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JAARREKENING 2020 

 

Ten geleide 

 
 
De Partij van de Arbeid is een vereniging in actie en werkt aan de sociaaldemocratische agenda voor 
de toekomst. We brengen de idealen in de praktijk. Waar de verhalen en ervaringen van mensen 
centraal staan, we zoeken voortdurend naar bondgenoten om gezamenlijk de strijd aan te gaan en 
zijn gericht op politieke actie en resultaten. Het persoonlijke contact met mensen is de basis van onze 
actiegerichte politiek en daarmee ook van de campagnes die wij voeren. Dit blijft onveranderd onze 
inzet en focus.  
 
De Partij van de Arbeid strijdt voor de waarden waar de partij voor staat, de strijd die zij voert om 
verschillende groepen in de samenleving te verbinden, met de inzet van de circa 1000 politici en 
bestuurders en met de meer dan 41000 leden. Zij vormen de basis en een onuitputtelijke bron van 
inspiratie en kennis.  
 
Corona ligt als een sluier over het jaar 2020. Een virus met gevolgen en maatregelen met een enorme 
impact op de maatschappelijke en de samenleving. Corona domineerde het debat in de politieke 
arena. De Vereniging is de uitdaging aangegaan om ondanks de beperkingen door te blijven werken 
aan haar doelen. Naar digitale vormen van ontmoeting, scholing, politieke actie en besluitvorming en 
in de voorbereidingen op de Tweede Kamerverkiezingen. De nieuwe situatie vergt veel van onze 
leden, de leden die actief zijn in de Vereniging, de politici en de medewerkers van de Partij. Het 
verdient en compliment aan allen die eraan hebben om invulling te geven aan de nieuwe situatie.  
 
Het jaar heeft veel vernieuwends gebracht. Acties voor de Zorg, digitale politieke cafés en 
ledenvergaderingen, met elkaar is de partij gekomen tot een verkiezingsprogramma. Nieuwe 
manieren van organiseren en mooie bijeenkomsten. Met in januari 2021 een historisch aantal van 
3500 leden die deelnamen aan het congres.  
 
2020 heeft ons veel geleerd. Het goede en de geleerde lessen willen we behouden. Tegelijkertijd, 
snakken we naar fysieke ontmoeting en face-to-face met elkaar in gesprek gaan.  
 
In het financieel jaarverslag verklaren we cijfermatig de activiteiten en keuzes over het jaar 2020. De 
Partij van de Arbeid is financieel stabiel. Met verantwoorde buffers, ruimte voor het financieren van 
campagnes en ruimte voor investeringen die de Partij op de (middel)lange termijn versterken. Twee 
voorbeelden van trajecten die in 2020 zijn gestart en in 2021 haar beslag krijgen; de verbeteren van 
de ledendemocratie en het herzien van de afdrachtenregeling.  
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1. Een solide basis voor vernieuwing  
2020 is het jaar waarin omgeschakeld moest worden. Plannen die continu wijzigden. Activiteiten die 
wel of niet door konden gaan. In het begin van de Coronamaatregelen betekende dat vooral dat 
plannen moesten worden bijgesteld maar vooral worden afgeschaald. Tijdens de eerste lock-down 
is daarom gekozen voor een andere benadering. Vanaf dat moment zijn we meetings en 
evenementen volledig digitaal gaan organiseren. Daarvoor heeft het partijbureau de digitale 
omgeving, Samen Online ontworpen.  In die omgeving konden campagne-calls plaatsvinden, 
konden we themabijeenkomsten organiseren. Daarnaast kunnen ook afdelingen gebruik maken van 
dit digitale platform om lokaal samenkomsten, waaronder ledenvergaderingen, te laten 
plaatsvinden.  

Voor grotere en technisch ingewikkelder bijeenkomsten zoals de politieke ledenraad in oktober 
2020, maken wij gebruik van de diensten  van het streamingsbedrijf  Time to Speak uit Meppel. 

Communicatie 

Qua communicatie zijn het afgelopen jaar forse slagen gemaakt. Er is veel werk verzet op de 
partijkanalen, het verzamelen van data en aanpassingen gedaan op de digitale infrastructuur. 
Uiteraard via de gebruikelijke mailings en nieuws- en campagneflitsen. Maar we zijn ook nieuwe 
paden ingeslagen.  In 2019 zijn we al begonnen met de voorbereidingen op de verkiezingen en 
welke zaken we aan de digitale achterkant wilden regelen. 

Daarvan is eigenlijk alles uitgevoerd en opgeleverd: 

- De vernieuwing van MijnPvdA, inclusief een zeer gebruiksvriendelijk campagne dashboard 
en een winwijkenanalyse 

- De productie van meer dan 1300 buurtfilmpjes in samenwerking met de afdelingen 
- Het project Na Corona van Lodewijk Asscher, met een essay, online gesprekken en 

ongelooflijk veel beeld 
- De totstandkoming van het verkiezingsprogramma in nieuwe digitale vormen en met een 

nieuwe website 
- De digitale kaart van NL waarop alle activiteiten van de PvdA door het hele land gebundeld 

staan 
 

In aanloop naar de verkiezing is ook de communicatie met de afdelingen verder geïntensiveerd. 
Naast de campagneflitsen zijn er op structurele basis digitale campagne-calls geweest. Afdelingen 
werden zo op de hoogte gehouden van de strategie, de aanschaf van het materiaal en ze kregen 
tips en trics voor digitale acties.  

Samenwerken met afdelingen en fracties 

We zijn een partij met honderden afdelingen en duizenden vertegenwoordigers die dagelijks 
namens de PvdA politiek bedrijven. Goede samenwerking en het verkondigen van een eenduidige 
boodschap vergroot de herkenbaarheid van de PvdA. Daarvoor zijn 2020 vele online trainingen 
aangeboden aan politici en afdelingsbestuurders. Dat waren praktische trainingen voor 
ledenwerving en -behoud en maak je goede campagnefilmpjes, maar ook over hoe vertel je nou het 
best vanuit jezelf het verhaal van de Partij van de Arbeid. 
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Permanente campagne 

De verkiezingen win je niet in de laatste weken. Als partij toon je de maatschappelijke 
betrokkenheid, ook in een jaar dat er geen verkiezingen zijn. Dat zit in de inborst en uitgangspunten 
van de Partij. Verkiezingen win je door consequent een herkenbaar verhaal te vertellen en actie te 
voeren voor je idealen en voor de mensen voor wie je strijdt en bereid bent om te vechten.  

Het partijbureau helpt en stimuleert afdelingen bij het bedenken van acties die impact hebben. Dat 
was lastig aan begin van de Coronacrisis toen de focus gericht was op Corona. Maar met de thema 
maanden onderwijs, wonen en zorg na de zomer, hebben we zeker impact gemaakt. De afdelingen 
zijn zowel financieel met behulp van het activiteitenfonds als materiaal met hulp van de organizers 
en de communicatiespecialisten flink in de weer geweest met de toolkits. Denk daarbij aan de 
kerstkaartenactie en bijvoorbeeld de woonbingokaarten. Veel van die lokale activiteiten werden 
ook opgepikt door het regionale nieuws. En een van de meest sprekende voorbeelden van die 
permanente actiepartij die wij zijn, is de grote nationale zorgactie op 5 september. Met GroenLinks 
en de SP  en de bonden organiseerden wij de grootste digitale manifestatie van het afgelopen jaar 
onder de noemer “De zorg verdient meer dan applaus”. Met een TV-uitzending op het Malieveld 
voor 5000 paar schoenen publiek over de problemen in zorg wisten we het NOS nieuws en de 
landelijke dagbladen te halen 

Congres en Toekomstlab 

Permanent campagne voeren houdt ook in dat je de contacten met de vereniging en de leden 
borgt. Daarvoor organiseren wij bijeenkomsten zoals het Toekomstlab en onze congressen. Op 7 
maart 2020 was het laatste fysieke congres. Bijeenkomst nadien waren digitaal. Ook die 
bijeenkomsten waar ledenrechten golden.  

Organizing 

We willen een partij zijn die in actie komt. Waar we “jonge mensen” de ruimte geven om hun 
dromen na te jagen, met elkaar in discussie te gaan, samen op te trekken, onrecht zien en dat 
bestrijden. We willen een partij zijn die naast de bestaande partijstructuur op een vernieuwende 
manier samenkomt en interactie heeft met de leden. Vanuit het Partijbureau werken vijf Organizers 
gekoppeld aan een landsdeel op het partijbureau die elk 20 uur per week aan de slag zijn met het 
aanhalen en onderhouden van de band met de regio. 

Afdelingen en Gewesten weten ze inmiddels goed te vinden voor de meest uiteenlopende vragen. 
Vragen over scholingsmogelijkheden, verkiezingsmateriaal, hoe werkt “mijn pvda”, kan de 
voorzitter aanschuiven bij onze vergadering, hoe moeten we een digitale vergadering opzetten in 
Corona tijd etc. etc..  

Daarnaast hebben zij ervoor gezorgd dat de partij ook in gesprek is gebleven met de samenleving. 
In goed georganiseerde digitale huiskamergesprekken zijn Lodewijk Asscher, Nelleke Vedelaar en 
ook andere fractieleden voortdurend in gesprek geweest over Corona met ondernemers, mensen 
die werkzaam zijn in de zorg, de culturele sector, de horeca, het onderwijs en ga zo maar door. 

Ook het verkiezingsprogramma  is gemaakt met behulp van digitale huiskamergesprekken. In het 
pre Corona tijdperk had het Partijbureau het ambitieuze plan opgevat om het VKP op te stellen dmv 
van het voeren van gesprekken met zoveel mogelijk leden op heel verschillende plekken in het land. 
Het doel daarvan was om aan de voorkant al zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken maar 
vooral ook met een programma te komen dat door al onze leden zou worden gedragen. Ondanks 
het feit dat we het hele plan hebben aan moeten passen aan een nieuwe digitale werkelijkheid, 
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overheerst dat heel veel mensen hebben mee kunnen praten en het gevoel hebben gekregen dat er 
iets is gedaan met hun bijdrage aan het proces.  

Leden 

Een van onze ambities was om in 2020 meer leden te werven. Dat is gelukt. Van circa 1500 in 2019 
naar 2048 nieuwe leden in 2020. In de eerste maanden van 2020 steeg het ledenaantal. Uiteindelijk 
hebben we met een kleine min afgesloten. We hebben veel georganiseerd om leden te werven. 
Afdelingen konden webshoptegoed winnen (ook de hele webshop is in 2020 vernieuwd, met enkel 
nog producten die voldoen aan onze sociale en duurzame standaarden), we proberen de conversie 
te verbeteren en sociale media in te zetten. 

Fondsenwerving 

Onze campagne wordt voor een groot gedeelte betaald dankzij fondsenwerving. Vanwege de corona 
beperkingen konden we geen fondsendiners en andere bijeenkomsten organiseren. Wel hebben we 
diverse mailings verstuurd en mensen gevraagd hun contributie tijdelijk te verhogen. Hiervoor 
hebben we ook samen met een bureau een deel van onze leden gebeld. Hierdoor zijn de 
fondsenwerf-ambities ruimschoots gehaald. 

Een bijzonder fonds is Fonds2025. Hier hebben we met onze 4 oud-partijleiders als ambassadeurs 
oud-bestuurders aangeschreven met de vraag of ze zich voor 5 jaar aan de partij willen verbinden. 
Met als doel dit te gebruiken om nieuw talent te trainen en aan ons te binden. Dit is gelukt. Met circa 
48.000 euro per jaar kunnen we onze ambities hierop versterken en daardoor hebben we 
bijvoorbeeld een medewerker trainingen aan kunnen nemen. In 2021 wordt hier o.a. de vernieuwde 
Schaperleergang met maar liefst 700 deelnemers uit gefinancierd.  

Vrijwilligers 

Vanaf januari 2020 is op het partijbureau een vrijwilligers coördinator in dienst genomen. Daarmee 
is een begin gemaakt met het opbouwwerk voor vrijwilligersmanagement. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de methodiek “Organising”. Oftewel, hoe betrek je mensen bij het werk van de partij 
en versterk je je organisatie van onderop. De eerste helft van het jaar hebben we een pilot gedraaid 
met zogenaamde regio-teams. Teams van enthousiaste jonge mensen, die één of meerdere 
afdelingen die last hebben van krimp, ondersteunden bij bijvoorbeeld het onderhouden van de 
website en het maken van content voor social media. Een flink aantal van die vrijwilligers zijn in het 
najaar doorgestroomd naar de pool voor de verkiezingen in 2021. Het is duidelijk dat goed 
vrijwilligersmanagement haar vruchten afwerpt. In het najaar van 2020 hadden zich al ruim 200 
mensen aangemeld om mee te helpen bij de verkiezingen. De vrijwilligers krijgen van het PB diverse 
cursussen aangeboden en in 2021 gaan we van start met een heuse Organising Academy 

Scholing 

Op het gebied van scholing is ook een flinke slag gemaakt. Vanaf oktober is een projectcoördinator 
Scholing en Scouting aangesteld. Er is een begin gemaakt om te komen tot een duidelijk digitaal 
platform voor een vindbaar aanbod van dat wat er al is. Daarnaast zijn er al een aantal leergangen 
geactualiseerd zodat we die kunnen aanbiedingen als trainingen voor afdelingen op weg naar de 
Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Uiteraard trekken de vrijwilligersmanagers en de 
onderwijscoördinator vaak samen op. Daarnaast is er goed contact met de neveninstellingen over 
hun aanbod en wordt er gebruik gemaakt van elkaars trainingen en trainers.  

Ook zijn inmiddels voorzichtige stappen gezet om te komen tot een landelijke scoutingsorganisatie. 
Daarvoor loopt een evaluatie met de afdelingen, gewesten en andere relevante partners. De 
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uitkomst daarvan en ook de opbrengst van het meer gestroomlijnde scholingsprogramma worden 
daarin uiteraard meegenomen. 

Aparte aandacht bij het kopje scholing verdient project 20. In januari 2020 zijn we met 14 
deelnemers aan een uniek traject begonnen. Doel van dat project is om te laten zien dat politiek 
niet alleen een kwestie van praten maar vooral ook van doen is. De 14 deelnemers hebben allen 
een idee om de wereld een beetje mooiere en eerlijker te maken. Vanuit team project hebben ze 
een traject mogen volgen om hun plannen handen en voeten te geven. Ook hier was Corona een 
remmende factor. Maar er zijn diverse digitale bijeenkomsten geweest met bijvoorbeeld Julia 
Wouters en Faiza Oulahsen over hoe mobiliseer je mensen. In september kon de vanwege Corona 
uitgestelde werkreis voor de 14 deelnemers alsnog doorgaan. Daar zijn ze bijvoorbeeld in gesprek 
gegaan met Annemarie Heite die kon uitleggen dat actievoeren ook uithoudingsvermogen vergt. 
Heite spant zich al jarenlang actief in voor de gedupeerden van de aardbevingen in het Noorden van 
het land. In 2021 komt er een vervolg op project 20. 

Campagne 

Het is hierboven al beschreven, maar 2020 stond voor een groot deel in het teken van de 
voorbereidingen op de campagne (we wisten toen uiteraard nog niet, hoe alles zou lopen met de 
lijsttrekkerswissel en de verkiezingsuitslag). 

Er is ruim van tevoren een campagneplan opgesteld met een bijbehorende begroting. Aan de hand 
hiervan is de campagne organisatie opgetuigd met een aantal tijdelijke medewerkers, is de 
boodschap en het materiaal ontwikkeld en de grondcampagne vormgegeven. In september 2020 is 
besloten om alleen nog zaken voor te bereiden die sowieso door konden gaan. ‘Niet lullen, maar 
brievenbussen vullen’ werd het credo.  

Aanpassen: een functionerende vereniging in Coronatijd 

Al eerde gememoreerd en omschreven: 2020 was een ongekend jaar, waarin de Coronapandemie 
ons niet alleen dwong thuis te werken, maar het bestuur en vereniging ook voor de uitdaging stelde 
goed te blijven functioneren zonder fysieke bijeenkomsten. Ga er maar eens aanstaan: hoe voer je 
politiek, hoe organiseer je ALV’s en Ledenraden, wat te doen met het Congres en de vergaderingen 
van de Verkiezingsprogrammacommissie, hoe kunnen we met leden bij elkaar blijven komen? Een 
groot deel van het werk in ons team stond in het voorjaar daarom in het teken van de Vereniging 
draaiend houden in Coronatijd. We bedachten en werkten aan protocollen voor medewerkers, 
afdelingen, digitale vergadersystemen, nieuwe vormen voor ledenraden en vergaderingen binnen 
een goed beveiligde digitale PvdA omgeving. In het hoofdstuk van Team Projecten wordt 
gedetailleerder ingegaan op de werking van het nieuw ontworpen Samen Online platform dat nu 
voor de hele vereniging draait en goed werkt voor medewerkers en leden. 

Verkiezingsprogramma TK2021 

Tussen het voorjaar en najaar van 2020 heeft de Verkiezingsprogrammacommissie gewerkt aan een 
verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen dat in januari 2021 met ruim 99% van 
alle stemmen van de leden op het Congres werd aangenomen. ‘Hoe kan morgen beter’ had het doel 
om samen met zo veel mogelijk leden en niet-leden het programma te schrijven. Via een digitaal 
platform waar mensen ideeën en zorgen konden delen, en een reeks digitale huiskamergesprekken, 
waar gezamenlijk ruim 1000 mensen aan hebben meegewerkt en bijgedragen. Daarnaast zijn de 
thematische en inhoudelijke netwerken binnen de partij van grote waarde geweest in het verrijken 
van het programma.  
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Kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen 

Het was de ambitie van voorzitter Nelleke Vedelaar om de kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen de ‘meest diverse lijst ever’ te maken. En dat is gelukt. De 
Kandidaatstellingscommissie heeft op zeer zorgvuldige wijze een prachtige lijst samengesteld. 
Daarbij is dit jaar vanuit het partijbureau extra aandacht geweest voor scouting, onder andere via 
de gewesten en netwerken, van vrouwen, jonge kandidaten (onder de 35), en van kandidaten die 
dan wel actief zijn binnen de partij, maar ook hun maatschappelijke sporen hebben verdiend.  

Verbreding en verjonging 

Een van de prioriteiten van het partijbestuur lag in verbreding en verjonging binnen de partij. Met 
de Taskforce Verjonging (een netwerk van jonge PvdA’ers) is gewerkt aan buddytrajecten, coaching 
programma’s en scouting van jong talent, aparte leuke bijeenkomsten voor jongeren onder de 
noemer ‘Benefissa’, ledenpeilingen onder jonge leden, belteams voor nieuwe jonge leden. Buiten 
de Taskforce is ook via het gegroeide aanbod aan opleidingen en trainingen, bijvoorbeeld via 
Project20, ingezet op het binden van mensen die verandering teweeg willen brengen met concrete 
projectplannen aan de partij. 

Toekomstlabs / Zeker zijn van een eerlijke toekomst 

Om permanente ideeënontwikkeling binnen de partij te blijven stimuleren organiseerden we ook in 
2020 onder de noemer ‘Toekomstlab’ een politieke Ledenraad in combinatie met ideeën 
uitwisseling binnen de PvdA georganiseerd. Vanwege de Coronapandemie was dit lab in het najaar 
van 2020 volledig digitaal. 

Ledendemocratie 

Op verzoek van het partijbestuur is in 2019 de tijdelijk werkgroep ledendemocratie ingesteld met 
de taakstelling: het evalueren en analyseren van de huidige staat van de ledendemocratie en op 
basis daarvan concrete aanbevelingen te formuleren ter verbetering. Middels kwalitatieve 
interviews en een survey, is de tijdelijke werkgroep tot een adviesrapport gekomen dat zij maart 
2020 presenteerde tijdens het congres. Eén van hun aanbevelingen was het aanstellen van een 
permanente werkgroep waarbinnen de aanbevelingen uit het rapport verder konden worden 
uitgewerkt. Het partijbestuur heeft dit advies ter harte heeft genomen en opvolging aan gegeven: in 
Juli 2020 werd de permanente werkgroep ingesteld. Zoals in het rapport van de tijdelijke werkgroep 
uiteen is gezet, staat zij in een lange traditie van werkgroepen en rapporten ter verbetering van de 
ledendemocratie. Op basis van het adviesrapport van de tijdelijke werkgroep, heeft het 
partijbestuur niet alleen een omvangrijke, maar ook een zeer instrumentele opdracht bij de 
permanente werkgroep neergelegd.  Zo werd de permanente werkgroep gevraagd om advies te 
geven over het aantal ledenraden per jaar, verjonging, ledenpanels, communicatie, het uitwerken 
van de term ontmoetingsdemocratie, nieuw format voor voorcongressen, criteria voor een 
motievolgsysteem, en nóg meer. Tevens werd gevraagd om te komen met budgettering van de 
activiteiten. In 2021 komt de werkgroep met een advies op dit dossier. 
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2. Structuur van de partij 
 

Partijbestuur 

Het partijbestuur bestond in 2020 uit de volgende personen:  
Nelleke Vedelaar: Partijvoorzitter  
Hélène Oppatja: Partijbestuurslid en vicevoorzitter  
Kati Piri: Internationaal secretaris  
Ard van der Tuuk: Penningmeester (tot maart 2020) 
John Hofmeyer: Penningmeester (vanaf maart 2020) 
Annemieke Wissink-Berkers: Partijbestuurslid (tot maart 2020) 
Harry Vogelaar: Partijbestuurslid  
Naima Ajouaau: Partijbestuurslid  
Osman Cifci: Partijbestuurslid  
Stella van Gent: Partijbestuurslid  
Hayte de Jong: Partijbestuurslid  
Kristina van der Molen: Partijbestuurslid  
Jimme Nordkamp: Partijbestuurslid (vanaf maart 2020) 
 
Q.q. leden 

Lodewijk Asscher: Politiek leider, fractievoorzitter Tweede Kamerfractie  
Mei Li Vos: fractievoorzitter Eerste Kamer  
Agnes Jongerius: Delegatieleider Nederlandse leden in de socialistische fractie in het Europees 
Parlement 
 

Adviserende leden:  

Klara Boonstra: Directeur Wiardi Beckman Stichting  
Arjen Berkvens: Directeur Foundation Max van der Stoel  
Luna Koops: voorzitter Jonge Socialisten (tot september 2020) 
Andrej van Hout: voorzitter Jonge Socialisten (vanaf september 2020) 
Leen Verbeek: Voorzitter Centrum voor Lokaal Bestuur  
 

Partijbureau 

Het partijbestuur is het door het congres gekozen orgaan dat belast is met de algemene leiding van 
de partij, het beheer van de partijorganisatie en het uitvoeren van taken en bevoegdheden die hem 
zijn toegewezen. Het Bestuurssecretariaat is verantwoordelijk voor de directe ondersteuning van het 
Partijbestuur. Het Partijbureau ondersteunt het landelijk PvdA-bestuur in de dagelijkse uitvoering.  
 

MT 

Het partijbureau werd gedurende het jaar 2020 geleid door het MT:  
Martijn Brandenburg: directeur 
André Plancius: teamleider team projecten  
Sebastiaan Timmermans: teamleider team communicatie 
Loeki Westerveld: team ondersteuning (vanaf januari 2020) 
Irma Hokke: controller, vanaf oktober tevens teamleider Administratieve Organisatie 
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Partijorganen en partijcommissies  

Binnen de PvdA zijn diverse commissies actief: 
 
De Verenigingsraad 
 
De Verenigingsraad heeft tot taak beslissingen te nemen over in de reglementen omschreven 
organisatorische en financiële aangelegenheden van de vereniging en om over andere 
organisatorische en financiële kwesties gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het 
partijbestuur. In 2020 heeft de Verenigingsraad de plannen concreet gemaakt door het benoemen 
van commissie rondom de thema’s financiën, strategie & ledendemocratie, communicatie, 
Actiecentra en ICT. Met als doel om de verdieping te zoeken op onderwerpen, tussentijds op thema 
de verbinding te zoeken met partijbestuur en partijbureau en om vanuit de eigen gelederen de 
leden van de Verenigingsraad advies te geven. Hoofdonderwerpen in de Verenigingsraad in 2020 
waren zoals te doen gebruikelijk het goedkeuren van de jaarrekening 2019 en de begroting 2021, 
adviseren over de doorontwikkeling van Mijn PvdA en de campagnetool, reflectie en advies op 
landelijke trajecten in de partij zoals het verkiezingsprogramma en de ledendemocratie. Bij elke VR-
vergadering werden de afgevaardigden op de hoogte gebracht over de voortgang in de campagne 
voor de Tweede Kamerverkiezingen en ook al in 2020 over de voorbereidingen op de verkiezingen 
voor de gemeenteraad in 2022. De Verenigingsraad deelde haar ervaringen met het congres, de 
politieke ledenraad. In fysieke en digitale variant. En tot slot fungeerde de Verenigingsraad als 
klankbord op plannen, ideeën en aanbod vanuit het partijbureau op relevante verenigingsthema’s 
zoals ledenwerving en -behoud, opleidingen, scouting, etc. etc. 
 
Het Presidium  
 
Het presidium bestaat uit negen leden, tweejaarlijks gekozen door het congres. Het presidium 
bereidt het traject naar het congres voor en leidt de discussies en de besluitvorming op het congres. 
Voorts is het presidium verantwoordelijk voor het leiden en modereren van de discussies in de 
Verenigingsraad en de Politieke Ledenraad. Het presidium komt met regelmaat bijeen. Het 
presidium is het orgaan dat toeziet op een goede en transparante naleving van 
besluitvormingsprocessen binnen de partij. Het fungeert ook als stembureau en stelt de uitslag van 
de ledenraadplegingen vast.  
Het Presidium werd vanaf januari 2019 voorgezeten door Rita Weeda. Martien Brander is 
vicevoorzitter.  
 
Beroepscommissie  
 
De beroepscommissie bestaat uit vier leden, gekozen door het congres voor een periode van vier 
jaar.  
 
Reglementencommissie  
 
De Reglementencommissie is een door het partijbestuur ingestelde commissie, die het partijbestuur 
gevraagd en ongevraagd adviseert over de statuten en reglementen van de PvdA.  
 

Commissie integriteit 

De PvdA hecht grote waarde aan integriteit van leden, volksvertegenwoordigers en bestuurders. Er 
is een permanente commissie integriteit die het partijbestuur gevraagd en ongevraagd advies kan 
geven over zaken die raken aan de integriteit. 
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Internationaal Secretariaat 2020 
 
Als het om bescherming gaat, kijken mensen vaak in de eerste plaats naar hun eigen land. Een reflex 
die te begrijpen is, maar niet een afdoende antwoord vormt. Het bestrijden van pandemieën als 
corona of klimaatverandering is namelijk onmogelijk zonder goede internationale samenwerking. 
Ook voor het bestrijden van ongelijkheid en het verdedigen van mensenrechten, twee kernpunten 
voor de Partij van de Arbeid, is samenwerking over de grenzen een vereiste.  
 
Het internationaal secretariaat (IS) heeft als taak de internationale samenwerking hoog op de agenda 
te houden. Dit geldt voor de discussie binnen de partij, de vorming van de politieke agenda en in het 
contact met internationale netwerken en zusterpartijen. Ondanks de reisbeperkingen die in 2020 
golden vanwege corona, heeft het IS op innovatieve manieren het internationale werk van onze partij 
kunnen voortzetten en intensiveren, en hiermee het internationale netwerk verder kunnen 
uitbreiden. Net als in voorgaande jaren is dit netwerk op verschillende momenten ingezet ten gunste 
van de partij en de politieke leiding.   
 
Europees Netwerk en internationaal netwerk 
 
Progressive Alliance en Party of European Socialists  
In 2020 bleven we actief lid van de internationale netwerken waarin het IS de PvdA vertegenwoordigt: 
de Progressive Alliance (PA) en de Party of European Socialists (PES). Kati Piri en Lodewijk Asscher 
fungeerden in 2020 als bestuursleden van de PA. Daarnaast nam het IS actief deel mee aan discussies 
en themabijeenkomsten binnen de PES, hierbij ondersteund door de gekozen PES-delegatie (tijdens 
het congres van maart 2020 zijn nieuwe leden gekozen) en de buitenlandwoordvoerders van de PvdA. 
Ook is Kati Piri voorzitter geworden van het buitenlandnetwerk van de PES, waarin overleg 
plaatsvindt tussen buitenlandwoordvoerders van zusterpartijen over actualiteiten op het gebied van 
(Europees) buitenlandbeleid. Een belangrijke actie die door de PvdA binnen de PES is genomen, is 
een brief die op initiatief van Lodewijk Asscher en de Zweedse premier Stefan Löfven – en samen met 
negen andere partijleiders van zusterpartijen (waaronder de Finse en Deense premier) - naar de 
voorzitter van de PES is verstuurd. In deze brief benadrukken de ondertekenaars het belang van een 
stevig rechtsstaatsmechanisme in de nieuwe EU-begroting voor 2021-2027, op het moment dat dit 
mechanisme dreigde te worden afgezwakt in de onderhandelingen. Deze brief heeft niet alleen een 
belangrijke discussie binnen de PES op gang gebracht, maar is ook aangehaald in zowel nationale als 
Europese media.  
 
Internationaal netwerk en contacten met onze zusterpartijen 
 
In samenwerking met de Tweede Kamerfractie en Eurodelegatie was het doel om in te zetten op het 
versterken van onze banden met zusterpartijen, door vaker bij hen langs te gaan of congressen te 
bezoeken. Vooral het aanhalen van de banden met de ‘Nordics’ (met name Zweden en Finland) was 
een belangrijke focus in zowel 2019 als in 2020. In dat kader heeft het IS in januari 2020 een 
midweekse studiereis georganiseerd naar Stockholm en Helsinki. Hieraan hebben ongeveer vijftien 
medewerkers van het partijbureau deelgenomen.  
Gezien de gelijkenissen tussen de maatschappijen in Scandinavië en Nederland en het feit dat in 
zowel Zweden en Finland op dit moment sociaaldemocraten aan de macht zijn, was het doel van de 
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reis om kennisuitwisseling tussen medewerkers van het partijbureau en hun ‘counterparts’ te 
bevorderen. Zo is er in gezamenlijke sessies kennis uitgewisseld over strategieën ten aanzien van 
campagnevoeren, sociale media, inhoudelijke prioriteiten en vrijwilligers coördinatie. De vergaarde 
kennis is aantoonbaar toegepast in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, en heeft 
bovendien geleid tot blijvende samenwerkingsverbanden tussen het partijbureau en collega’s bij 
zusterpartijen.  
Daarnaast is het internationale netwerk ook uitgebreid met nieuwe contacten met zusterpartijen 
buiten Europa. Zo hebben Kati Piri en Bert Koenders overleg gevoerd met Gregory Rusland, leider van 
de Surinaamse NPS-partij die onderdeel is van de nieuwe progressieve regering in het land. Ook heeft 
het IS het initiatief genomen om kennissessies te organiseren met vooruitstrevende politici/denkers 
als Ben Rhodes (oud-speechschrijver van Obama) en Dani Rodrick (Harvard-econoom). Deze sessies 
zijn bijgewoond door een brede vertegenwoordiging uit de partij, zoals de politieke leiding (Lodewijk 
Asscher, Nelleke Vedelaar en Lilianne Ploumen), en kandidaat-kamerleden als Kavish Bissewar en 
Mikal Tseggai.  
 
Netwerk binnen de partij 
 
De Buitenlandcommissie, het Netwerk Defensie en het Roze Netwerk zijn van groot belang voor het 
internationale werk van de PvdA. Het IS vormt de verbinding tussen de verschillende PvdA-
buitenlandwoordvoerders en deze netwerken, en heeft een actieve rol gespeeld bij de dagelijkse 
organisatie van de netwerken. Zo steunde het IS waar nodig de voorzitters van de netwerken bij het 
opzetten van vergaderingen en het uitnodigen van sprekers en kamerleden. In het geval van de 
Buitenlandcommissie heeft het IS sinds 2019 het secretariaat op zich genomen. Ook heeft de 
landelijke werkgroep Europa met behulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers, en met 
ondersteuning van het IS, een doorstart gemaakt. Daarnaast heeft het IS Rainbow Rose gesteund in 
haar voornemen om de jaarlijkse Algemene Vergadering in Maastricht te organiseren; helaas heeft 
deze in 2020 vanwege corona geen doorgang kunnen vinden.  Verder stuurden we geregeld 
(gemiddeld eens in de 4-6 weken) een nieuwsbrief uit naar leden met een interesse voor 
internationale onderwerpen. Tot slot heeft het IS in 2020 een klankbordgroep opgericht van een 
vijftiental jonge, talentvolle PvdA-professionals met interesse voor internationale politiek. Door 
middel van (online) gesprekken met inspirerende sprekers verdiepten we ons in relevante 
internationale thema’s en leverden we input aan de buitenlandwoordvoerders van de PvdA. Zo vond 
er bijvoorbeeld een Zoom-vergadering plaats met Eurocommissaris voor Migratie Ylva Johansson 
over het nieuwe Europese migratiepact, en met Agnes Jongerius over de relatie tussen de EU en 
China.  
 
Evenementen & online initiatieven  
 
Net als in 2019 was het doel om in 2020 enkele grote enkele (publieks)evenementen aangaande 
relevante internationale thema’s te organiseren. Helaas is het vanwege corona bij een groot fysiek 
event gebleven, namelijk het event over de rechtsstaat in Europa dat eind januari plaatsvond in 
Rotterdam. Tijdens dit event, genaamd ‘Democratie tussen hoop en vrees: de autoritaire verleiding’, 
kwamen meer dan 300 mensen bijeen in popcentrum Annabel om te luisteren en in gesprek te gaan 
met sprekers als Lodewijk Asscher, Sheila Sitalsing, Robert Biedron (de toenmalige Poolse openlijk 
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homoseksuele Poolse presidentskandidaat). De avond werd afgesloten met optredens van cabaretier 
Dolf Jansen en de Hongaarse Joci Papai en zijn band.  
Na de ingang van de lockdown lanceerde het IS een nieuw online platform genaamd ‘What’s Next’, 
waarin Kati Piri in samenwerking met Arjen Berkvens van de Foundation Max van der Stoel online 
gesprekken voerden met sprekers over de staat van de wereld tijdens en na corona. Te gast waren 
o.a. Frans Timmermans, de Turkse schrijfster Elif Shahak en de minister van buitenlandse zaken van 
Zweden Ann Linde. Daarnaast heeft het IS ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de PvdA de 
vierdelige podcast ‘Wereld te Winnen’ gemaakt. Hierin doken we met hoofdrolspelers van weleer als 
Jan Pronk, Jan Marinus Wiersma en Bert Koenders in het internationale verleden van de partij. Het 
idee van de podcast was om zowel het rijke internationale verleden van de partij aan te halen door 
middel van bijzondere verhalen (zoals het bezoek van Nelson Mandela aan Nederland dat op initiatief 
van Wim Kok plaatsvond), als de geleerde lessen toe te passen op de huidige wereld.   
 
Profiel politieke leiding  
 
In 2020 is belangrijk werk verzet met de inhoudelijke agenda in aanloop naar de Tweede 
Kamerverkiezingen van maart 2021. Vanuit het IS is ondersteuning geboden richting partijvoorzitter 
en fractie bij het organiseren van werkbezoeken en het opzetten van internationale contacten. Voor 
Lodewijk Asscher ondersteunde het IS bij de inhoudelijke voorbereiding van Europese debatten in de 
Tweede Kamer. Het IS ondersteunde de fractie door analyses te maken van de epidemiologische 
situatie in andere Europese landen. Daarnaast organiseerde het IS voor zowel Nelleke Vedelaar als 
Lodewijk Asscher werkbezoeken aan Brussel, waarbij o.a. afspraken op de agenda stonden met de 
Eurocommissaris voor economie Paolo Gentiloni, Eurocommissaris voor sociale zaken Nicolas Schmit 
en Brexit-onderhandelaar Michel Barnier. Verder trof het IS zowel organisatorische als inhoudelijke 
voorbereidingen voor een grote toespraak van Lodewijk Asscher in Boedapest over het belang van 
de rechtsstaat in Europa. Vanwege reisbeperkingen kon deze speech helaas geen doorgang vinden. 
 
Verder zorgde het IS ervoor dat Lodewijk Asscher’s essay ‘Hoe gaan we verder na corona?’ naar het 
Engels werd vertaald, en onder een breed internationaal netwerk werd verspreid. Naar aanleiding 
van dit essay, organiseerde het IS samen met collega’s van het partijbureau een hybride event in 
samenwerking met de Balie, waarbij de voormalig partijleider in gesprek ging met de Franse econoom 
Thomas Piketty over de groeiende ongelijkheid in de coronacrisis. Tot slot ondersteunde het IS 
Lodewijk Asscher bij zijn deelname aan het grootschalige ‘Progressive Governance Summit’ en bij een 
webinar van de ‘Foundation for European Progressive Studies’ (FEPS). Deze initiatieven tezamen 
versterkten de internationale agenda van de politieke leiding, en daarmee die van de partij. 
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4. Financieel beheer, Risicopreventie en reserves  
 
A. Structuur PvdA 
Statutair is bepaald dat de Vereniging Partij van de Arbeid één rechtspersoon is met een decentrale 
partijstructuur.  
Gewesten en Afdelingen zijn in principe autonoom in de besteding van de middelen die zij ter 
beschikking hebben gekregen van het partijbestuur, maar dienen zich daarbij te houden aan 
richtlijnen van het partijbestuur, omdat daar de financiële en juridische eindverantwoordelijkheid 
ligt. Deze richtlijnen kunnen betrekking hebben op voorschriften over de gang van zaken binnen de 
gewesten en afdelingen (beheer van de middelen, dubbele autorisatie bij hoge uitgaven, wijze van 
controle en verantwoording), zowel als op de relatie met het partijbestuur (het indienen van 
begrotingen en jaarrekeningen, het verschaffen van inlichtingen, etc.).  
 
 B. Geldstromen 
De financiering van de PvdA is afhankelijk van een aantal geldstromen. 

 De eerste geldstroom zijn de inkomsten uit de contributie van leden.  
 Een tweede voorname geldstroom is de subsidie die verstrekt wordt door het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en deels gebaseerd is op het aantal zetels in de 
Tweede Kamer en deels op het aantal subsidiabele leden van de partij.  

 Een derde geldstroom zijn de aanvullende en specifieke contributies van de politici 
 Een vierde geldstroom is die van het werven van fondsen.  

 
C. Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit twee reserves: de continuïteitsreserve en de bestemmingsreserve. 
Onder de continuïteitsreserve is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover het bestuur 
binnen de statutaire doelstellingen van de Vereniging Partij van de Arbeid vrij kan beschikken. Onder 
de bestemmingsreserves zijn reserves opgenomen waaraan door het bestuur van de vereniging een 
beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan. 
 
D. Bestemmingsreserve  
Er is besloten om met één bestemmingsreserve te werken, waaraan de geoormerkte gelden worden 
gedoteerd en waaruit ten gunste van campagnes onttrekkingen worden gedaan ter financiering van 
de landelijke verkiezingscampagnes voor het Europees Parlement, de Tweede en Eerste Kamer, de 
Provinciale Staten en de Gemeenteraad. Tevens worden uit deze reserve afdrachten aan afdelingen 
gefinancierd voor de GR-verkiezingscampagnes. 
Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves worden in de resultatenrekening verantwoord 
en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht. Wijzigingen in de 
beperking van de bestemming van de reserve, welke door de daartoe bevoegde organen of instanties 
worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt. 
 
E. Continuïteitsreserve  
De Continuïteitsreserve (ook wel Algemene reserve of weerstandsvermogen genoemd) wordt 
aangewend voor alles wat geen betrekking heeft op de Bestemmingsreserve en staat geheel ter vrije 
beschikking aan alle activiteiten die niet geformuleerd zijn voor de Bestemmingsreserve. 
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F. Procesjaarrekening en verslag 
Jaarlijks moet de PvdA voor 1 juli verantwoording afleggen, over de jaarlijkse subsidiegelden, aan het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) door middel van een door een accountant goedgekeurde 
jaarrekening/verslag.  
 

Het proces ziet er als volgt uit: 
- Start interim controle door accountant einde van het lopende jaar. Jaarlijks worden de cijfers 

voor de jaarrekening op een rij gezet. Uit dit overzicht blijkt waar (en hoe veel) geld uitgegeven 
is en hoe veel er binnengekomen is. De accountant controleert of alle uitgaven en inkomsten 
kloppen en geeft een verklaring af. Deze verklaring is belangrijk voor o.a. banken, en de 
overheid. De accountant controleert of de regels van de WFPP (wet financiering politieke 
partijen) worden nageleefd. 

- Na de interim controle volgt de eindcontrole, van de enkelvoudige en geconsolideerde  
jaarrekening over het voorgaande boekjaar door de accountant. 

- De door de accountant goedgekeurde jaarverslag gaat ter vaststelling naar het Partijbestuur. 
- Na het door het Partijbestuur vastgestelde jaarverslag gaat deze vervolgens ter goedkeuring 

naar de Verenigingsraad. 
- Waarna ter afsluiting het jaarverslag nogmaals ter goedkeuring aan het Partijbestuur wordt   

voorgelegd. 
- Voor 1 juli gaat het  door de accountant en Partijbestuur goedgekeurde jaarrekening ter 

verantwoording naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). 
 
G. Verslaglegging 
Tot het jaar 2017 viel de Vereniging PvdA qua regels voor de jaarlijkse verslaglegging onder 
 “Richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ640 voor organisaties-zonder-winststreven”. 
Sinds 2018 is de jaarlijkse verslaglegging binnen het regime komen te vallen van de  
 “Richtlijn voor de jaarverslaggeving  Kleine-organisaties-zonder-winststreven” (RkJ-C1).  
 
H. Effecten in 2020 op de organisatie op het landelijk partijbureau 
Het jaar 2020 kon op landelijk niveau worden afgesloten met een positief resultaat ad  
€  1.262.404.   
Alle inspanningen in de bedrijfs- en campagnevoering hebben een uitkomst opgeleverd die €  412.953 
gunstiger uitvalt dan bij het opstellen van de landelijke bedrijfsvoerings- en campagnebegrotingen 
2020 als haalbaar werd geacht.  
Dankzij dit resultaat is op landelijk niveau de noodzakelijke verbetering van de vermogenspositie van 
de vereniging gerealiseerd.   
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Onderstaand worden de landelijke baten en lasten beknopt weergegeven.  
 

 
 
Dankzij dit resultaat bedraagt het Eigen Vermogen op landelijk niveau per 31 december 2020 
€ 4.325.098 en is als volgt opgebouwd:  

 Continuïteitsreserve  € 3.134.760 
 Bestemmingsreserve  € 1.190.338 

 
H. Samenvatting cijfers Gewesten en Afdelingen 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet Financiering Politieke Partijen in 2013 wordt de feitelijke 
juridische verantwoordelijkheid van het Landelijk Bestuur voor het financiële reilen en zeilen van de 
gehele vereniging, dus zowel centraal landelijk als decentraal lokaal, zichtbaar gemaakt in één 
gezamenlijke jaarrekening, omdat de Vereniging PvdA samen met de Gewesten en Afdelingen één 
rechtspersoon vormen.  
Onderstaand worden de totale baten en lasten van de Gewesten en de Afdelingen afzonderlijk 
beknopt weergegeven. Ruim 98% van de door de lokale besturen ingediende jaarrekeningen werden 
door het Partijbureau goedgekeurd.  
De cijfers in de overige (nog niet goedgekeurde of nog niet ingediende) jaarrekeningen zijn wel 
meegenomen, maar nog onderdeel van het goedkeuringsproces.  
 
Door de Coronacrisis in 2020 en 2021 was het lokaal niet overal mogelijk de jaarrekeningen vooraf 
door Kascontrolecommissies te laten controleren en laten goedkeuren door de lokale Algemene 
Ledenvergaderingen (ALV). De goedkeuring van een hoeveelheid lokale jaarrekeningen werd 
daardoor noodgedwongen door het Partijbureau verleend onder de voorwaarden dat de verklaring 
van de Kascontrolecommissies later alsnog zal worden ingediend en de décharge van het lokale 
bestuur voor het gevoerde financiële beleid door de ALV’s later in het jaar alsnog plaatsvindt.   
 

Landelijke staat van baten en lasten 2020
Begroot Uitkomst Uitkomst

2020 2020 2019
€ € €

Baten
Contributies 4.131.000          4.365.504        4.309.185          
Overheidssubsidie 1.559.704          1.417.638        951.189             
Overige baten 795.319             821.596           993.204             
Totaal Baten 6.486.023          6.604.738        6.253.577          

Lasten
Algemene bedrijfskosten 987.646             997.781           1.310.451          
Partijbestuur en int. Secretariaat 352.706             322.365           309.580             
Directie en Bestuursondersteuning 2.035.557          1.877.110        1.637.865          
Team Projecten 1.081.862          1.208.666        1.138.478          
Bijdragen WBS en FMS 58.300               58.300             58.300               
Financiering Gew/Afd/Netwerken 818.500             555.227           422.549             
Landelijke bestede Campagnekosten 302.000             322.885           409.822             
Totaal Lasten 5.636.571          5.342.334        5.287.044          

Landelijk resultaat 849.452             1.262.404        966.533             
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De in hierboven onder G en H genoemde cijfers van de balans en staten van baten en lasten worden 
hierna in de hoofdstukken 5 en 7 nader toegelicht.  
 
I. Effect Coronacrisis op de organisatie 
Met het uitbreken van het Coronavirus gevolgd door de direct op te volgen maatregelen was ten 
tijde van het maken van de begroting 2020 geen rekening gehouden. Nu de begroting 2020 
gerealiseerd is en de organisatie terugkijkt naar het verloop van 2020 zien we geen substantieel 
negatief effect in het resultaat voor het jaar 2020 door het uitbreken van het Coronavirus. 
De organisatie heeft een omslag moeten maken. Van fysieke activiteiten naar digitale ontmoeting. 
Van kantoorwerk naar thuis werken. De fondsenwerving en het campagnevoeren gaan anders dan 
we gewend zijn. In alles wat we hebben ondernomen moesten we flexibel zijn en ook blijven. Deze 
andere manier van organiseren heeft tot een investering geleid om het digitaal werken mogelijk te 
maken voor 2020 maar ook in de toekomst. In de begroting 2021 hebben we rekening gehouden 
met wat de coronacrisis ons verder kan brengen. Na de realisatie van de begroting 2020 kon de 
organisatie de impact van het Coronavirus beter inschatten en overzien. De ontwikkelingen heeft de 
organisatie verwerkt in een geactualiseerde meerjarenbegroting. Daarin wordt nauwer ingezoomd 
op de potentiele risico’s en effecten op de financiële positie van de Partij in de komende jaren.  
 
Extra subsidie  
In 2019 is er een motie aangenomen om de subsidie aan politieke partijen vanaf 2020 tot en met 
2024 met 9 miljoen euro per jaar en daarna structureel met 5 miljoen euro te verhogen. In 2020 
heeft de Partij na indienen van een aanvraag met begroting een bijdrage van € 638.403 toegekend 
gekregen.  

Staat van baten en lasten van de gewesten en afdelingen 2020
Begroot Uitkomst Uitkomst

2020 2020 2019
Gewesten en afdelingen € € €
Baten

 Contributies Politici 521.041         545.742         530.806         
Afdrachten Landelijk Partijbureau 580.000         540.846         324.393         
Overige baten 218.917         114.030         300.008         
Totaal Baten 1.319.959      1.200.618      1.155.207      

Lasten
 Lokale organisatiekosten 356.736         206.973         290.339         
Lokale Campagnekosten 150.355         108.234         605.512         
Overige Activiteiten 801.325         211.373         306.253         
Totaal Lasten 1.308.415      526.580         1.202.103      

Resultaat gewesten en afdelingen 11.544           674.038         46.896-           
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5. Financiële uitkomsten 2020  
 
A.    Landelijke uitkomsten, exclusief gewesten en afdelingen 
De reeds in hoofdstuk 4 genoemde positieve ontwikkeling in 2020 van het landelijke resultaat ten 
opzichte van de landelijke Bedrijfsvoerings- en Campagnebegrotingen ad € 412.953 werd veroorzaakt 
doordat de  landelijke inkomsten € 118.716 hoger uitkwamen dan werd begroot en de landelijke 
uitgaven in totaliteit € 294.237 lager uitvielen dan werd begroot. 
De belangrijkste redenen hiervan zijn onderstaand weergegeven en worden verderop in dit verslag 
met cijfers onderbouwd: 
 
INKOMSTEN 

 Hogere ledencontributie, hoofdzakelijk doordat het ledental minder afnam dan in de 
begroting werd getoond;  

 Hogere subsidie van de overheid wegens herberekening 2019 en een extra subsidie bijdrage 
vanuit de in 2019 aangenomen ‘motie Jetten’; 

 Hogere inkomsten uit fondsenwerving. 
 
UITGAVEN 

 Lagere afschrijvingskosten en lagere algemene bureaukosten; 
 Lagere kosten Directie en Management;  
 Lagere kosten Team Ondersteuning en Diensten; 
 Lagere kosten Partijbestuur en Internationaal secretariaat; 
 Lagere afdrachten aan Gewesten en Afdelingen; 
 Lagere kosten stagiaires en vrijwilligers; 
 Hogere kosten Team Projecten door actief ledenwerving en intensivering onderzoek; 
 Hogere ICT kosten door outsourcing en digitale aanpassingen door Corona; 
 Hogere huisvestingskosten (met name veroorzaakt door aanpassing ruimtes werkvloer); 

 
Bestemming Landelijk Resultaat 2020 
Het Landelijk positieve resultaat ad €  1.262.404 is al volgt bestemd: 

 € 414.514 ten gunste van de Bestemmingsreserve, waarmee het eindsaldo van de Landelijke 
Bestemmingsreserve per 31-12-2020 op € 1.190.338 is gekomen, waarbinnen € 375.000  (3/4 
van € 500.000) is geoormerkt voor de GR-verkiezingen in 2022.) 

 € 847.891 ten gunste van de Landelijke Continuïteitsreserve, waarmee het saldo van de 
Continuïteitsreserve per 31-12-2020 uit op € 3.134.760 is uitgekomen. 

Het totale Landelijke Eigen Vermogen bedraagt aldus per 31-12-20 € 4.325.098 en is als volgt 
opgebouwd: 
 
Vaste Activa         €     179.603  
Vorderingen          €     567.699 
Liquide Middelen         €  4.233.405 
          €  4.980.707 
AF: 
Voorzieningen         €        12.009 
Kortlopende schulden        €      643.600 
Landelijk Eigen Vermogen       €   4.325.098 
 
 
 
 
 



19 
 

B. Begroting 2021 en toekomstig financieel beleid  
De begroting 2021 is door het Partijbestuur vastgesteld. Alle bedragen zijn voor 2021 opnieuw 
beredeneerd en berekend. Hierbij is uitgegaan van conservatieve, maar realistische uitgangspunten.  

BEGROTING 2021  

 
De eliminatieposten betreffen alle door het landelijke partijbureau en de gewesten en afdelingen 
begrote landelijke afdrachten.  
 
Opbrengsten 
De contributieopbrengst is in de begroting voor 2021 gebaseerd op 40.000 leden, die gemiddeld  
€ 106 contributie betalen.  
Het subsidievoorschot voor 2021 is gebaseerd op 40.300 subsidiabele leden, 9 Tweede Kamerzetels 
en is verhoogd met extra subsidie. 
In 2019 is er een motie aangenomen om de subsidie aan politieke partijen vanaf 2020 tot en met 
2024 met 9 miljoen euro per jaar en daarna structureel met 5 miljoen euro te verhogen. In 2020 heeft 
de Partij na indienen van een aanvraag met begroting een bijdrage van € 638.403 toegekend 
gekregen. 
De extra contributies van politici worden berekend op basis van 5,5% van hun politieke inkomens.  
 
Algemene kosten  
De kosten voor ICT zijn voor 2021 (exclusief personeel) begroot op € 492.793. Hiervan heeft  
€ 80.000 betrekking op afschrijvingskosten van onder andere de volgende systemen:  

 Waarvan € 22.500 betrekking heeft op de vervanging Microsoft Dynamics AX, 
 Decentralisatie ledenadministratie,  
 Aanpassing pvda.nl en MijnPvdA en - in beperkte mate - apparatuur.   

 
De bijdragen aan WBS en FMS zijn onveranderd opgenomen in de begroting 2021.  
Bij personeelskosten en activiteiten zijn de verschillende teams op persoonsniveau samengesteld en 
doorgerekend.  

Landelijk Gewesten + Eliminaties TOTAAL
 Afdelingen

Inkomsten
Contributies 100% 4.240.000 4.240.000
Overheidssubsidie 1.361.623 1.361.623
Fondsenwerving 342.000 90.241 432.241
Extra contributies politici 566.940 530.524 1.097.464
Afdracht van Partijbureau 590.000 -590.000 -          
Extra afdracht van Partijbureau 232.000 -232.000 -          
Overige baten 70.000 58.875 128.875
Totaal Inkomsten 6.580.563 1.501.640 -822.000 7.260.203

Uitgaven bedrijfsvoering
Partijbestuur 442.438 442.438
Directie/MT 461.898 461.898
Team Ondersteuning 637.960 637.960
Team Diensten 813.670 813.670
Team Projecten 1.331.036 1.331.036
Algemene Bedrijfskosten 1.022.353 1.022.353
Reguliere afdrachten 590.000 -590.000 -          
Activiteiten Netwerken en groepen 10.000 10.000
Afdrachten Activiteitenfonds en Partijkantorenpot 232.000 -232.000 -          
Lasten Gewesten en Afdelingen 1.167.644 1.167.644
Totaal Uitgaven 5.541.355 1.167.644 -822.000 5.886.999

Saldo Inkomsten en Uitgaven 1.039.208 333.996 1.373.204
 AF: Geoormerkte Inkomsten -908.940 -908.940
Resultaat Bedrijfsvoering Vereniging als geheel 130.268 333.996 -               464.264
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6. Bestuurlijke banden  
 
Bestuurlijke banden tussen PvdA en afdelingen en gewesten 
De PvdA kent per 31 december 2020 12 gewesten, 299 lokale afdelingen en 7 onderafdelingen.  
Gewesten en (onder-)afdelingen hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid. Zij verkrijgen jaarlijks op 
grond van ledenaantal een bijdrage vanuit de landelijke PvdA-kas, mits het lokale basiskapitaal op 31 
december van het afgelopen boekjaar binnen de daarvoor geldende criteria blijft.  
De statutaire structuur staat al beschreven in Hoofdstuk 4. 
 
Banden tussen de PvdA en de neveninstellingen en/of verbonden partijen 
Binnen de subsidie die de PvdA van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) ontvangt, zijn tevens de door BZK vastgestelde bedragen voor de Wiardi Beckman Stichting 
(WBS), de Foundation Max van der Stoel (FMS) en de Jonge Socialisten (JS) opgenomen. Het 
partijbestuur verstrekt daarnaast jaarlijks ook nog een algemene financiële bijdrage uit eigen 
middelen aan WBS en FMS. 
Vanaf begin 2020 ontvangt de PvdA als gevolg van de motie-Jetten extra subsidie. Het bestuur van 
de PvdA besloot op 2 maart 2020 een deel van die subsidie uit te keren aan de neveninstellingen 
WBS, FMS en de JS. Bij brief dd. 3 september 2020 verzocht de directeur van de WBS, de uitkering te 
continueren in overeenstemming met de eerder gemaakte afspraken. Deze behelsden een positieve 
houding inzake voortzetting onder gelijke omstandigheden en besteding van de gelden. Een en ander 
teneinde de WBS (en de op de subsidie aangetrokken collega’s) juridische en financiële zekerheid te 
bieden. Deze afspraak werd ook voor 2021 gecontinueerd. 
WBS heeft zelfstandige huisvesting in Den Haag waar CLB onderhuurder is. De andere 
neveninstellingen en/of verbonden partijen maken gebruik van de huisvesting, ICT en 
(salaris)administratie van de PvdA. Door WBS, FMS en CLB wordt daar een kostenvergoeding voor 
betaald. Bovendien fungeert het Team Financiën van de PvdA als administratiekantoor voor de 
neveninstellingen en/of verbonden partijen en heeft uit dien hoofde een rekening-courant 
verhouding met hen. 
De PvdA staat niet garant voor neveninstellingen en/of verbonden partijen, heeft niet anderszins 
jegens derden verklaard verantwoordelijk te zijn voor de nakoming van verplichtingen die door de 
neveninstelling en/of verbonden partijen zijn aangegaan en heeft zich niet als medepartij opgesteld 
in contractuele verplichtingen van een neveninstelling en/of verbonden partij.  
De PvdA kan, behoudens vorenstaande bemoeienis, niet expliciet het operationele en financiële 
beleid van de neveninstellingen en/of verbonden partijen bepalen, waardoor aan de PvdA de 
economische voordelen van de neveninstellingen en/of verbonden partijen zouden toekomen. Om 
die reden vindt geen consolidatie plaats van de jaarrekening van de PvdA met de neveninstellingen. 
 
Financieel-administratieve banden tussen de PvdA, de gewesten, afdelingen en neveninstellingen 
De cijfers van de 306 (onder-)afdelingen en 12 gewesten zijn volledig samengevoegd met de 
landelijke cijfers tot één jaarrekening die de gehele Vereniging PvdA omvat, omdat het Partijbestuur 
statutair de volledige juridische verantwoordelijkheid draagt voor alles wat in de vereniging plaats 
vindt. De verslaglegging geeft daardoor een goed inzicht in de financiën van de Gewesten en 
Afdelingen.  
De aandacht die het Team Financiën aan de compleetheid en juistheid van de lokale gegevens  moet 
besteden blijft onverminderd hoog. In 2020 heeft het Team Financiën helaas door de 
Coronapandemie niet steekproefsgewijs controles op locatie kunnen uitvoeren. Zodra het verloop 
van de pandemie het toestaat zal Team Financiën deze taak oppakken. 
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7. Jaarrekening Vereniging Partij van de Arbeid   
 
7.0  Jaarrekening voor de vereniging als geheel 
Op grond van het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Partij van de Arbeid zijn alle gewesten 
en afdelingen verplicht een jaarrekening op te stellen via het daartoe door de Vereniging ontwikkelde 
Online Administratiesysteem (OAS) en deze tijdig in te dienen bij het Team Financiën van het 
Landelijke Partijbureau.  
De jaarrekeningen van de gewesten en afdelingen worden door Team Financiën gecontroleerd en 
daarna samen met de financiële gegevens van het landelijke partijbureau geconsolideerd tot één 
jaarrekening die de Vereniging PvdA als geheel omvat.  
De nummers die in de staatjes tussen haakjes achter de diverse onderdelen worden getoond 
verwijzen naar verderop in het verslag volgende toelichtingen. 
 
7.0.1 Algemene toelichting bij de jaarrekening 2020 
Voornaamste activiteiten  
De Vereniging Partij van de Arbeid, is opgericht in 1946 te Amsterdam en vanaf 2020 gevestigd te  
‘s-Gravenhage. De vereniging is een politieke partij met een sociaaldemocratische grondslag die zich 
ten doel stelt haar beginselen, zoals deze nader zijn omschreven in het door haar congres 
vastgestelde beginselprogramma, te verwezenlijken door programma’s te formuleren die leidraad 
zijn bij het politiek handelen van de partij en haar vertegenwoordigers, door het selecteren en 
verkiesbaar stellen van vertegenwoordigers, door het leveren van bestuurders in het publieke 
domein, door het onderhouden van wisselwerking met de samenleving, alsmede door het in stand 
houden van de partijorganisatie en alle overige middelen die ten dienste van dat doel staan. 
 
Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen en overige voorschriften en richtlijnen 
in Nederland, voor zover deze van toepassing zijn op de PvdA.  De jaarrekening is opgesteld volgens 
de bepalingen van “Richtlijn voor de jaarverslaggeving  Kleine-organisaties-zonder-winststreven” 
(RkJ-C1), geldend voor Kleine Organisaties zonder winststreven.  
Alle bedragen luiden in euro’s. 
 
Continuïteit 
Door een aanzienlijk versoberde bedrijfsvoering en afstemming van het activiteitenniveau op de 
omvang van de (verwachte) inkomsten is in 2020 het herstel van het eigen vermogen van de 
Vereniging verder gerealiseerd van€ 3.062.693 eind 2019 naar € 4.325.098 per einde van dit jaar.  
De begroting 2021 is zo opgesteld dat de continuïteitreserve gehandhaafd blijft.  
 
Treasurystatuut 
In 2019 is een door het Partijbestuur goedgekeurd treasurystatuut opgesteld. Met als doel een 
verantwoord en adequaat beheer van haar financiële middelen. In het treasurystatuut is de 
treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van het aanwijzen van verantwoordelijkheden en het 
benoemen van handelingsvrijheid. Jaarlijks zal een korte verantwoording hiervan in het jaarverslag 
worden weergegeven.   
In 2020 is er meer dan een miljoen bij de ASN op een spaarrekening gezet vooral omdat het een 
duurzame bank betreft. De Rabobank blijft vooralsnog onze huisbank maar we blijven onderzoeken 
of er een overstap naar een duurzame bank  mogelijk is. Vanwege de hoeveelheid rekeningen die de 
PvdA onder zijn beheer heeft en de complexiteit die dat met zich mee brengt, is het (nog) niet 
mogelijk voor een andere bank om ons te kunnen  faciliteren. In 2020 kregen we voor het  eerst te 
maken met negatieve rente over de hoogte van het saldo op onze bankrekening. We houden de 
ontwikkeling van de rentestand scherp in de gaten. 
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7.0.2 Grondslagen voor consolidatie en verbonden partijen 
 
De jaarrekeningen van de gewesten en de afdelingen die geen eigen rechtspersoonlijkheid bezitten 
zijn, zoals hiervoor reeds aangegeven, samengevoegd tot één jaarrekening voor de Vereniging Partij 
van de Arbeid.  
In deze jaarrekening zijn de transacties tussen het landelijke partijbureau, de gewesten en de 
afdelingen derhalve geëlimineerd. 
 
De Vereniging Partij van de Arbeid heeft een relatie met een aantal neveninstellingen en/of 
verbonden partijen. Omdat daarbij geen sprake is van overheersende zeggenschap of feitelijke 
beleidsbepalende invloed worden de jaarcijfers van deze entiteiten niet met de jaarrekening van de 
Vereniging Partij van de Arbeid geconsolideerd. 
Het betreft de volgende entiteiten: 
 Vereniging Centrum voor Lokaal Bestuur in de Partij van de Arbeid (CLB) 
 Stichting Foundation Max van der Stoel for Democracy, Development and Dialogue (FMS) 
 Wiardi Beckman Stichting (WBS) 
 Vereniging ‘De Jonge Socialisten’ (JS) 
 Stichting Dr. J.M. den Uyl lezing (UYL) 
 
7.0.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde 
kostprijs. 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen ervan naar de Vereniging Partij van de Arbeid zullen toevloeien en de waarde 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen 
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 
middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Baten worden in de Staat van Baten en Lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en 
alle, of nagenoeg alle, risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden 
activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt 
voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen 
en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.  
 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden regelmatig beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor 
de herziening gevolgen heeft.  
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Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten bij Vereniging Partij van de Arbeid vorderingen, liquide middelen, 
en kortlopende schulden.  Deze worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde inclusief 
direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct 
toerekenbare transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Na de 
eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.  
 
Verstrekte leningen en overige vorderingen 
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op 
basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.  
 
7.0.4 Materiële en immateriële vaste activa 
 
De materiële en immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs- of 
vervaardigingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden 
berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de 
economische levensduur. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  
•  Inventaris:    20%  
•  Hardware:    25%  
•  Software:    25% 
 
Bijzondere waardeverminderingen 
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere 
waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden 
dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdientijd van activa die 
in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte 
contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.  
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de 
toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil 
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.  
 
7.0.5 Vorderingen 
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het 7.03 Grondslagen 
voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 
 
7.0.6 Reserves  
Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de Continuïteitsreserve en 
Bestemmingsreserve. 
Onder de Landelijke Continuïteitsreserve is opgenomen dat deel van de reserves, waarover het 
landelijk bestuur binnen de statutaire doelstellingen van de Vereniging Partij van de Arbeid vrij kan 
beschikken. 
 
Onder de Landelijke Bestemmingsreserves zijn reserves opgenomen waaraan door het landelijk 
bestuur van de vereniging een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van 
de statuten zou bestaan. 
De resultaatsbestemming bij de gewesten en afdelingen, alsmede de omvang van dotaties en 
onttrekkingen  wordt in principe overgelaten aan de lokale besturen,  tenzij er voor het Landelijk 
(hoofd-) bestuur aanleiding is de opbouw van de vermogensstructuur van de Vereniging als geheel 
aan te passen, om aan de financiële en juridische verplichtingen van de als rechtspersoon te kunnen 
blijven voldoen.  
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7.0.7 Aanwending van bestemmingsreserves  
Uitgaven die worden gedekt uit Bestemmingsreserve worden eerst in de Staat van Baten en Lasten 
verantwoord en dan via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.  
Eventuele wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe 
bevoegde organen of instanties worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen de reserves 
verwerkt. 
 
7.0.8 Landelijke Bestemmingsreserve  
Er is besloten om ten behoeve van verkiezingen met één bestemmingsreserve te werken, waaraan 
de geoormerkte gelden worden gedoteerd en waaruit onttrekkingen ten gunste van een campagne 
worden gedaan.  
Het beschikbare saldo wordt aangewend voor de financiering van landelijke verkiezingscampagnes 
voor het Europees Parlement, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, de Waterschappen en de 
Gemeenteraad (inclusief herindeling). Tevens worden uit deze reserve de afdrachten aan afdelingen 
ten behoeve van Gemeenteraadsverkiezingscampagnes gefinancierd.  
 
7.0.9 Bestemmingsreserves afdelingen en gewesten 
Dit betreft bestemmingsreserves die door de besturen van de gewesten en afdelingen dienen te 
worden beheerd ten behoeve van lokale verkiezingscampagnes en eventueel aan andere door deze 
besturen vastgestelde doelen. 
 
7.0.10 Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te dekken.  
Een voorziening wordt in de balans opgenomen:  

 wanneer er sprake is van een in rechte afdwingbare verplichting die het gevolg is van een 
gebeurtenis in het verleden;  

 waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt;  
 waarvan het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 

geldmiddelen nodig is.  
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De 
voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De 
berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, leeftijd en kans van in dienst blijven.  
 
7.0.11 Kortlopende schulden  
De waardering van de kortlopende schulden is toegelicht onder 7.0.3 bij Grondslagen voor de 
waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling. 
 
7.0.12 Grondslagen voor de resultaatbepaling   
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der 
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij 
voorzienbaar zijn. 
 
7.0.13 Overheidssubsidies 
Overheidssubsidies worden - zodra er zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de 
vereniging zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden - in de balans opgenomen als vooruit 
ontvangen baten.  
De door de vereniging ontvangen subsidie betreft een subsidie op basis van de Wet financiering 
politieke partijen.  
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7.0.14 Personeelsbeloningen / pensioenen  
 
Nederlandse pensioenregelingen 
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die 
periode aan de pensioenverzekeraar verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde 
premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de 
op balansdatum al betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende 
actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de verzekeraar of van 
verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.  
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele 
verplichtingen ten opzichte van de verzekeraar en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat 
voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de 
omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van 
additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met de 
verzekeraar, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) 
toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van 
de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af 
te wikkelen.  
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij de pensioenverzekeraar wordt een vordering 
opgenomen als de vereniging de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat 
het overschot naar de vereniging zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.  
 
7.0.15 Belastingen 
De activiteiten van de Vereniging zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting en omzetbelasting.  
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7.1  Balans 
(na bestemming van het resultaat) 

 

 
 

7.2 Staat van Baten en Lasten van de Vereniging Partij van de Arbeid  
 

 

Balans Vereniging Partij van de Arbeid (7.1)
€ € € €

Vaste activa (7.4.0)
Immateriële vaste activa bij Partij van de Arbeid 54.542 248.653
Materiële vaste activa Partij van de Arbeid 125.060 91.487
Materiële vaste activa Gewesten en Afdelingen 601 1.600

180.203 341.740
Vlottende activa 
Vorderingen Landelijk Partij van de Arbeid (7.4.1) 567.699 682.513
Vorderingen Gewesten/Afdelingen 81.011 64.966
Liquide middelen Landelijk Partij van de Arbeid (7.4.2) 4.233.405 2.536.851
Liquide middelen Gewesten/Afdelingen 2.984.908 2.323.997

7.867.024 5.608.327

Totaal activa 8.047.227 5.950.067

Passiva
Eigenvermogen (7.4.3)
Continuiteitsreserve Landelijk 3.134.760 2.286.869
Continuiteitsreserve Gewesten/Afdelingen 1.658.955 1.384.783
Bestemmingsreserves Landelijk 1.190.338 775.824
Bestemmingsreserves Gewesten/Afdelingen 1.321.167 921.301
Totaal Eigen vermogen 7.305.220 5.368.777

Voorzieningen (7.4.4)
Landelijke Jubileumvoorziening Partij van de Arbeid 12.009 16.010
Totaal Voorzieningen 12.009 16.010

Kortlopende schulden (7.4.5)
Landelijke kortlopende schulden (7.4.5.1) 643.600 480.802

Gewesten en Afdelingen 
Fractiegelden in beheer bij afdelingen 58.195 52.748
Kortlopende schulden Gewesten/Afdelingen 28.202 31.729
Totaal Kortlopende schulden 729.998 565.280

Totaal passiva 8.047.227 5.950.067

2020 2019

Staat van Baten en Lasten Vereniging Partij van de Arbeid (7.2)
Begroot Uitkomst Uitkomst

2020 2020 2019
Inkomsten (7.5.0) € € €
Contributies 100% 4.131.000 4.365.504 4.309.185
Totale overheidssubsidie (7.5.0.0) 2.031.300 2.078.893 1.401.072
Service-inkomsten neveninstellingen 60.000 60.900 65.039
Contributie CLB en Landelijke politici (7.5.0.1) 570.219 567.635 540.729
Fondsenwervingsactie 150.000 169.764 349.793
Rente en overige inkomsten (7.5.0.2) 15.100 23.297 37.643
Inkomsten Gewesten/Afdelingen (7.5.0.3) 1.319.959 1.200.618 741.658 
Totaal inkomsten 8.277.577 8.466.611 7.445.119

Uitgaven bedrijfsvoering (7.5.1)
Partijbestuur en int. Secretariaat  (7.5.1.0) 352.706 322.365 309.580
Directie/MT/Teams Ondersteuning+Diensten (7.5.1.1) 2.035.557 1.877.110 1.637.865
Team Projecten (7.5.1.2) 1.081.862 1.208.666 1.138.478
Neveninstellingen (7.5.1.3) 529.896 719.555 508.183
Bedrijfskosten Algemeen (7.5.1.4) 987.646 997.781 1.310.451
Reguliere Afdrachten en Activiteitenpot (7.5.1.5) 818.500 555.227 9.000
Bedrijfsvoering Gewesten/Afdelingen (7.5.1.6) 774.641 418.346 596.592
Totaal bedrijfslasten 6.580.807 6.099.050 5.510.149

Uitgaven tbv Campagnes (7.5.2)
Campagne PS 2019 -                      -                        205.980
Campagne EP 2019 -                      -                        203.842
Landelijke Campagne 300.000 319.004 -                      
Landelijke Afdrachten ivm herindeling 2.000 3.881 -                      
Sub-totaal Landelijke Campagnekosten 302.000 322.885 409.822

Campagnekosten Gewesten en Afdelingen 150.355 108.234 605.512
Totaal Campagnekosten 452.355 431.119 1.015.333

Totaal Resultaat Vereniging PvdA 1.244.416 1.936.442 919.637
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7.3 Resultaat Bestemming  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

7.3.1  Resultaatbestemming Landelijk Begroot Uitkomst Uitkomst
2020 2020 2019

€ € €
Dotaties aan Bestemmingsreserve Landelijk
CLB contributie t.b.v. Verkiezingsfonds 1,6% 475.886 473.540 454.848
Fondsenwerving Verkiezingen 170.000 169.764 284.526
Contributie extra leden agv lijsttrekkersverkiezing -                       -                         -                      
Bijdrage landelijke bestuurders en politici aan verkiezingsfonds 94.333 94.095 85.881
Totale Dotatie aan Bestemmingsreserve Landelijk 740.219 737.399 825.255

Onttrekkingen aan Bestemmingsreserve Landelijk
Afdrachten aan afdelingen ivm herindeling -2.000 -3.881 -                      
Campagne Tweede Kamer 2021 -300.000 -319.004 -409.822 
Onttrekking tbv Permanente Campagne -                       -                         -                      
Campagne Tweede Kamer Verkiezingen -                       -                         -                      
Totale Onttrekking aan Bestemmingsreserve Landelijk -302.000 -322.885 -409.822 

Mutatie bestemmingsreserve Landelijk 438.219 414.514 415.433

Mutatie Continuïteitsreserve Landelijk 411.233 847.891 551.100

 Resultaat boekjaar Landelijk 849.452 1.262.405 966.533

7.3.2 Resultaatbestemming Gewesten/Afdelingen Begroot Uitkomst Uitkomst
2020 2020 2019

€ € €
Dotaties aan bestemmingsreserve Gewesten/Afdelingen
Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds 2020 383.520 414.463 293.543
Totale Dotatie aan Bestemmingsreserve Gewesten 383.520 414.463 293.543

Onttrekkingen aan bestemmingsreserve Gewesten/Afdelingen
Onttrekking i.v.m.  verkiezingen -2.208 -14.597 -329.924 

Totale Onttrekking aan bestemmingsreserve Gewesten -2.208 -14.597 -329.924 

Mutatie bestemmingsreserve Gewesten/Afdelingen 2020 381.312 399.866 -36.381 
Mutatie bestemmingsreserve Gew./Afd.voorgaande jaren -                       -                         -                      
Totaal mutaties bestemmingsreserve Gewesten/Afdelingen 381.312 399.866 -36.381 

Mutatie Continuïteitsreserve Gewesten/Afdelingen 2020 381.312 272.050 -10.516 
Mutatie Continuïteitsreserve Gew./Afd. voorgaande jaren -                       2.123 -                      
Totaal mutatie Continuïteitsreserve Gewesten/Afdelingen 2020 381.312 274.173 -10.516 

 Resultaat boekjaar Gewesten/Afdelingen -                       674.038 -46.896 
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7.4 Toelichting op de balans  
 

 
 
Het Partijkantoor is in 2019 verhuisd naar het Leeghwaterplein 45 in Den Haag.  
 

 
 
Het beleid ten aanzien van het innen van de contributies is in 2020 aangescherpt. Dit houdt in dat 
voor achterstallige lidmaatschapsbetalingen gebruik wordt gemaakt van een extern bureau. Mede 
hierdoor is het debiteurensaldo sinds verleden jaar blijvend laag. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.0     Materiële en immateriele vaste activa
Inventaris Hardware Software Imm.activa Totaal

€ € € € €

Cumulatieve aanschafwaarde 236.099,81     366.763,40    1.980.852,29          134.725,00    2.718.441         
Cumulatieve afschrijvingen 174.898,04-     336.477,88-    1.772.468,93-          94.454,78-      2.378.300-         
Boekwaarde 1 januari 2020 61.201,77       30.285,52      208.383,36             40.270,22      340.140,87      

Investeringen 63.252,20       6.133,00         4.840,00                  -                   74.225               
Desinvestering cum. aanschafwaarde 84.726,42-       1.199,00-         -                            -                   85.925-               
Desinvestering cum. afschrijvingen 82.172,95       13.179,41      -                            -                   95.352               
Afschrijvingen 22.781,27       13.031,00      186.095,33-             12.856,20-      163.139-            
Totaal van de mutaties 83.480,00       31.144,41      181.255,33-             12.856,20-      79.487-               

Cumulatieve aanschafwaarde 299.352,01     371.697,40    1.985.692,29          134.725,00    2.791.467         
Cumulatieve afschrijvingen 197.679,41-     348.309,88-    1.958.564,26-          107.310,98-    2.611.865-         
Boekwaarde 31 december 2020 101.672,60     23.387,52      27.128,03                27.414,02      179.602,17      

Materiële vaste activa Immateriële vaste activa

7.4.1 Vorderingen 2020 2019
€ €

Debiteuren 18.169 64.047
Voorziening oninbare vorderingen AX -4.740 -12.277 
Te vorderen overheidssubsidie 423.913 209.779
Vooruit betaald  (7.4.1.0) 34.403 44.721
Leningen en voorschotten medewerkers 300 325
Depotbedrag  Post.nl*) 6.600 6.600
Te vorderen rente - 192
Rekening-courant neveninstellingen (7.4.1.1) 71.576 335.122
Overige vorderingen  17.478 34.005
Sub-totaal Landelijke Vorderingen 567.699 682.513

Vorderingen Gewesten en Afdelingen 81.011 64.966
Totaal Vordering Vereniging Partij van de Arbeid 648.710 747.479

*) Deze vordering loopt zolang de postbezorging door Post.nl wordt verzorgd.

LEDENVERLOOP 2020

01-01-20 41078
min -125

31-12-20 40953 Totaal aantal leden
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Kosten worden toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben. Op het balansmoment 
31 december al voor het nieuwe jaar betaalde kosten worden als vooruitbetaald op de balans gezet. 
In de bovenstaande opstelling zijn deze gespecificeerd.  
 

 
 
Jaarlijks streven wij er naar om de rekening-courantsaldi met de neveninstellingen zo dicht mogelijk 
bij € 0,-- te houden. Aan het einde van elk kalenderjaar worden de saldi met de neven afgestemd.  
 

 
 
De liquide middelen staan in principe ter vrije beschikking van het bestuur van de Vereniging.  
Het Landelijke Partijbestuur oefent echter geen rechtstreekse tekeningsbevoegdheid uit over de 
lokale financiële middelen, tenzij omstandigheden daartoe zouden nopen.  

7.4.1.0 Vooruit betaald Landelijk 2020 2019
€ €

Vooruitbetaalde huur Leeghwaterplein Den Haag 29.328 28.869
Vooruitbetaalde kosten ICT 4.162 15.309
Voorschot congres -                       -                         
Overige landelijk vooruitbetaalde kosten 913 543
Totaal Vooruit betaald Landelijk 34.403 44.721

7.4.1.1 Rekening-courant neveninstellingen 2020 2019
€ €

Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid -1.329 -4.774 
Foundation Max vd Stoel 56.069 287.742
Wiardi Beckmanstichting -                       -                         
Centrum lokaal bestuur 16.836 52.154
Totaal Rekening-courant neveninstellingen 71.576 335.122

7.4.2 Liquide middelen 2020 2019
€ €

Landelijke Kas 900 900
Landelijke Rekening-courant RABO 1.575.903 1.477.528
Landelijke Spaarrekeningen ASN en RABO 2.656.602 1.058.423
Sub-totaal Landelijke liquide middelen 4.233.405 2.536.851

Kas Gewesten/Afdelingen 2.178 2.513
Betaalrekeningen RABO Gewesten/Afdelingen 1.940.564 1.382.635
Spaarrekeningen RABO/ASN Gewesten/Afdelingen 1.042.166 938.849
Sub-totaal  liquide middelen Gewesten en Afdelingen 2.984.908 2.323.997

Totaal Liquide middelen Vereniging Partij van de Arbeid *) 7.218.313 4.860.848

*) De liquide middelen staan vrij ter beschikking aan de Vereniging
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7.4.3 Toelichting Eigen Vermogen (Reserves) 
 
Het eigen vermogen van de Vereniging Partij van de Arbeid is als volgt opgebouwd:  
 

 
 
Tot het aldus bestemmen van de resultaten is landelijk besloten door de Verenigingsraad en het 
Partijbestuur.  
In de Gewesten en Afdelingen zal later in 2021 daartoe alsnog besloten moeten worden door de 
lokale besturen en de Algemene Ledenvergaderingen. Deze ALV zijn in veel gevallen uitgesteld tot er 
versoepelingen vanuit de overheid komen zodat deze vergaderingen op een veilige manier gehouden 
kunnen worden. Inmiddels vinden er ook steeds vaker ALV vergaderingen op digitale wijze plaats.  
 

 
 
Binnen de PvdA geldt de volgende regeling ten aanzien van arbeidsjubilea.  
De medewerkers ontvangen op de volgende momenten een jubileumuitkering: 
 12,5 jaar een half maandsalaris 
 25    jaar een heel maandsalaris 
 40    jaar anderhalf maandsalaris  
 

 
 
 

EIGEN VERMOGEN EIND 2020 NA RESULTAATBESTEMMING 2020 2020 2020
 Landelijk  Afdeling/Gewest  TOTAAL 

 Saldo Continuïteitsreserve 1 januari  2020 2.286.869 1.384.783 3.671.652 
 Mutatie-saldo Continuïteitsreserve 2020 847.891 274.172 1.122.063 
Continuïteitsreserve 31 december 2020 3.134.760 1.658.955 4.793.715 

Saldo Bestemmingsreserve per  1 januari 2020 775.824 921.301 1.697.125 
Mutatie-saldo Bestemmingsreserve 2020 414.514 399.866 814.380 
Bestemmingsreserve 31 december 2020 1.190.338 1.321.167 2.511.505 

 TOTAAL EIGEN VERMOGEN 1 JANUARI 2020 3.062.693 2.306.084 5.368.777 
 Mutatie-saldo Eigen Vermogen 2020 1.262.405 674.038 1.936.443 
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 31 DECEMBER 2020 4.325.098 2.980.122 7.305.220

7.4.4  Voorzieningen 2020 2019
€ €

Landelijke Jubileumvoorziening
Stand 1 januari 16.010 18.765
Toevoeging/onttrekking -4.001 -2.755 
Stand 31 december 12.009 16.010

7.4.5 Kortlopende schulden 2020 2019
€ €

Landelijk 
Crediteuren 182.332 208.727
Af te dragen loonheffing 104.712 89.627
Stichting Den Uyl -3.218 2.711
Rekening-courant neveninstellingen -                       -                         
Diverse schulden en vooruit ontvangen (7.4.5.1) 359.774 179.737
Subtotaal Landelijke kortlopende schulden 643.600 480.802

Gewesten en Afdelingen
Fractiegelden in beheer bij afdelingen 58.195 52.748
Kortlopende Schulden Gewesten en Afdelingen 28.202 31.729
Subtotaal kortlopende schulden Gewesten en Afdelingen 86.398 84.478

Totaal Kortlopende schulden Vereniging 729.998 565.280
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Huurovereenkomst 
Vanaf  juni 2019 zijn we een meerjarige huurovereenkomst aangegaan voor 6 jaar aan het 
Leeghwaterplein 45 te Den Haag. 
 
Overige langdurige verplichtingen 
Deze verplichtingen houden verband met decentralisatie van de ledenadministratie, 
marketingdatabase en marketingcloud toepassingen.  
In verband met de outsourcing ICT werkzaamheden zijn meerjarige verplichtingen aangegaan. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.5.1 Diverse schulden en vooruit ontvangen 2020 2019
€ €

Landelijk
Te betalen accountantskosten 20.198 23.971
Vakantiegeld 94.509 74.267
Vakantiedagen 94.239 74.977
Te betalen kosten en vooruitontvangen 145.034 6.195
Overige Landelijke schulden 5.793 328
Totaal Diverse schulden en vooruitbetaald Vereniging PvdA 359.774 179.737

7.4.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 2020 2019
€ €

Periode < 1 jaar 322.474 332.820
1 jaar < periode < 5 jaar 837.432 1.045.200
Periode > 5 jaar - 102.186
Totaal van de verplichtingen 1.159.906 1.480.206
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7.5 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 

7.5.0 Inkomsten 

7.5.0.0 Overheidssubsidies 

De subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over 2020 is afhankelijk van het aantal zetels 
in de Tweede Kamer der Staten Generaal en het aantal subsidiabele leden van de PvdA en de Jonge 
Socialisten op 1 januari 2020.  
Voor de volledige subsidievoorwaarden wordt verwezen naar de Wet Financiering Politieke Partijen 
(WFPP). 
Subsidiabele leden zijn personen, die op 1 januari 2020 lid zijn en in 2020 minimaal 12 euro (voor de 
PvdA), respectievelijk 5 euro (voor de Jonge Socialisten, tussen de 14 en 27 jaar oud) aan contributie 
hebben betaald en ledenrecht hebben. De subsidie 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
wordt via deze jaarrekening als volgt afgerekend, inclusief eventuele correcties op voorgaande jaren:  
 
Subsidiabele leden bij de Vereniging Partij van de Arbeid op 1 januari 2020   40.070 
Subsidiabele leden bij Jonge Socialisten op 1 januari 2020       1.545 
  
7.5.0  Inkomsten 
 

 
 
De door de Vereniging ontvangen subsidie is een subsidie op basis van de Wet financiering politieke 
partijen.  
De bedragen die door het Ministerie worden vastgesteld voor WBS, JS en FMS zijn specifiek 
geoormerkt voor deze instellingen. 
Het Ministerie betaalt in het lopende subsidiejaar een voorschot van 80% van de voorlopige 
subsidietoekenning. De exacte bedragen worden altijd pas na afloop van het kalenderjaar definitief 
vastgesteld op basis van de subsidieverantwoording met, onder andere, dit jaarverslag. 
De PvdA had in 2020 40.126 subsidiabele leden en 9 zetels in de Tweede Kamer. De subsidie is 
vastgesteld tot en met het boekjaar 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5.0.0  Overheidssubsidies Begroot Uitkomst Uitkomst
2020 2020 2019

€ € €
Aandeel subsidie WBS 246.004 261.551 246.004
Aandeel subsidie JS 76.432 80.771 70.258
Aandeel subsidie FMS (WFPP) 149.160 136.933 133.621
Jettengelden -                       638.403 -                      
Aandeel subsidie Partij van de Arbeid 1.559.704 961.235 951.188
Totaal Overheidssubsidies 2.031.300 2.078.893 1.401.072
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7.5.0.1 Contributie Politici en bezoldigd bestuurders  
 

 
 
Alle politici betalen verenigingscontributie die in principe is gerelateerd aan het totale inkomen en 
een aanvullende en specifieke contributie die is gerelateerd aan het politieke inkomen.  
Voor gemeentelijk, provinciaal, of waterschap functionarissen (CLB-leden) gaat het om 3% van dit 
politieke inkomen. Deze 3% gebruikt de PvdA als volgt: 

 1,6% wordt aangewend voor aanvulling van de landelijke  bestemmingsreserve verkiezingen; 
 1,4% gaat naar het Centrum voor Lokaal Bestuur.  

 
Daarnaast betalen CLB-leden in principe 2,5% specifieke contributie direct aan hun Afdeling of 
Gewest ter financiering van hun lokale verkiezingen.  
Eerste en Tweede Kamerleden, bewindspersonen, leden van de Fractie in het Europees Parlement, 
Eurocommissarissen en bezoldigde leden van het Partijbestuur betalen eveneens een aanvullende 
contributie van 3% en daarboven een specifieke contributie van 2,5%. Verschillende functionarissen 
betalen bovendien vrijwillig een hogere dan de rekenkundig bepaalde bijdrage.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5.0.1 Aanvullende Contributie politici/bestuurders Begroot Uitkomst Uitkomst
2020 2020 2019

€ € €
Contributie landelijke politici en bezoldigd bestuurders (5,5%) 94.333 94.095 85.881
Aanv. contributie CLB-politici (1,6% voor verkiezingsreserve) 475.886 473.540 454.848
Totaal Contributie politici en bezoldigd bestuurders 570.219 567.635 540.729

7.5.0.2 Overige inkomsten Begroot Uitkomst Uitkomst
2020 2020 2019

€ € €
Overige inkomsten 15.000 23.288 36.094
Financiële versterking vanuit de vereniging -                       -                         -                      
Deelnemersbijdragen opleidingen -                       -                         1.350
Rente opbrengsten 100 9 199
Sub-totaal overige landelijke inkomsten 15.100 23.297 37.643

Financiële versterking Landelijk Partijbureau -                       -                         -                      
Totaal overige inkomsten Vereniging PvdA 15.100 23.297 37.643
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7.5.1 Organisatiekosten 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5.1.0 Partijbestuur en Internationaal Secretariaat Begroot Uitkomst Uitkomst
2020 2020 2019

€ € €
Salariskosten en sociale lasten 242.206 224.379 199.731
Overige organisatiekosten 33.000 33.182 69.014
Reis en verblijfkosten partijdelegaties 45.000 18.943 5.515
Lidmaatschappen 17.500 30.814 35.057
Informatie leden, bijeenkomsten, debatten 15.000 15.047 262
Totaal Partijbestuur en Internationaal Secretariaat 352.706 322.365 309.580

7.5.1.1 Directie/MT/Teams Ondersteuning+Diensten Begroot Uitkomst Uitkomst
2020 2020 2019

€ € €
Salariskosten en sociale lasten 1.435.057 1.343.244 1.258.210
Overige organisatiekosten 22.000 6.495 171.126
Extern en juridisch advies 25.000 26.061 35.522
Scholing 50.000 30.050 -                      
Ondernemingsraad 5.000 -                         -                      
HRM shared Service Center 35.000 44.933 30.676
Personeelsverzekeringen/activiteiten/ ARBO 26.000 7.556 5.071
Congres 75.000 83.236 74.376
Politieke ledenraad 30.000 35.721 39.128
Ledenraadpleging 22.000 762 581
Project Ledendemocratie 20.000 25.655 8.213
Sociaal Democratische agenda 20.000 5.385 -                      
Parlementaire monitor 12.000 414 -                      
Lezingen en prijzen 8.000 4.000 4.000
Verenigingsraad 8.000 2.293 7.628
Post versterking Vereniging / Organisatieontwikkeling 200.000 208.086 -                      
Commissies 42.500 53.220 2.996
Totaal Directie/MT/Teams Ondersteuning+Diensten 2.035.557 1.877.110 1.637.528

7.5.1.2 Team Projecten Begroot Uitkomst Uitkomst
2020 2020 2019

€ € €
Salarissen en sociale lasten 824.862 907.134 834.772
Overige organisatiekosten 25.000 40.135 33.798
Electoraal onderzoek 10.000 36.843 -                      
Programmacommissie/Actiecentra 50.000 17.597 6.566
Rood 40.000 51.218 43.979
Fotografie en Vormgeving 5.000 2.013 5.467
Online inclusief specials 10.000 34.811 17.417
Versturen emails -                       -                         29.040
Spots en films vrijwilligers 10.000 8.776 -                      
Ledenwerving/ledenbehoud/Ledenraadpleging 32.000 63.458 52.266
Kosten Fondsenwerving -                       -                         65.266
Vrjiwilligersmanagement 10.000 9.136 21.223
Scholing afdelingen 25.000 15.449 907
Club Rood 30.000 22.095 22.743
Promotie 10.000 -                         5.034
Totaal Team Projecten 1.081.862 1.208.666 1.138.478
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Dit zijn de geoormerkte subsidiebedragen die in 2020 door de Vereniging Partij van de Arbeid aan 
de neveninstellingen zijn overgemaakt, alsmede de eigen bijdrage van de PvdA aan de 
neveninstellingen.  
 

 
 
 

 
 
Sinds 2018 is bij de reguliere afdrachten het automatisme in het betalen verlaten en wordt er vooraf 
een check op de lokale liquiditeitsbehoefte gedaan. 
Bij aanvragen van uitkeringen uit de Activiteitenpot wordt er eveneens een liquiditeitscheck 
uitgevoerd. Daarmee wordt een onnodige verschuiving van landelijk vermogen naar lokaal vermogen 
voorkomen.  
 
 

7.5.1.3 Neveninstellingen Begroot Uitkomst Uitkomst
2020 2020 2019

Bijdrage PvdA € € €
Wiardi Beckmanstichting 40.000 40.000 40.000
Foundation Max van der Stoel 18.300 18.300 18.300
Totaal Bijdrage PvdA 58.300 58.300 58.300

Subsidies van het Ministerie van Binnenlandse zaken 
Foundation Max van der Stoel (WFPP) 149.160 261.551 133.621
Jonge Socialisten 76.432 80.771 70.258
Wiardi Beckmanstichting 246.004 136.933 246.004
Bijdrage Jettengelden aan neven - 182.000 -
Totaal Subsidies t.b.v. Neveninstellingen 471.596 661.255 449.883

Totaal neveninstellingen 529.896 719.555 508.183

7.5.1.4 Bedrijfskosten Landelijk Algemeen Begroot Uitkomst Uitkomst
2020 2020 2019

€ € €
Afschrijvingslasten hardware 10.420 13.031 26.493
Afschrijvingslasten software 190.634 186.095 294.776
Afschrijvingslasten immateriele activa 20.809 12.856 17.724
Hosting 27.245 4.942 31.767
Webbeheer 264.948 296.763 50.815
Onderhoud en abonnementen ICT 55.698 67.352 328.061
Subtotaal kosten automatisering 569.755 581.040 749.636

Accountantskosten 35.000 28.180 34.768
Huisvesting 130.477 154.431 263.523
Afschrijvingslasten inventaris 22.000 22.781 23.635
Salariskosten niet actieve medewerkers 44.500 19.846 59.200
Stagiaires en vrijwilligers 35.000 24.723 21.792
Algemene bureaukosten+overige verzekeringen 150.914 166.780 157.898
Subtotaal Overige Bedrijfskosten 417.891 416.741 560.815

Totaal Bedrijfskosten Algemeen 987.646 997.781 1.310.451

7.5.1.5 Afdrachten aan Gewesten/Afdelingen/Netwerken Begroot Uitkomst Uitkomst
2020 2020 2019

Landelijk € € €
Activiteiten Netwerken en groepen 10.000 10.500 9.000
Landelijke Afdrachten en Activiteitenpot 808.500 544.727 413.549
Totaal Landelijke Afdrachten 818.500 555.227 422.549

Gewesten en Afdelingen
AF:Ontvangen Afdrachten en Activiteitenpot -808.500 -544.727 -413.549 
Totaal Afdrachten aan Afdelingen, Gewesten, Netwerken 10.000 10.500 9.000
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7.6 Toelichting Algemeen  
 
7.6.0 Personeelsbestand en Personeelskosten 
 
Op het Partijbureau waren eind 2020 45 personen in dienst, samen 39,47 Fte, waarvan 30,74 Fte in 
vaste dienst en 8,73 Fte in tijdelijk dienstverband.  
 

 
 
In de Wet financiering politieke partijen staat dat na afloop van het kalenderjaar wordt beoordeeld 
of de door de Vereniging bestede subsidie valt binnen de grenzen van de wet.  
Om deze beoordeling mogelijk te maken is hieronder een overzicht opgenomen van de 
belangrijkste activiteiten, waarvoor de subsidie in 2020 werd aangewend, waaruit blijkt dat het 
totaalbedrag van deze uitgaven ad € 51.167,-- de toegekende subsidie ad € 1.417.638 te boven 
gaat.  
 
 
 
 
 
 

7.5.1.6 Bedrijfsvoering Gewesten en Afdelingen Begroot Uitkomst Uitkomst
2020 2020 2019

€ € €
Organisatiekosten Gewesten en Afdelingen 379.076 344.347 940.664
Ledenwerving, -behoud en - raadpleging 111.229 48.152 58.244
Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA 127.184 82.263 124.619
Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA 77.910 31.672 36.697
Thematische vergadering/werkgroepen 79.241 20.145 41.879

774.641 526.580 1.202.103

Totaal Bedrijfsvoering Gewesten en Afdelingen 774.641 526.580 1.202.103

7.5.2 Uitgaven tbv Campagnes Begroot Uitkomst Uitkomst
2020 2020 2019

Landelijk € € €
Campagne EP 2019 -                       -                         203.842
Campagne PS 2019 -                       -                         205.980
Landelijke  Verkiezingen 300.000 319.004 -                      
Landelijke Afdrachten tbv herindelingsverkiezingen 2.000 3.881 -                      
Sub-totaal Landelijke Uitgaven tbv Campagnes 302.000 322.885 409.822

Gewesten en Afdelingen
Door Gewesten en Afdelingen ontvangen afdrachten Herindeling -                       -3.881 -                      
Promotie/campagne-uitgaven Gewesten en Afdelingen 150.355 108.234 605.512
Sub-totaal Uitgaven Gewesten en Afdelingen tbv Campagnes 150.355 104.352 605.512
Resultaat voorgaande jaren -                       -                         -                      
Totaal Uitgaven Vereniging PvdA tbv Campagnes 452.355 427.237 1.015.333

7.6.0  Personeelskosten Begroot Uitkomst Uitkomst
2020 2020 2019

€ € €
Salarissen (regulier) 1.849.428 1.940.442 1.732.770
Sociale lasten (regulier) 297.152 320.755 285.354
Pensioenlasten 322.270 288.891 247.434
Overige personeelskosten (incl. afvloeiing personeel) 77.775 88.541 119.600
Totaal Regulier 2.546.625 2.638.629 2.385.158

Totaal Personeelskosten 2.546.625 2.638.629 2.385.158
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

 

Aan: het bestuur van Partij van de Arbeid 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Partij van de Arbeid gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Partij van de Arbeid per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van € 8.047.227; 

2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020 met een resultaat van € 1.244.416 

(overschot); en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie  

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Partij van de Arbeid zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van 

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

 

− het bestuursverslag; 

− financiële uitkomsten 2020; 

− bestuurlijke banden. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 

verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland 

geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’ vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen 

en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’. In dit kader is het bestuur 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar werkzaamheden 

in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging te 

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 

wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers 

op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 

controleverklaring. 

 

Was getekend te Sliedrecht, 28 juni 2021. 

 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA 

 

 

 

Bijlage.  



ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van Partij van de Arbeid 

 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 

de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 

− het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 

en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 

het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 

zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

− het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging; 

− het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

− het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

− het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; 

− het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

 

 




