zwaar mee te laten wegen in het diplomatieke verkeer en

buitenlandbeleid;
2. Daarin open en transparant te zijn;
en gaat (voor zover mogelijk) over tot de orde van de dag.

Preadvies: Overnemen
Wat betreft de derde constatering is het echter wel van belang dat we niet vooruit kunnen en mogen lopen op de
uitkomst van het strafrechtelijke onderzoek naar de daders en individuen die verantwoordelijk zijn voor de aanslag.
Daarom is deze constatering te voorbarig.
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14. Als het om pensioen gaat

Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp (contactpersoon: Hanselman, Selwyn, S.R.)
Alphen aan den Rijn, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk
Ingediend op: 10-12-2015

Motie: 
Het Congres van de PvdA, in vergadering bijeen op zaterdag 13 februari 2016 te Amersfoort,

Constaterend dat:
- dit kabinet het pensioenstelsel grondig wil aanpassen om het houdbaar te houden voor oud en jong en haar

plannen de komende maanden uit wil werken,
- op de hoorzitting over de hoofdlijnennotitie van het kabinet in de Tweede Kamer op 23 november 2015 diverse

betrokkenen aangaven dat de huidige plannen voor oud en jong vooralsnog ongunstig uit lijken te pakken,
- binnen de partij en de samenleving veel vragen en zorgen over deze plannen leven,

Overwegende dat:
- het hier gaat om een belangrijke beleidswijziging die mogelijk grote gevolgen kan hebben voor het leven van

mensen en voor ledenaantal en electorale positie van de PvdA,
- de plannen daarom zorgvuldigheid en maatwerk moeten bieden jegens de verschillende doelgroepen, effectief

en efficiënt zaken moeten oplossen en op brede steun binnen de partij en de samenleving moeten kunnen reke-
nen,

- het daarvoor van belang is dat ook de leden van de PvdA tijdig betrokken worden bij de ontwikkeling van de
plannen,

Roept de PvdA-Tweede Kamerfractie en de PvdA-bewindslieden op:
- de verschillende belangen op evenwichtige wijze in de besluitvorming mee te nemen en dit zichtbaar te maken

voor de leden;
- de (hoofdlijnen van deze) plannen tijdig met de leden te bespreken via bijeenkomsten met leden, het online

ledenplatform en op een volgende Politieke Ledenraad;
- en de conclusies van de discussie binnen de partij mee te nemen in hun standpuntbepaling;

en gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Overnemen
Pensioen is een belangrijk onderwerp en een zorgvuldige discussie binnen de partij is van groot belang. We kunnen
ons niet vastpinnen op de exacte momenten waarop we erover spreken. Maar de suggesties die gedaan zijn nemen
we ter harte.
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15. Evaluatie ledendemocratie

Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp (contactpersoon: Hanselman, Selwyn, S.R.)
Ridderkerk, Alphen aan den Rijn, Krimpen aan den IJssel, Losser, Edam-Volendam/Zeevang
Ingediend op: 10-12-2015

Motie: 
Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort,
Constaterende dat:
- De Partij van de Arbeid op het vlak van ledendemocratie grote ontwikkelingen doormaakt,
- Deze ontwikkelingen een breed draagvlak hebben binnen de partij,
- Deze ontwikkelingen sterk leunen op digitale hulpmiddelen,
- De gevolgen van veel van deze ontwikkelingen in de context van de ledendemocratie binnen de PvdA onbekend

zijn,
Overwegende dat:
- Het in het belang van de democratie in onze partij is dat er meer mensen betrokken worden in de besluitvorming

binnen de PvdA,
- Sommige groepen in de samenleving en onze partij mogelijk minder goed in staat zijn gebruik te maken van de

nieuwe digitale hulpmiddelen,
- Kwetsbaarheden in ICT-voorzieningen die gebruikt worden voor de digitale hulpmiddelen invloed kunnen hebben

op de toegankelijkheid en continuïteit van deze hulpmiddelen,
- Ook de gevolgen voor discussie en debat binnen de partij van belang zijn voor het slagen van ledendemocrati-

sche vernieuwing,
Roept het partijbestuur op om:
1. Eén jaar na dit congres over te gaan tot een evaluatie van de wijzigingen op het vlak van ledendemocratie, waar-

onder de punten die genoemd zijn in de overwegingen binnen deze motie;
2. De conclusies van deze evaluatie terug te geleiden naar het congres;
En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Overnemen
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16. Jeugdlidmaatschap

Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp (contactpersoon: Hanselman, Selwyn, S.R.)
Haaksbergen, Losser, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk, Alphen aan den Rijn
Ingediend op: 10-12-2015

Motie: 
Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort,
Constaterende dat:
- In de voorstellen voor statutenwijzigingen de mogelijkheid van een jeugdlidmaatschap is opgenomen,
- Er vooralsnog weinig bekend is gemaakt over de invulling van het jeugdlidmaatschap,
Overwegende dat:
- Een jeugdlidmaatschap een bijdrage kan leveren aan het betrekken van jongeren bij de politiek en de PvdA, en

daarmee van belang is voor de toekomst van de partij,
- Onvoldoende duidelijk is hoe dit jeugdlidmaatschap zich verhoudt tot de Jonge Socialisten,
- De instelling van een jeugdlidmaatschap betekent dat er activiteiten voor jongeren zullen moeten worden geor-

ganiseerd,
- Dit een extra beroep doet op de vaak schaarse capaciteit van de afdelingen,
Verzoekt het partijbestuur om: 
1. het jeugdlidmaatschap zo spoedig mogelijk uit te werken en daarbij bovenstaande punten mee te nemen;
2. de Jonge Socialisten bij deze uitwerking te betrekken;
3. de uitwerking voor te leggen aan het Online Platform en op het volgende congres ter besluitvorming voor te leg-

gen
en gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Afwijzen
We zijn al druk bezig met de invoering van een jeugdlidmaatschap in dit jaar. Daarin werken we samen met de JS.
De indiener wil dat pas volgend jaar invoeren. Een jaar ermee wachten vinden we zonde.
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18. Hervestiging van vluchtelingen

Utrecht (contactpersoon: Arts, Noortje, N.)
Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk
Ingediend op: 10-12-2015

Motie: 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;

Constaterende dat;
- Vluchtelingen in grote aantallen de Middellandse Zee oversteken om in Europa asiel aan te vragen;
- Er geen mogelijkheid is om in het Midden Oosten en Afrika asiel aan te vragen voor de landen in Europa;
- De overtocht over zee gevaarlijk is en mensensmokkelaars een kans geven.

Overwegende dat;
- Het VN-programma Hervestiging via de UNHCR van de VN de mogelijkheid biedt van een legale en veilige route

richting Europa;
- Nederland via dit programma jaarlijks 500 personen uitnodigt naar Nederland te komen waarbij zij vanuit het

UNHCR kamp veilig per vliegtuig naar Nederland kunnen reizen en zich hier kunnen vestigen;
- Als het ons ernst is zoveel mogelijk te voorkomen dat vluchtelingen verdrinken en smokkelaars grove winsten

boeken, dit aantal fors verhoogd moet worden waarbij in overleg met de UNHCR vooral mensen met kleine kin-
deren en mensen die dringend medische verzorging nodig hebben, worden uitgekozen.

Besluit dat;
- De PvdA-fractie in de Tweede Kamer hiertoe een voorstel zal indienen waarbij in overleg met andere fracties

wordt voorgesteld het aantal van 500 per jaar stapsgewijs te verhogen met duizend per jaar: in 2016 een aantal
van 1500, in 2017 van 2500 tot een aantal van 5000 is bereikt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Zie in Socialisme en Democratie van november 2015 pagina 39 'Gemiste kans: hervestiging' van
Christian Mommers & Myrthe Wijnkoop.

Preadvies: Afwijzen
We hebben de ambitie om te komen tot meer legale migratie. We delen de wens van de indiener om te voorkomen
dat mensen via een gevaarlijke route naar Europa komen voor opvang; het voorstel dat ze doen vinden we niet per
se de beste manier waarop we dat kunnen regelen. In 2015 hebben bijna 30.000 Syrische vluchtelingen in
Nederland asiel aangevraagd. 95% van de asielaanvragen wordt toegekend. Ook nieuwe vluchtelingen die zich mel-
den zullen we opvangen. Daarvoor zetten we alle zeilen bij om voor voldoende opvang te zorgen. Dat is niet mak-
kelijk, ook niet voor de gemeenten die voor huisvesting moeten zorgen en waar nu wachtlijsten ontstaan. De plan-
nen van de Europese Commissie omvatten ook hervestiging (20.000 mensen uit vluchtelingenkampen naar Europa)
en wij zullen er wel op aan blijven sturen om hier aan te voldoen. De afspraken met onder meer Turkije moeten er
toe leiden dat de instroom van vluchtelingen stabiliseert in samenhang daarmee moet de Europese Unie meer
mogelijkheden voor legale migratie creëren. Daar moet Nederland ook haar bijdrage aan gaan leveren. 
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19. Langer thuis wonen

Rotterdam (contactpersoon: Goudappel, Flora, F.A.N.J.)
Edam-Volendam/Zeevang, Alphen aan den Rijn, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk, Amsterdam Zuid
Ingediend op: 10-12-2015

Motie: 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016,

Constaterende dat,

Ouderen ondanks ouderdomskwalen en zorgproblemen langer thuis willen blijven wonen.

De toegankelijkheid van zorg op lokaal niveau onvoldoende op orde is door 
gebrek aan inhoudelijke kennis bij de wijkteams/ gemeenteloketten
slecht te begrijpen websites
onvoldoende wijkverpleegkundige thuiszorg

Door de bezuinigingen:
geen of onvoldoende thuiszorg kan worden geleverd
thuisorganisaties door contractafspraken met gemeenten in te veel gevallen geen kans zien fatsoenlijke salarissen te
betalen aan hun werknemers
gemeenten onvoldoende middelen hebben om fatsoenlijke contracten te sluiten
zowel de zorgbehoevenden als de werknemers in de knel komen

De overgang van een ziekenhuisopname naar een verpleeghuis of zorghotel om te reactiveren of omdat thuis
wonen écht niet meer gaat, in te veel gevallen lang duurt, waardoor een ziekenhuisopname langer duurt dan goed
is voor de patiënt en ook onnodig is.

Overwegende dat,
de patiënt/cliënt centraal moet staan in plaats van bureaucratie
niet overal de minimumnorm voor goede en tijdige zorg gehaald wordt
de toegankelijk van zorg sterk moet worden verbeterd door te investeren in bereikbaarheid (persoonlijk, telefo-
nisch/mobiel en per mail), kennis bij de wijkteams en voldoende wijkverpleegkundige thuiszorg
de ontstane situatie noopt tot ingrijpen

Roept de Tweede Kamerfractie op initiatief te nemen om het probleem van onvoldoende ondersteuning, hulpverle-
ning en thuiszorg voor ouderen aan te pakken om langer thuis wonen beter mogelijk te maken. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Overnemen
Wij willen een duidelijk onderscheid maken tussen zorg en huishoudelijke hulp. Op zorg aan huis wordt niet bezui-
nigd, daar gaat juist meer geld heen, bijvoorbeeld naar de wijkverpleging. Op huishoudelijke hulp is wel bezuinigd,
maar er zijn wel regelingen gekomen die huishoudelijke hulp betaalbaar houdt voor mensen met een kleine beurs.
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20. Klimaatneutraal bouwen en wonen

Rotterdam (contactpersoon: Goudappel, Flora, F.A.N.J.)
Edam-Volendam/Zeevang, Losser, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk, Amsterdam Zuid
Ingediend op: 10-12-2015

Motie: 
Het congres van de Partij van de arbeid, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort

Constaterende dat

Het verminderen van CO2-uitstoot een breed gedragen standpunt is, blijkens de initiatiefwet van Samsom en Klaver,
en de klimaatconferentie die in december 2015 in Parijs gehouden is

Klimaatneutraal bouwen en wonen nog niet voor iedereen is weggelegd, en het nu vaak kleinschalig wordt toege-
past
We in een tijd leven waarin het belang van klimaatneutraal wonen en leven van groot belang is
en het nodig is dat veel meer mensen deze keus maken.

Overwegende dat

Bij bouwen winst te behalen is, met minder CO2 uitstoot door een goede afweging te maken bij de keuze van de
materialen. Zo heeft beton voor- en nadelen, zoals uitputting van grondstoffen, aantasting van het landschap en
massa transport. Voordelen zijn er ook: sterk, goed geluidsisolerend en warmte-isolerend. Een alternatief is produc-
tiehout en dat is in Noord- Europa voldoende beschikbaar.
Er zijn nog een aantal andere materialen en bijbehorende factoren om af te wegen wat de beste keus is, zoals recy-
clebaarheid, levensduur, isolatie, uitputting van grondstoffen. 

De grootste winst te behalen is in de gebruiksfase, het energiezuinig wonen. Dat kan door over te gaan op andere
bronnen van energie: in plaats van gas en elektriciteit die geleverd wordt door (kolen)centrales gebruik maken van
zonnewarmte, aardwarmte, getijde- en windenergie
Daarbij hoort goede isolatie om energieverlies tegen te gaan.

Een groot positief effect valt te behalen in de bestaande bouw met isolatie en lokale energiebronnen.

Spreekt uit dat

Voor toepassing op grote schaal in de bestaande bouw en de nieuwbouw extra inspanningen nodig zijn. 

Roept de Tweede Kamerfractie en het partijbestuur een stimuleringsregeling in te stellen om
verduurzaming van de bestaande bouw en nieuwbouw te bevorderen en energieneutraal wonen te bereiken door
isolatie en lokale energieopwekking.

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Overnemen
Een groot deel van wat de motie beoogt, gebeurt al. Nieuwbouw moet al bijna energieneutraal worden gebouwd.
We zien de noodzaak voor verdere verduurzaming van, vooral bedrijfsgebouwen, maar ook zeker woningen. We
maken een voorbehoud bij het instellen van nog een nieuwe regeling bovenop alle bestaande regelingen. Er is geld
beschikbaar maar de huidige regelingen zijn nog niet voldoende van de grond gekomen. 
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21. Het afkeurmerk

PvdA Duurzaam (contactpersoon: Steenwinkel, Rolf, R.A.)
Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk, Edam-Volendam/Zeevang
Ingediend op: 11-12-2015

Motie: 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;

Overwegende:
- dat er sprake is van een woud aan keurmerken (ten minste 174) de consument door het woud aan keurmerken

niet meer weet waar zij op moet letten als het gaat om het maken van een duurzame keuze;
- dat duurzaamheid wordt gelijkgesteld aan producten met keurmerken, die veelal duurder zijn dat de keurmerklo-

ze variant, waardoor het vooroordeel bij bedrijven en consumenten heerst dat duurzaam ook duurder is;
- dat er veel discussie is over de geloofwaardigheid en het nut van de velen keurmerken;
- dat veel producenten en boeren die voldoen aan de eisen van bepaalde keurmerken (of meer) geen keurmerk

aanvragen vanwege de kosten ervan;

en ook
- dat er een brede maatschappelijk beweging is ontstaan om over te stappen op een systeem waarin men ervan

uit kan gaan dat de standaard is dat producten eerlijk en duurzaam geproduceerd zijn en de uitzondering dat zij
dat niet zijn. 

Van mening zijnde dat:
Het woud aan keurmerken en de vele procedures die hier aan vasthangen een verdere verduurzaming van ons eet-
patroon en voedselsysteem laat stagneren en dat in het komende verkiezingsprogramma van de PvdA een aanzet
moet komen tot nieuw beleid van de overheid dat zich richt op: 
- afbouw van het aantal keurmerken,
- verduidelijking van de betekenis van keurmerken en hoe zij zich verhouden tot duurzame ontwikkeling,
- ontwikkelen van een minimum eisen, naast de bestaande eisen omtrent voedselveiligheid, betreffende de bijdra-

ge aan duurzame ontwikkeling van producten,
- ontwikkelen van een afkeurmerk dat staat voor ‘niet duurzame’ producten (producten die niet voldoen aan mini-

mumeisen van duurzaamheid).

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Afwijzen
Wij zijn het ermee eens dat het woud aan keurmerken beperkt zou moeten worden, en het voor de consument dui-
delijk moet zijn waar een keurmerk voor staat, inclusief de verhouding tot duurzame ontwikkeling. Wij zien echter
geen oplossing in het ontwikkelen van een ‘afkeurmerk’ voor niet duurzame producten. Wij willen namelijk van een
positieve stimulans uitgaan, waarbij duurzame producten beloond worden door een positief keurmerk waarvan dui-
delijk is waar het voor staat in plaats van een negatieve stimulans waarbij niet duurzame producten een afkeurmerk
krijgen.
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22. Duurzame keuze

PvdA Duurzaam (contactpersoon: Steenwinkel, Rolf, R.A.)
Edam-Volendam/Zeevang, Buitenland Commissie, Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel, Amsterdam Zuid
Ingediend op: 11-12-2015

Motie: 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;

Overwegende:
- dat de derde van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van de resolutie Van Waarde

onder andere in het teken stond van duurzaamheid;
- dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën hebben aangedragen over dit

onderwerp, waaruit bleek dat leden duurzaamheid zien als groen en sociaal beleid op vele terreinen, zoals
wonen, werk, energie, zorg, voedsel en leefomgeving;

- dat ons land in Europa een achterstand heeft op het gebied van duurzaamheid, dat het tempo van verduurza-
ming in Europa flink omhoog moet en dat hiervoor verdere stappen nodig zijn in lijn met het door de Tweede
Kamer fracties van PvdA en GL genomen initiatief voor een Klimaatwet en met het rapport ‘De Bakens Verzetten’
van de commissie Melkert,

Spreekt uit:
dat het nieuwe verkiezingsprogramma een daadkrachtige keuze dient te formuleren voor een duurzaam sociaal-
democratisch Nederland, richting een fossielloze energievoorziening en een circulaire economie, waarin onder meer
de volgende elementen een plaats moeten krijgen in een nader te bepalen tijdschema:
- Een New Green Deal, waarin de verduurzaming van onze energievoorziening, onze gebouwenvoorraad en nieuw-

bouw, ons transport, onze landbouw, en onze productie en consumptie gekoppeld wordt aan innovatie en nieuwe
werkgelegenheid en groene banen met meetbare, concrete doelstellingen per sector.

- Vergroening van het belastingstelsel.
- Toewerken naar een energievoorziening 100% op basis van hernieuwbare bronnen. 
- Het zo snel mogelijk sluiten van kolencentrales en afbouwen van de Groninger gaswinning.
- Veel ruimte voor initiatieven van burgers en decentrale energieopwekking. 
- Het desinvesteren in fossiele (stranded) assets door de overheid.
- Duurzame oplossingen voor leegloop van het platteland, zodat dit een aantrekkelijke omgeving blijft voor recrea-

tie, wonen en groen ondernemerschap.
- Voorstellen voor grotere producentenverantwoordelijkheid rondom afval en het stimuleren van een eerlijke (duur-

zame) prijs van producten.
- Met duurzame alternatieven komen op thema’s waarover mensen zich zorgen maken, zoals duurzaam voedsel,

schone lucht, vleesconsumptie, afval en verspilling, etc.
- Aandacht voor voldoende natuur in de leefomgeving van mensen, ook in de stad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Overnemen
De motie doet een oproep aan de programmacommissie. Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het pro-
gramma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit serieus in overweging. De programmacommissie maakt
natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van deze motie in samenhang moeten bezien met het tota-
le programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In 2016 zal de commissie het land in gaan om met leden,
onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken over het nieuwe programma. Er zal een aantal voor-
congressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er zijn dus veel momenten waar invloed kan worden
uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017 het definitieve programma worden vastgesteld. 

Inhoudelijke toelichting: Mede dankzij de PvdA is na het bekend worden van de Nationale Energie Verkenning op 
9 oktober een hele reeks nieuwe maatregelen aangekondigd om meer duurzame energie te krijgen. De belang-
rijkste daarvan is om voor 2016 8 miljard euro (!) vrij te maken voor extra SDE+ , en daarnaast nieuwe initiatieven
op het gebied van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels, mono mestvergisting, geothermie, de inzet van
EBN bij financiering duurzame energie, verduurzamen sportaccommodaties, en een hogere belastingvrijstelling
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van de postcoderoos (9 cent i.p.v. 7,5 cent per kWh). Daarnaast worden opties verkend om de energiebesparings-
doelstelling (100 PJ) dichterbij te brengen, waarover de Borgingscommissie-Nijpels in december zal rapporteren. 

Ook wat betreft natuur in de nabijheid van mensen zijn wij het eens met de indiener. We hebben bij de begro-
tingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken hier ook duidelijk een lans voor gebroken en gewe-
zen op de grote voordelen die een groene omgeving voor de inwoners van steden heeft. Immers, hoe meer groen
in de wijk, hoe gezonder mensen zijn. Dat zeggen wij niet alleen, maar dat blijkt ook uit wetenschappelijk onder-
zoek. Idem voor de circulaire economie: de circulaire economie is de toekomst. Alleen door duurzaam te leven
kunnen we onze welvaart ook voor de toekomst veiligstellen.

We delen de visie van de indiener dat we minder afhankelijk moeten worden van gas en andere fossiele brand-
stoffen en dat omwille van de veiligheid en leefbaarheid in Groningen de gaswinning flink verminderd moet wor-
den. Dankzij de inzet van de PvdA was de gaswinning in Loppersum al met 80% teruggedraaid. Maar wat de
PvdA betreft gaan we verder, en gaat de gaswinning in heel Groningen terug naar het minimale niveau dat nood-
zakelijk is voor de leveringszekerheid. Onze fractie voert de strijd aan om dit gerealiseerd te krijgen, en met suc-
ces. Ook zijn we erg actief om ervoor te zorgen dat de mensen en bedrijven die getroffen zijn door aardbevingen,
hun schade vergoed krijgen door de veroorzaker, de NAM. Daarom hebben wij gezorgd voor omkering van de
bewijslast, de NAM moet nu aantonen dat de schade niet door de gaswinning komt, in plaats van andersom. Oud
minister Alders heeft een plan van aanpak gemaakt om de herstelwerkzaamheden te versnellen, en daar staan wij
achter. Ook hebben we vorig jaar al zo’n 1 miljard euro vrijgemaakt waarmee Groningen haar huizen kan verduur-
zamen en verstevigen, en kan investeren in de regionale economie. 
Landelijk willen we ook dat de woningvoorraad verduurzaamt. De komende jaren is bijna 1 miljard euro beschik-
baar om woningen te isoleren. We steunen initiatieven als de Stroomversnelling, waarmee binnen een paar jaar
ruim 100.000 woningen volledig energieneutraal worden gemaakt. Ook wordt er 20 miljoen euro vrijgemaakt om
funderingen en vloeren te herstellen en te isoleren. We zijn nog bezig om te regelen dat de belastingaftrek voor
duurzame energie (saldering) ook na 2020 mogelijk blijft voor woningen die nu worden verduurzaamd, en we
hebben de regering de opdracht gegeven om een speciale lening mogelijk te maken waarmee woningen in privé-
bezit volledig energieneutraal kunnen worden gemaakt, de aflossing van de lening bestaat uit de besparing op de
energie die gerealiseerd is. We doen dus heel veel. 
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23. Thuiszorg

Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-12-2015

Motie: 
Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort,

Overwegende dat de verschraling van de thuiszorg tienduizenden banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in
gevaar brengt, en er van een structurele verslechtering van arbeidsvoorwaarden sprake is met alfahulpconstructies,
nul uren contracten en andere flexwerk, terwijl juist de onderkant van de arbeidsmarkt al zoveel te lijden heeft van
de werkloosheid en flexibilisering van de arbeid, hetgeen in strijd is met onze strijd voor de waarden meer werk,
beter werk en eerlijker werk,

Overwegende dat honderdduizenden burgers die van deze thuiszorg afhankelijk zijn daarvan verstoken dreigen te
worden en/of deze onvoldoende toegekend krijgen, waardoor mensen die hiervan afhankelijk zijn ernstig in de pro-
blemen gebracht worden,

Overwegende dat naast te drastische bezuinigingen (40% op het oorspronkelijke budget) er onvoldoende kaders
zijn gesteld bij deze decentralisatie,

Constaterend dat er in december 2012 een akkoord is gesloten tussen het Rijk, de VNG, en de vakbonden die op
termijn meer geld en beter werk in de thuiszorg beogen te realiseren,

Constaterend dat dit akkoord echter op korte termijn nog steeds geen oplossing lijkt te bieden voor de acute drei-
ging van tienduizenden arbeidsplaatsen in de thuiszorg, en er nog tal van zaken zijn die aanvullende aandacht vra-
gen,

Roept de Tweede Kamerfractie op:
Te verzekeren dat het verbod op alfahulpconstructies en het verplicht toepassen van de code verantwoordelijk
marktgedrag, inclusief beloning conform cao zo spoedig mogelijk wettelijk wordt geborgd;
Er voor te zorgen dat in de tussentijd geen grote massa-ontslagen in de thuiszorg plaatsvinden en zoveel mogelijk
al op de nieuwe situatie (zie a) te anticiperen; 
In een aanvullend bestuursakkoord met de gemeenten te garanderen dat de kwaliteit en de onafhankelijkheid van
de indicatiestelling, de kwaliteitsmetingen en het klacht- en beroepsrecht versterkt worden, en dat het eigen kracht
criterium als een recht en niet als een plicht voor de aanvragende burger geldt;

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Afwijzen
Deze motie is in iets gewijzigde vorm tevens ingediend in het kader van de pilot Ledendemocratie maar heeft daar
onvoldoende steun gekregen om voorgelegd te worden aan het ledenpanel. Wij delen de betrokkenheid van de
indiener op het vlak van thuiszorg. Maar we hebben ook met volle verstand en overtuiging ervoor gekozen om de
thuiszorg onder de hoede van de gemeenten te brengen met de wijkverpleging als spil. Het faillissement van een
thuiszorgorganisatie kan niet altijd voorkomen worden. Sommige organisaties functioneren niet goed of hebben
veel teveel risico genomen, anticiperend op een ongebreidelde groei van de thuiszorg, vooral op het vlak van huis-
houdelijke hulp of door mismanagement. Hoe erg het ook is voor de werknemers, ontslag is niet in alle gevallen te
voorkomen. Als het gebeurt, dan willen we de werknemers aan het werk helpen bij een andere organisatie. Mede
daarom is er in december een thuiszorgakkoord gesloten waarin extra maatregelen staan om de thuiszorg en de
werknemers verder te helpen. Ook eerder al is er extra geld vrijgemaakt om huishoudelijke hulp voor mensen met
een zorgvraag goedkoper te maken. In de wet maatschappelijke ondersteuning zijn kwaliteit, indicatiestelling door
gemeenten, klacht en beroepsrecht al opgenomen , daar is geen aanvullend bestuursakkoord voor nodig. En waar
het indicatiestelling van zorg betreft, dat is aan de wijkverpleging. Indicatiestelling voor huishoudelijke hulp ligt bij
gemeenten.
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24. Interactief proces vaststelling verkiezingsprogramma

Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-12-2015

Motie: 
Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort,
Overwegende dat het gewenst is om de totstandkoming van het partijprogramma voor de eerstkomende verkiezin-
gen voor de Tweede Kamer in een open(baar) en interactief proces met de leden, de organen, instituties en bewe-
gingen binnen de partij, en met maatschappelijke organisaties buiten de partij te laten verlopen, 

Verzoekt het partijbestuur, en via haar de door het partijbestuur ingestelde programmacommissie, daartoe de nodi-
ge maatregelen en initiatieven te nemen, zoals thematische bijeenkomsten en online platforms, 

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Overnemen
Deze motie heeft ruime steun gekregen van het ledenpanel. 
De werkwijze zoals deze in de motie wordt omschreven is precies wat het partijbestuur en de programmacommissie
beogen. In aanloop naar het schrijven van het verkiezingsprogramma zal de commissie het komend jaar in gesprek
gaan met leden, niet-leden, netwerken en maatschappelijke organisaties. Hiertoe zullen onder andere burgertop-
pen en een verkiezingsfestival worden georganiseerd. 
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25. Profiel nieuwe lijsttrekker

Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-12-2015

Motie: 
Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort,
Overwegende dat het uit oogpunt van ledendemocratie gewenst is het profiel voor de lijsttrekker en voor de andere
leden op de lijst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer door het congres te laten vaststellen,

Verzoekt het partijbestuur deze profielen ter vaststelling voor het eerstkomende congres voor te leggen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Afwijzen
Deze motie is ook ingediend via het online platform en heeft daar onvoldoende steun behaald om door te gaan
naar het ledenpanel en om op het congres besproken en behandeld te worden. 

Profielschetsen voor zowel de lijsttrekker als de andere leden op de kandidatenlijst zijn opgesteld door een demo-
cratisch gekozen orgaan, namelijk het partijbestuur, en vastgesteld door de verenigingsraad. De profielschets is
gepubliceerd en de adviescommissie kandidaatstelling is hiermee aan de slag. Uiteindelijk besluit het Congres over
de personele invulling van de lijst. Het partijbestuur ziet geen noodzaak om deze procedure, die eerder door het
Congres is vastgesteld, te veranderen.
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26. Meer werk, goed werk en eerlijk werk en een solidaire, sterke samenleving

Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Krimpen aan den IJssel, Alphen aan den Rijn
Ingediend op: 11-12-2015

Motie: 
Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort,
Constaterend dat de eerste van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van de resolutie
Van Waarde onder andere in het teken stond van het thema werk en inkomen;
Overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën
hebben aangedragen over deze onderwerpen;
Spreekt uit dat het hebben van goed en eerlijk werk essentieel is voor het persoonlijk welbevinden van mensen, het
boeken van vooruitgang en het scheppen van duurzame welvaart;
Spreekt uit dat de strijd voor het behoud en verbetering van collectieve sociale zekerheid voor iedereen een kern-
waarde moet blijven van onze partij;
Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma daartoe uitgegaan moet worden van een neokeynesiaans, anti-
cyclisch begrotingsbeleid (waarbij de invoering van een kapitaaldienst voor overheidsinvesteringen wordt onder-
zocht), en een sterke, regulerende en herverdelende overheid en een sterke, moderne publieke sector, waarbij men-
sen en niet systemen centraal staan en eenzijdig rendementsdenken wordt tegengegaan en marktwerking in de
(semi-)publieke sector wordt teruggedrongen tot ‘nee, tenzij’,
Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma concrete en vernieuwende maatregelen moeten worden opge-
nomen in het kader van:
het streven naar volledige werkgelegenheid voor alle geledingen van de maatschappij, met concrete, meetbare
werkgelegenheidsdoelstellingen die tenminste van even groot belang zijn als financiële begrotingsdoelstellingen,
met ook perspectief op werk voor mensen met een bescheiden opleiding en de middenklasse in het kader van de
uitdagingen van robotisering en informatisering van grote delen van de arbeidsmarkt, en waarbij als instrumenten
onder meer worden kunnen ingezet:
een verdere progressieve verhoging van de inkomensafhankelijke arbeidskorting met het hoogste niveau voor de
onderkant van de arbeidsmarkt, zodanig dat het effectieve tarief voor de laagste inkomens negatief wordt; 
een collectieve arbeidstijdverkorting (bijv. naar 32 uur); 
een New Green Deal met banen door verdere verduurzaming;
een wijziging in de vennootschapsbelasting met prikkel om te investeren in arbeid (bijv. door verhoging van franchi-
se voor werkgevers per werknemer);
het (ook financieel) herwaarderen van persoonlijk contact met cliënten en burgers in o.m. de zorg, het openbaar
vervoer, de overheidsdienstverlening, de financiële sector;
en – last but not least – substantiële vergroting van de werkgelegenheid met eerlijke lonen en vaste contracten in
de (semi-)publieke sector, zoals in de zorg, de veiligheid, en het onderwijs; 
extra maatregelen ter bestrijding van conjuncturele én structurele problemen in de onderkant van de arbeidsmarkt,
met aandacht voor:
de introductie van een recht op basisbanen, waarbij degenen die niet op eigen kracht in betaalde arbeid kunnen
voorzien, een recht krijgen op een op maat toegesneden zinvolle en betaalde basisbaan, waarbij gemeenten voor
de uitvoering verantwoordelijk zijn; 
een liberalisering van de bijstandswet, waarbij hogere bijverdiensten zijn toegelaten en verplichtingen als de tegen-
prestatie worden geschrapt, en worden beperkt tot verplichtingen die op maat gericht en toetsbaar gemotiveerd
daadwerkelijk kunnen bijdragen aan reïntegratie op de arbeidsmarkt, en een beperking van sancties tot die gevallen
waarin aanwijsbaar bewust gedrag van een cliënt tot overtreding van regels geleid heeft. Dit gaat gepaard met een
cultuurverandering bij de uitvoering gericht op ‘vertrouwen tenzij’ en ‘motivering in plaats van sanctionering’;
substantiële verhoging van het budget voor reïntegratie vanuit WW en de bijstand, met versterking van de professi-
onalisering daarvan en het meten van de (duurzame) resultaten van deze inspanningen;
loonkostensubsidies in kader van een sociaal akkoord met dwingende afspraken over werknemers om nieuwe werk-
gelegenheid voor laaggeschoolde jongeren te creëren door o.m. taken uit andere banen weg te halen en samen te
voegen, het zgn. job carving; 
invoering van dienstencheques en/of servicecontracten; 
een verdergaand bestuursakkoord en sociaal akkoord voor het in vaste dienst nemen van werknemers aan de
onderkant van de arbeidsmarkt in de (semi-) publieke sector in het verleden ge-outsourced zijn door private uitbe-
steding, al dan niet met ZZP-, payroll- en alfahulp-constructies (bijv. schoonmakers, thuiszorghulp, beveiliging, kan-
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tinepersoneel) weer in vaste dienst worden genomen;
het voorkomen van langdurige werkloosheid en inactiviteit met daarbij bijzondere aandacht voor de positie van 50-
plussers en arbeidsbeperkten, onder meer via versterking van loonkostensubsidies; 
het terugdringen van de jeugdwerkloosheid met onder meer aandacht voor:
fiscale facilitering stages & werkend leren; 
invoering van transferbanen en oud naast jong-concept; 
het invoeren van deeltijdpensioen op vrijwillige basis waarbij jongeren naast ouderen het vak leren en aan de slag
gaan; 
het aanbieden van een traject aan werkloze jongeren, direct bij aanvang werkloosheid, waarbij persoonlijke coach-
ing terug naar school of werk speerpunt is, waarbij multi-problematiek adequaat moet worden aangepakt; en 
maatregelen in het onderwijs gericht op het voorkomen van werkloosheid;
het terugdringen van de oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de werkloosheid, door onder
meer:
gerichte bemiddeling en begeleiding; 
het toepassen van anonieme sollicitaties; en
door een intensivering van de aanpak van discriminatie (bijv. met een sociaal akkoord en intensiever toezicht);
het waarmaken van permanente scholing, bijv. met een sociaal akkoord waarin scholingsrechten worden afgespro-
ken en tripartite (werknemer, werkgever, overheid) worden gefinancierd; 
het voor iedereen bieden van de zekerheden die horen bij een baan, door het terugdringen
van ongewenste flex- en schijnconstructies die de collectieve sociale zekerheid ondermijnen door het verkleinen van
de verschillen met een vaste baan, met o.m. aandacht voor: 
beperking van de zelfstandigenaftrek tot de lagere inkomens en gelijktijdige invoering van minimumtarieven voor
deze zelfstandigen; 
het verbieden van deze constructies als dit alleen maar bedoeld is om kosten van werkgevers te verlagen; en
het regelen van verplichte aanvullende pensioen- en van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP-ers met
een laag inkomen;
En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Afwijzen
Deze motie is ook ingediend in het kader van de pilot ledendemocratie. De motie heeft 47% tegen, 27 voor en 27
blanco stemmen gehaald op het ledenpanel. 
Deze motie is erg uitgebreid en gedetailleerd dat naast de goede ideeën die erin staan, we de motie om een aantal
genoemde maatregelen moeten afwijzen. We noemen er twee. Een algehele arbeidstijdverkorting voor iedereen
naar 32 uur is zo’n heftige maatregel, die moet je in totale samenhang bezien. Datzelfde geldt ook voor de plannen
met de arbeidskorting. De indiener pleit voor een negatieve belasting. 

Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit
serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van
deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In
2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken
over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er
zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017
het definitieve programma worden vastgesteld.
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27. Aanpak ouderen werkloosheid

Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-12-2015

Motie: 
Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort,

Constaterend dat de huidige aanpak van de langdurige werkloosheid van ouderen onvoldoende resultaat oplevert,

Verzoekt de fractie van de Tweede Kamer zo snel mogelijk te komen tot een verhoging van de loonkostensubsidie
voor deze groep werklozen, waarbij de werkgeverslasten in het eerste jaar van aanstelling met een vast contract
bijv. 100% worden vergoed en in het tweede jaar met bijv. 50%, 

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Afwijzen
Deze motie is ook ingediend in het kader van de pilot ledendemocratie. De motie is met een meerderheid, 62 % van
de stemmen, afgewezen op het ledenpanel.
Deze motie zal leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Een deel tegemoetkomen in de kosten is een goed idee,
dat gebeurt ook. Maar alle kosten het eerste jaar vergoeden is een brug te ver.
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28. Eerlijk delen en gelijke kansen

Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-12-2015

Motie: 
Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort,
Constaterend dat de eerste van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van de resolutie
Van Waarde onder andere in het teken stond van het thema werk en inkomen;
Overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën
hebben aangedragen over deze onderwerpen;
Spreekt uit dat in de strijd tegen ongelijkheid, armoede en segregatie en voor eerlijk delen en gelijke kansen er
meer en nieuwe initiatieven nodig zijn;
Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma concrete en vernieuwende maatregelen moeten worden opge-
nomen in het kader van:
eerlijke salarissen, zowel aan de boven- als aan de onderkant, en gelijke kansen, ongeacht
leeftijd, geslacht of afkomst, bijv. door:
afschaffing van het minimumjeugdloon; en 

het invoeren van een Wet op de Loonvorming, waarbij per instelling of bedrijf en/of in cao’s – en met instemming
van de OR of de PV - een maximumverhouding wordt vastgesteld tussen het hoogste en laagste beloningsniveau;
en
het (bijv. fiscaal) bevorderen van bezit van werknemers in het eigen bedrijf
een koopkrachtbeleid dat gericht is op het verkleinen van inkomensverschillen en het verhogen van de koopkracht
voor lagere en middeninkomens, inclusief die van niet-werkenden;
eerlijker belastingstelsel, met bijv.:
een verdere, stapsgewijze beperking van de hypotheekrenteaftrek die gelijk opgaat met een verhoging van de
huurtoeslag, waarbij deze beiden op termijn opgaan in één geïntegreerde fiscale woonfaciliteit, waarbij huren en
kopen gelijk behandeld worden;
een inkomensafhankelijke zorgpremie met een beperking of afschaffing van het eigen risico;
geleidelijke fiscalisering van de AOW en beperking van de aftrek voor pensioenpremies voor hogere inkomens;
invoering van extra tarief in inkomstenbelasting van 60% voor inkomens vanaf bijv. € 100.000,--;
een invoering van vermogensbelasting gebaseerd op het werkelijke rendement en met een hogere franchise, met
een verhoging van het tarief op inkomsten uit vermogens van bijv. boven € 500.000,-- van 30% naar 60% en een
gelijke behandeling van vreemd en eigen vermogen;
intensivering aanpak belastingontduiking en –ontwijking (o.m. veel meer inzet op fraudebestrijding en aanpak brie-
ven-bv’s);
hogere vennootschapsbelasting met prikkels voor arbeidsintensieve bedrijven (en met nadruk verhoging op het
grootbedrijf);
hogere erfenisbelasting (niet voor partners) gecombineerd met hogere vrije voet; en
hogere belastingen voor DGA’s en renteniers;
een intensivering van het armoedebeleid, met bijv.:
extra budget en beleidsruimte voor de gemeenten voor het verlenen van bijzondere bijstand en voor lokaal armoe-
debeleid, met speciale aandacht voor armoede bij kinderen en een verbod op uitzetting bij minderjarige kinderen
zonder passend alternatief;
schrappen van voordeurdelersnormen in de bijstand, de AOW, en aanverwante regelingen;
een verlaging van de instroomleeftijd voor de IOAW naar 45 jaar en tijdelijke uitsluiting van verhoging pensioenleef-
tijd bij werkloosheid op of na 63e jaar;
intensivering en professionalisering van de schuldhulpverlening, met wettelijk lagere toegangsdrempels (verbod
categorale uitsluitingen), en een uit de bankenbelasting te financieren sanering van problematische hypotheek-
schulden; en
een verhoging van de bijstands- en AOW-uitkeringen, met tenminste een gedeeltelijke reparatie van het in de crisis-
jaren geleden koopkrachtverlies;
een eerlijk en duurzaam aanvullend pensioen, dat gericht is op: 
een koopkrachtbestendig bereiken van 70% van het zgn. middelloon; 
solidariteit tussen generaties;
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het tegengaan van onvoldoende aanvullende pensioenopbouw onder vrouwen en migranten en onder ZZP-ers en
andere flex-contractanten; en
het betrekken van het eigen woningbezit in het aanvullende pensioen-arrangement;
een plan voor bevordering van meer gelijke kansen in het onderwijs;
En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Afwijzen.
Deze motie is ook ingediend in het kader van de pilot ledendemocratie. Deze motie heeft meer tegenstemmers (39
%) dan voorstemmers (34 %) gehaald op het ledenpanel, de overige stemmen waren blanco. 

De richting van de voorstellen past goed bij de kant die het partijbestuur en de fractie op willen. De voorstellen die
gedaan worden zijn echter erg gedetailleerd en zeker niet allemaal wenselijk. 
- Een wet op de loonvorming klinkt sympathiek, maar werkt zzp-schap in de hand en ondermijnt ons stelsel van

collectieve arbeidsvoorwaarden
- Huur- & koopwoning fiscaal gelijk behandelen; huur en koop zijn in essentie niet gelijk: een koper zal snel meer

profiteren dan een huurder omdat met koop grotere bedragen gemoeid zijn, en een belastingkorting (vergelijk-
baar met de hypotheekaftrek) voor huurders heeft geen nut voor minima omdat die amper inkomstenbelasting
betalen. Een toeslagenstelsel kan in theorie maar is kwetsbaar omdat voor een rechts kabinet heel eenvoudig op
een toeslag kan worden bezuinigd;

- Al met 63 jaar AOW bij werkloosheid; we willen juist dat iedereen een baan heeft, ongeacht de leeftijd. 
- Koopkrachtreparatie pensioengerechtigden: koopkrachtverlies zit niet in de hoogte van de AOW, maar in het

achterblijven van het rendement van de pensioenfondsen, wat per fonds verschilt. Reparatie via de AOW is een
generieke maatregel die geen rekening houdt met de situatie per pensioenfonds waardoor mensen die geen last
ondervinden van een pensioenkorting, wel zouden profiteren. 

Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit
serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van
deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In
2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken
over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er
zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017
het definitieve programma worden vastgesteld.
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29. Meer sociale woningen

Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Edam-Volendam/Zeevang, Krimpen aan den IJssel, Amsterdam Zuid
Ingediend op: 11-12-2015

Motie: 
Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort,

Overwegende dat sociale woningbouw altijd tot de kernwaarden van de PvdA heeft behoord en dat dit onder de
huidige omstandigheden eens te meer een prioriteit voor onze partij behoort te zijn,

Constaterende dat er een tekort aan honderdduizenden, betaalbare en duurzame sociale woningen is, en dat de
wachtlijsten lokaal enorm lang zijn, alsook dat de doorstroming uit de sociale woningen nog steeds onvoldoende
plaatsvindt;

Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma concrete maatregelen moeten worden opgenomen om deze
woningnood aan te pakken, waarbij onder meer aandacht geschonken wordt aan:

Het vervangen van de verhuurdersheffing bij wooncorporaties door een investeringsverplichting in het kader van
een nieuw Woonakkoord, met als taakstellend doel snelle oplossing van de woningnood en de verduurzaming (ten-
minste 0-op-de-meter)van zowel de bestaande sociale woningvoorraad als de sociale nieuwbouw;
Een wettelijk maximum aan wachtlijsten die per gemeente moeten worden bijgehouden per categorie en urgentie
van woningzoekenden voor een sociale woning;
De maximale huurverhoging wordt zo laag mogelijk gehouden;
Indien de particuliere sector in een gemeente onvoldoende betaalbare alternatieven bouwt voor zgn. scheefhuur-
ders, dan mag een lokale woningcorporatie daar wel in voorzien; en
Betere facilitering van (bevordering van) wooncoöperaties en van medezeggenschap en betrokkenheid van huur-
ders bij het beleid van woningcorporaties en de uitvoering daarvan;

En gaat over tot de orde van de dag

Preadvies: Overnemen
Deze motie is ook ingediend in het kader van de pilot ledendemocratie. De motie heeft een heel ruime meerderheid
gehaald. De motie doet voor een deel goede suggesties voor de toekomst. En we delen de zorg van de indiener dat
de wachtlijsten te lang zijn en dat er meer moet gebeuren om die wachtlijsten op te lossen. Maar daar zijn meerdere
oplossingsrichtingen voor denkbaar. De indiener geeft de zijne. De werkgroep Wonen die het partijbestuur advi-
seert zal binnenkort aanbevelingen doen die in lijn liggen met wat deze motie beoogt. Woningen moeten verder
worden geïsoleerd en verduurzaamd, de huurstijging wordt per 1 juli geminderd nu blijkt dat corporaties die huur-
stijging eigenlijk niet nodig hebben. Huurders mogen wat ons betreft meer invloed krijgen op de corporatie en de
voorraad moet in elke gemeente voldoende groot worden zodat iedereen die er recht op heeft, een sociale woning
kan huren.

Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit
serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van
deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In
2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken
over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er
zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017
het definitieve programma worden vastgesteld.
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30. Zorg en zeggenschap

Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-12-2015

Motie: 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;

Constaterend dat de tweede van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van de resolutie
Van Waarde onder andere in het teken stond van het thema zorg en zeggenschap;

Overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën hebben aangedra-
gen over deze onderwerpen;

Constaterend dat een gebrek aan financiële middelen, een te kort geplande tijd voor de zorgtransformaties, onvol-
doende kaders, en gebrek aan zeggenschap tot de oorzaken behoren van onvoldoende persoonlijke aandacht en
zorg op maat voor mensen, van vervreemding van professionals in de zorg en van groeiend ongenoegen over de
kwaliteit van onze publieke diensten;

Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma duidelijke en vernieuwende maatregelen moeten worden
opgenomen die:

de kloof tussen mensen die zorg gebruiken aan de ene kant en instanties aan de andere kant fors verkleinen door
meer zeggenschap van mensen op de instanties wettelijk te verankeren, waarbij eigen kracht een recht en niet een
plicht is; 
zorgen voor substantieel en structureel extra gelden, te besteden voor de decentralisaties, de wijkverpleging en de
GGZ en de overige langdurige zorg;
meer tijd en meer inzet tot gevolg hebben voor levensbestendig wonen, zorgpreventie, en voor de transitie naar
langer thuis kunnen wonen, dus met tijdelijk meer en langer plekken voor huidige verpleeg- en verzorgingshuisbe-
woners en structurele voorzieningen voor toenemend aantal dementerenden, en met meer faciliteiten voor mensen
die thuis blijven wonen (thuiszorg, wijkverpleging, dagbesteding, strijd tegen eenzaamheid);
de expertise van zorgverleners als uitgangspunt nemen in plaats van bureaucratische regels; 
maatschappelijke initiatieven als zorgcoöperaties, energiecoöperaties, buurtbedrijven, wooncoöperaties ondersteu-
nen en de wettelijke en bureaucratische belemmeringen, van onder andere zorgverzekeraars, daarvoor wegnemen; 
de menselijke maat en individuele zorgbehoefte als uitgangspunt nemen van zorgverlening;
de privacy, onafhankelijke indicatie en beoordeling/evaluatie, en het recht op bezwaar en beroep wettelijk te borgen
en dit door effectief toezicht ook in de praktijk te garanderen;
terugdraaien markwerking in de zorgverzekeringen, waarbij huidige verzekeraars regionaal als publieke dienstverle-
ners gaan werken en waarbij de zeggenschap van hun cliënten vergroot wordt;
vrije artsenkeuze en zorgkeuze wettelijk gegarandeerd blijft voor alle verzekerden;
Hierbij nadrukkelijk onze lokale afdelingen en netwerken te laten optrekken met de Tweede
Kamerfractie om vooruitlopend op het verkiezingsprogramma, concrete lokale initiatieven te
ontplooien en good practises te verspreiden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Afwijzen
Deze motie is ook ingediend in het kader van de pilot ledendemocratie. Deze motie heeft geen duidelijke voor- of
tegenstem gekregen op het ledenpanel. De motie spreekt over het centraal stellen van mensen en niet van de sys-
temen. Dat is een heel sterk uitgangspunt. Deze motie pleit voor een stelselwijziging en nog meer andere zeer
ingrijpende hervormingen. Wij denken dat de zorg toe is aan rust en niet aan weer een totale hervorming. Ook pleit
de motie voor nog meer geld naar de zorg dan we nu al doen. Aan niks geven we in ons land meer geld uit dan aan
de zorg. En terecht. En elk jaar weer meer. Maar laten we eerste proberen om al dat geld zo goed mogelijk en zo
effectief mogelijk uit te geven voordat we nog meer geld vrijmaken, want dat gaat ten koste van andere, ook heel
belangrijke zaken. De motie gaat over de manier waarop we zorgindicaties afgeven. Wij willen dat de zorgprofessi-
onals dit doen. De wijkverpleegkundige weet het beste wat iemand nodig heeft, niet de bureaucraat. En we willen
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mensen ook zeggenschap geven. Hiertussen moet een nieuwe balans worden gevonden. Als we toe willen naar
regionale zorgverzekeraars, dan is er wel regie, maar ook veel minder te kiezen... Hoe het er nu staat klopt de
samenhang niet helemaal. Dit vraagt dus nader doordenken, bespreken en uitwerken, bij voorkeur door de pro-
grammacommissie. 

Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit
serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van
deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In
2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken
over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er
zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017
het definitieve programma worden vastgesteld.
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31. Internationale solidariteit

Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-12-2015

Motie: 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016;

Constaterend dat de derde van de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van de resolutie
Van Waarde onder andere in het teken stond van internationaal beleid en solidariteit;

Overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën
hebben aangedragen over deze onderwerpen;

Constaterend dat dat er volgens de UNHCR sinds de Tweede Wereldoorlog wereldwijd nog nooit zoveel mensen op
de vlucht waren en dat dit mede het gevolg is van oorlog, geweld en armoede, tenminste deels ook zijn oorzaak
vindend in de klimaatcrisis;

Constaterend dat ook Europa te maken heeft met een grote vluchtelingenstroom, dat dit onze
samenleving voor grote uitdagingen stelt en dat vele partijgenoten zich betrokken voelen en zich in willen zetten
voor de bescherming van vluchtelingen in de wereld;

Constaterend dat de Europese Unie zich omgeven weet door gewapende conflicten, autoritaire regimes die expliciet
zich tegenover Europese waarden, mensenrechten en de democratische rechtsstaat stellen, als ook met gewapende
aanslagen door terroristische groeperingen in Europa, vaak uitgevoerd door burgers in de EU, geïnspireerd door
bewegingen die bewust de strijd aangaan tegen de Europese waarden,

Spreekt uit dat internationale solidariteit een kernwaarde is van de sociaaldemocratie en dat
iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan, zonder oorlog, armoede of achterstelling;

Spreekt uit dat deze tijd vraagt om een ambitieus buitenlandbeleid gebaseerd op fundamentele
waarden;

Spreekt uit dat het nieuwe verkiezingsprogramma een daadkrachtig antwoord dient te formuleren op de nieuwe
dreigingen in de wereld gebaseerd op onze waarden van solidariteit, eerlijke kansen en rechtvaardigheid, waarbij de
volgende uitgangspunten aan bod komen:

Een waarden gedreven buitenlandbeleid kan alleen slagen als die waarden zelf in de internationale contacten en
afspraken geloofwaardig tot inzet worden gemaakt en worden gerespecteerd. Dat betekent onder meer:
Geen opheffing sancties tegen Rusland zolang er geen door Oekraïne geaccepteerde oplossing is over de conflicten
op de Krim en in de Donbas, en, indien komt vast te staan dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerschieten
van de MH17, ook niet voordat de berechting van de verantwoordelijke personen daarvoor naar tevredenheid van de
landen wiens burgers in dat vliegtuig zaten, heeft plaatsgevonden;
Volledige toepassing van alle geldende voorwaarden voor verkrijging EU-lidmaatschap, ongeacht de kandidaat lid-
staat;
Een effectieve inzet op berechting van verantwoordelijken voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijk-
heid;
Een effectievere inzet om wapenhandel te stoppen vanuit Nederland en de EU aan landen die het de mensenrech-
ten overduidelijk schenden en landen die intolerantie exporteren en openlijk de waarden van de Verlichting willen
bestrijden;
Geen bevordering van handel met autoritaire, ondemocratische en mensenrechten schendende landen en effectieve,
maar ook zichtbare inzet om landen met wie wel relaties bestaan hun beleid te wijzigen;
Lidstaten van de EU met budgettaire problemen geen sancties opleggen die de werkloosheid nog verergeren, de
arbeidsvoorwaarden of inkomenspositie van de arme en gewone mensen verslechteren, basisvoorzieningen op het
terrein van sociale zekerheid, zorg, huisvesting e.d. aantasten of die de toekomstige verdiencapaciteit van een land
aantasten;
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Het Vluchtelingenverdrag wordt nooit en onder geen voorwaarde opgezegd;
Mensenrechten worden altijd en overal door ons bevorderd en geagendeerd in
internationale contacten, ook als dat ingewikkeld is of ten koste gaat van andere belangen;
Een buitenlands beleid dat alle instrumenten (variërend van hulp en handel tot diplomatie en defensie) met kracht
en in samenhang met elkaar worden ingezet, waarbij de internationaal afgesproken normen voor OS en defensie
weer worden toegepast en nageleefd, Europese samenwerking zoveel mogelijk wordt nagestreefd en hulp aan lan-
den weer meer via ngo’s wordt toegekend, minder afhankelijk wordt gemaakt van handelsbelangen, en gericht
wordt op vrede en veiligheid, versterking van werkgelegenheid en zelfredzaamheid. 
Van duurzame stabiliteit kan slechts sprake zijn als landen de kans hebben om zich te ontwikkelen tot democrati-
sche rechtstaten, waarin in ieder geval corruptie wordt bestreden, de mensenrechten en de rechten van minderhe-
den worden gerespecteerd, de rechterlijke macht en de pers onafhankelijk is en machthebbers verantwoording
afleggen aan hun volk en democratisch gekozen worden; 
Geen structurele maatregelen nemen in respons op terroristische dreiging die de rechten en waarden van Europese
burgers zelf aantasten;
Bescherming van vluchtelingen is onze prioriteit en landen dienen hun verantwoordelijkheid
daarvoor te nemen. Zolang de instroom zo hoog blijft neemt ons land tenminste 40.000 vluchtelingen per jaar op,
zoveel mogelijk geselecteerd door de UNCHR in de regio. Er komt onder geen enkele voorwaarde een maximum-
quotum aan vluchtelingen. Wij steunen geen ontmoedigingsbeleid. Vluchtelingen worden humaan en respectvol
opgevangen, en zo snel en goed mogelijk gefaciliteerd in hun integratie. Illegaal verblijf is onder geen voorwaarde
strafbaar. Detentie voor illegaal verblijf wordt alleen toegestaan bij gevaar voor de openbare orde of andere strafba-
re feiten. Kinderen van illegalen worden nooit opgesloten. Het bestaande kinderpardon wordt verruimd. Niet-toege-
laten asielzoekers, die feitelijk niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, krijgen een aparte tijdelijke ver-
blijfstitel. Opvang van vluchtelingen in ons land of elders in de EU wordt niet meer gefinancierd uit het OS-budget;
Binnen de Europese Unie wordt het Schengenverdrag onvoorwaardelijk nageleefd, komen er bindende afspraken
over de verdeling van vluchtelingen in plaats van het verdrag van Dublin, komt er een effectieve, Europese bewa-
king van de buitengrenzen, en komen er afspraken over registratiecentra voor toelating van vluchtelingen in de
regio’s van herkomst van de meeste vluchtelingen en over meer hulp aan de opvang in de regio;
Om de vluchtelingencisis nu en toekomstige crises te voorkomen moeten we perspectief
bieden aan de landen van herkomst door: het bevorderen van vrede en veiligheid, het
aanpakken van de mondiale klimaatcisis en het bestrijden van de armoede en onderdrukking in de wereld.
Daarnaast voeren we voor de landen in West- en Noord-Afrika – het liefst in Europees verband – een Green Card
systeem in voor tijdelijke arbeidsmigranten voor sectoren waarin hier tekorten zijn, met beperkte rechten op sociale
zekerheid en geen recht op gezinshereniging, met afspraken met die Afrikaanse landen over terugkeer van deze
migranten en ontwikkeling van die landen. Nederland gaat daartoe in ieder geval experimenten mee aan;
Intensivering van het integratiebeleid, met nadruk op wijkgerichte geïntegreerde aanpak van problemen met buurt-
en jongerenwerk, onderwijs, wijkagenten, verbetering van kansen op werk, betere huisvesting, betere wijkvoorzie-
ningen e.d. en intensivering van het antidiscriminatiebeleid, met speciale aandacht voor antisemitisme en islamofo-
bie en de discriminatie van Roma en de discriminatie van niet-heteroseksuelen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Afwijzen
Deze motie is ook ingediend in het kader van de pilot ledendemocratie. De motie heeft op ons online platform te
weinig steun gehaald om door te gaan naar het ledenpanel. De motie van de indiener geeft een veelvoud aan inte-
ressante suggesties. Echter, in dit stadium is het belangrijk vooral uitgangspunten voor de invulling van het nieuwe
verkiezingsprogramma op hoofdlijnen te formuleren waarmee de programmacommissie aan de slag kan. De motie
van het partijbestuur over internationale samenwerking, waarvan de motie van de indiener een uitbreiding is, biedt
deze uitgangspunten reeds. De indiener gaat echter een stap verder en amendeert de uitgangspunten met een
veelvoud aan zeer specifieke maatregelen. Het congres krijgt nog voldoende de ruimte wanneer het concept ver-
kiezingsprogramma aan het congres wordt gepresenteerd. Nu is het belangrijk de verkiezingsprogrammacommissie
het vertrouwen te geven met deze uitgangspunten aan de slag te gaan. Uiteraard zal de verkiezingsprogramma-
commissie de suggesties van de indiener meenemen in zijn werk. 
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32. Nationaal investeringsprogramma: “Herstel de verzorgingsstaat”

Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Krimpen aan den IJssel, Amsterdam Zuid
Ingediend op: 11-12-2015

Motie: 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016
Constaterend dat in de reeks Politieke Ledenraden in het teken van de aanscherping van de resolutie Van Waarde
onder andere in het teken stond van herstel van de verzorgingsstaat;

Overwegend dat de leden tijdens de ledenraden hun zorgen, persoonlijke ervaringen en ideeën
hebben aangedragen over deze onderwerpen;

Overwegende dat onze verzorgingsstaat door opeenvolgende kabinetten door bezuinigingen ernstig verschraald is,
Overwegende dat de PvdA weliswaar voor een effectieve en efficiënte overheid en publieke sector is, maar dat dit
niet betekent dat de PvdA als doel heeft een zo klein mogelijke overheid, maar dat integendeel de kwaliteit voorop
staat, en zinvolle werkgelegenheid in de publieke sector bevorderd moet worden,
Overwegende dat de PvdA voor een moderne en sterke overheid en publieke sector is, waarin eenzijdig rende-
mentsdenken geen plaats heeft, waarbij mensen en niet systemen centraal staan en marktwerking in de (semi-)
publieke sector wordt teruggedrongen tot ‘nee, tenzij’,

Spreekt uit dat het nieuwe verkiezingsprogramma hieraan aandacht zal moeten schenken, met inbegrip van het
ruimte vinden voor extra investeringen in o.m. de zorg, het onderwijs, de veiligheidssector, de kinderopvang, de
lokale overheden, cultuur en onderzoek, inclusief verbetering van de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden in
deze sectoren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Afwijzen
Deze motie is ook ingediend in het kader van de pilot ledendemocratie. Op deze motie is met ruime meerderheid
voor gestemd op het ledenpanel. We delen niet de bevindingen van de indiener. Joop Den Uyl zei: een verzorgings-
staat die niet onderhouden wordt, verdwijnt. En onderhoud was (en is) nodig. De indiener gaat daarnaast voorbij
aan het harde feit dat dit kabinet miljarden extra uittrekt voor zorg, de koppeling tussen loon en uitkeringen in
stand laat, de ambtenaren van de nullijn heeft gehaald en meer dan een miljard investeert in de kwaliteit van
onderwijs. De verzorgingsstaat zou zonder ons worden uitgekleed. Rechts Nederland wil een ministelsel en wij 
willen juist voorkomen dat dit gaat gebeuren. Het is een groot gevecht dat we als partij momenteel leveren, en dat
doen we met volle overgave. 

Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit
serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van
deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In
2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken
over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er
zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017
het definitieve programma worden vastgesteld.
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33. Referendum over handelsverdrag met Oekraïne, Georgië en Moldavië

Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-12-2015

Motie: 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016,

Overwegende dat er op 6 april een correctief raadgevend referendum plaatsvindt over het handelsverdrag tussen
de EU en Oekraïne, Georgië en Moldavië,
Overwegende dat degenen die dit referendum afdwingen zelf aangeven dat het hen in werkelijkheid gaat om de EU
van een negatieve kwalificatie te voorzien, 
Overwegende dat de PvdA weliswaar op belangrijke punten in de EU verbeteringen wenst, zoals een socialer en
een democratischer Europa, maar dat meer Europese samenwerking de enige weg is om tot een effectieve aanpak
te komen van de uitdagingen waartoe alle lidstaten zich zien gesteld, zoals de migratieproblematiek, de milieu- en
energieproblematiek, de veiligheidsbedreigingen, de aanpak van de werkloosheid en bevordering van handel,
Overwegende dat eenzijdige en vaak onjuiste informatie verstrekt wordt over de situatie in de landen waarmee de
EU het verdrag heeft gesloten alsmede over de inhoud van het verdrag zelf, en dat het een Nederlands en Europees
belang is dat de democratische rechtsstaat, vrede en veiligheid, een integer bestuursapparaat en rechtspraak in de
directe omgeving van de EU worden bevorderd, en dat dit handelsverdrag daartoe een goed instrument is,
Overwegende dat een afwijzing van het verdrag de positie en reputatie van Nederland binnen de EU, zeker als tij-
delijk voorzitter van de Europese Raad, niet ten goede zal komen,

Verzoekt het partijbestuur in samenwerking met de fracties in Eerste en Tweede Kamer, onze delegatie in het
Europees parlement, de Europawerkgroep, het internationaal secretariaat en de Max van der Stoel Foundation,
actief campagne te voeren voor een sociale, democratische EU en voor het in deze motie bedoelde handelsverdrag,
En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Overnemen
Deze motie is ook ingediend in het kader van de pilot ledendemocratie. Deze motie heeft met een ruime meerder-
heid een voorstem gehaald op het ledenpanel. Wij delen de mening dat voluit voor een JA gegaan moet worden. In
debatten en bijeenkomsten staan wij er met onze inzet. Wij delen de overwegingen van de motie en zien het belang
van het Associatieverdrag met de Oekraïne. Een deel van onze campagne zal bestaan uit voor het voetlicht brengen
waarom het Verdrag belangrijk is. De PvdA voelt zich betrokken bij Oekraïne en vindt dat elk land de vrijheid moet
hebben om verdragen af te sluiten met wie het wil. De inmenging daarbij van het Rusland van Poetin is onaccepta-
bel. VOOR stemmen betekent voor betrokkenheid bij Oekraïne en voor vrijheid en mensenrechten. De PvdA heeft
aangegeven het correctief referendum te ondersteunen, wij hebben daar zelf een initiatiefwet voor ingediend.
Daarom accepteren we de uitkomst van dit referendum als het geldig is. 
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34. Ontmoet een werkloze

Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard, G.)
Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-12-2015

Motie: 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016,
Overwegende dat er in de aanpak van werkloosheid en de vaak daarmee samenhangende problematiek van armoe-
de en schulden veel over de mensen die dit treft wordt gesproken, maar weinig met hen,
Overwegende dat hierdoor een goed begrip van de situatie en van wat werkelijk zal helpen niet bevorderd wordt en
dat er een technocratische, weinig empathische benadering in de praktijk teveel toepassing geniet, en de urgentie
van de aanpak van deze problematiek onvoldoende doorvoeld wordt,
Verzoekt het partijbestuur bij de totstandkoming van het eerstvolgende verkiezingsprogramma voor de Tweede
Kamer ook gesprekken te organiseren met de mensen die het betreft, en roept de Tweede Kamerfractie, onze
bewindslieden en onze fracties en bestuurders op gemeentelijk niveau op om initiatieven te nemen die deze contac-
ten ook nu al veel meer te leggen, en het CLB om dit te faciliteren (bijv. met een site: ontmoeteenwerkloze.nl),
En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: Overnemen
Deze motie is ook ingediend in het kader van de pilot ledendemocratie. De motie heeft op ons online platform te
weinig steun gehaald om door te gaan naar het ledenpanel. De overwegingen delen we niet, en het verzoek in de
motie is sympathiek, maar ook zo vanzelfsprekend dat we deze motie eigenlijk overbodig vinden.
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35. Duidelijke criteria vrijwilligerswerk.

Almelo (contactpersoon: Geerdink, Jorien, J.)
Krimpen aan den IJssel
Ingediend op: 11-12-2015

Motie: 
De PvdA, in congres bijeen op 13 februari te Amersfoort,

Constateert dat:
- Er geen duidelijke criteria is over wat vrijwilligerswerk is.
- Dat er vrijwilligersfuncties bestaan die eerst door een betaalde kracht werd uitgevoerd.
- De PvdA staat voor goed en eerlijk werk.

Het congres verzoekt de Tweede Kamer fractie om duidelijke criteria op te stellen voor vrijwilligerswerk om verdrin-
ging op de arbeidsmarkt te voorkomen.

Preadvies: Overnemen
Deze motie is ook ingediend in het kader van de pilot ledendemocratie. De motie heeft op ons online platform te
weinig steun gehaald om door te gaan naar het ledenpanel. De motie is in lijn met de inzet van de fractie. De huidi-
ge criteria zijn gebaseerd op hoe de Belastingdienst aankijkt tegen vrijwilligerswerk. Wij vinden dit een onduidelij-
ke en ontoereikende definitie die geen rekening houdt met de bestaande en nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. 
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36. Scheefgroei sociale huur

Amsterdam Zuid (contactpersoon: Beks, Morris, M.)
Krimpen aan den IJssel, Edam-Volendam/Zeevang
Ingediend op: 11-12-2015

Motie: 
Het congres van de Partij van de Arbeid, op 13 februari 2016 in congres bijeen te Amersfoort,

Constaterende dat er een groot en oplopend tekort is aan sociale huurwoningen
Tevens constaterende dat er bijna 550.000 woningen bewoond worden door huishoudens die qua inkomen de doel-
groep ontgroeid zijn,
Tenslotte geldt ook voor die huishoudens dat er sprake kan zijn van wisselende inkomsten per jaar, waarmee de
inkomensafhankelijke huurverhoging onvoldoende rekening houdt.
Verzoekt de Tweede Kamerfractie en het partijbestuur te bewerkstelligen om huishoudens in sociale huurwoningen
die qua inkomen de doelgroep ontgroeid zijn middels een hogere inkomstenbelasting te stimuleren om hun goed-
kope sociale huurwoning in te ruilen voor een huurwoning in de vrije sector of koopwoning. Ook kunnen de extra
opbrengsten in de inkomstenbelasting worden benut voor het bouwen van extra, al dan niet tijdelijke, sociale huur-
woningen. 

en gaat over tot de orde van de dag

Preadvies: Afwijzen
De indiener wil mensen met een hoog inkomen en een lage huur extra belasting laten betalen. De fiscus profiteert
dan en het geld gaat op de grote hoop. Wij zien liever dat deze zogenaamde ‘scheefwoners’ meer huur betalen
zodat de huur van mensen met een laag inkomen omlaag kan of dat de verhuurder de extra huurinkomsten gebruikt
voor nieuwe sociale woningen.
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37. Meer geld voor ontwikkelingssamenwerking: terug naar 0,8 procent

FMS Landelijk (contactpersoon: Berkvens, Arjen, A.)
Ingediend op: 11-12-2015 

Motie: 
De afgelopen jaren is er tegen de zin van de PvdA door dit kabinet fors bezuinigd op hulp aan ontwikkelingslanden.
In 2012 heeft het congres twee keer uitgesproken dat we als de economie weer aantrekt, teruggaan naar 0,8 pro-
cent van het BNP. Deze motie geeft de verkiezingsprogrammacommissie opdracht om dat in ons programma op te
nemen. 

Constaterend dat het kabinet, tegen de wens van de PvdA, de afgelopen jaren fors heeft bezuinigd op ontwikke-
lingssamenwerking, waardoor de internationaal afgesproken norm van 0,7% van het BNP niet meer vanzelfsprekend
is. 
Constaterend dat door de bezuinigingen veel maatschappelijke organisaties waardevolle ontwikkelingsprojecten
stop hebben moeten zetten.
Overwegend dat de partij, de waarde van internationale solidariteit hoog in het vaandel heeft staan en zodra hier
ruimte voor is, weer zal streven naar het behalen van de internationale norm aangaande de besteding aan ontwik-
kelingssamenwerking.
Verwijzend naar het verkiezingsprogramma van 2012 waarin staat : “Nederland bezuinigt niet verder op ontwikke-
lingssamenwerking. We houden ons aan de internationale afspraak om 0,7% van het BNP te besteden aan
Internationale Samenwerking (ODA) en gaat zodra er sprake is van een begrotingsevenwicht, terug naar 0,8%
(ODA).
Constaterend dat op het formatiecongres van november 2012 een motie is aangenomen, die deze ambitie bevestigt. 
Overwegend dat de economie weer aantrekt en er ruimte is voor forse lastenverlagingen.

Spreekt uit dat in het nieuwe verkiezingsprogramma besteding van 0,8% van het BNP voor ontwikkelingssamenwer-
king

Preadvies: Overnemen
Deze motie is ook ingediend in het kader van de pilot ledendemocratie Deze motie heeft een ruime meerderheid
gehaald op het ledenpanel. We zijn akkoord gegaan met 0,7% als OS norm, dat was een compromis. Het is niet ons
uitgangspunt. De resolutie Melkert gaat uit van 0,8% en het congres is daarmee akkoord gegaan. 

Leden kunnen altijd hun wensen en ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit
serieus in overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de voorstellen van
deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. Er kan niet overal geld bij. In
2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke organisaties te spreken
over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er
zijn dus veel momenten waar invloed kan worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017
het definitieve programma worden vastgesteld.
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VOORDRACHT SAMENSTELLING PRESIDIUM 2016

Het presidium is belast met de leiding van de vergaderingen van het congres, de Politieke Ledenraad en de
Verenigingsraad. In de zeer nabije toekomst krijgt zij ook de leiding bij de regionale voorcongressen en een rol bij
de monitoring van het ledenplatform en het ledenpanel. 
Het presidium bestaat uit negen leden en deze zijn voor vier jaar gekozen. Iedere twee jaar vinden verkiezingen
plaats, waarbij (ongeveer) de helft van de presidiumleden aftreedt. Zo wordt een balans tussen continuïteit en ver-
nieuwing gewaarborgd. De leden van het presidium kunnen zich één keer herkiesbaar stellen voor een volgende
termijn van vier jaar. Het presidium bestaat uit: Bert Blase, Dennis Bouwman, Margot Kraneveldt, Jaap van der
Ploeg, Petra Reijntjes en Dennis Tak. Normaal gesproken zouden er pas weer verkiezingen voor het presidium zijn in
2017, maar om verschillende redenen treedt een drietal leden tussentijds af: Marnix Norder, Nina Tellegen en Gritta
Nottelman. We danken hen hartelijk voor hun uitmuntende inzet.

Het partijbestuur heeft een commissie ingesteld om een voordracht te doen aan het congres van 13 februari 2016.
Bij de voordracht is rekening gehouden met de profielschets. In deze profielschets staan de uitdagingen voor de
komende jaren en de competenties die leden van het presidium nodig hebben. De kandidaatstellingscommissie
bestond uit Gery de Boer (voorzitter en lid van het partijbestuur), Randy Martens (lid van het partijbestuur) en
Lieke Kuiper (lid bestuur Jonge Socialisten). Zij kregen ondersteuning vanuit het Partijbureau van Coby Admiraal.

Twaalf partijgenoten hebben zich gekandideerd voor drie vacante plekken. De commissie heeft in eerste instantie
op grond van de brieven en cv’s een selectie gemaakt van personen met wie zij wilde spreken. De commissie heeft
daarbij rekening gehouden met de criteria die gesteld waren in de profielschets, maar heeft ook gekeken of de kan-
didaten zelf ervaring hadden opgedaan met de gang van zaken op de congressen en de Politieke Ledenraden. Er
zijn na een selectie uit de ingestuurde brieven 9 persoonlijke gesprekken geweest; twee gesprekken hebben telefo-
nisch plaats gevonden. 
De commissie heeft een zorgvuldige afweging gemaakt en is unaniem tot de voordracht gekomen. De voordracht
bestaat uit drie personen, daarnaast draagt de commissie nog twee opvolgers voor om eventuele tussentijdse ver-
trekken soepel op te vangen. 

De commissie was onder de indruk van het niveau en het enthousiasme van de kandidaten en had daardoor ruime
keuze uit geschikte kandidaten. We willen deze plek benutten om alle sollicitanten nogmaals hartelijk te bedanken
voor hun bereidheid zich in te zetten voor de partij. De commissie heeft bij haar keuze goed gekeken naar de
geschikte samenstelling van het presidium en de taken die er vervuld moeten worden. Met deze voordracht wordt
er recht gedaan aan de balans tussen o.a. achtergronden, competenties en man/vrouw-verhouding.

De commissie wil met veel enthousiasme de volgende personen voordragen als lid van het presidium:

1. Els Boot: tot voor kort burgemeester van Giessenlanden. Els is een bestuurder met ruimte ervaring binnen én 
buiten de partij. Ze is in staat de juiste balans te zoeken tussen het bevorderen van de discussie en het bewaken van
de tijd’. De vernieuwing van de besluitvorming binnen de partij van afgevaardigden naar ‘one man, one vote’ vindt
zij de juiste modernisering. Els is vrolijk en optimistisch, is 60 jaar en woont in Rotterdam.

2. Marnix Brinkman: hij heeft én goede kennis van de actuele ontwikkelingen rond het presidium én heeft ervaring
opgedaan in het presidium van de Jonge Socialisten waar zijn stijl van voorzitten als effectief en prettig werd
benoemd. Marnix vindt het leuk om te zoeken naar nieuwe werkvormen en methodes om de besluitvorming binnen
de partij recht te doen, maar toch te stroomlijnen. Hij bespreekt liever minder onderwerpen goed en uitvoerig,
waarbij vele leden hun zegje kunnen doen, dan veel onderwerpen vluchtig en kort. Marnix is wetenschappelijk
onderzoeker, woont in Utrecht en is 27 jaar.

3. Rita Weeda: oud-wethouder van Renkum. Rita heeft ook een lange staat van dienst als bestuurder binnen en bui-
ten de partij. Zij was een groot voorstander van de voorstellen van de commissie Noten en heeft vervolgens alle
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stappen op het gebied van ledendemocratie op de voet gevolgd. Zij vindt het belangrijk te zorgen voor draagvlak
en het debat te voeren over die punten waar het echt over moet gaan. Rita kan naar onze verwachting met enige
relativeringsvermogen en een kwinkslag de debatten soepel begeleiden. Ze is 67 jaar en woont in Renkum.

Daarnaast draagt de commissie de volgende personen voor als opvolger:

5. Laurens de Kleine: oud-wethouder te Harderwijk, tegenwoordig zzp-er. Laurens kent de partij goed, is een gedre-
ven man die veel aandacht heeft voor het proces, maar daarbij het resultaat niet uit het oog verliest. Hij is een echte
teamspeler en verbinder die de leden volop de ruimte wil geven om zo tot gedragen besluiten te komen. We den-
ken dat hij op een prettige manier het partijdebat kan ondersteunen. 
Laurens is 60 jaar oud en woont in Harderwijk.

6. Maarten Sinnema: adviseur bij de gemeente Diemen. Maarten is politiek betrokken en heeft met enthousiasme de
voorstellen van de werkgroep ledendemocratie gevolgd. Hij ziet graag dat meer leden zich in de discussie over de
koers van de partij mengen en dat er meer focus komt op de meest belangrijke kwesties. Aan de nieuwe manier van
draagvlakverbreding en besluitvorming op het congres wil hij graag meewerken Maarten is 31 jaar oud en woont in
Den Haag.
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VOORDRACHT LEDEN PARTIJBESTUUR

Het partijbestuur van de PvdA is belast met het bestuur en de algemene leiding van de partij. Het congres kiest de
leden van het bestuur. Een commissie heeft de opdracht gekregen om een voordracht aan het congres te doen. De
commissie Kandidaatstelling bestaat: Kim Putters, Sheila Kroes, Jeroen Weyers, Wanda Ottens en Thomas Hendrikx
ondersteund door Lobke Hurkmans van het partijbureau.
De commissie heeft van het partijbestuur een profielschets meegekregen. Deze profielschets was de basis van ons
handelen. 
In bijlage 1 vindt u deze profielomschrijving.

Werkwijze

I Opdracht 
De commissie kreeg de opdracht om eventuele voorzitterskandidaten te spreken en een penningmeester, internatio-
nale secretaris en vier algemeen bestuursleden voor te dragen. Het partijbestuur bestaat in totaal uit elf leden. Elke
twee jaar wordt hiervan ongeveer de helft gekozen.

II Positie van voorzitter 
Zoals bekend heeft alleen Hans Spekman zich voor de positie van voorzitter gekandideerd. Omdat er één kandidaat
is voor het voorzitterschap, is er geen ledenraapleging georganiseerd. Formeel valt de opdracht dan terug aan de
commissie.

III Overige kandidaten 
Er hebben zich 30 kandidaten gemeld bij de commissie voor de overige vacante functies. Twee voor de functie van
Internationaal Secretaris, van wie één kandidaat zich ook kandideert voor het algemeen partijbestuurslidmaatschap.
Vier kandidaten voor de functie van penningmeester, van wie drie tevens kandidaat voor het algemeen partijbe-
stuurslidmaatschap. In totaal waren er 27 kandidaten voor het algemeen bestuurslidmaatschap. Drie kandidaten
hebben zich teruggetrokken. Er zijn in totaal 26 gesprekken gevoerd.

IV Diversiteit, regionale spreiding en afkomst 
Onder de gesproken kandidaten waren 8 vrouwen en 18 mannen. 
Van de gesproken kandidaten waren er twee van allochtone afkomst. 
Regionale spreiding onder de gesproken kandidaten: 

GR FR DR OV GLD FLE NH ZH UTR ZL NB LMB BL
X 3 1 2 4 1 6 6 1 X X 1 1

IV Profielschets
Vertrekpunt voor de commissie was de profielschets. We hebben de kandidaten allereerst gewogen op hun indivi-
duele geschiktheid. Maar het partijbestuur functioneert als een team. Bij de voordracht heeft de commissie ook
welke competenties reeds in het bestuur aanwezig zijn meegewogen.

De commissie heeft naast de profielschets vooral gezocht en gekeken:

a. of in het partijbestuur voldoende kennis van, inzicht in en contact met de verschillende regio’s binnen het
bestuur aanwezig is. De Partij van de Arbeid is divers. De partij functioneert anders in Groningen dan in
Amsterdam, in Eindhoven of in Lansingerland.
Het partijbestuur moet een goede afspiegeling zijn van die diversiteit in de partij. Echter, het aantal kandidaten
uit het Zuiden van het land is schaars. 
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b. naar leden die ideeën hebben over hoe zij in het partijbestuur invulling kunnen geven aan het versterken van de
PvdA als vereniging en het versterken en moderniseren van haar werkwijze.

c. naar kandidaten die een netwerk hebben of kunnen ontwikkelen in maatschappelijke velden (sport, onderwijs,
zorg, huisvesting, vakbonden, etc) omdat Nederland niet alleen wordt gemaakt vanuit het stadhuis, het provin-
ciehuis, de Tweede Kamer of het Europees Parlement. Dit was altijd al zo, maar de verhoudingen veranderen
snel. Het vraagt veel van onze volksvertegenwoordigers om effectief met deze nieuwe werkelijkheid om te gaan.
De manier waarop politieke partijen weten om te gaan met deze veranderende werkelijkheid is een belangrijke
succesfactor. Voor de PvdA des te meer omdat effectief overheidsoptreden een belangrijk instrument is om men-
sen die het niet alleen af kunnen toch mee te laten doen. Het hebben van een netwerk met deze organisaties bui-
ten het stadhuis is daarom belangrijk.

d. of de kandidaten de ideeën ook in de praktijk kunnen brengen. Kortom, we zochten ook doeners.

De voordracht

Voorzitter
Hans Spekman is de enige kandidaat voor het voorzitterschap. Hij is een buitengewoon betrokken, bedreven en
ervaren politicus. Hij weet als geen ander de vereniging centraal te zetten en verbinding te maken met alle geledin-
gen binnen, maar ook buiten de partij. Met zijn campagneplan ‘de Stroom’ toont hij hart voor de waarden van de
sociaaldemocratie en zijn tomeloze energie om de partij ook de komende vier jaar een levendige en betrokken
ledenpartij te maken, die midden in de samenleving staat. 
Woonplaats: Utrecht 

Penningmeester
We dragen Ard van de Tuuk (1968) voor als penningmeester. 
Ard is een sympathieke kundige man met veel financiële kennis en ervaring. Als gedeputeerde in Drenthe heeft hij
veel draagvlak in de Noordelijke regio. Een verbinder die goed kan verwoorden wat nodig is voor de partij en in
staat is om sociaaldemocratische waarden te verbinden met praktische politiek. 
Woonplaats: Schipborg

Internationaal secretaris 
We dragen Kirsten Meijer (1979) voor als Internationaal Secretaris. Gewoon een fantastische kandidaat, die zich
bewezen heeft als goede Internationaal Secretaris. Ze is bescheiden, maar heeft een heel heldere visie en is zeer
gedreven in het internationaal uitdragen en bewerkstellingen van sociaaldemocratische doelen. Het is voor de PvdA
een geweldige kans om de komende periode te oogsten wat zij allemaal in gang heeft gezet.  
Woonplaats: Amsterdam

Algemeen bestuursleden

Hélène Oppatja (1966)
Hélène is een ervaren, intelligente en stevige bestuurder. Ze begrijpt de politiek en ook de duidelijke rollen van partij-
bestuur en fractie. Een fijn mens met een duidelijke mening die ze niet onder stoelen of banken zal steken. Ze zal een
steunpilaar in het partijbestuur zijn, waar nodig voor checks en balances zorgen, ook in de relaties met de fracties.
Woonplaats: Alphen aan den Rijn

Anne de Rooij (1990)
Anne is een vlotte, jonge en intelligente vrouw met een duidelijke agenda: diversiteit. Ze heeft praktische ideeën om
diversiteit beter op de agenda te krijgen en heeft een ‘handen-uit-de-mouwen-mentaliteit om daar ook actief aan
bij te dragen binnen en buiten de partij (met maatschappelijke organisaties). Daarbij heeft ze veel steun binnen de
partij, vooral vanuit de Jonge Socialisten. 
Woonplaats: Amsterdam 

Annemieke Wissink-Berkers (1981)
Annemiek is een verfrissende, open vrouw met zelfinzicht en humor. Ze kan de regio (Overijssel) en kleine kernen
goed verbinden met de rest van de partij. En heeft een achtergrond in onder andere de landbouw en ondernemer-
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schap (boerderij) en veel politieke ervaring in de lokale en provinciale politiek. Ze heeft veel enthousiasme en ambi-
tie om er iets moois van te maken en brengt daarbij een heel menselijk aspect in. 
Woonplaats: Bentelo

Harry Vogelaar (1956)
Harry is een aimabele rustige man met veel ervaring in het zorgveld. Een goede verbinder tussen diverse lagen in
de samenleving en tevens met zijn hele carrière midden in de maatschappij. Voert ‘de Stroom’ zelf letterlijk uit door
cliënten en hun familie in de zorg weer zelf zeggenschap over het dagelijks leven en hun zorg te geven. Harry heeft
geen politieke carrière en dat brengt een frisse blik mee naar binnen die zeer waardevol is. 
Woonplaats: Culemborg 

Alfabetische lijst van niet-geplaatsten

Voor algemeen bestuurslid; 

Gerard Bosman (1956)
Gerard is een actief en betrokken PvdA-er. Hij is kritisch en heeft een duidelijke visie over de koers van de partij. 
Woonplaats: Ridderkerk

Ellen Geist (1963)
Ellen is een zeer betrokken mens met een sociaal hart. Zowel bij de VIP vrouwen als in haar dagelijkse leven zet zij
zich in voor de sociaaldemocratische waarden in Nederland.
Woonplaats: Arnhem

Wouter de Iongh (1980)
Wouter heeft een mooie staat van dienst in Brussel. Hij is een warm en opgewekt persoon, die weet hoe hij mensen
kan bereiken. 
Woonplaats: Brussel
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BIJLAGE 1. 
PROFIELSCHETS EN PROCEDURE VERKIEZING PARTIJBESTUUR 

Op het congres in februari 2016 wordt een deel van het partijbestuur gekozen. Om de twee jaar wordt ongeveer de
helft van het partijbestuur gekozen voor een periode van vier jaar. Het partijbestuur bestaat uit elf leden waarvan in
2016 zeven posities opengesteld worden voor verkiezing. Namelijk: de voorzitter, internationaal secretaris, penning-
meester en vier algemeen bestuursleden. De huidige voorzitter en internationaal secretaris hebben aangegeven zich
opnieuw te kandideren voor herverkiezing. Van de algemeen bestuursleden hebben twee mensen aangegeven zich
opnieuw kandidaat te stellen. 

Kandidaatstellingscommissie 
Voorzitter: Kim Putters, 42 jaar, voormalig raadslid, voormalig Eerste Kamerlid, huidige directeur SCP 
Lid: Jeroen Weyers, 40 jaar, voormalig wethouder, nu raadslid Den Bosch. 
Lid: Wanda Ottens, 33 jaar, statenlid Friesland 
Lid: Sheila Kroes, 49 jaar, directeur van TalentConnection
Vanuit de JS: Thomas Hendrikx, 26 jaar, afdelingsbestuur Utrecht, Manager Public affairs PWC
Ondersteuning: Bestuurssecretariaat

Profielschets partijbestuur PvdA 2016 – 2020
Op het partijbestuur van de PvdA rust een grote verantwoordelijkheid. Het partijbestuur is belast met het bestuur
en de algemene leiding van de Partij van de Arbeid. Een vitale en sterke vereniging, die midden in de samenleving
opereert, is hoofdtaak van het partijbestuur. Naast de vereniging is het partijbestuur ook de spil van de partij in
brede zin. Niet voor niets zijn de voorzitters van de fracties in de Eerste en Tweede Kamer, de leider van de PvdA-
delegatie in het Europees Parlement, de voorzitter van de Jonge Socialisten, de voorzitter van het CLB en de direc-
teur van de WBS adviserend lid van het partijbestuur. Het partijbestuur is daarmee ook een politiekinhoudelijk
lichaam. De arbeidsverdeling is echter helder: de programmatische ontwikkeling van de partij op middellange en
lange termijn is de verantwoordelijkheid van het partijbestuur in ‘Amsterdam’. De dagelijkse politieke leiding op lan-
delijk niveau ligt in ‘Den Haag’ en krijgt vorm in de samenwerking tussen de fracties van de Tweede Kamer en de
Eerste Kamer en de PvdA-bewindspersonen, waarbij de lijsttrekker van de laatstgehouden Tweede
Kamerverkiezingen geldt als de politiek leider.

Speerpunten komende bestuursperiode
In de komende jaren zet het partijbestuur stevig in op het versterken van de vereniging. Een actieve vereniging
waarin leden en politici geworteld zijn in de gehele samenleving. We willen inzetten op meer samenwerking met
aan ons verwante organisatie en bewegingen. Verder wordt in de komende periode ook de Van Waarde gedreven
politiek verder uitgewerkt en uitgezet. 

In de afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet in het versterken van ledendemocratie. In de komende periode wor-
den veel van de voorstellen concreet gemaakt en tot uitvoering gebracht. Het partijbestuur zal de uitwerking moni-
toren, evalueren en eventuele verbeteringen ontwikkelen. 

Ook staan er in de komende bestuursperiode vier verkiezingen in de planning: de Tweede Kamerverkiezingen in
2017, de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de Provinciale Staten, Waterschapsverkiezingen en Europese verkie-
zingen in 2019. In de voorbereiding van deze verkiezingen speelt het partij bestuur een belangrijke rol. Daarna:
campagne voeren! 

Zittingstermijn 
In 2016 wordt een deel van het partijbestuur gekozen. De termijn van het zittende deel eindigt in 2018. Op deze
manier kan iedere twee jaar een goede balans gevonden worden tussen vernieuwing en continuïteit in het bestuur. 

De Internationaal Secretaris wordt deze keer voor een termijn van twee jaar gekozen. In 2011 zijn zowel de voorzit-
ter als de Internationaal Secretaris afgetreden. De statuten schrijven voor dat de bezoldigde partijbestuursleden niet
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tegelijkertijd kunnen stoppen. Om deze situatie recht te trekken, zal de Internationaal Secretaris deze keer voor
twee jaar gekozen worden.
De overige leden worden voor een termijn van vier jaar gekozen. 

Algemene vereisten leden partijbestuur
Met het oog op de gestelde taken en ambities is de kwaliteit en de samenstelling van het partijbestuur van groot
belang. In het algemeen dienen leden van het partijbestuur de volgende eigenschappen te bezitten:
• Kennis van en affiniteit met het sociaal-democratisch gedachtegoed en de geschiedenis van de partij
• Bestuurlijke ervaring bijvoorbeeld in het verenigingsleven 
• Voldoende tijd (ongeveer drie dagdelen per week)
• Hart voor de vereniging 
• Kritisch vermogen 
• Politieke, communicatieve en sociale vaardigheden
• Visie op het politieke debat in de partij. 
• Publiek gezag

Met het oog op de speerpunten de komende bestuursperiode en de openstaande functies bij de nieuwe partijbe-
stuursleden de volgende eigenschappen aanwezig te zijn:
• Kennis en ervaring binnen maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven 
• In staat om als netwerker een brug te slaan tussen de partij en maatschappelijke organisaties. Kennis en ervaring

met financieel economische vraagstukken (penningmeester)
• Kennis en ervaring op het terrein van communicatie media en journalistiek, met name over de invloed van media

op de politiek.
• Het leveren van een bijdrage aan het denken over de positie en de koers van de partij in de wijzigende (interna-

tionale) maatschappelijke omstandigheden.
• Ervaring en kennis over het voeren van verkiezingscampagnes.
• Kennis en ervaring op het terrein van trainingen en opleidingen 
• Kennis en ervaring op het terrein van mediation en conflictbeheersing

Het collegialiteitbeginsel behoort dominant te zijn in de interne verhoudingen in het partijbestuur. Het bestuur dient
als team te opereren onder leiding van de partijvoorzitter.

Leden van het partijbestuur stellen zich niet kandidaat voor het Eerste Kamerlidmaatschap, Tweede
Kamerlidmaatschap of het lidmaatschap van het Europees parlement. 

Overal waar in de partij besturen, afvaardigingen en dergelijke worden gekozen of kandidatenlijsten voor vertegen-
woordigende lichamen worden vastgesteld, wordt gestreefd naar een gelijke vertegenwoordiging qua sekse en naar
een evenwichtige spreiding qua leeftijd, regio en diversiteit. Door de relatief geringe omvang van het partijbestuur
is het onmogelijk dat het partijbestuur een perfecte afspiegeling is van de maatschappelijke verscheidenheid. Toch
is het wenselijk dat die verscheidenheid zoveel mogelijk aanwezig is in het partijbestuur. Bij gelijke geschiktheid zal
diversiteit een belangrijk argument zijn op de voordracht aan het congres. 

De PvdA stelt hoge eisen aan de integriteit van volksvertegenwoordigers en bestuurders. Dat geldt ook voor de
leden van het partijbestuur, die bovendien met gezag moeten kunnen optreden wanneer zich in de partij een zaak
zou aandienen waarbij de integriteit in het geding is. Kandidaten voor het partijbestuur worden daarom gevraagd
bij hun kandidaatstelling een verklaring van goed gedrag te overleggen. Voorafgaande aan een mogelijke voor-
dracht wordt in het gesprek van de kandidaatstellingscommissie met de kandidaten voor het partijbestuur het
aspect van integriteit nadrukkelijk aan de orde gesteld. Gezien het bijzondere karakter zal bij de functies van partij-
voorzitter en penningmeester door een extern bureau een integriteittoets worden verricht.

Vacante functies

Voorzitter
De hierboven geformuleerde ambities en het gewenste type bestuur vergen een gezaghebbende voorzitter die via
collegiaal bestuur helder leiding kan geven aan de partij, zowel organisatorisch als wat betreft de koers van de par-
tij op (middel)lange termijn.
‘Hart voor de vereniging’ is bij uitstek een vereiste voor de voorzitter. De voorzitter staat aan het roer van de verbe-
terslag en vitaliseringsslag van de vereniging. Een periode waarin de vereniging weer midden in de samenleving
moet staan met Van waarde gedreven politici en verbinding met de maatschappij. Uiteraard blijven ook de meer



algemene kwaliteitseisen staan, zoals het hebben van ruime bestuurlijke ervaring, het op stimulerende wijze leiding
geven aan het Partijbestuur en (via de directeur) aan het partijbureau en toezien op een uitstekend functioneren
van het Partijbureau, het onderhouden van contacten met afdelingen, gewesten en andere partijverbanden of -net-
werken, alsmede met maatschappelijke organisaties buiten de partij, het vertolken van partijstandpunten en het
leveren van een bijdrage aan het politieke en maatschappelijke debat.
De voorzitter inspireert, nodigt uit tot actieve deelname aan de vereniging en stimuleert het debat in de partij. In
een pluriforme partij is de voorzitter een verbindende schakel tussen alle geledingen, vereniging en politiek.
Kandidaten hebben bewezen te kunnen opereren in een complexe omgeving, en koppelen innovatieve kracht aan
het vermogen de partij een helder en aansprekend extern profiel te geven. De aandacht van de voorzitter wordt
gevraagd voor het bevorderen van de verbindingen tussen de verschillende geledingen in de partij, activeren van
de achterban in en buiten de vereniging, het stimuleren van het inhoudelijke debat, het aandacht geven aan rekru-
tering van nieuwe volksvertegenwoordigers, de leiding van verkiezingscampagnes (Gemeenteraad, Provinciale
Staten, Tweede Kamer en het Europees Parlement) en de permanente campagne van de partij, het extern vertegen-
woordigen van het partijbestuur en het onderhouden van internationale contacten, etc.
Een goede samenwerking met de fractievoorzitters in de Eerste en Tweede Kamer en de PvdA-delegatieleider in
het Europees Parlement van cruciaal belang, waarbij allen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid optreden. Kennis
van het functioneren van de Nederlandse politiek – ook in internationale context - is essentieel. Dat alles vereist
tevens een gedegen kennis van de PvdA als politieke organisatie, en van de plek van de partij in de samenleving.
Het voorzitterschap is een fulltime bezoldigde functie.
Wanneer twee of meer kandidaten zich hebben gemeld voor het partijvoorzitterschap, dan wordt begin december
2015 een ledenraadpleging worden gehouden. Wanneer zich slechts één kandidaat voor het partijvoorzitterschap
heeft gemeld, wordt voor deze functie de procedure gevolgd die ook geldt voor de andere bestuursfuncties.

Internationaal secretaris 
De internationaal secretaris is in het bestuur belast met Europese en internationale zaken. De internationaal secreta-
ris dient te beschikken over deskundigheid in en ervaring met de internationale politiek. In verband met contacten
in internationale kring zijn voorts vereiste eigenschappen: doortastendheid in onderhandelingen, beschikken over
communicatieve vaardigheden en talenkennis. De internationaal secretaris moet internationale contacten kunnen
leggen en in stand houden en het internationale werk tevens kunnen ‘vertalen’ naar activiteiten binnen de partij. De
internationaal secretaris beschikt over een groot internationaal netwerk en is in staat deze in zijn/haar bestuursperi-
ode uit te breiden.
Op basis van de bovenstaande en de algemene taken het partijbestuur kan de taak van Internationaal Secretaris
onderverdeeld worden in drie hoofdtaken:
1. Vertegenwoordigen van de Partij van de Arbeid in het buitenland wat internationale vraagstukken betreft

Samen met de politiek leider en de partijvoorzitter vormt de Internationaal Secretaris het gezicht van de partij in
het buitenland. Daarnaast vertegenwoordigt de Internationaal Secretaris de vereniging PvdA in Nederland op
internationale vraagstukken. Afstemming met de volksvertegenwoordigers met relevante portefeuilles is van
belang.

2. Het entameren van debat over internationale vraagstukken in de partij. 
De Internationaal Secretaris is verantwoordelijk voor de organisatie en het aanjagen van het debat in de partij
over internationale vraagstukken.

3. Het vertegenwoordigen van de vereniging in contacten met volksvertegenwoordigers in Tweede Kamer, Eerste
Kamer en Europees Parlement 

De Internationaal Secretaris is als partijbestuurslid medeverantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met
onze gekozen volksvertegenwoordigers en ziet toe op de uitvoering van het verkiezingsprogramma.
De Internationaal Secretaris is een teamspeler die in nauwe samenwerking met de politiek leider en de partijvoorzit-
ter de vertegenwoordiging van de Partij van de Arbeid in het buitenland vormgeeft.
Daarnaast is de Internationaal Secretaris verantwoordelijk voor:
• Coördinatie van de samenwerking tussen het internationaal secretariaat, de neveninstellingen, de gekozen volks-

vertegenwoordigers en de partij.
• De praktische voorbereiding van buitenlandse bezoeken. 
• Praktische organisatie van debatten en evenementen over buitenlandse onderwerpen

Penningmeester
De penningmeester dient te beschikken over de financieel-economische kennis en vaardigheden en bestuurlijke
ervaring. De penningmeester moet een gezond financieel beleid in een politieke omgeving kunnen voeren. Hierbij
onderhoudt hij of zij zeer regelmatig contact met de directeur van het partijbureau over financiële aangelegenhe-
den. Bij de behandeling van financiële stukken binnen partijbestuur geeft de penningmeester toelichting. Verder
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onderhoudt de penningmeester contact met de afdelingen en gewesten over het financieel beleid, onder andere via
de Verenigingsraad. 

Vier algemeen bestuursleden
In één van zijn eerste vergaderingen besluit het partijbestuur hoe het verder invulling geeft aan de interne bestuurs-
structuur. Op dit moment wordt gewerkt met een portefeuillemodel, waarbij elk van de taken (bijvoorbeeld: regio's
en afdelingen, netwerken en doelgroepen, werving en scouting, permanente campagne, communicatie, opleiding,
doelgroepen, ideeënontwikkeling, contacten met maatschappelijke organisaties, ledenontwikkeling en partijdemo-
cratie) vast aan één bestuurslid wordt toegewezen. Besluiten over die taken in het partijbestuur worden als geheel
genomen. Specifieke projecten kunnen eventueel op ad hoc basis aan één of meer van de overige leden worden
toegewezen. De voorbereiding en de uitvoering van de bestuursbesluiten worden verricht door het partijbureau
onder verantwoordelijkheid van de directeur in samenspraak met de partijvoorzitter.
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