
• • Uit het partijbestuur van 2 en 6 februari 2004 

In de extra vergadering van 2 februari en de reguliere 

vergadering van 6 februari heeft het partijbestuur zich 

vooral beziggehouden met de kwestie Lazrak. 

Op 2 februari besloot het bestuur unaniem om het vertrouwen in 
Kamerlid Al i Lazrak op te zeggen en hem te vragen zijn zetel ter 
beschikking te stellen. Aanleiding daarvoor waren het uitgebreide 
feitenoverzicht van bemiddelaarTiny Kox, die nauwgezet de gang 
van zaken sinds het aantreden van Al i als Kamerlid in kaart had 
gebracht, en het verslag van Paulus Jansen over de weigering van 
Ali om het afgesproken gesprek met een delegatie van het bestuur 
te voeren. 
Vragen over de lessen die getrokken kunnen worden uit de affaire 
Lazrak en vragen over de rol van de fractievoorzitter werden om 
deze reden doorgeschoven naar de vergadering van 6 februari. 

Op 6 februari zijn er in eerste instantie veel vragen en uiteenlopende 
commentaren, en is er, na de uitleg van het DB, vooral instemming 
met de wijze waarop het dagelijks bestuur en de fractie de kwestie 
afgehandeld hebben. Geconcludeerd wordt dat er veel geduld is 
geweest met Al i Lazrak, dat er veel aandacht is besteed aan zijn 
coaching en dat er veel contacten met hem zijn geweest over de 
afdracht van zijn Kamerledenvergoeding. Het fractieteam is per 
saldo opgelucht dat er een streep onder het conflict gezet is, maar 
buitengewoon teleurgesteld over de negatieve publiciteit en het 
verlies van een Kamerzetel. 
Een belangrijke les die uit de kwestie getrokken moet worden, is dat 
de selectie van onze volksvertegenwoordigers nog beter moet. 
Mensen moeten bijvoorbeeld vooraf al blootgesteld worden aan wat 
ze als Kamerlid voor hun kiezen krijgen. Met het scouten van kandi
daten voor de komende verkiezingen - ook voor de gemeenteraden
moet dan ook nu al begonnen worden. 

In het verleden is afgesproken dat het dagelijks bestuur mandaat 
heeft om onder andere personele zaken af te handelen. Naar aanlei
ding van de verhoging van het Kamerledensalaris op basis van een 
besluit van het dagelijks bestuur wordt geconstateerd dat het partij
bestuur hiervan in kennis gesteld had moeten worden. Het partij
oestuur gaat opnieuw vaststellen over welke zaken het dagelijks 
bestuur gemandateerd is en hoe de informatievoorziening hierom
trent wordt geregeld. 

Statutair is het aan de Partijraad om Al i Lazrak te vragen zijn zetel 
ter beschikking van de SP te stellen. Er wordt besloten de eerstvol
gende Partijraad hietoe een voorstel voor te leggen. Een opzegging 
van het lidmaatschap door de vereniging is pas na dat besluit aan 
de orde. 

Asielvraagstuk 
Afgesproken wordt dat de SP landelijk en lokaaJ 
de protesten tegen het regeringsbeleid van harte 
ondersteunt, maar dat wij geen voortrekkersrol 
gaan spelen in het oproepen tot burgerlijke on
gehoorzaamheid. Op korte termijn organiseert de 
Tweede-Kamerfractie een scholing voor lokale SP
activisten, waarin het kabinetsbeleid en de opstel
ling van de SP nader worden toegelicht. 

Provincietour Overijssel 
De eerste etappe van de 12-provinciëntour van Jan 
Marijnissen verliep uitstekend. De programme
ring zal nog enigszins worden aangepast om de 
diversiteit te vergroten. 
Vanaf Limburg (maart) zal overal een avond gere
serveerd worden voor een gesprek met het SP-ka
der in de provincie. 

Europese verkiezingen 
De voordracht voor de lijst is inmiddels rond. 
Amendementen erop kunnen ingediend worden tot 
23 februari. De mediatrainingen voor de hoogst-ge
plaatsten op de conceptlijst zijn al begonnen. Een 
Europees 'handboek tomaat' komt er aan (informa
tie over wat wij bereikt hebben in Europa, wat 
andere partijen vinden, enz.) 

De campagne start met een postercampagne die 
aansluit bij de campagne 'Europa best wel belang
rijk'. Bijvoorbeeld: Europa, best wel dieronvrien
delijk, best wel duur, best wel ondemocratisch. 

Kort 
• De nieuwe regiobestuurders 

Rikus Brader (Gelderland-
2) en Henk van Gerven 
(Brabant Noordoost) 
worden welkom geheten 
als lid van het partijbestuur. 
In alle regiobestuurders
vacatures is nu voorzien. 

• Geconstateerd wordt dat de 
themagroepen op SPNET 
beter kunnen. De volgende 
vergadering spreekt het 

bestuur daar verder over. 
• Over het Huis der Historie 

komt eind februari een 
gesprek met geïnteresseerde 
mensen die mee willen den
ken hoe het te realiseren is. 

• Wie een weblog wil begin
nen moet eerst goed naden
ken of dat zinvol is, en 
vervolgens Herman Beekers 
inschakelen, zodat het 
meteen goed gaat. 
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