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INLEIDING 

In organisatorische en financiële verslagen van de Partij van de Arbeid 
nemen verkiezingen vaak een voorname plaats in. Dat zal in dit verslag 
niet het geval zijn. 
Vanzelfsprekend is er het afgelopen jaar veel werk verzet bij het uitvoe
ren van de vele huishoudelijke taken die een politieke partij kent en ook 
verzetten partijgenoten veel werk namens de Partij van de Arbeid in de 
vertegenwoordigende lichamen. 
De verslagperiode 1982-1983 heeft echter voor veel partijgenoten vooral 
in het teken gestaan van de permanente kampanje. 
De permanente kampanje is de uitwerking van de resolutie die is vastge
steld door de partijraad in januari 1983. In die resolutie zijn de hoofdlij
nen vastgelegd van het oppositiebeleid dat de Partij van de Arbeid wil 
voeren tegen het kabinet-Lubbers/Van Aardenne. 
De kernen van dit beleid zijn: · 
- het alternatief van de Partij van de Arbeid voor het regeringsbeleid is 

gericht op herverdeling van arbeid, stimulering van de ekonomie, be
houd van sociale zekerheid; 

- we willen onze maatschappelijke en politieke steun organiseren en ver
breden; 

- de samenhang of eenheid van het beleid dat vertegenwoordigers van 
de Partij van de Arbeid op verschillende niveaus voeren, moet worden 
bevorderd. 

De ledenkrant waarin de permanente kampanje op 21 februari 1983 werd 
gestart- onder de titel '"Wc komen d'r aan'" - kreeg veel aandacht. De 
toon van de krant werd gchch·Id- Yonral door andere partijen- maar de 
voornaamste doelen wc.rdcn bcn.·ikt: het was kiezers en leden duidelijk 
gemaakt dat de oppositieperiode er Yonr de Partij van de Arbeid niet een 
zou zijn van grote stilte en schudlll'rheid en de enquête waarmee de Par
tij van de Arbeid de nadeligl' inkomensdfekten van het bezuinigingsbe
leid van het kabinet-Lubbers in kaart wilde brengen, was volop in de be
langstelling gebracht. Duizenden rcaktics kwamen op de enquête binnen 
en de dikwijls onthutsende gegevens zijn samengebracht in de brochure 
"Geloof me, dit is armoe'". 
Naast deze informatie was ook belangrijk, dat vele partijgenoten buiten 
verkiezingstijd het kontakt met de kiezers hadden opgenomen en hadden 
laten zien dat de Partij van de Arbeid ook kan luisteren. Belangrijk was 
in dit verband dat de fraktie in de Tweede Kamer voorbeelden uit de bro
chure gebruikte in het debat over de Voorjaarsnota. 
Niet alleen de sociaal-ekonomische problemen hebben de partijgenoten 
de straat op gebracht. De grote demonstratie in Den Haag op 29 oktober 
1983 tegen de plaatsing van kernwapens heeft vele partijgenoten op de 
dag zelf in beweging gebracht en in de maanden daaraan voorafgaand be
reidden vele partijgenoten, dikwijls met leden van andere progressieve 
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partijen en van vredesgroepen, in hun woonplaats de demonstratie voor. 
Gelukkig was er loon naar werken en werd de demonstratie _een groot 
sukses. 
Dat de Partij van de Arbeid ook als ze landelijk in de oppositie is, veel 
macht en invloed in zich verenigt, werd duidelijk toen in maart ongeveer 
1000 partijgenoten bijeen kwamc.n om van gedachten te wisselen over het 
antwoord van socialistische gemeentebestuurders op de bezuinigingen en 
de verwachtingen die deze bestuurders hebben van hun partijgenoten in 
de Tweede Kamer. 
Hoewel.tot nu toe slechts één jaar ervaring is opgedaan met de permanen
te kampanje, kan worden gekonstateerd dat de permanente kampanje 
een goede mogelijkheid biedt om parlementaire en maatschappelijke ak
tiviteiten op elkaar te laten aansluiten. Voor het eerst sinds lange tijd 
heeft de permanente kampanje partijgenoten ertoe gebracht zich buiten 
verkiezingstijd naar de kiezer te begeven en zij hebben die kiezer ge
toond, dat de Partij van de Arbeid belangstelling heeft voor de kennis 
en ervaring diezij bezitten. 
Het is van groot belang dat de Partij van de Arbeid ook de komende jaren 
naar de kiezer toe gaat. Om informatie te verwerven en om duidelijk te 
maken waar de Partij van de Arbeid voor staat. 
Het zal zelfs noodzakelijk zijn om in de komende jaren deze aktiviteiten 
te intensiveren. Veel energie moet worden gestoken in het overleg van 
partijbestuur, fraktie in de Tweede Kamer, provincie- en gemeentebe
stuurders. Daarnaast moet- zoals reeds is vastgelegd in de partijraadsre
solutie van januari 1983- veel aandacht worden besteed aan het organise
ren en verbreden van onze maatschappelijke en politieke steun. In dit 
verband zal het winnen van leden een belangrijk onderdeel van onze akti
viteiten moeten worden. We hebben sinds 1970 het laagste aantalleden 
moeten afvoeren, maar daar staat tegenover dat ook het aantal nieuwe 
leden een laagte-rekord te zien geeft. 
Voor de vele aktiviteiten die de Partij van de Arbeid juist nu het minder 
goed gaat moet ontplooien, moet de partij zo sterk mogelijk zijn. Daar
voor moeten leden gewonnen worden. De mogelijkheden daarvoor het 
komend jaar lijken gunstig: de trouw en werklust van de huidige leden 
is groot, ons alternatief krijgt steeds meer steun van deskundigen en vele 
kiezers geven hun steun aan de Partij van de Arbeid. 

WIMVAN VELZEN 
sekretaris 



PARTIJBESTUUR 

Samenstelling 

In januari 1983 legde Bram Peper het lidmaatschap en daarmee tevens 
het tweede-vice- voorzitterschap van het partijbestuur neer. Hij werd tot 
aan het kongres in april1983 opgevolgd doorJan van Bergen. 
Op 30 september 1983 werd het partijbestuur gevormd door: 
mw.N.G. Barendregt 
*M.J.v.d.Berg, voorzitter 
*mw .C.I.Dales, tweede- vice-voorzitter 
mw.B.Geugjes 
mw .A. Goedmakers 
')mw.J.H. Hoogendoorn-Herfkens, bestuurslid belast met werk met 
vrouwelijke leden. 
mw.T.Netelenbos 
mw.J.van Nieuwenhoven 
*C.Poppe, eerste vice-voorzitter 
H.J.Roethof 
*F.Rottenberg, tweede sekretaris 
mw. W .Ruygrok, tweede internationaal sekretaris 
J.Schaefer 
mw .M.G .Schröder, tweede penningmeester 
mw.M.Sint 
P.Smulders 
*M. van Traa, internationaal se kretaris 
')J.M.den U.yl, fraktievoorzitterTK 
*W.J. van V elzen, sekretaris 
*W.A.Verrneend, penningmeester 
W.v.d.Zandschulp 
De met* aangegeven leden vormen het dagelijks bestuur. 
Ingevolge artikel 35 van de statuten woonden p.g. J .M.den Uyl als voor
zitter van de Tweede Kamerfrak tie. en pge. J. Hoogendoorn- Herfkens als 
bestuurslid belast met het werk met de vrouwelijke leden de vergaderin
gen van het dagelijks bestuur bij. Zij hadden een adviserende stem. We
gens ziekte werd de plaats van pge. Hoogendoom waargenomen door de 
plaatsvervangend landelijke kontaktvrouw G.Werkman-Faber. Zij had 
in de pb-vergaderingen een adviserende stem. 
Ingevolge artikel50 van het huishoudelijk reglement woonden pg. J.van 
den Berg als direkteur van de Wiardi Beekman Stichting en Margo 
Vliegenthart als vertegenwoordiger van de Jonge Socialisten de partijbe
stuursvergaderingen bij. Zij hadden een adviserende stem. 
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Verdeling taken partij bestuur 

De kursief gedrukte namen zijn die van hen, die de besluitvorming in het 
partijbestuur voorbereiden of die voorbereiding koördineren. 

INDELING BELEIDSTERREINEN 
Overheid-burger: Roethof 
Kie.Ombudswerk: Roethof, Dales 

Sociaal-ekonomisch: Sint, Poppe 
Kie. midden- en kleinbedrijf: Barendregt, Schaefer 
Funktionele werkgroep werkgelegenheid en bedrijfsdemokratisering: 
Smulders, Poppe, Sint 
Kontakten met de vakbeweging: Schröder, Van de Zandschulp, Smul
ders, Van den Berg, Van V elzen, Schaefer, Poppe 
Intergewestelijk overleg sociaal-ekonomische aangelegenheden: Smul
ders, Schröder, Barendregt, Dales (Eerste taak: PB adviseren m.b.t. de 
meest gewenste werkwijze) 
Zeggenschap: Smulders, Poppe 
PB-kie.werkgelegenheid: (vz. Poppe, Vermeend, Hoogendoorn) 
PB-kie.jeugdwerkloosheid: (vz. Schröder) 
Kie. technologische vernieuwing: subgroep kie. werkgelegenheid Poppe 

Financieel-ekonomisch beleid: Vermeend 

Sociaal-kultureel: Netelenbos, Van de Zandschulp 
PB-kie. verzorgingsstaat: vz. Van den Berg 
Kie. kulturele minderheden: Schröder, Van de Zandschulp, Roethof 
Kie. mediabeleid: Van V elzen, Rottenberg, Van Nieuweohoven 
Funktionele werkgroep onderwijs: Netelenbos 
Kontakten met: 
VARA: Van Velzen, Van Nieuwenhoven, Rottenberg 
Nivon: Gcugjes, Poppe 
Gezondheidszorg: Barendregt 
Werkgroep kultuur: Van Nieuweohoven 

Niet onder te brengen vertegenwoordigingen: 
SGGP: Schaefer, Schröder 
JS: Schröder, Rottenberg, (Van V elzen) 
RV: Ruygrok, Geugjes, Roethof 
SVP: Dales, Rottenberg, (Van V elzen) 
WB: Guedmakers, Van Nieuweohoven 
Trefpunt: Poppe, Dales 
Werkgroep aktivering: Gocdmakers, Van Velzen 
Reglementenkommissie: Netelcnhos, Van Velzen 
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Partijpers: Roethof, Rottenberg, Sint, Van den Berg, Van Traa 
Personeelsaangelegenheden: Rotten berg, Netelenbos 
Financiële kommissie: Vermeend, Van Velzen 
Onafhankelijke kie. kandidaatstellingTweede Kamer: Van Velzen 
Onafhankelijke kie. kandidaatstelling Europese Parlement: Van V elzen 

VRO- verkeer-milieu: Schaefer, Goedmakers 
Funktionele werkgroep milieu en energie: Rotten berg, Goedmakers 
Funktionele werkgroep volkshuisvesting: Schaefer, Netelenbos 
Landelijk energie komitee: Goedmakers (voor het onderhouden van de 
kontakten, we zijn geen lid) 

Buitenland: Ruygrok, Roethof, Van Traa (db) 
Defensiekommissie: Van Traa 
EEG-kie: Van Traa 
Kie. ontwikkelingssamenwerking: Geugjes, Roethof 
Brede kommissie buitenland: Ruygrok, Roethof, Van Traa 
Stuurgroep Europese politiek: Ruygrok 
Kie. Berufsverbote: Roethof, Van de Zandschulp 
Latijns Amerika kommissie: Ruygrok, Goedmakers 
EVS: Geugjes, Van Traa 

Partijorganisatie: Netelenbos, Van Velzen 
Werkgroep organisatie: Netelenbos, Van Velzen 
Meerjarenplanning, prioriteiten: Netelenbos, Van V elzen, Dales, Schrö
der 

Machtsvorming en politieke strategie (w.o. maatschappelijke strategie): 
VandeZandschulp, Poppe, VandenBe.·g, Van Velzen 

Permanente kampanje: 
a) brainstormklub: Den Uyl, Van den Berg, Van Velzen 
b) naast Van den Berg en Van Velzen :zullen een aantal pb-ers medever
antwoordelijkheid krijgen 
Gesprekken vakbeweging: zie verder s::>ciaal-ekonomisch bij kontakten 
met de vakbeweging 
Progressieve samenwerking: Van de Za 1dschulp, Netelen bos, Dales 

Publiciteit en propaganda: Van den Berg, Rottenberg 
Europolka: Van Traa, Van den Berg, Van V elzen, Den Uyl, waarnemer: 
Ruygrok 
Aktiesekretariaat: Rottenberg, Van Velzen 
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Overzicht van de aan de gewà'Bn toegewezen kontaktpersonen van het 
partijbestuur 

PB-lid 

Barendregt 
Dal es 
Geugjes 
Goedmakers 
Netelenbos 
Van Nieuweohoven 
Poppe 
Roethof 
Rottenberg 
Ruygrok 
Schaefer 
Schröder 
Sint 
Smulders 
Vermeend 
Van de Zandschulp 

Gewestelijk toernee 

Gewest 

Rotterdam 
DenHaag 
Gelderland 

-- Noord-Holland-Noord 
Noord-Holland-Zuid 
Groningen 
Zeeland 
Noord-Brabant-Oost 
Amsterdam/Ovt:ri jssel 
Noord-Brabant-West 
Limburg 
Drente 
Overijssel/Amsterdam 
Friesland 
Zuid-Holland 
Utrecht 

In de verslagperiode heeft het partijbes:uur, vergezeld van medewerkers 
van het partijbureau tweemaal een ror de langs gewesten en afdelingen 
gemaakt. 
Teneinde te overleggen hoe pet uitstekende kontakt met de kiezers, ont
staan in de kampanje voor de TK-ved:iezingen in september 1982, be
houden zou kunnen worden, zijn in dect:mber 1982 een vijftal bijeenkom
sten belegd. Er is toen met de afdelingen van gedachten gewisseld in Rot
terdam (8 december), Assen (15 decem)er), Amsterdam (16 december), 
Eindhoven (17 december) en Apeldoorn (21 december). 
Bij de start van deze "permanente kampanje" hebben Wim van Velzen 
en Max van den Berg met name zaken als kiezersbezoek en ledenwerving 
aan de orde gesteld. 
In september en oktober 1983 heeft dit toernee een vervolg gekregen. De 
eerste twee fases van de permanente kampanje waren achter de rug, 
waarbij zeker de eerste fase een geweldige aandacht en publiciteit heeft 
gekregen. 
Om te vernemen hoe de afdelingen het ervaren hadden - de kernwapens 
en de grote demonstratie op 29 oktober- de derde fase voor te bereiden, 
van gedachten te wisselen over sociaal-ekonomische thema's als de mil
joenennota, aangekondigde bezuinigingen en de akties daartegen en te 
praten over de voorbereidingen van de Europese verkiezingen gingen 
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Max van den Berg en Wim van Velzen, vergezeld van bureaumedewer
kers, weer op stap. In 11 visites werden aangedaan: Roermond (14 sep
tember), Leeuwarden (15 september), Arnhem (19 september), Hooge
zand (21 september), Tilburg (23 septt:mber), Amsterdam (26 septem
ber), Goes (30 september), Assen (3 oktober), Utrecht (5 oktober), Rot
terdam (6 oktober) en Nijverdal (11 okto)ber). 

SOCIAALJAARVERSLAG 

Doel van het personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid van de Partij van je Arbeid stelt zich ten doel, met 
in achtneming van de eis van een goede funktionering van het partiJsekre
tariaat en daardoor van de partij-organi:>atie: 
a. de bevordering van de individuele ontplooiing en ontwikkeling van de 
medewerkers; 
b. het tot stand brengen en behouden van goede samenwerkingsrelaties. 

Met de als boven omschreven in de nota personeelsbeleid opgenomen 
doelstelling voor ogen is ook in de afgesloten verslagperiode gepoogd aan 
dat beleid zo goed mogelijk gestalte te geven. 

Arbeidsvoorwaarden 

De primaire en sekundaire arbeidsvo·xwaarden tussen de werkgever 
PvdA (en haar neveninstellingen) en ce werknemers zijn vastgelegd in 
een met de Dienstenbond FNV afgesloten CAO. 
De voornaamste voorwaarden luiden ab volgt: 
-De werktijd voor full-timers bedraagt '":·7 uur per week. 
In pt:incipe worden deze uren gemaakt in vier dagen per week van 8 uur 
en één dag van vijf uur. De achturige d:tg kan in glijdende werktijd wor
den gemaakt. De vijfurige dag, die niet mag leiden tot een vrije vrijdag
middag, wordt op een vooraf vastgestelde dag en vooraf vastgestelde 
uren gemaakt. 
-Overwerk wordtzoveel mogelijk in vrije tijd gekompenseerd. . 
- Het aantal vrije dagen waarop de medewerkers recht hebben bedraagt 
28per jaar. 
-Met toepassing van een systeem van funktieklassifikatie zijn de mede-• 
werkers ingedeeld in salarisgroepen me·: daaraan gekoppelde salarisscha
len. 
- Medewerkers die door ziekte of onge,al hun werk niet kunnen verrich
ten houden recht op hun volledige salaris over een termijn van één jaar 
voorzover ze nog geen jaar in dienst zijn en aflopend tot twee jaar voor
zover ze langer in dienst zijn dan vier jaar. 
- De werknemers die niet onder de wt:ttelijke ziektekostenverzekering 
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v~llen worden door de werkgever verzekerd voor kosten van medische 
hulp. · 
-De wederzijds in acht te nemen opzegtermijnen variëren, afhankelijk 
van de funktie, van één tot drie maanden. 
-Voor de medewerkers ouder dan 25 jaar is een pensioenverzekering af-
gesloten met de verzekeringsmaatschappij De Centrale. · 
-Voor scholing, vorming of studie kan een medewerker in aanmerking 
komen voor extra verlof en (gedeeltelijke) vergoeding van de studiekos
ten. 
- Als orgaan van overleg tussen de werknemers en de werkgever is de per
soneelsraad ingesteld. 

Wijzigingen in de CAO 

In de verslagperiode werden in de CAO enige wijzigingen aangebracht 
in de overwerkregeling, werd het bevallingsverlof met twee weken uitge
breiden werden enkele wijzigingen overeengekomen in verband met de 
arbitrage en werkwijze van de kommissie funktieklassifikatie. 
Tevens werd overeengekomen, dat negatieve effekten van loonmaatre
gelen op de loonsom in principe aan handhaving van werkgelegenheid en 
handhaving van arbeidsvoorwaarden van de partij en/of haar nevenin
stellingen ten goede zullen komen. In hoeverre besparingen ten gevolge 
van loonmaatregelen ten goede kunnen en dienen te komen aan uitbrei
ding van werkgelegenheid c.q. arbeidsvoorwaarden, zal jaarlijks in het 
CAO-overleg besproken worden. 

Personeelsverloop 

In de vakature hoofd voorlic*hting, die eerst tijdelijk werd vervuld door 
Evert Bosman, werd definitief voorzien door de benoeming van Peter 
Kramer. 
Bij de Rooie Vrouwen vertrok Hanneke Wildervanck, daardoor ont
stond een vakature waarin aan het einde van de verslagperiode nog niet 
was voorzien. Doordat de subsidie voor het emancipatieprojekt van de 
Rooie Vrouwen volgens plan werd beëindigd, vertrokken de emancipa
tiewerksters Joke van de Beek en Margreet Hagens. 
Ledenadministratrice Karin Piek besloot haar oude stiel van kleuterleid
ster weer te gaan beoefenen. Haar opvolging was aan het einde van de 
verslagperiede nog niet geregeld. 
Bij de WBS werd in een aan het begin van de verslagperiode aanwezige 
vakature voorzien door benoeming van wetenschappelijk medewerkster 
An Huitzing. 
Wetenschappelijk medewerker Paul Friese en assistent wetenschappelijk 
medewerker Edwin Wolffensperger verlieten de dienst van de WBS. 
Voor hen werden in de verslagperiode geen opvolgers benoemd. Ook di-
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rektie-sekretaresse Ludy van Boxel besloot haar geluk elders te beproe
ven. Zij werd opgevolgd door Ria Nijholt. 
Bij de SGGP was aan het begin van het verslagjaar eveneens een vakatu
re. Daarin werd voorzien door de benoeming van Anton Schuurman en 
Fred Verbakel in deeltijd. 
De JS nam afscheid van bureaumedewerkster Dink Pfister, die de studie
boeken weer heeft opgezocht. Ze werd opgevolgd door Yvonne Pi eters. 
De op het partijbureau te werkgestelde gewetensbezwaarden tegen de 
dienstplicht Stef Cornelissen (Aktiesekretariaat), Aart van Dam (EVS) 
en Ronald van Driel (JS) zwaaiden af en werden respektievelijk opge
volgd door Jan van Muilekom, Oerrit Vledder en Bart Schenke. Ook de 
SGGP kreeg hulp van een dienstweigeraar. Daar vervult René Went zijn 
vervangende dienstplicht. 
Arend Hilhorst, medewerker t.b.v. de ft:aktie in het Europese Parle
ment, werd tijdelijk uitgeleend aan de Tweede Kamerfraktie. Hans Wol
ters nam tijdelijk de plaats van Arend in. 
Ten behoeve van de aanstaande verkiezingen voor het Europese Parle
ment werd een tijdelijk arbeidskontrakt overeengekomen met de inmid
dels bij de EVS vertrokken dienstweigeraar Aart van Dam. 
Nienke Schmidt, die eerder de voorlichting kwam helpen bij de werk
zaamheden voor de permanente kampanje, werkte aan het eind van de 
verslagperiode tijdelijk op de afdeling personeelsbeheer, ter vervanging 
van de met zwangerschapsverlofzijnde Lid a van der Voorst. 

Overlegstrukturen 

Binnen het partijbureau funktioneren twee overlegorganen: 
- het COG (Coördinerend Overleg Geledingen), waarin de vertegen
woordigers van de verschillende geledingen elkaar informeren over hun 
werkzaamheden en tot koördinatie trachten te komen over zaken in het 
partijbureau die voor allen van belang (kunnen) zijn. 
- de personeelsraad, die het gehele personeel vertegenwoordigt in het 
overleg met de werkgever over onderwerpen- buiten de CAO - die voor 
het personeel van belang zijn. 

Overleg tussen werkgever en werknemers 

Ook in de afgelopen verslagperiode vond regelmatig overleg plaats tus
sen de werkgever en de personeelsraad. Ernstige problemen deden zich 
ook in deze verslagperiode niet voor. De diskussies gingen voornamelijk 
over invulling van de eerder doorgevoerde arbeidstijdverkorting, funk
tiewaardering en automatisering. 
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~ edezeggenschap 

Volgens de nota personeelsbeleid (die deel uit maakt van de CAO) heeft 
het partijbestuur instemming nodig van de personeelsraad ten aanzien 
van de besluitvorming in de bedrijfsorganisatie. Naast de werving en aan
stelling van nieuwe medewerkers, scholing, vorming, opleiding en 
loopbaanbegeleiding van medewerkers, de personeelsplanning e.d., om
vat dit ook de hierna genoemde specifieke beleidsterreinen: 
-werkgelegenheid en struktuurwijzigingen 
- demokratisering 
- personeelsbeleid 
- verenigingsbeleid voorzover het konsekwenties heeft voor het bedrijfs-
beleid. 
Voorts hebben de medewerkers inspraak in het opstellen van de begro
ting en de besteding van een eventueel overschot. Hiervoor bestaat een 
personeelswerkgroep welke alle stukken met betrekking tot de financiën 
ontvangt. De werkgroep heeft toegang tot de vergaderingen van de finan
ciële kommissie van de partij en van het dagelijks en partijbestuur voor
zover het de financiën betreft. Als regel woont één van de werkgroepsle
den de vergaderingen van de financiële kommissie bij. 

Kontlikten 

Konflikten van enige omvang hebben zich in het afgelopen verslagjaar 
niet voorgedaan. 

~edische begeleiding en ziekteverzuim 

De medewerkers van de partij en haar neveninstellingen ondergaan pe
!iodiek een geneeskundig onderzoek bij de medische dienst van de KL~. 
Medewerkers jonger dan 30 jaar eens Jer 3 jaar, tussen de 30 en de 40 
jaar eens per 2 jaar en ouder dan 40 jaar elk jaar. 
Medewerkers jonger dan 40 jaar kunnt:n desgewenst in aanmerking ko
men voor een jaarlijks onderzoek. 
Op grond van bovengennemde regeling werden in de verslagperiode 31 
medewerkers onderzocht. 
Nadat het aantal ziektedagen van medewerkers in dienst van de partij 3 
jaar achtereen was gedaald, gaf dit aantal in de afgelopen verslagperiode 
een lichte stijging te zien. Bedroeg het aantal ziektedagen over 198111982 
745, over 1982/1983 wasdit aanta1786. 

Vooral het herhaald hoge ziekteverzuim bij de medewerksters van het 
Rooie Vrouwenbureau baarde enige zorgen. Inmiddels zijn er redenen 
om aan te nemen dat hierin verbetering ;~al optreden. 
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Per afdeling of geleding zag net ziekteverzuim er als volgt uit: 

Aantal ziektedagen: In % van aantal werkdagen: 

Aantal ziekte- In % van aantal 
dagen: werkdagen: 

Personeelsbeheer 27 3,4 
Administratie 162,5 5,2 
Sekretarie 89 4,9 
Technische Dienst 37 7,1 
Huisdrukkerij 54 3,5 
Huishoudelijke Dienst 0,0 
Voorlichting 13 2,2 
Voorwaarts 31 4,0 
Medewerkers bestuur 42 2,7 
Medew. Rooie Vrouwen 217 17,6 
Medew. Internationaal Sekretariaat 35 6,7 
Aktiesekretariaat 4 1,5 
Medew. Europari.!Eur. verkiezingen 7 1,1 

Totaal partijbureau 786,5 5,7 

EVS 120 11,7 
SVP 61 3,9 
WBS 40 1,9 
SGGP 3 0,0 
JS 26 5,1 

Totaal neveninstellingen 250 4,0 

Overwerk 

Zoals onder arbeidsvoorwaarden is verneld, is het streven overwerk zo
veel mogelijk in vrije tijd te kompenserf n. 
Aan een werkne(e)m(st)er kan slechts maximaal voor de tegenwaarde 
van 10 ekstra vrije dagen aan overwerk in geld worden uitbetaald. 
In de verslagperiode bedroeg het aantal overwerkuren, incl. die van de 
neveninstellingen, 4092. · 
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Onderstaand volgt de vergelijkig met de cijfers van het vorige boekjaar: 

gewerkte overuren 
waarvan voor kongressen e.d. 
gekompenseerd in vrije tijd 

1981/1982 
6431 
2125 
4128 

1982/1983 
4092 

472 
2677 

(partij 2052) 
( neveninstellingen 625) 

Voor de in geld gekompenseerde oven ren, incl. die van de neveninstel
lingen, werd fl56.50S uitbetaald voor 1415 uren. In 1981/1982 waren deze 
cijfers fl90. 770 voor 2303 uren. 

Extra verlof 

Buitengewoon verlof 
Gebruikmakend van artikelll van de CAO werden in de verslagperiode 
de volgende vrije dagen opgenomen (ter vergelijking de aantallen van het 
voorgaande boekjaar): 

i.v.m. ziekte huisgenoot 
i.v.m. overlijden verwanten 
i.v.m. bevallingechtgenote 
i.v.m. huwelijksjubileum 
i.v.m. verhuizing 

Studieverlof 

1981.'1982 
3 
2 
3 

13 

1982/1983· 
5 

19 
4 
1 
6 

Slechts één medewerker maakte gebruik van de mogelijkheid voor studie 
extra verlofdagen op te nemen, in totaal nam hij 5 dagen op voor studie 
en 2 dagen voor het afleggen van het examen voor het praktijkdiploma 
boekhouden. 

Eén medewerkster was aan het einde van de verslagperiode met zwanger
schapsverlof. 

Huisvesting 

De vestiging van het partijbureau in 1980 aan de Nicolaas Witsenkade 
mag nog steeds een sukses genoemd worden. Wel dwingt het toenemen 
van het aantal medewerkers in deeltijd ons om zorgvuldig met de aanwe
zige ruimte om te gaan. 
Gelet op nog te verwachten andere arbeidstijdverkorting is op het punt 
van huisvestingsmogelijkheden waakzaamheid gewenst. 
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Personalia 

Bij het afsluiten van de verslagperiode waren de in dit verslag genoemde 
personeelskommissies e.d. als volgt samengesteld: 

Personeelsraad 
Lina Neetens 
Kitty van Opzeeland 
Marieke Schilp (voorzitter) 
Tineke Schrander (sekretaris) 
AnjaSeite 

Bestuur bedrijfsledengroep Dienstenbond FNV 
Peter de Groot (voorzitter) 
PaulKalma 
Leo van Lierop (lid onderhandelingskommissie) 
Erika V ersteeg 
Lida van der Voorst (sekretaris) 
Richard Vries (lid onderhandelingskommissie) 
Madeleine de Vries 

Kommissie funktieklassifikatie 
Bernard Hollebrand 
WillySmit 
Bob Suurhoff 

Werkgroep financiën 
Bernard Hollebrand 
JokeRuarus 
HarryVeen 
Siebrand Wiedijk 

Sociaal Fonds 
HenkBakker 
Willem Harlaar (penningmeester) 
Lina Neetens 
Hil Oasterveld (voorzitter) 
JokeRuarus (sekretaris)· 

Samenstelling partijbureau op 30 september 1983 

Medewerkers bestuur 
bestuursassistente Joke Ruarus 
ass. v.d. bestuursass. Margat Gunderman 
ass. v.d. voorzitter 1) Margat Dekker 
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ass. v.d. voorzitter 1) Annelies Kolk 
ass. v.d. sekretarisJennyvan Ringen 
ass. v.d. sekretaris Rob van Esseveld 
ass. v.d. internat. sekretaris 1) Gina van Tijn- Siegel 
ass. v.d. internat. sekretaris 1) Riet v.d. Zedde- Brinkman 

Voorlichting 
hoofd voorlichting Peter Kramer 
koörd. voorlichting lopie Rikkeiman 
redakteur Oebele de Jong 
stenotyp./ass. voorlichtingLine Vijlbrief 
medewerkster voorlichting 4) Inez Abell 
redaktrice partijpers 1) Tj arda Harmsma 

Aktiesekretariaat 
aktiemedewerker Bob Suurhoff 
dienstweigeraar Jan van Muitekom 

Rooie Vrouwen 
medewerkster Rooie Vrouwen A) 2) Ineke van Dijk 
medewerkster Rooie Vrouwen B) 2) vakature 
stenotypiste 2) Kitty van Opzeeland-Versteegh 
stenotypiste 2) Margreet Strijbosch 
adm. medewerkster 2) Lina Neeteos 

Service-apparaat 
beheerder Piet Knollema 
personeelsadministrateur 5)E'rits Scholten 
sekretariaatsmedew. personeelsbel. Lida van der Voorst 
technisch medewerker Johan Smitz 
medew. technische dienst 2 ) Ha jo Paul 
hoofd administratie Harry Veen 
plv. hoofd administratie Willem Harlaar 
loonadministrateur/kassier Leo van Lierop 
boekhouder Bert Vahl 
boekhoudk. medewerkster 6

) Ingrid Landegent 
boekhoudk. medewerkster Ti oe van Wakeren 
medewerker boekhouding Jan Smid 
koörd. ledenadministratie Wouter Wolterbeek 
plv. koörd. ledenadministratieIdaMeier 
medewerkster ledenadministratie Ada Brandsma 
medewerkster ledenadministratie Marjo Weterings 
hoofd huisdrukkerij Rinus van der Meuten 
plv. hoofd huisdrukkerij Henk Brinkman 
Ie medew. werkvoorbereiding Maaike Rittershaus 
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offsetdrukker/ reprogr. 3) Richard Vries 
offsetdrukker/reprogr. 3) Frans Wouters 
medew. werkvoorbereiding Henk Stijl 
medew. in/externe post 1) Anja Seite 
hoofd sekretarie 3) Reijnilde v.d. Pol 
plv. hoofd sekretarie 3) Klaaske Regnery 
medew. sekretarie 2) Coby Admiraal 
medew. sekretarie 2) Maria Dijkman 
medew. sekretarie Alie van Kammen 
medew. sekretarie 8) Marieke Schilp 
medew. sekretarie 1) Willy Smit 
recept./telefoniste 2 ) Peggy Fofana 
recept./ telefoniste 2) Madeleine de Vries 

Huisvesting 
konciërge/kantinebeheerder Eddy van Schagen 

Jonge Socialisten 

bureaumedewerker 6) Onno IJ ska 
bureaumedewerkster 2~ Yvonne Pieters 
scholingsmede werker ) Frans J acobs 

Stichting Vormingswerk 

koördinator Wim Bos 
vormingswerker 3) Peter de Groot 
vormingswerker Bernard Hollebrand 
vormingswerker 4) Hil Oosterveld 
adm. medewerkster 5) Tineke Schrander 
adm. medewerkster 1) LiaSnijders 

Wiardi Beekman Stichting 

direkteur Joop van den Berg 
sekretaresse Ria Nijholt 
sekretaresse V era van Lingt<n 
wetenschappelijk medewerker Paul Kal ma 
wetenschapp. medewerker Marnix Krop 
wetenschapp. medewerker Paul de Beer 

Sektie Gemeente, Gewest en Provincie 

sekretaresse Erika V ersteeg 
wetenschapp. medewerker Pieter Nieuwenhuijsen 
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wetenschapp. medewerker 1) Anton Schuurman 
wetenschapp. medewerker 1) Fred Vertakel 
dienstweigeraar René Went 

Evert Vermeer Stichting 

koördinator 7) Wout Nijland 
welzijnswerker Siebrand Wiedijk 
vormingswerker Maart je van Putten 
t.a.p.-kracht Verona Groverman 
dienstweigeraar Eric Hees 
dienstweigeraar Gerrit Vledder 

medewerker Europees Parlement Aren.j Hilhorst 
medewerker Europees Parlement Gregor Niessen 
medewerker Europese Verkiezingen Aart van Dam 

1
) = 20uurperweek 

2) = 25 uur per week 
3

) = 32 uur per week 
4

) = 24 uur per week 
5

) = 35 uur per week 
6

) = 30 uur per week 
7

) = 33 uur per week 
8

) = 29 uur per week 

LEDENADMINISTRATIE 

Ledental 

Evenals in de drie voorgaande boekjare 1liep het ledental terug. 
Opvallend is echter dat het aantal afgevoerde leden - zowel in absolute 
cijfers als in percentage van het aantalleden-het laagste is sinds de invoe
ring van de centrale ledenadministratie in 1970. 
Doordat echter ook het aantal nieuw ingeschreven leden het laagte-re
kord brak, moet uiteindelijk een netto ledenverlies worden genoteerd 
van 3.762. 
Geen enkel gewest zag kans het ledental te verhogen. Vrijwel overal 
schommelt het verlies rond het landelijk verliespercentage van 3.5%. 
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Overzicht ledenverloop boekjaar 1982-1983. 

Gewest 1 2 3 4 5 6 7 
Friesland 8859 313 553 16 8635 -224 -2,5 
Groningen 7632 326 554 -58 7346 -286 -3,7 
Drente 5911 191 403 -1 5698 -213 -3,6 
Overijssel 7384 270 487 -20 7147 -237 -3,2 
Gelderland 11203 485 937 114 10865 -338 -3,0 1) 

Utrecht 6432 331 466 -66 6233 -199 -3,0 1
) 

Noord-Holland-Noord 7677 214 516 60 7435 -242 -3,1 
Noord- Holland-Zuid 6487 224 479 -16 6216 -271 -4,1 
Zuid-Holland 16544 537 :200 41 15922 -622 -3,7 
Zeeland 2762 133 206 12 2701 -61 -2,2 
Noord-Brabant-West 3150 189 323 -21 2995 -155 -4,9 
Noord-Brabant-Oost 3512 199 293 -6 3412 -100 -2,8 
Limburg 2885 225 332 6 2784 -101 -3,5 
Amsterdam 7133 409 625 -73 6844 -289 -4,0 
Rotterdam 4250 168 398 -47 3973 -277 -6,5 
DenHaag 3445 153 282 3 3319 -126 -3,6 
Adres tijdelijk onbekend 71 61 65 75 +4 +2,7 
Algemene leden 149 9 25 -9 124 -25 -16,7 

Totaal 105486 4376 H138 --.101724 -3762 -3,5 

1
) De afdeling Scherpenzeel is van gewest Utrecht gegaan naar gewest Gelderland, 

d.w.z. een "verhuizing" van 69leden. 

1. Ledenstand per 30-09-1982 
2. Ingeschreven nieuwe leden 
3. Afgevoerde leden 
4. Verhuiswinst of -verlies 
5. Ledenstand per 30-09-1983 
6. Winst of verlies 
7. Winstofverlies in% 
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Ledenstand per gewest per kwartaal boekjaar 1982-1983 

Gewest 1 okt 1jan I april I juli I okt 
I982 1)83 1983 1983 1983 

Friesland 8859 8~20' 8779 8728 8635 
Groningen 7632 7·500 7531 7454 7346 
Drente 5911 5~62 5832 5773 5698 
Overijssel 7384 7333 7272 7225 7147 
Gelderland 11203 11130 . 11021 11004 10865 
Utrecht 6432 6H8 6403 6292 6233 
Noord-Holland-Noord 7677 7·516 7558 7513 7435 
Noord- Holland-Zuid 6487 6398 6323 6292 6216 
Zuid-Holland 16544 16376 16240 16115 15922 
Zeeland 2762 2761 2739 2744 2701 
Noord-Brabant-West 31'50 3106 3066 3058 2995 
Noord-Brabant-Oost 3512 3W3 3461 3455 3412 
Limburg 2885 2~50 2837 2823 2784 
Amst~rdam 7133 7•)57 7005 6918 6844 
Rotterdam 4250 4188 4122 4055 3973 
DenHaag 3445 3~08 3400 3360 3319 
Adres tijdelijk onbekend 71 72 72 81 75 
Algemene leden 149 137 127 127 124 

Totaal 105486 104·525 103788 103017 101724 

VOORLICHTING 

Permanente kampanje 

Op 15 januari 1983 stelde de partijraad •!en oppositiestrategie vast, waar
in werd aangedrongen op kontakt met maatschappelijke groeperingen en 
met de kiezer ook buiten verkiezingstijd om. 
Onder de titel "permanente kampanje" werd een aantal aktiviteiten ont
wikkeld. 
21 februari 1983 werd de invulling van ::Ie permanente kampanje aange
kondigd door middel van een ledenkrant die met de welluidende titel 
"We komen d'r aan" de eerste fase van de permanente kampanje inluid
de. 
De eerste fase van eind februari tot 1 mei kenmerkte zich door het in 
kaart brengen van de nadelige inkomenseffekten die de bezuinigingswoe
de van het kabinet-Lubbers te weeg bracht bij de burger. 
Daartoe werden partijgenoten geaktiveerd op huisbezoek te gaan (can
vassen). Aan de hand van enquêteformulieren werd een aanleiding gele
ven.~ tot dat eerste kiezerskontakt. 
Aan de hand van aankondigingskaartjes "Voor een dubbeltje geboren 
voor een kwartje gepakt" werden de kiezers van het bezoek op de hoogte 
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gesteld. 
Bedoeling: luisteren. De Partij van de Arbeid trekt zich de problemen 
aan. 
Daarnaast werden zo'n 1.500 enquête-formulieren gestuurd naar leden 
in de laagste kontributieklassen. 
Resultaat: op een totaal van 10.000 enquêteformulieren kwamen 3.000 
reakties binnen, daarnaast nog talloze brieven en telefoontjes van over 
het algemeen niet-leden. De reakties werden gebundeld. Hedy d' Ancona 
stelde op basis van de gegevens een brochure "Geloof me dit is armoe" 
samen. 

Begeleidende aktiviteiten 
Er werd een informatietelefoon ingesteld. Men kan elke dag, ook in het 
weekend, "de partijlijn" bellen over de laatste aktuele standpunten die 
de partij inneemt. 
De teksten voor de partijlijn werden gebundeld in een boekje, getiteld: 
"Linkse vragen rechtse antwoorden". Daarnaast werd een selektie uit de 
meest gevraagde standpunten opgenomen in het Partij Pers Bureau, dat 
1 maal per maand naar zo'n 400 afdelingsblaadjes wordt gestuurd. 

Er werden doordrukken gemaakt van de achterpagina van de ledenkrant 
"Voor een dubbeltje geboren voor een kwartje gepakt" en in een beperk
te oplage, 10.000, ter beschikking gesteld aan de afdelingen. 
Er werd een tweetal A/4 folders vervaardigd: 
-Eerlijk Delen 
-Geeft uw gevoel een stem (ledenwerffolder) 
Totale oplagen van die twee folders: 30.000 elk. 

Landelijke informatiedag 19 maart 1983 EDE 
Onder het motto, de Partij van de Arbeid in oppositietijd is niet machte.
Joos, de Partij van de Arbeid regeert wel degelijk in raden en staten, wer
den Jokale bestuurders uitgenodigd in samenwerking met de SGGP om 
van gedachten te wisselen over de bezuinigingen in de gemeenten. 
In de Reehorst in Ede kwamen zo'n 1.000 partijgenoten bijeen om ten 
eerste te luisteren naar inleidingen van o.a. Max van den Berg, Joop den 
Uyl, Ed van Thijn, Walter Etty, Peter Dordregteren in werkgroepen met 
fraktieleden en Jokale bestuurders van gedachten te wisselen over onder
wijs en welzijn, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, werkgelegenheid 
en financiën. De bijeenkomst kon zich verheugen in een grote opkomst 
en veel belangstelling van de pers. Het partijbestuur voorzag in een be
hoefte. 

De tweede fase 

1 mei vond de start plaats van de tweede fase van de permanente kam pan-
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je. Ook dit keer weer aangekondigd aan de hanu van een ledenkrant "De 
nieuwe mei- er is een wereld te winnen". Door thema's als herverdelen 
van werk, beschermen van de sociale zekerheid, het stimuleren van de 
ekonomie, werd aangekondigd dat de Partij van de Arbeid aan een pers
pektief werkt. 
1 mei werd een kulturele happening van 2.000 partijgenoten in alle zalen 
van het RAl-Congrescentrum. Een centraal programma met sprekers als 
Den Uyl, Van den Berg, Kok, Van Miert en amusement als Jango Ed
wards, de Internationale Nieuwe Scene, het Hollands Rietgezelschap. 
Daarnaast in 7 zalen een programma voor elk wat wils. Kindertheater, 
een jongerenprogramma, het Rooie Theater met PvdA-kabaretgroepen, 
een permanente diskussie over de vraag Partij van de Arbeid: elite partij 
ja of nee en een kleinkunstprogramma. In de wandelgangen tentoonstel
lingen , boekenveiling. En niet te vergeten een filmprogramma met expli
katie. Er werd een kollekte gehouden die fl10.000 opbracht ten bate van 
Nicaragua. 
De tweede fase kwam niet geheel uit de verf. Tijdgebrek, fase tekort. Dat 
de grote vakantie aanbrak was een van de oorzaken. 
Ook deze kampanjefase werd begeleid door materiaal. A/4 folders over 
sociale zekerheid en arbeidstijdverkorting, ledenwerving, aankondi
gingskaartjes voor huisbezoek werden wederom ter beschikking gesteld. 
De Tweede Kamerfraktie bracht enkele voorbeelden uit de brochure 
"Geloof me, dit is armoe" in het debat over de Voorjaarsnota onder de 
aandacht van het kabinet. 
Op 4 juni kwamen 500 partijgenoten bijeen in de Hanzehof in Zutphen 
om te praten over een perspektiefvan de Partij van de Arbeid. 
Op JO juni werd de brochure "Geloof me, dit is armoe" aan de pers gepre
senteerd. Den Uyl daagde De Vries (CDA) uit voor een debat over het 
bezuiniginsbeleid van het kabinet naar aanleiding van het verschijnen van 
de brochure. 
Oe partij ging op vakantie. 

De derde fase 

Deze richtte zich tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens zonder daar
bij de sociaal-ekonomische problematiek uit het oog te verliezen. 
In juli stelde het dagelijks bestuur een projektgroep in met als doel de 
organisatie binnen de partij voor de 29e oktober (de grote vredesdemon
stratie in Den Haag) publicitair en organisatorisch te begeleiden. In de 
projektgroep werd zitting genomen door: voorlichting, aktiesekretariaat, 
db-ers, de partijsekretaris en het internationaal sekretariaat. 
22 augustus verscheen er voor de derde maal een ledenkrant met de titel 
"Geen nieuwe kernwapens, weg uit de krisis". Daarin aandacht voor de 
plannen van herstel en eerlijk delen en een oproep om mee te lopen in 
de demonstratie van de 29e oktober. Partijbestuur, voorlichting en aktie-
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sekretariaat gingen in september elf maal het land in om te praten over 
deze twee thema's. Aan de hand van een videofilm werd een aantal ge
spreksthema's aangegeven voor de afdelingsbestuurders en kampanje
netters. 

Partij-uitzendingen 

Televisie 
In het kader van politieke zendtijd tv kreeg de partij in 1983 een drietal 
uitzendingen van elk tien minuten toegemeten. 
De uitzendingen in het voorjaar stonden in het teken van de bezuinigin
gen. 
Zowel op 16 maart als op 1 juni werd ~en aantal kamerleden achter de 
telefoon gezet met de bedoeling te re~ geren op vragen van briefschrij
vers, die van te voren waren geselekteerd aan de hand van de reakties 
die waren binnen gekomen. 
De uitzendingen leverden zo'n gemiddf lde score van 75 nieuwe leden elk 
op. De uitzending van 19 oktober- 10 dagen voor de vredesdemonstratie 
-werd gevuld met bekende Nederlanders al dan niet lid van de Partij van 
de Arbeid die in 40 sekonden uiteen zetten waarom zij deel zouden ne
men aan de vredesdemonstratie. Enkele namen: Adèle Bloemendaal, 
Nico Scheepmaker, Aad van den Heuvel, Magriet Eshuys, Bram Ver
meulen. 
De uitzending leverde een lage score aan nieuwe leden op, namelijk 65, 
maar was ook niet als ledenwervend bedoeld. Meer als motiverend naar 
de 29e oktober toe. 

Radio-uitzendingen 
In september werd de formule gewi jzigc. 
Aan de hand van de Kameragenda wordt een 4-tal onderwerpen uitge
diept in de vorm van interviewtjes; de uitzendingen krijgen het karakter 
van een nieuwsrubriek. Het voert te ver alle uitzendingen te noemen over 
een heel jaar. Tip, stem eens af op Hil-tersum 11, 18.20 uur, donderdag, 
1 x in de veertien dagen. · 

VOORWAARTS 

De derde jaargang van Voorwaarts (waarin opgenomen PK-Ledenblad 
en het abonnementenblad Roos in de Vuist), begon met een abonnee
wervingsaktie, waarmee het aantal op Voorwaarts geabonneerde partij
genoten steeg tot rond 28.000. Deze ontwikkeling leidde ertoe, dat aan 
de junipartijraad kon worden voorgesteld de abonnementsprijs voor het 
vierde uitgavejaar niet te verhogen. 
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In het derde uitgavejaar werd ruime aandacht besteed aan de voorberei
dingen voor het kongres van april in D·!n Haag. Verschillende artikelen 
verschenen naar aanleiding van de bestuurs- en kommissieverkiezingen 
en de behandeling van de resolutie Arbdd door dat kongres. 
In het kader van de voorbereidingen "oor de Europese verkiezingen is 
systematisch aandacht besteed aan het onderwerp "Europa". Dit in ver
schillende vormen, zoals gevraagde en ongevraagde opiniërende artike
len van partijgenoten, voorlichtende hijdragen vanuit de Nederlandse 
Socialistische groep in het Europese Parlement, journalistieke bijdragen 
vanuit de redaktie in bredere zin en individuele interviews met elk van 
de negen PvdA-ers in het Europese Parlement. 
Vanwege de permanente kampanje veneheen een aantal extra afleverin
gen van Voorwaarts voor alle leden, op afwijkend formaat, naast de ge
plande ledenafleveringen van Voorwaarts die werden samengesteld uit 
het abonnementenblad. Ook in de abonnementenafleveringen werd met 
regelmaat informatie over de permanente kampanje gegeven. 
Naast tal van andere zaken die binnen en rond de partij speelden heeft 
Voorwaarts het tweede halfjaar de voerbereidingen van de kernwapen
demonstratie van 29 oktober zoveel mogelijk begeleid. Dit resulteerde 
in het meezenden van een plattegrond "an Den Haag, waarop de demon
stratieroute was aangegeven naar alle leden van de partij in het laatste 
nummer dat in dit verslagjaar verscheen. 

EERSTE KAMERVERKIEZINGEN 

Kandidaatstelling 

Ten gevolge van een wetsw.1.tJging m.b.t. het verkiezen van de Eerste Ka
mer, waarbij o.a. in het vervolg deze Kamerin zijn gehéél opnieuw dient 
te worden gekozen, vonden op 31 augustus 1983 de verkiezingen plaats 
door de staten leden. 
Het verlies dat de partij in 1982 bij de Statenverkiezingen had geleden, 
resulteerde in een fraktie van de partij v.m 17 (voorheen 28) kamerleden. 
De volgende lijsten werden ingediend: 

Provincie Groningen 

van Veldhuizen, A. 
Alkeina, E.A. (Evert) 
van Dijk, Evert 
Bolle, C.M. (Cees) 
Guikema, L. (Lou) 
Last, Harm 
Kuiper,J.J. (Jan) 
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Poortinga, Gerben 

Provincie Friesland 

Zoon,J.H. 
Bakker, M.M. 
Poortman, P. 
Cuperos echtg. v. Schaafstal, J. 
Visser,J.R. 
Bakker, G. C. 
Unemageb. Ehlhardt, W. 
Holtrop, B.G. 
Schurer,J.H. 
Stolk,A. 
deVries,F. 

Provincie Drenthe 

van Kuilenburg geh. Lodder, B.E.A. (Trix) 
Verspuij, C.A. (Cees) 
Krips, F.J. (Frans) 
Koffrie, F.J. (Frans) 
Heegstra, C. 
vanVliet,J.L.H. (Joop) 
Hijmans, A. (Arnold) 
de Vries, K. (Klaas) 
Burggraafgeb.Hubert, L.M.W. (Loes) 

Provincie Overijssel 

Stam, B. (Bé) 
Vonkgeb. vanKalker,M.C.A. (Martha) 
Rengers, N. (Niek) 
Dijkstra, H. (Hans) 
van den Eist, G .J. (Hans) 
Sternheim geb. Gerritse, H. (Henny) 
Huis in 't Veld, S.L. (Stef) 

Provincie Gelderland 

Vermeer, A.R. (Anne) 
Baarveld geb. Schlaman, E.M.P. (Liesbeth) 
Vonkgeb.van Kalker, M.C.A. (Martha) 
Nagel,J.G. (Jan) 
Pit, M. (Meine) 
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Visser, B. (Ben) 
Lagaay,J.A.C. (Joop) 

Provincie Utrecht 

van de Zandschulp, W. (Willerm) 
Roessingh, L. (Liske) 
Roethof, H.J. (Hein). 
Vellekoop, L.E.C. (Lies) 
Huige,J.E.M. (John) 
Tijdhof, J.H.Th. (Johan) 
Kozijn, W.J. (Wim) 
van Diepen, M. A.G. I., (Marianne) 
van der Weij, A.H.T. (Aibert) 
Hitman, K.T. (Klaas) 
Blommendaal, J.A. (Jacqes) 

Provincie Noord-Holland 

A Maassen, A. (Nol) 
d' Ancona, H. (Hedy) 
Kui jpers, L.J. (Louis) 
Roozemond, C.E. (Kitty) 
Polak, W. (Wim) 
Kolthoff, K. (Kees) 
Mug, P. (Pelle) 
Coerse,J. (Jaap) 
Roethof, H.J. (Hein) 
Cnoop Koopmans, A.J. 

B van der Meer, Marie-Anne 
Steigenga geb. Kouwe, S.E. 
van Eerd, K.L.M., 
Heller, Benjamin Klaus 

C Oskamp, H.P.A. (Hans) 
Swildensgeb. Rozendaal, W.J.C. (Willie) 
Jansen geb.van der Gevel, H.A.M.M. (Leny) 
de Boer, M. (Margreeth) 

Provincie Zuid-Holland 

A van der Ploeg, J. G. 
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Mentink,J. 
Schmitz, E.M.A. 
Buiter, J .H. 
van der Pols, H. 
vander Have, W.J. 
Veen,F.R. 
van der Meer, J. 
Patijn, P. 
Birkenhäger geb. Frenkel, D.H. 
Royaards, M.L. 
'tHart,B. 
Tomson,J.C. 

B de Rijk, L.M. 
vanderMeer,J. H.B. 
Simons,J.H. 
Vleggeert, L. 
Tonkes, H.H. 
Borgman,J. 
Foppen, J. W. 
Hageman (v), J .J .P. 
van Koppenhagen, V. 
van Tellingen, E.J. 
Rebelgeb.van der Horst, P. 
Maat, A. 
Noorlander, B.H. 

C Ui jen, F.J .F. 
van Otterloo, Gerrit Jan P. 
Boone,J.H. 
d'Ancona,H 

Provincie Zeeland 

Mijnsbergen ,J.W. (Jan) 
Hoogendoom geb. Herfkens, A.C. (Jeanne) 
Geene, P.J. (Piet) 
van den Berg, H.D. (Henk) 
Boissevain,E.C. (Boy) 
Klein Hesselink geb.van Viegen, H.B. (Hennie) 
Hamelink, P.A. (Piet) 
Voet,J.J.E. (Jos) 
Rebelgeb.van der Horst, P. (Pim) 
Velders geh. Vlasblom, W. (Wil) 
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Provincie Noord-Brabant 

Schinck, G .J .J. 
Ermen, M. J.C.A. 
Sluijter, F. W. 
Dietvorst, C.J.J.E. 
van der Beek, J.M.F. 
Muntjewerffgeb. vanden Hul, V. 
Rietveld,J.J.W. M. 
Dreef,J. 
vanDam geh. vanderMolen,M.L. 
van de Wetering, J. 
Lakwijk geb. Krols, H.H. W .M. 
Loonen,J.W.H.J. 
Perdijk,J. . 
Oosterkamp, L.H. 
van Broekhoven, J.A.M. 
Stutterheim geb. Edeling, J.C. 

Provincie Limburg 

Tummers,N.H.M. (Nic) 
Smeets geb. Janssen, M.H.C. (Mieke) 
Jan se, J.C. (Jan) 
Eyssen, J .C.L. (Jean) 
Bennis,J.G.I. (Jacques) 
Tielrooij, P.C. (Piet) 
Mulders,J. (Jans) 
Reerink,J.G.M. (Jan) 
Fingskes, H.J. (Hein) 

AKTIESEKRETARIAAT 

Deze verslagperiode staat voor wat be :reft het aktiesekretariaat geheel 
in het teken van twee belangrijke aktiviteiten, de permanente kampanje 
en de vredesdemonstratie op 29 oktober 1983 in Den Haag. Deze laatste 
aktie valt zelf wel buiten deze verslagp•!riode, maar de voorbereidingen 
vallen voor het grootste deel daarbinner:. 
Voor het bespreken van deze twee hoofdaktiviteiten eerst nog een op-
somming van een aantal andere aktivitei ten. · 
De aktiemedewerker had zitting in de kommissie-Stuiveling, zo genoemd 
naar de voorzitter, Saskia Stuiveling. 
De kommissie had als taak het op korte termijn adviseren van het partij
bestuur over hoe te handelen ten opzichte van de Centrumpartij. Een 
overzicht van de bevindingen van de kommissie trof u aan in Voorwaarts. 
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Voorts werd in deze verslagperiode een aanvang gemaakt met het samen
stellen van een handboek aktie: wetenswaardigheden, feiten, tips en mo
dellen die van pas kunnen komen als in afdeling of gewest aktiviteiten 
worden ondernomen. Het handboek is niet de hier verslagen periode af
gekomen, maar was aan het eind van deze verslagperiode voor 80% ge
reed. 
Op 13 december 1982 was er een Polen-demonstratie in Amsterdam; in 
de voorbereidingen en bij de organisatie was het aktiesekretariaat nauw 
betrokken. Ondanks de kou was de opkomst met enige duizenden men
sen goed te noemen. 
Tot slot is het goed de voorbereidingen voor de landelijke 1-meiviering 
voor 1983 te noemen. Gezien de grote h•)eveelheid werk die voor een der
gelijke bijeenkomst gedaan moet worden, is het belangrijk te melden dat 
de voorbereidingen voor deze 1 mei al in oktober van start zijn gegaan. 
Het aktiesekretariaat had een koördinerende taak in dezen. 

De permanente kampanje 

Meteen na afloop van de extra verkiezingen in september 1982 werd in 
de evaluatie opgemerkt, dat het "de straat opgaan" van de partij duidelijk 
resultaat had gehad. Hieruit volgde vanzelf de redenering dat het goed 
zou zijn om ook buiten verkiezingskampanjes naar de kiezers toe te blij
ven gaan. De permanente kampanje WLS daarmee bedacht. In december · 
volgde een tournee langs de afdelingen (groepsgewijs), waarin gelegen
heid was met het partijbestuur van gedachten te wisselen over akties ge
richt op de kiezers. 
Helaas was de opkomst niet helemaal wat verwacht had mogen worden. 
Dit zou later een rol gaan spelen. Het aktiesekretariaat was vanzelfspre
kend op alle avonden aanwezig. 
Na het uitkomen van de aktiekrant "Wij komen eraan" bleek uit de reak
ties, dat veel afdelingen door het mi~s;:n van de tournee-avond, de uit-· 
spraak van de partijraad niet helemaal goed hadden geïnterpreteerd en 
zich overvallen voelden door deze krant. Toch gingen vele partijgenoten 
de straat op. De reakties waren over het algemeen positief, met name om
dat mensen het zeer op prijs stellen als de Partij van de A.rbeid ook langs
komt als er geen verkiezingen zijn. 
De permanente kampanje was ingedeeld in twee fasen, die echter in de 
praktijk een beetje door elkaar liepen. De onderwerpen lagen ook in el
kaars verlengde en de tijd was kort in V:!rband met de naderende vakan
ties. De derde fase, na de. vakantie, had wel een heel andere inhoud: nu 
was de strijd tegen de komst van nieuwe kernwapens hoofdpunt. Deze 
derde fase valt voor een belangrijk deel buiten deze verslagperiode en zal 
daarom in het volgend jaarverslag aan d·~ orde komen. 
Bij het begin van de permanente kampmje werd ook de zogeheten "ak
tietelefoon" ingesteld. Het kabinetsbeleid gaf en geeft aanleiding tot zeer 
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veel akties. De aktietelefoon moest de uitwisseling van informatie vanuit 
afdelingen en gewesten naar het partijbestuur en vise versa garanderen. 
In het begin werd er redelijk gebruik gemaakt van de aktietelefoon, maar 
de informatiestroom droogde al gauw op. Wel bleef nog lange tijd het 
nummer druk omdat vele partijgenoten het belden om andere informatie 
door te geven of te vragen (hun menir g geven, praktische vragen over 
lidmaatschap en kontributie etc.). 
De konklusie is, dat over het algemeen afdelingen en gewesten te weinig 
gebruik maken van de-'' service" van het aktiesekretariaat. Men weet ken
nelijk de weg nog niet, terwijl het toch absoluut wèl de bedoeling is dat 
ook afdelingen en gewesten met vragert, opmerkingen en problemen bij 
het aktiesekretariaat terecht kunnen. 

De kernwapendemonstratie op 29 oktobt~r 1983 

Al in februari 1983 werd er gesproken <•ver een nieuwe grote aktie tegen 
çie komst van de kruisraketten. Vanaf dat moment woonde de aktiemede
werker de bijeenkomsten van het Overlegorgaan Tegen de Kernwapens 
bij. In dit overlegorgaan zitten naast vredesbewegingen en vakbeweging 
ook de politieke partijen inclusief het CDA. 
Toen bleek, dat er met het CDA geen :>vereenstemming over de leuzen 
te bereiken was, werd een aktiekomitee opgericht bestaande uit alle deel
nemers uit het overlegorgaan, minus het CDA. Dit zou later het Komitee 
Kruisraketten Nee worden. 
Toen eenmaal besloten was tot het houeen van een landelijke demonstra
tie in oktober in Den Haag, kwamen de voorbereidingen al snel op gang. 
Vanaf april gingen deze werkzaamhed•.!n in toenemende mate tijd kos
ten. Vooral vanaf juni, toen eenmaal het werkkomitee (de mensen die 
het uitvoerende werk op zich namen) aan de slag ging. De aktiemedewer
ker werd gevraagd evenals in 1981 het voorzittesehap van dit werkkomi-
tee op zich te oenen. . 
Naast de werkzaamheden voor het voorbereiden van de demonstratie 
zelf, had de aktiemedewerker nog enkele taken, want ook de partij zelf 
zou in aktie moeten komen (de derde fase). 
Om te zorgen voor een goede ondersteuning van zowel Maarten van Tra a 
(een van de twee sekretarissen van het KKN) als de aktiemedewerker 
werd een projektgroep ingesteld op het partijbureau.Daarin zaten naast 
genoemde Van Traa en Suurhoff: partijsekretaris Wim van V elzen, DB
lid Felix Rottenberg, Van Traa's assistente Riet van der Zedde en Peter 
Kramer en Jopie Rikkeiman van de afdeling voorlichting. Om de bereik
baarheid van het aktiesekretariaat te verbeteren werd Madeleine de 
Vries tijdelijk medewerkstervan de projektgroep. 
De maand oktober valt buiten deze verslagperiode en zal dientengevolge 
in het volgend jaàrverslag besproken worden. 
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Aktualiteiten-DB 

In de afgelopen periode bleek eens te meer hoe belangrijk een goede af
stemming van aktiviteiten tussen de verschillende organen en niveaus in 
de partj van belang is. In verband daarmee werd een z.g. aktualiteiten
DB ingesteld. Daar het dagelijks bestuur om de 14 dagen bijeen komt, 
werd nu op de alternerende maandag een korte vergadering van het DB 
gehouden om aktuele zaken te kunnen afstemmen. Op dit DB zowel als 
het gewone, is de aktiemedewerker aanwezig en op de agenda staat als 
vast punt informatie van/voor het aktiesekretariaat. Op deze wijze kan 
sneller gereageerd worden op akties, wat weer ruimte geeft voor een be
tere afstemming binnen de partij en een betere informatie naar de afde
lingen. 

KOMMISSIES 

Financiële Kommissie 

De samenstelling van de financiële kommissie, waarvan de leden door de 
partijraad worden gekozen, ziet er als volgt uit 

H. Rosenberg(Utrecht), voorzitter 
A. van der Zijpp (Haarlem), vice-voorzitter 
J.B. Andriessen (Groningen) 
J. vanArk(Zaandijk) 
E. Berg (Ede) 
A.P. Ranner(Leiden) 
H. Snijders-Borst (Den Haag) 

Namens de partij nemen aan de vergaderingen deel: W.J. van Velzen (se
kretaris), W.A. Vermeend (penningmeester), P.J. Knollema (beheer
der), en H. Veen (hoofd administratie en tevens sekretaris van de kom
missie). 
De kommissie is in een zestal vergaderingen bijeen geweest. De gebrui
kelijke zaken zoals afsluiting, begroting en budgetbewaking zijn regelma
tig onderwerp van gesprek geweest. Het exploitatiejaar 1982/83 kon met 
een voordelig saldo worden afgesloten en voor 1983/84 kon een sluitende 
begroting worden gepresenteerd. 
Een zorgelijke faktor is de onder druk staande overheidssubsidie ten be
hoeve van met name de Stichting Vorming en de Wiardi Beckmanstich
ting. Reeds tweemaal zijn kortingen toegepast waardoor al ca. 25% werd 
gekort. Een gevolg hiervan is, dat het takenpakket behoorlijk onder druk 
komt te staan en mogelijk ook de partijfinanciën. In het kader van de 
prioriteitenstelling en de hieruit voortvloeiende meerjarenramingen zal 
uiteindelijk moeten worden getracht een evenwicht te vinden. In het ko-
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mende verenigingsjaar zal deze diskussie worden afgerond. 
Een onderzoek naar de rechtsgeldigheid over het afvoeren van niet-FBA/ 
SGGP- betalers is nog steeds gaande. 
In het kader van de begrotingsbehandeling 1984/85 en in het licht van de 
teruglopende inkomens, staat de kommissie op het standpunt dat een 
zeer terughoudend beleid moet worden gevoerd voor wat betreft de ver
hoging van de kontribu!ies in de komende jaren. 
Hoewel het vorig jaar de verwachting werd uitgesproken, dat de nieuwe 
pensioenregeling in 1982/83 zou worden afgerond, is het helaas niet zover 
gekomen. Thans mag worden verwacht, dat in 1983/84 deze zaak defini
tiefwordt geregeld. 

Kommissie Kulturele Minderheden 

Na een tijdje in min of meer slapende toestand te hebben verkeerd is de 
kommissie vanaf voorjaar 1982 weer fris aan het werk getogen. Zij was 
hierbij samengesteld uit fraktiespecialisten, partijbestuursleden en ande
re ter zake kundige partijgenoten. 
In de verslagperiode heeft de kommissie zich in de eerste plaats bezig ge
houden met het afscheiden van adviezen en wel rond thema's als welzijns
beleid, kinderbijslag, huisvesting (rond dit thema werd op 12 februari 
1983 een druk bezochte konferentie georganiseerd), remigratie en vooral 
toelatingsbeleid. In een gesprek met fraktieleiding/ fraktiespecialisten, 
dat plaatsvond in juni 1983, heeft de stuurgroep van de Kommissie Kultu
rele Minderheden, die op dat moment bestond uit Arriën Kruijt (voorzit
ter), Jan van Muilekom (sekretaris), Pijkei Schröder en Rina de Rooij 
vooral over dat laatste onderwerp een diskussie aangekaart. 
Overigens heeft de kommissie zich ook uitgebreid bezig gehouden met 
de problematiek van het rascisme en de Centrumpartij en haar vertegen
woordiger in de kommissie-Stuiveling in dezen ondersteund. 
In een werkplan dat september 1983 aan het partijbestuur werd voorge
legd, probeerde de kommissie een nadere konkrete invulling te geven aan 
wat ze als haar tweede grote taak beschouwde: het in kennis stellen van 
leden van kulturele minderheidsgroepen van de aktiviteiten van de partij 
en het betrekken van personen uit deze kringen bij het partijwerk. Nog 
in de verslagperiode werd zo een begin gemaakt met het organiseren van 
zogenaamde "drempelkursussen" en "open avonden", werden voorbe
reidingen getroffen voor een speciale wervingstolder en afspraken ge
maakt met Stichting Vormingswerk Partij van de Arbeid, Evert Vermeer 
Stichting en de afdeling voorlichting om e.e.a. nader door te spreken. 
Rond september werd de kommissie ook aanmerkelijk uitgebreid en tra
den leden uit een groot aantal minderheidsgroepen tot de kommissie toe. 
De kommissie kent inmiddels een ledenbestand van ongeveer 60 perso
nen. 
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Kommissie Midden- en Kleinbedrijf 

De kommissie bestaat uit 25 aktieveleden die afkomstig zijn uit het mid
den- en kleinbedrijf (MKB), organisaties van het MKB en de Tweede Ka
merfraktie, t.w. F. Schreiner, N. Barendregt, G. de Jong, K. Ponneker, 
F. van Uxem, H. Verkoren, J.H. Winkel, J. Blom, H. Roeppel, H. 
Smink, R. van der Laan, J. Zwarts, J. Cohen, G. Huiskamp, A.P. van 
Wijnen, H. Rosenberg, A. Zevenbergen, L. Voortman, J. van de Berg, 
K. Stoffel, M. Epema-Brugman, J. Hunveld, J. Engwirda; kamerleden: 
~- Salomons, R. Hummel, H. Aiders en R. Tazelaar; fraktiemedewer
'<ers: E. Bolhuis en N. Otsen. Voorzitter is Nora Salomons, vice-voorzit
ter Joop Zwarts en sekretaris Eppo Bolhuis. Vertegenwoordiger van het 
partijbestuur was tot september 1983 Tineke Netelenbos, daarna trad Nel 
Barendregt in haar plaats. 
De partijkommissie heeft het afgelopen jaar 10 maal plenair vergaderd. 
Daarnaast is een aantal extra vergaderingen gehouden met een kleiner 
gezelschap. 
De kommissie heeft drie funkties. Zij adviseert in voorkomende gevallen 
het partijbestuur. Het afgelopen jaar w.1s dat o.a. het geval bij de opstel
ling van het Plan-Vermeend, dat door hetpartijbestuur tezamen met haar 
reaktie op de Miljoenennota in septemJer 1983 werd gepubliceerd. Ten 
tweede brengt zij advies uit aan deTweede Kamerfraktie over de onder
werpen die op haar terrein liggen. En 1enslotte draagt zij door publika
ties, artikelen en gesprekken met andere organisaties het standpunt uit 
van de Partij van de Arbeid met betrd king tot het midden- en kleinbe
drijf. 
Gekonstateerd kan worden, dat er in alle geledingen van de partij een 
groeiende belangstelling bestaat voor hd funktioneren en het stimuleren 
van de marktsektor. Mede hierdoor namen de aktiviteiten van de partij
kommissie toe. De twee belangrijkste punten waarover het afgelopen 
jaar werd beraadslaagd waren het reed~ genoemde ontwerp-plan van het 
partijbestuur en de voorbereiding van het standpunt over de Regerings
nota "HetMKB in hoofdlijnen". 
In zeer goed overleg tussen opsteller Vermeend en de partijkommissie 
werd een aangepast plan opgesteld dat in Witsenkader werd afgedrukt, 
en door de kamerfraktie bij de begrodngsbehandeling naar voren ge
bracht. 
De nota "MKB in hoofdlijnen" werd in een uitgebreide kommissieverga
dering van de kamerkommissie voor het midden- en kleinbedrijf op 17 
januari 1983 behandeld. Onder druk vart de kamerkommissie konden re
gelingen met betrekking tot bedrijfsont·Nikkeling, bedrijfsbeëindiging en 
bedrijven in stadsvernieuwingsgebieder worden gekontinueerd. 
Een aantal keren heeft de partijkommi~sie gesproken over de positie van 
startende ondernemers. Het kabinet heeft onder de druk die vanuit ver
schillende kanten werd uitgeoefend een aantal, weliswaar te beperkte, 
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gerichte maatregelen genomen om start•:mde ondernemers te helpen. 
Mede naar aanleiding van de reguleringsaktiviteiten van het kabinet be
sprak de partijkommissie de Vestiging>wetgeving voor het MKB en de 
Winkelsluitingswet. Door aanpassing van deze laatste zouden mede in 
het belang van de konsument de opens:ellingstijden (beperkt) verruimd 
kunnen worden. De vestigingswetgevin~ dient in de eerste plaats de kwa
liteit van het MB. Deze moet zeker gehandhaafd, niet opgevoerd wor
den. 
Het NationaalBetalingsCircuit (BC) en andere automatiseringsprojek
ten werden uitgebreid door de kommis!.ie besproken. Vaak blijken in de 
diskussie m.b.t. de maatschappelijke aspekten van deze de effekten op 
de ekonomische struktuur verwaarloosd te worden. Helaas blijkt echter 
vaak dat de positie van het MKB versle"htert en van hetgrootbedrijf ver
betert (bijvoorbeeld AH m.b.t. kassa-automatisering). 
Tenslotte werden nog een groot aantal Junten die speelden in de kamer
kommissie voor het midden- en kleinbt:drijf besproken (o.a. positie van 
het MKB in stadsvernieuwingsgebieden kwam daarbij vaak terug). 

Onatbankelijke Kommissie Kandidaatstelling Europese Parlement 

Het 19e partijkongres, gehouden in apiil1983, koos voor de eerste maal 
in de partijgeschiedenis een onafhankelijke kommissie kandidaatstelling 
Europese Parlement, overeenkomstig artikel 1 lid 2 van het reglement 
kandidaatstelling Europese Parlement. Tot leden werden gekozen: W. 
Albers, A.L. ter Beek, J. v.d. Doef, W. Etty, mw. S. v.d. Gaast, mw. 
E. Herfkens, J.C. Kombrink, J.P. Pronk, I. Samkalden en mw. S.J. Stui
veling. Partijsekretaris W.J. van Velzen maakte ambtshalve deel uit van 
de kommissie. ' 
In verband met drukke werkzaamheden moest pgn. Pronk afzien van het 
lidmaatschap van de kommissie; zijn plaats werd ingenomen door de eer
ste opvolger, te weten mw. E.M. P. Baarveld. 
Tot de taak van de kommissie behoort het opstellen van de kandidaten
lijst voor de verkiezing van de leden '<an het Europese Parlement. De 
eerstkomende verkiezingen daarvan zij 1 in juni 1984 (voor Nederland op 
14 juni 1984). 
Direkt na de zomervakantie begon de kommissie met haar werkzaamhe
den. Zij koos pgn. Ter Beek tot voon.itter en pgn. Stuiveling tot vice
voorzitter. Sekretaris van de kommissif was partijsekretaris W. van Vel
zen; administratieve ondersteuning we;·d hem daarbij verleend door M. 
GundermanenJ. Ruarus. 
Voorts besloot de kommissie de internationaal sekretaris M. van Traa als 
"waarnemer" tot de kommissie toe te la ten. In verband met het opstellen 
van het eindrapport ten behoeve van d•! partijraad in maart 1984 wonen 
de Tweede Kamerfraktiemedewerkers B.J. v.d. Hoornen en J.M. Wiers
ma de vergaderingen bij. 
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Gedurende de verslagperiode, die voor de werkzaamheden van de kom
missie slechts llh maand bestrijkt, kwam de kommissie tweemaal bijeen. 
In de eerste vergadering zijn afspraken gemaakt over de werkwijze en 
planning van te houden vergaderingen en besprekingen. In de tweede 
vergadering voerde de kommissie gesprekken met zowel het partijbe
stuur als de Nederlandse leden van de ;ocialistische Eurofraktie ten be
hoeve van het door haar op te stellen advies over de meest gewenste sa
menstelling. De eerste resltaten (het desbetreffende advies)zijn inmid
dels aan de partij toegezonden, maar dat gebeurde op een tijdstip dat bui
ten deze verslagperiode valt. De grok en afsluitende werkzaamheden 
van de kommissie zullen plaats hebben in de hierop aansluitende verslag
periode, waarover in het volgende jaa -verslag nader gerapporteerd zal 
worden. 

Kommissie Prioriteiten 

Als gevolg van de besluiten van de partijraad in juli om aan de partijraad 
in januari 1984 voorstellen te doen omtrent de prioriteiten en meerjaren
ramingen, werd een werkgroep ingesteld, bestaande uit Ien Dales, Tine
ke Netelenbos, Pijkei Schröder, Willem Vermeend en Wim van V elzen, 
daarnaast aangevuld met medewerk(st~ers van het partijbureau, Willem 
Harlaar, Piet Knollema, Rob van Essevdd, Marnix Krop en Wim Bos. 
In een aantal intensieve bijeenkomste 1 werd de basis gelegd voor een 
rapport, dat aan het einde van het ven;lagjaar gereed kwam en aan het 
partijbestuur werd aangeboden. 

Reglementenkommissie 

Aan het eind van de verslagperiode be:>tond de kommissie uit: T. Nete
lenbos, J.J. Rietveld, J .A. Ruarus (sekretaris), W. Swildens, W.J. vap 
Velzen en I. Vorrink. 
De kommissie hield zich bezig met het ontwerpen van statuten- en regle
mentswijzigingen m.b.t. interne partijdemokratie, het opstellen van een 

· kandidaatstellingsreglement voor het Europese Parlement, het behande
len van knelpunten in afdelings-en fede ~a tiereglementen en het preavise
ren van reglementskwesti.es voor de juni partijraad. 

Kommissie-Stuiveling 

Nadat in het partijbestuur het rapport van de kommissie-Stuiveling was 
besproken, trad het partijbestuur in overleg met de Stichting Vormings
werk en de Stichting De Beuk om aan de besluiten van het rapport (voor 
wat betreft de scholingsaspekten) uitvoering te geven. 
Onder de titel "Krisis en Onverdraagzaamheid" werd door de SVP en De 
Beuk een trainingsprogramma ontwikkeld. Een proeftraining werd in het 
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najaar gehouden met de deelnemrs/-neemsters uit de stedelijke gebie
den in ons land. 
Aan het einde van het verslagjaar was het trainingsprogramma gereed 
voor uitvoering op grotere schaal. 
Het programma van de training omvat twee weekends. Het ligt in de be
doeling in eerste instantie het afdelingskader uit de grootstedelijke gebie
den in de gelegenheid te stellen aan de training deel te nemen, daarna 
komen de andere regio's aan de beurt. 

Trefpunt voor Levensovertuiging in de Partij van de Arbeid 

Trefpunt, zoals in de wandelgangen deze kommissie heet, is een kommis
sie benoemd door het partijbestuur. Leden ervan zijn: 
a. leden uit partijbestuur Max v.d. Berg, Stan Poppe (sedert 1983 ver
vangt I en Dal es Max v.d. Berg) 
b. leden van de frakties Ien v.d. Heuvel, Ien Dales, David van Ooyen, 
Eveline Herfkens. 
c. leden van de Partij van de Arbeid, die informatierijke posities bekle
den in kerken, kerkelijke organisaties en Humanistisch Verbond e.d. 
Voorzitter: prof.dr. H.M. de Lange, verbonden aan de theologische fa
kulteit te Utrecht 
Sekretaris: drs. G. Barends, sekretaris Vereniging A.G. der Wood
brookers. 

Werkzaamheden 
In het kader van de diskussie over het thema "arbeid" belegde Trefpunt 
een diskussiedag met industriepastores (R.K. en Protestant) en hun ach
terban. Doel van de bijeenkomst was om te horen vanuit deze hoek, hoe 
over arbeid gedacht werd. Velen waren nogal somber over de kwaliteit 
van de arbeid, die in vele fabrieken verricht moet worden en niet alleen 
daar. Stond hun ervaring niet enigszins haaks op de zeer centrale en ver
heven plaats die arbeid inneèmt in het PvdA-denken. 
Dit soort beraadsdagen vinden eigenlijk te incidenteel plaats bij Tref
punt, hoewel ze noodzakelijk zijn. De afstand tussen veel (kerkelijke) 
sektoren en het PvdA-kader is groot. Zo'n kloof is vaak moeilijk te over
bruggen. Voor 1983 had Trefpunt het idee om een beraadsdag te houden 
met mensen die (vrijwillig) vanuit de kerken bezig zijn voor minderhe
den. Vanuit de kerken is daar vaak meer aandacht geweest dan vanuit 
de Partij van de Arbeid in het verleden. 
De kloof blijkt dan echter zo groot te zijn, dat mensen niet op landelijk 
niveau met de Partij van de Arbeid willen gaan praten. Toch is op zich 
de voorbereiding voor deze beraadsdag en overleg met allerlei mensen 
nuttig geweest. 
In december 1982 vond het historisch beraad plaats tussen het Neder
lands episcopaat en de Partij van de Arbeid, het eerste! Voorbereidende 

40 



en begeleidende aktiviteiten werden door Trefpunt opgezet. 
Een aparte vergadering van Trefpunt werd gewijd aan een bespreking 
van het vraagstuk van burgerlijke ongehoorzaamheid. Daartoe waren en
kele deskundigen uit kerkelijke en humanistische kring uitgenodigd om 
de diskussie op te peppen. 
Over het inhoudelijk beleidsplan van de WBS is een diskussie gevoerd 
met de direkteur J. v.d. Berg. 
Daarnaast is er het informatiewerk. Daarmee wordt bedoeld dat op elke 
Trefpunt-vergadering (1 maal per 6 weken) ontwikkelingen, die spelen 
op kerkelijk erf of die ermee te maken hebben, van kommentaar worden 
voorzien. Ook worden achtergronden en mogelijke ontwikkelingen ge
schetst. Dat geldt zowel voor ontwikkelingen in het CDA en IKV als de 
vergadering van de Wereldraad van Kerken te Vancouver. Zo ook wor
den ontwikkelingen in het Humanistisch Verbond belicht. 
Kortom een kommissie, die poogt de ontwikkelingen in kerkelijk en hu
manistische kring voor partijbestuur en fraktie inzichtelijk te maken. 

Kommissie Verzorgingsstaat 

De kommissie Verzorgingsstaat startte haar werkzaamheden in februari 
1982. De opdracht was een diskussiestuk op te stellen waarin op basis van 
bestaande programma's de stellingname van de Partij van de Arbeid 
m.b.t. de verzorgingsstaat worden beschreven en onderbouwd (inclusief 
hetaangeven van vraagpunten en keuzemogelijkheden in het aktuele de
bat). 
Lid zijn B. Akkerboom, J. van den Berg, M. van den Berg (voorzitter), 
P. Dordregter, L. van Dril, L. Huberts (sekretaris), L. Kootstra, A. Ra
ven en W. van de Zandschulp. Per deelonderwerp worden diverse des
kundige partijgenoten bij het kommissiewerk betrokken. 
De elementen van de verzorgingssta~lt die in het werk van de kommissi~ 
centraal staan zijn de overheidsbemoeienis met het ekonomisch reilen en 
zeilen, het socialezekerheidsstelsel dat ieder een bepaalde materiële be
staanszekerheid garandeert en de kollektieve welzijnsvoorzieningen 
(waaronder bijv. onderwijs, gezondheidszorg en openbaar vervoer). Bij 
dat alles speelt de algemene vraagof-en zo ja in welke mate- de overheid 
of staat die "verzorging" zelfter hand moeten kan nemen. 
In de verslagperiode vergaderde de kommissie tien maal over die thema's 
en werden drie deelrapporten uitgebracht: 
1. Beginselen en verzorgingsstaat ( april1983) 
dat uiteenvalt in een algemene schets van de verzorgingsstaat (historisch, 
internationaal, mogelijke kritiek) en een hoofdstuk over socialisten en de 
verzorgingsstaat vroeger en nu (met speciale aandacht voor het beginsel
programma); 
2. Ekonomie en verzorgingsstaat (februari 1983) 
uiteenvallend in een inleiding, een hoofdstuk over de verhouding tussen 
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de kollektieve en de marktsektor en een deel over verzorgingsstaat en 
ekonomisch herstelbeleid; 
3. Sociale zekerheid in diskussie (maart 1983) 
over de achtergronden en uitgangspunten voor de herziening van het so
cialezekerheidsstelsel, met bijzondere aandacht voor het thema van de 
verzelfstandiging. 
De laatste publikatie is een koproduktie van de kommissies Verzorgings
l-taat en Verzelfstandiging binnen de sociale zekerheid. 
De oplagen van de genoemde nota's zijn resp. 500 voor "beginse~e:r1" en 
J .000voordeandere2. 
De kommissie werkt nog aan een rapportage over de thema's "kwartaire 
sektor" (verzamelnaam voor onderwijs, gezondheidszorg, maatsc:happe
lijke dienstverlening, openbaar vervperd e.d.), en "overheid en maat
schappij" (over thema's als staatsingrijpen, privatisering, de- en regule
ring e.d.). Die publikatie(s) zijn gepland voor medio 1984, waarna even
tueel nog gewerkt zal worden aan een geïntegreerd eindrapport. 

Kommissie Werkgelegenheid 

De kommissie Werkgelegenheid werd ingesteld naar aanleiding van een 
motie die werd aangenomen door de partijraad van december 1981, en 
funktioneert sinds februari 1982. Zij heeft tot taak een gedegen inventari
satie te maken van de financiële en sociaal-ekonomische stand van zaken 
en konkrete voorstellen te ontwikkelen voor de aanpak van de ekonomi
sche krisis en met name de werkloosheic.. 
De kommissie bestaat uit: M. Albrecht, P. de Beer (sekretaris), J. van 
den Berg, H. Droppert, F. de Kam, D. van der Laan, D. Nas, S. Poppe 
(voorzitter), M. Sint, W. Vermeenden A. Weeda. 
De werkzaamheden van de kommissie vorderden in 1983 slechts lang
zaam. Een eerste koncept voor een rar•port over het werkgelegenheids
beleid, dat in september 1982 was opg•!steld, werd verschillende malen 
beschreven en op belangrijke punten b jgesteld. Eind 1983 kon evenwel 
toch een (voorlopig) laatste versie van het rapport door de kommissie 
worden besproken. Het ligt in de bedo;!ling dit (interim-) rapport begin 
1984 aan het partij bestuur voor te leggen. 
Het rapport heeft in grote lijnen de volg•!nde opzet: 
I. Struktuur en beleid. 
1. Een analyse van de oorzaken van de huidige ekonomische krisis en de 
ontwikkeling van de werkloosheid, en van de sterke en zwakke kanten 
van het Nederlandse bedrijfsleven. 
2. De effekten van het huidige ombuigingsbeleid. 
II. Contouren van een nieuw beleid. 
3. De relatie tussen werkgelegenheidsbdeid en ekonomische orde en het 
te voeren globale ( makro- ekonomische) beleid. 
4. Het raamwerk van de hierop volgend1: analyse. 
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5. Het selektieve beleid gericht op industriële vernieuwing, waarbij aan
dacht wordt besteed aan maatschappelijke behoeften, de keuze van aan
dachtsgebieden en instrumenten, en be~taande initiatieven. 
6. De mogelijkheden van de kwartaire sektor (hierover heeft overleg 
plaatsgevonden met de PB- kommissie Verzorgingsstaat). 
7. Het te voeren arbeidsmarktbeleid en werkgelegenheidsbeleid, gericht 
op vernieuwing van de arbeidsorganisatie, scholingsmaatregelen, ar
beidstijdverkorting en produktieve aanwending van uitkeringsgelden. 
Hl. Op weg na~r een nieuw beleid. 
8.Een middellange termijnperspektief. waarin opgenomen de richting 
van de maatschappelijke ontwikkeling, een meerjarenplan voor de werk
gelegenheid, versterking van werknemersinvloed en de mogelijkheid van 
een sociaal kontrakt. 

Werkgroep Aktivering Vrouwelijke Leden 

Leden: Toon v.d. Aa, Ada van Dam, Lies Janssen, Monique Leyenaar, 
Wim van V elzen, Jaap de Visser, Klaas de Vries, Jenny van Ringen 
Voorzitter: Liesbeth Baarveld, Annem uie Goedmakers 
Sekretaris: Ans van Heli, Marian v.d. Meer, Irene Vorrink (situatie me
dio 1983). 
Zoals al in het jaarverslag van vorig ja<i r stond, is de werkroep bezig ge
weest zichzelf tot leven te wekken. Dit heeft geresulteerd in: 
1. Het schrijven van de "leidraad tot aktivering van vrouwelijke leden". 
Deze brochure is ter vermenigvuldiging aan het partijbestuur toege
stuurd, met het verzoek om hem onder gewesten en afdelingen te ver
spreiden. Hij geeft een aantal praktische suggesties om de aktivering van 
vrouwelijke leden op de diverse niveat.S voor werkgroepen en besturen 
te vergemakkelijken. 
2. Een voor het partijbestuur bedoeld ''werkplan voor de aktivering van 
vrouwelijke leden voor de periode 198:1/1984". Het bevat een aantal op
drachten voor dit seizoen en ook meer permanente taken; het zal ieder 
jaar aangepast moeten worden aan de specifieke situatie van dat jaar. 
In afwachting van het advies van het partijbestuur m.b.t. dit laatste werk
plan en de reaktie op een eerder advies •;an de werkgroep over haar eigen 
funktioneren, heeft de werkgroep zichzelf als ontbonden beschouwd na
dat bovengenoemde taken waren volbr<icht. 

Werkgroep Jeugdwerkloosheid 

De Werkgroep Jeugdwerkloosheid werd door het partijbestuur ingesteld 
naar aanleiding van een motie van het gewest Utrecht op de partijraads
vergadering van oktober 1982. De werkgroep werd een maand daarna 
geïnstalleerd en bestond bij de installati•! uit de volgende leden: 
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~ Pijkei Schröder, partijbestuur en Raad voor het Jeugdbeleid, voorzitter 
-Maarten Voster, FNV-jongeren 
- Margo Vliegenthart, JS 
- Rutger Schuitemaker, auteur van de \VBS-brochure "Vroegrijp voor de 
WW" 
- Paul de Beer, WBS-medewerker A TV 
-Johan ten Hove, Gelderse Stuurgroep vverkloosheid 
-Frans Moor, Joop Worrell, André vLn der Louw, alle drie lid van de 
Tweede Kamer 
- Wieher Pattje, medewerkerTweede Kamerfraktie, sekretaris 

Na de eerste vergadering heeft de werkgroep bij de voorzitter geclaimed 
dat de inhoudelijke stellingname van d-e werkgroep niet zou zijn gebon
den aan vooraf door het partijbestuur te stellen voorwaarden met betre
king tot de voorstellen ter vermindering van de jeugdwerkloosheid. 
Na een tweede vergadering werd besloten aan de werkgroep toe te voe
gen: Jan Hagen, beleidsmedewerkerWvC, afdeling Jeugdzaken. 

De werkgroep heeft in totaal tot aan het uitkomen van de nota 19keer 
vergaderd. Daarnaast is verschillende malen een aantal leden van de 
werkgroep in kleinere klubjes bij elkaac geweest om onderwerpen te be
spreken. 
Na een aantal van 3 à 4 oriënterende vergaderingen is er een ruwe schets 
gemaakt van de onderwerpen die in een nota aan de orde moesten ko
men. 
Na de 6e vergadering is er een hoofdstukindeling gemaakt, die in grote 
lijnen in de nota terug is te vinden. Daarna zijn steeds aan de hand van 
tekstvoorstellen, vaak na zeq langdurige diskussies, knopen doorgehakt 
betreffende de inhoudelijke keuzes in de nota. Daarbij heeft de werk
groep systematisch en konsekwent de l::eleidslijn gehanteerd, dat de kri
tiek op tekstvoorstellen door de werk~:roepleden voluit en zonder aan
ziens des persoons kon worden gespuid. Dat heeft voortreffelijk gewerkt. 
Wat na een diskussie overeind bleef, werd tenminste ook door de gehele 
werkgroep gedragen. 
De werkgroep heeft twee keer niet-werkgroepleden in haar vergaderin
gen uitgenodigd. De eerste keer betrof dat Willem Vermeend naar aan
leiding van zijn voorstel met betrekking tot de vrijstelling van belasting
en premieplicht voor nieuw in dienst te nemen jongeren. 
De tweede keer werd Leen Hoffmann uitgenodigd om zijn visie op het 
scheppen van arbeidsplaatsen met behulp van uitkeringsgeld toe te lich
ten. 
Rond april zijn Maarten Voster en André van der Louw gestopt met het 
bezoeken van de vergaderingen van de werkgroep in verband met drukke 
andere werkzaamheden. Van der Louw bleef officieellid van de werk
groep en heeft ook steeds de stukken ontvangen. Voster heeft te kennen 
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gegeven geen kans meer te zien volwaardig mee te draaien en heeft daar
om zijn lidmaatschap van de werkgroep beëindigd. 

In september heeft Wieher Pattje een eerste koncept van de eindtekst van 
de eerste zeven hoofdstukken gemaakt. 
Op 19 december was het koncept van de nota onderwerp van gesprek in 
hetpartijbestuur. Het partijbestuur had geen bezwaar tegen het in de pu
bliciteit en in de partij brengen van de nota. Wel vroeg het partijbestuur 
nadrukkelijk om een cijfermatige onderbouw die indikatiefvan karakter 
zou moeten zijn. Die wens leefde ook sterk binnen de werkgroep. Aan 
de uiteindelijke nota is na de eerste zeven hoofdstukken dan ook een 
achtste hoofdstuk met een financiële verantwoording toegevoegd, alsme
de een samenvatting en een nawoord. 
De werkgroep beschouwt haar bezigheden als beëindigd nu de nota, 
waarom bij de installatie werd gevraagd, is verschenen. 

Werkgroep Kultuur 

De werkgroep Kultuur, oorspronkelijk bestaande uit drie subgroepen 
Theater, Muziek en Beeldende Kunst, werd eind 1982 samengevoegd tot 
één werkgroep, onder voorzitterschap van het toenmalig partijbestuurs
lid, Gerard Heyne den Bak. De leden van de werkgroep zijn vanuit hun 
positie- hetzij als bestuurder, hetzij als kunstenaar- nauw betrokken bij 
het kunst en kultuurbeleid, daarbij de beleidsdilemma's waar een politie
ke partij voor staat onderkennend. 
De werkgroep verricht haar aktiviteiten langs twee lijnen, t.w. de fraktie 
en de lokale en provinciale PvdA-bestuurders. 
Met de desbetreffende fraktieleden (Aad Kosto, Frits Niessen en Jeltje 
van Nieuwenhoven) bestaat een informeel periodiek overleg. Dit overleg 
dient mede ter voorbereiding van de standpuntbepaling van de fraktie bij 
UCV's (Uitgebreide CommissievergaderingTweede Kamer), alsook met 
het oog op de behandeling van de kunstbegroting in de Kamer. 
Gespreksonderwerpen die aan de orde zijn geweest in dit overleg: 
- de bezuinigingen op de Beeldende Kunstenaars Regeling; 
- de negatieve effekten van decentralisatie voor de Kunstzinnige Vor-

ming en de Amateuristische Kunstbeoefening; 
- de herstrukturering van het Orkesten bestel; 
- de behandeling van de kunstbegroting 1983 in de Kamer. 
De tweede lijn van de werkgroep is gericht op de inhoudelijke ondersteu
ning van PvdA-bestuurders in gemeente en provincie. 

·De van hogerhand opgelegde bezuinigingen hebben tot gevolg, dat bij de 
lagere overheden vrijwel geen begratingshoofdstuk aan het snoeimes 
ontsnapt, ook de kunst niet. 
Deze toestand heeft ertoe geleid dat voor veel gemeenten en provincies 
drastisch is en wordt gekort op het kunstbudget. Vast staat inmiddels dat 
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een aanzienlijke verschralingvan het kunstleven in Nederland dreigt. 
Voor lokale en provinciale bestuurders wordt het steeds moeilijker vast 
te houden aan het uitgangspunt in de paragraaf Kunstbeleid van Eerlijk 
Delen. Daarin staat: "De kunst wordt bij bezuinigingen ontzien". Over 
de dreigende discrepantie tussen landelijk verkiezingsprogram en de lo
kale en provinciale bestuurspraktijk heeft de werkgroep in samenwer
king met de SGGP een "seminar" georganiseerd voor PvdA-bestuurders 
bij gemeente en provincie (Muziekcentrum Vredenburg, maart 1983). 
Daarbij stonden twee vragen centraal: 
-Welke argumenten kunnen worden aangevoerd voor de stelling dat de 
kunstbij de bezuinigingsoperaties moet worden ontzien? 
-Als dan al op kunst moet worden bezuinigd, wat zijn dan de mogelijkhe
den om dit zo verantwoordmogelijk te doen? 
Korte inleidingen werden daarbij gehouden door Frits Niessen, Gerrit 
Schoenmakers (wethouder Middelburg) en Els Agsteribbe (zakelijk leid
ster Griftheater). 
De diskussie stond onder leiding van André van der Louw. 
In april1983 heeft Gerard Heyne den Bak het voorzitterschap overgedra
gen aan Jeltje van Nieuwenhoven (partijbestuurslidffweede Kamerlid). 
De werkgroep kwam in de periode 1982-1983 9 maal bijeen; bij een totaal 
ledenaantal van 29 personen, bestaat de gemiddelde aanwezigheid per 
vergadering uit 14 personen. 

Werkgroep Organisatie (WORG) 

Het kongres van de Partij van de Arbeid stelde in oktober 1981 een reso
lutie vast waarin veel aandacht werd besteed aan het funktioneren van 
de afdelingen en de maatschappelijke strategie. 
Het kongres stelde vast dat het voor het funktioneren van afdelingen zeer 
belangrijk is, dat het verloop onder het kader krachtig wordt afgeremd 
en dat het nodig is dat de situatie voor het kader werkbaar wordt. 
Daarna sprak het kongres uitdat er binnen de Partij van de Arbeid meer 
mogelijkheden moeten komen voor diskussie, meningsvorming en maat
schappelijke vorming. Bij voorkeur dienden deze mogelijkheden te wor
den geschapen op het niveau van de afdelingen. Om hiervoor ruimte te 
maken- aldus het kongres- moeten de taken die door kongres, partijbe
stuur en huishoudelijk reglement aan de afdelingen worden gegeven, kri
tisch worden bezien op mogelijkheden tot beperking. Het aantal ver
plichte aktiviteiten moest worden verkleind en mogelijkheden tot delega
tie aan besturen en bestuurskom missies zouden meer moeten worden be
nut. 
Om deze opdracht aan het partijbestuur gegeven uit te voeren, werd een 
werkgroep samengesteld die onder leiding van de partijsekretaris voor
stellen zou vervaardigen. Deze werkgroep bestond uit de partijgenoten 
Hans Andersson, Henk Bos, Rob van Esseveld, Arie de Jong, Tineke 
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Netelenbos, Jan Jaap Rietveld, Jenny van Ringen en partijsekretaris 
Wim van V elzen. 
De werkgroep is er bij het uitvoeren van zijn opdracht vanuit gegaan dat 
het belangrijkste dat gezegd kan worden over de partij- organisatie, reeds 
gezegd en geschreven is. De werkgroep rekende het zich daarom niet tot 
een taak aan de theorie iets toe te voegen. Als voornaamste taak werd 
gezien het leggen van een relatie tussen analyses en praktijk, tussen idea
len en regels. 
Deze werkwijze heeft uiteindelijk geresulteerd in een notitie onder de ti
tel Taakverdeling en Taakverlichting. Vlak na het sluiten van de verslag
periode werd die aan het partijbestuur gepresenteerd en in verschillende 
partijbestuursvergaderingen, te beginnen met die van 2 november 1983, 
behandeld. Afronding van die diskussie valt te ver buiten de verslagperio
de en zal daarom in het volgende jaarverslag opgenomen worden. 

REGIONAAL OVERLEG 

Samenstelling: 
Voorzitter: Jacq Wallage, in de loop van het jaar opgevolgd door Martha 
Vonk; 
Koördinator: Martha Vonk, in de loop\ an het jaar voorzitter geworden; 
Sekretaris: Engel Sap; 
Leden: Piet Jonker, Erris Roskam, To11 Annink, Piet de Visser, Xander 
den Uyl, Frans de Bruin, Paul Kapel, Ruud van Middelkoop, Sytske de 
Vries. Deze leden zijn allen in de Joop van het jaar afgetreden. 
Overgebleven leden: Jan Beyert, Harm Last, Leo van Buiten (gew. Gro
ningen), Jan Zoon, Annet van der Hc•ek, Joop v.d. Berg (gew. Fries
land), Piet Knollema, Remco Rood, Piet van Kuilenburg (gew. Dren
the), Ko Wierenga, Piet de Noord, Emile Andringa (streekfederatie 
Twente), Ger Schinck, Adriaan van Mierlo, Dré Dingemans, Harry van 
Duynhoven (gew. Brabant Oost en West), Rien van Gendt (in de loop 
van het jaar bedankt), Jessie Koene, Willem Peeters (gew. Limburg), 
Jaap v.d. Doef, Hessel Rienks (Tweede Kamerfraktie), Peter Smulders, 
Pijkei Schröder, Nel Barendregt, Ien C ales (partijbestuur), Piet de Rui
ter, Martin Si ers ( onafh. deskundige). De laatste heeft inmiddels bedankt 
wegens te drukke werkzaamheden. 
Het regionaal overleg van de Partij vaa de Arbeid is door het partijbe
stuur in het leven geroepen als het overleg-platform van die gewesten, 
die de gebieden bestrijken, die sociaal-ekonomisch gezien de zgn. "ach
terstandgebieden" zijn. 
In de tijd van het kabinet-Den Uyl zijn de grote steden als waarnemers 
toegevoegd; laterzijn ze als gewoon lid opgenomen. 
In de loop van het verslagjaar werd op11ieuw door de regionale partijge
westen vastgesteld, dat een werkgroep die zich moet bezighouden met de 
PvdA-stellingname t.a.v. het regionaal sociaal-ekonomisch beleid, in 
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deze samenstelling niet in staat is een standpunt te formuleren. 
Door de regionale gewesten in het over] eg werd al lange tijd de opvatting 
gehuldigd, dat het grote-steden-probleem veel minder was terug te voe
ren op regionaal sociaal-ekonomische o)orzaken dan op problemen met 
een typisch groot stedelijk karakter. De grote-steden-gewesten daarente
gen zijn veel meer van mening dat ook hun niet geringe werkloosheids
probleem met regionaal sociaal-ekonomische middelen bestreden dient 
te worden. 
Toen opnieuw deze pat(!)stelling bleek, hebben de regionale gewesten 
het verzoek tot het partijbestuur gerich1 om een nieuw overleg te creëren 
waarin alleen deze regionale gewester: vertegenwoordigd zouden zijn. 
Dit verzoek werd door het partijbestuur gehonoreerd, zodat in augustus 
de stedelijke gewesten uit het regionaal·)Verleg zijn gegaan. 
Het regionaal overleg is in het verslagj :lar 4 keer bijeen geweest. Bij de 
onderwerpen die werden besproken kunnen worden genoemd: 
Begrotingsbehandeling Ekonomische Zaken; motie t.b.v. de partijraads
:vergadering 17/18 juni 1983; de vorm en funktie van het regionaal overleg 
en tenslotte een notitie over het door de Partij van de Arbeid in te nemen 
standpunt t.a.v. het regionaal sociaal-ekonomisch beleid. Deze notitie 
zal worden ingebracht in het in 1984 door de WBS te organiseren sympo
sium en zal tevens de basis moeten vormen voor de paragraaf over het 
regionaal sociaal-ekonomisch beleid in het nieuwe verkiezingsprogram
ma van de Partij van de Arbeid. 

PROGRESSIEF OVERLEG 

Het progressief overleg bestond in deze verslagperiode (bijna) steeds uit 
delegaties van de partijbesturen van PvdA, CPN, EVP en PSP. 
In september 1982 konkludeerde het partijbestuur van de PvdA dat de 
eerdere zwaarwegende bezwaren tegen toetreding van de CPN ophielden 
te bestaan. Vanaf oktober ~982 regulier deelneemster in het progressief 
overleg. De toelating van de CPN nood~aakte de EVP haar deelname aan 
het progressief overleg even op te schorten voor beraad in eigen kring. 
Dit interne beraad viel positief uit, zod:lt binnen twee maanden de EVP 
terug was in het progressief overleg. 
Het progressief overleg kwam ongeve·~r maandelijks bijeen. De voor
naamste gespreksonderwerpen waren: arbeid, arbeidstijdverkorting en 
sociaal-ekonomisch beleid, de milieu- en antikernenergiebeweging, de 
akties tegen kruisraketten, racismebestrijding en de voorbereiding van 
de Europese verkiezingen. · 
Door het progressief overleg werden tvree themagroepjes ingesteld, één 
over het CE-scenario en één over raci ;me bestrijding. Op initiatief van -
het progressief overleg kwamen ook een paar keer enkele gemeente
raadsleden uit de progressieve partijen bijeen. 
Twee maal nam het progressief overleg .1et initiatief tot een gezamenlijke 
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verklaring van de progressieve partijen, in december 1982 over het so
ciaal-ekonomisch beleid en verder een verklaring ter gelegenheid van 1 
mei1983. 
De vaste PvdA-delegatie in het progre~.sief overleg bestond uit Max van 
den Berg, Tineke Netelenbos en Willem van de Zandschulp. Een enkele 
vergadering van het progressief overleg werd namens de PvdA voorts bij
gewoond door Jen Dales, Stan Poppeen Peter Kramer. 

PARTUKADEN 

15 januari 1983 

Deze partijraad was onder de noemer van artikel27e van de statuten bij
eengeroepen ter bespreking van de jaaverslagen 1981 van de nevenin
stellingen en onder de noemer van artikel27a van de statuten -adviseren
de bevoegdheid- ter bespreking vandec ppositiestrategie. 
Naar aanleiding van de verslagen werden de volgende opmerkingen ge
maakt: 
WBS: Tot de bevoegdheden van de parlijraad behoren zowel de vaststel
ling van het bedrag dat door de partij aan de WBS wordt toegekend, als 
het begroten van hetbeleids-en financii~le verslag van de WBS. Betreurd 
werd, dat de partijraad daarnaast niet je mogelijkheid had vooraf over 
planning en prioriteitsstelling te praten. Nu viel te konstateren, dat publi
katies die een lange voorbereidingstermijn gehad hebben, niet meer zo 
aansluiten bij de aktualiteit, of achterhaald zijn. Betwijfeld werd of het 
wel juist is dat stafmedewerkers belast 1ijn met het schrijven van brochu
res, zich daarmee vertillen aan pretenties van anderen, dan wel te zwaar 
belast worden. Geïnformeerd werd naar het feit of de plannen van de 
WBS al besproken zijn met anderen en naar de reakties daarop. 
Reagerend op het rapport over staat/merheid werd de vraag gesteld va~ 
waaruit de sociaal-demokratie vernieuwd moet worden: vanuit de staat 
of vanuit de beweging zelf. 
Voorts werd gepleit voor uitbreiding van de kontakten met ondernemers, 
die voor een vooruitstrevend beleidzijn. 
WBS/SGGP: Betwijfeld werd of de bestemmingsheffing van de SGGP 
wel een juiste zaak is. Het is nl. de partijraad, die het budgetrecht heeft, 
niet het partijbestuur tezamen met de sektie. 
JS: Het werd onjuist gevonden dat vanwege de vele aktiviteiten van de 
JS överschrijdingen hebben plaats gevonden, waardoor er nu geen ver
mogen meer is. Wie.bewaakt de uitgaven van de neven instellingen? 
Namens het partijbestuur beantwoordt Wim van Velzen een deel van de 
vragen. 
WBS: Wat betreft kontakten met werkgevers zal, in het verlengde van 
de vast te tellen resolutie over de oppositiestrategie, gezocht worden naar 
een vor!'h om dat te bereiken. Wellicht zijn hier de "Ronde-Tafel-konfe-
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ren ties" een middel. 
SGGP: Tussen partijbestuur en SGGP is overleg gevoerd over de kontri
butie. Daarbij is er van uitgegaan dat de partijraad het budgetrecht van 
de SGGP-financiën heeft. De bestemmingsheffing is voor een deel terug 
te voeren op de oude regeling. Ook over dit aspekt is overeenstemming 
bereikt tussen DB en DB/SGGP. 
JS: De accountant kontroleert de JS-financiën. Thans zijn gesprekken 
met deJS gaande om de ontstane situatie te herstellen. 
Joop v.d. Berg ging namens de WBS in op de inhoudelijke vragen. Naar 
zijn oordeel heeft de partijraad nu de mogelijkheid om over het verslag 
(dat de goedkeuring van het curatorium heeft) te praten. Hij bestreed, 
dat alleen stafmedewerkers publikaties verzorgen. Aan twee van de vier 
onlangs verschenen boeken hebben medewerkers een (grote) bijdrage 
geleverd, de twee andere boeken zijn door vrijwilligers geschreven. Het 
werk van de WBS ligt vooral op lange- termijn-projekten en niet zozeer 
op het produceren van korte stukken over aktuele zaken. Wat betreft de 
publikatie over staat/overheid kan men zich afvragen of de staat/overheid 
wel voldoende slagvaardig is om problemen van mensen goed op te los
sen, of dat die oplossing vanuit de sociaal-demokratische beweging moet 
komen. De WBS zal zich in de komende tijd vooral bezig houden met 
sociaal-kulturele vraagstukken. Over het thema partij/werkgevers is in 
het voorjaar een publikatie te verwachten. 

In de tweede ronde werd verzocht om als partijraad in de toekomst meer 
bij het beleidsplan van de WBS betrokken te worden. De vraag kan ge
steld worden, of de WBS de pretentie moet hebben om ideologisch de 
leiding te geyen aan de partij; betwijfeld werd namelijk of dat waar ge
maakt kon worden. Wat betreft het l,cultuurbeleid (dat zeker niet te op
pervlakkig behandeld mag worden) is het beter dat niet alleen aan een 
stafmedewerker over te laten. Overigens werd opgemerkt, dat het praten 
oyer de toekomst aan de ha~d van een jaarverslag erg moeilijk is. 
Joop v.d. Berg (WBS) zei het op prijs te stellen om periodiek vanuit de 
partij te horen hoe men over het werk vah de WBS denkt. 
Hierna werden de organisatorische en financiële verslagen van de neven
instellingen over 1981 vastgesteld. 
De uitspraken gedaan bij de behandeling van de oppositiestrategie, zijn 
opgenomen in het verslag van het partijbestuur 1982/1984. 

i7 en 18juni 1983 

Deze partijraad was onder de noemer van artikel27 e t/m m bijeen geroe
pen en was voor het grootste deel gewijd aan organisatorische en finan
ciële zaken. De politieke uitspraken zijn opgenomen in het verslag van 
het partijbestuur 1982/1984. 
De volgende besluiten werden genomen: 
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1. Organisatorisch verslag 1981/1982 
(art. 27lid d Statuten). 
Gemaakte opmerkingen hierover betreffen: 
a) STEP. Het verslag meldt, dat de STEP er mede is voor "enkele geïnte

resseerde leden uit de partij gewesten". Herinnerd wordt aan de in
stelling van de STEP, waarbij het de bedoeling was dat de gewesten 
in de STEP meedraaiden. Overigens funktioneert de STEP gebrek
kig. 

b) Wederom de STEP: In het verslag wordt de indruk gewekt, dat op alle• 
7 vergaderingen er 34 personen aanwezig waren. Dat wordt sterk be
twijfeld. De voorbereiding van deze vergaderingen liet te wensen 
over. Vandaar dat voorgesteld wordt de aktiviteiten van de STEP 
over te hevelen naar de Brede Kommissie Buitenland (BKB). De ge
westelijke vertegenwoordiging in de BKB is beter gerealiseerd.· 

c) In het sociaal jaarverslag wordt de reaktie van het personeel gemist. 
d) De binding aan een gewest bij de gedecentraliseerde kandidaatstel

ling voor de Tweede Kamer, die verhuizingen tot gevolg kan hebben 
en vervolgens het uit de boot vallen van "oude" gewestgebonden kan
didaten, wordt betreurd. 

e) Waarom worden de leden van de partijraad in de briefvan de accoun
tant (financieel verslag) aangesproken met "Mijne heren"? De partij
raad kent vele vrouwelijke leden. 

f) Doorkruising van gemaakte afspraken tijdens de verkiezingskampan
je moet voorkomen worden. Anders ontstaat er bij de uitvoerenden 
verwarring en irritatie. 

g) In de passage over de kernwapendemonstratie van 21 november 1981 
wordt gemeld, dat ten aanzien van het oproepen van partijleden om 
aan dergelijke akties deel te nemen voorstellen zullen worden gedaan. 
Gevraagd wordt hoe ver men met die plannen is. 

h) Gebleken is, dat Voorwaarts niet altijd ingezonden brieven/stukken 
publiceert, maar daarvan ook geen bericht stuurt aan de desbetreffen
de afzenders. Evaluatie van het gedeelte van Voorwaarts dat voor de 
partijleden is bestemd, lijkt wenselijk. 

i) Afdelingen, die financieel krap zitten, zouden in verkiezingstijd ge
bruik willen maken van het reproduktie-apparaat van de partij. 

j) Maakt de partij wel voldoende gebruik van de deskundigheid in diver
se kommissies en werkgroepen? 

k) Gevraagd wordt om meer tijd tussen toezending van stukken en de 
betreffende bijeenkomst, zodat de belanghebbenden zich gedegener 
kunnen voorbereiden. 

Partijsekretaris Wim van Velzen reageert als volgt op de opmerkingen: 
c) Van het sociaal jaarverslag ontvangt het personeel een uitgebreidere 

versie. Daarop is de afgelopen jaren geen reaktie binnen gekomen. 
Mocht die in de toekomst wel komen, dan zal geprobeerd worden 
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deze aan de partijraad kenbaar te maken. 
d) Bij de behandeling van het meerjarenplan komt voor het partijbe

stuur de vraag terug, of het wel of niet de kandidaatstellingsprocedure 
voor de Tweede Kamer opnieuw in diskussie wil brengen. 

e) De accountant zal gevraagd worden de aanhef in zijn brief aan de par
tijraad aan te passen aan de realiteit. 

f) Als basisregel geldt, dat gemaakte afspraken niet doorkruist worden. 
In verkiezingskampanjes kunnen er momenten zijn, waarbij die regel 
moet worden doorbroken. 

g) De plannen voor 29 oktober bestaan onder andere uit het motiveren 
van partijgenoten om duidelijk als lid van de partij aan de demonstra
tie deel te nemen. Wel moet daarbij in de gaten worden gehouden, 
dat daarmee niet de al gestarte overlegorganen in diverse gemeenten 
in de wielen wordt gereden. Te zijner tijd zullen in Witsenkader nade
re berichten verschijnen. 

Internationaal sekretaris Maarten van Traa geeft toe, dat de STEP (a en 
b) nog niet optimaal funktioneert, maar dat heeft zijn oorzaak in het feit, 
dat de STEP nog in ontwikkeling is. Het is erg moeilijk om mensen (ook 
vanuit gewesten) te vinden die er tijd ir steken. Opheffing van de STEP 
is niet de oplossing. De gewestelijke inb ~eng zal geaktiveerd worden door 
vanaf september onderwerpen te behandelen die aansluiten bij de politie
ke aktualiteit. Daarop aansluitend licht hij de rol van de partij toe in het 
organisatiekomitee van de demonstrati~ tegen de plaatsing van kernwa
pens (29 oktober). Alle daarin participerende organisaties zullen voorko
men de demonstratie naar zich toe te-trekken en deze afspraak wordt be
waakt door een DB (waarin onder andere Maarten zelf zit). 
De vragen omtrent Voorwaarts worden beantwoord door voorzitter Max 
van den Berg. De redaktie vag Voorwaarts weigert soms stukken te plaat
sen. De criteria die daarbij gehanteerd worden, zullen wellicht door de 
werkredaktie in één van de komende nummers van Voorwaarts uiteen 
gezet worden. De werkredaktie is achtt:raf verantwoording schuldig aan 
het algemeen bestuur (=niet het partijbestuur). Op een vorig kongres is 
een besluit genomen over Voorwaarts; een vijftal partijbestuurders pro
beert nu (in samenwerking met de werkredaktie) dat besluit uit te voeren. 
De algemene nummers van Voorwaart!. (zo'n 6 per jaar) gaan wèl onder 
verantwoordelijkheid van het partijbe:;tuur naar alle leden. De laatste 
tijd staan deze nummers vooral in het licht van de permanente kampanje. 
Na deze diskussie gaat de partijraad a<koord met het organisatorische 
verslag81/82. 

2. Verslag Nederlandse leden socialistiSt:he fraktie i~ het Europese parle
ment. 
(art. 27, lid h Statuten). 
Gekonstateerd wordt, dat de kwaliteit van de verslagen verbetert, maar 
er blijven toch nog wel wat vragen, n I.: 
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a) Zoals verwoord is in het verkiezingsprogram zal bij het landbouwbe
leid niet alleen het prijsbeleid een rol spelen, maar ook het inkomens
beleid. Is dit niet een dode letter? 

b) Het konsumentenbeleid wordt iets t•! positief voorgesteld ten aanzien 
van de prioriteiten (interne markt/kcnsument). 

c) De problematiek van Midden-Ametika wordt door de fraktie goed in 
de publiciteit gebracht. 

d) Ontwikkelingssamenwerking wordt in het verslag wat al te rooskleu
rig voorgesteld. 

e) Worden er bij de keuze van landen Yoor ontwikkelingssamenwerking 
ook politieke maatstaven gehantee ·d en waarom is de keuze uitge
gaan naar Malie, Zambia en Kenia? 

f) Motie 5 .1. (evaluatie oude prograrr) wordt door het PB afgewezen, ~ 
maar als er door het PB een afweging wordt gemaakt, dan kan die ook 
aan de partij worden gezonden. De n de motie genoemde datum zou 
ook begin oktober mogen zijn. 

g) Bij de stemming over de Vredeling-richtlijn zijn de zaken toch anders 
~elopen dan zoals die in het verslag beschreven staan. 

Deze vragen worden namens de socialistische fraktie beantwoord door 
Jen van den Heuvel. 
.a) Bij het landbouwbeleid is vanuit de PvdA-zijde getracht te komen van 

een prijsbeleid naar een inkomenst·eleid. Maar dat dat niet gereali
seerd is heeft te maken met meerder: 1eden en minderheden in het par
lement. 

b) De positie van de konsument in het EEG-verdrag is een afgeleide van 
de marktsituatie. Dat ligt zo vast. Geprobeerd wordt wel binnen de 
marges zoveel mogelijk veranderingen aan te brengen (aktiepro
gram). 

d) Over het algemeen zijn we tegen protektionisme als het gaat om de 
invoerbeperking, maar soms zijn maatregelen nodig om excessen te 
voorkomen. 

e) De keuze van de drie landen is gedam, omdat het hier gaat om A CP
landen ( verdragvan Lomé). 

g) De oorspronkelijke Vredeling-richtlijn is door toedoen van de rechtse 
meerderheid in het parlement (ook de Nederlandse Christen-demo
kraten) aanzienlijk afgezwakt. Tege 1stemmen had in die fase geen ef
fekt meer. In overleg met de vakbeweging is toen besloten dat de so
cialistische fraktie zich van stemming zou onthouden. Aldus geschied
de. 

f) Maarten vanTraagaat in op motie 5 .1. Hetpartijbestuur heeft inmid
dels besloten met een nieuw progran te komen. In de inleiding zal op. 
hoofdpunten het oude program worden geëvalueerd. Hij ontraadt 
echter wel, een evaluatie op de partijraad te bespreken. 
De partijraad neemt motie 5.1. aan en neemt het verslag van de Ne-
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derlandse leden van de Socialistiishe fraktie voor kennisgeving aan. 

Motie 5 .1. luidt: 

Europese verkiezingen 
De partijraad van de Partij van de Arheid, in vergadering bijeen op 17 
en 18juni 1983teAmsterdam; 
- konstateert dat: 

. in mei 1984 de verkiezingen voor h!t Europarlement zullen worden 
gehouden; 

. het noodzakelijk is dat de Partij van ie Arbeid zich daarop goed voor
bereidt; 

. het rapport van de kommissie-Patijreen goede aanzet is in de diskus
sie ter voorbereiding van het verkiez- ngskongres in februari 1984; 

- overweegt dat: 
. op deze partijraad de kandidaatstel ingsprocedure voor de komende 

Euroverkiezingen aan de orde is; 
. in die procedure een evaluatie van het verkiezingsprogramma, zoals 

dat in 1979 is vastgesteld, ontbreekt; 
. het rapport van de kommissie-Patijn niet, zoals oorspronkelijk de be

doeling was, een evaluatie inhoudt, maar meer een aantal toegelichte 
diskussiestellingen bevat: 

- spreekt uit dat: 
. het partijbestuur in overleg met de Eurofraktie tot een evaluatie van 

het verkiezingsprogramma van 1979 komt; 
. in september van dit jaar deze evaluatienota naar de afdelingen zal 

worden gestuurd, zodat deze nog betrokken kan worden bij het vast
stellen van het verkiezingsprogramrr a voor 1984-1989. 

3. Wijzigingen huishoudelijk reglement 
(art. 271id1Statuten). 
Voorafgaande aan de stemming over de voorstellen vindt een diskussie 
plaats over de verlenging van de zittingsduur van het afdelings- c.q. ge
westelijk bestuur tot twee jaar (in verband met het aktiefblijven van met 
name kleine afdelingen), het aanmelden door algemene leden als moge
lijke kandidaten voor het Europese Pa~lement bij het partijbestuur dan 
wel het afdelingsbestuur van eigen keuze en ongelijkheid ten aanzien van 
kumulatie van funkties in de afdelingen die meer gemeenten omvatten 
tegenover afdelingen die één gemeente omvatten. Gezien het preadvies 
bij voorstel6 en dat bij motie B.S wordt voorstel6 (Gelderland) ingetrok
ken. Het partijbestuur (bij monde van Wim van V elzen) vindt dat afdelin
gen en gewesten de mogelijkheid moeten hebben èen plan uit te voeren 
dat verder strekt dan één jaar. Een besissing of een bestuur één dan wel 
twee jaar gaat funktioneren dient voorafgaande aan de verkiezing te wor
den genomen. Het partijbestuur heeft liever, dat algemene leden gelijk 
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behandeld worden in geval van kandidaatstelling en ziet dat niet gebeu
ren wanneer deze leden namen droppen in een afdeling van hun eigen 
keuze. In de diskussie over kumulatie van funkties is uitgebreid over de 
nu aangehaalde situatie gesproken, waarbij uiteindelijk voor de in het 
reglement vermelde tekst is gekozen. Als een afdeling zelf v·an mening 
is dat een kumulatie ongewenst is, dan moet daaraan bij de kandidaatstel
ling al gedacht worden. 

4. Procedure kandidaatstelling Eerste Kamer 
(art. 27lid j Statuten). 
De indieners van voorstellO (gewest Amsterdam) zetten nogeens uiteen 
wat de aanleiding is om zich af te vragen of het partijbestuur terecht een 
beroep gedaan heeft op artikel 84 van het huishoudelijk reglement, en 
waarom er geen gebruik gemaakt is van artikel13 van het reglement kan
didaatstelling Eerste Kamer. Partijsekretaris Wim van Velzen wijst erop, 
dat in de brief van het gewest Amsterdam aan het partijbestuur wordt 
verzocht een drietal vragen aan de reglementenkommissie voor te leggen. 
Dat heeft het partijbestuur gedaan en de antwoorden daarop heeft het 
als preadvies overgenomen. Met de reglementenkommissie is hij voorts 
van mening, dat artikel13 van het Reglement Kandidaatstelling EK for
meel niet van toepassing is (het ging niet om ontbinding binnen één jaar 
na periodieke aftreding). Het feit dat de fraktie gehalveerd zal worden 
èn het feit dat de bestaande lijsten in die situatie niet aansluiten bij het 
profiel hebben tot het houden van een algehele hernieuwde kandidaat
stelling doen besluiten. Ingaand op een vraag uit de tweede ronde zegt 
Wim van Velzen toe in de "archieven" van de partij na te gaan of er ooit 
eerder een beroep op artikel 84 van het huishoudelijk reglement is ge
daan. 
De partijraad neemt dit agendapunt voor kennisgeving aan. 

5. Financieel verslag 1981/1982 
(art. 27lid d Statuten) 
Zoals ook al bij het organisatorisch verslag is opgemerkt, wordt de partij
raad in de briefvan de accountant aangesproken met "Mijne heren"; dit 
in tegenstelling tot de realiteit. 
Vanaf minstens 1978/1979 staat in ieder verslag de opmerking, dat om
trent de pensioenen nog geen resultaat kon worden bereikt. Het wordt 
tijd dat dat geregeld is, liefst voor de partijraad van januari 1984 (meerja
renraming). 
Partijpenningmeester Willem Vermeend herhaalt de reeds gedane toe
zegging om kontakt op te nemen met de accountant. Wat de pensioenre
geling betreft: Er zijn met diverse instanties gesprekken gevoerd. Er ligt 
een concept-regeling gereed en daarover zal op korte termijn gesproken 
worden. Getracht zal worden voor de bespreking van de meerjarenra
ming helderheid te krijgen van de kosten van de pensioenregeling. De 
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oude uitspraak, dat deze regeling kostenneutraal moet zijn, is nog steeds 
het uitgangspunt. 
Het verslag wordt hierna vastgesteld. 

6. Décharge penningmeester 
(art. 28lid e Statuten) 
De partijraad verleent de penningmeester décharge voor het door hem 
gevoerde beleid over 1981/1982. 

7. Meerjarenbegroting en prioriteiten 
(art. 271id j statuten) 
Gevraagd wordt om het toekomstige stuk over de meerjarenbegroting en 
prioriteiten niet al te moeilijk te maken, want het onderwerp is toch al 
moeilijk genoeg. In welke richting zullen de plannen gaan? Komt er ook 
een becijfering van de omvang van inkomstenderving/stijging bij bijvoor
beeld toename/afname van 10.000 leden, rentewisseling, opbrengsten uit 
:vertegenwoordiging in openbare lichamen etc.? In de kolommen onder
ling is één miljoen verborgen. Om uitvoering te geven aan de indertijd 
aangenomen motie moeten ook aan andere onderwerpen dan die welke 
in het voorliggende stuk genoemd staan aandacht geschonken worden, 
zoals: - taakanalyse partijapparaat met daarbij prioriteitsstelling en- PB 
moet ook rekening houden met ombuigingsoperatie, waarbij toetsing aan 
nut, efficiency en taakverandering een rol spelen. 
Partijpenningmeester Willem Vermeend: Het uitgangspunt van het par
tijbestuur is, dat met sluitende begrotingen gewerkt gaat worden. In ja
nuari 1984 bekijken we aan de hand van inkomensstromen, uitgaven, etc. 
allerlei mogelijke o~rwikkelingen, verband houdend met onze uitgaven 
over een aantal jaren. Eén miljoen zoek? Dat is niet zo, maar in achterlig
gende stukken is dat te achterhalen. Vorig jaar is al een globale opzet ge
maakt van een raming, waarin al de prognose over de financiën en de pro
blematiek van de neveninst~llingen opgenomen waren. 
Partijsekretaris Wim van Velzen wijst erop, dat het stuk een lange voor
bereidingstijd kent, waarin het partijapparaat op vele manieren gepro
beerd heeft de verborgen geldstromen boven water te krijgen. De finan
ciële en bezuinigingselementen zijn niet alleen de belangrijkste elemen
ten; ook de doelstellingen van de PvdA en de rol van de neveninstellingen 
zullen daarbij worden bekeken. 
Vanuit de partijraad wordt nog opgemerkt, dat het niet alleen moet gaan 
om een financieel-ekonomisch verhaal, maar er dienen ook beleidsdoel
stellingen in te staan. De voorbereidingsprocedure tot aan de partijraad 
van januari is ook opgenomen in het datumschema waarover later op de 
partijraad wordt besloten. 

8. Werkplan partijbestuur en werkschema 1983/1984 
De partijraad heeft, naast suggesties om met data te schuiven, een. aantal 
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vragen/opmerkingen over de opzet van het werkplan, zoals: 
- jammer dat het PB pas na een jaar na aantreden met een definitief plan 

komt; 
- waarom worden de afdelingen als argument gebruikt om de aanbieding 

van een werkplan naar achteren te schuiven; 
- wat gebeurt er verder met de onderwijsdiskussie; 
- gaat de diskussie over de verzorgingsstaat ook in de afdelingen gevoerd 

worden; 
- waarom worden kandidaatstellingsprocedures als verplichte nummers 

beschouwd (Jet op woordkeuze!); 
- is het, in verband met overbelasting van de afdelingen, wel verstandig 

een twee-rondenstruktuur voor het verkiezingskongres te houden; 
- de meerjarenbegroting is een financieel-technisch onderwerp, waar

mee je de afdelingen beter niet kunt belasten; 
- kan de oplage van het concept-verkiezingsprogram Europese Parle

ment niet verhoogd worden tot de hoogte van het ledental; 
- in september speelt de kwestie van de nieuwe ekonomische lijn, maar 

in het werkplan is daarvan niets terug te vinden; 
- wat is precies de werkgroep organisatie? 
Wim ·vait Velzen gaat hierop in, door allereerst gegoochel met data van 
de hand te wijzen; dat had vooraf schriftelijk gekund. Gezien de tijds
ruimte bestaat daarvoor nu geen gele:~enheid meer. De nu genoemde 
data van zendingen etc. zijn reglemen :air gezien de uiterste; mocht de 
zending iets eerder weg kunnen, dan zal dat gebeuren. Het huidige partij
bestuur is nog maar enkele weken gelee en gest~ut en is voor de toekomst 
geplaatst voor verkiezingen van het Et1ropese Parlement, Gemeentera
den, Tweede Kamer en Provinciale St<· ten. Dat vereist een goede door
denking van de verdere plannen, die zkh voor een groot deel in de afde
lingen moeten afspelen. Daarnaast loopt nog de permanente kampanje. 
Hoe vervolg kan worden gegeven aan de onderwijsdiskussie zal nader. 
worden bekeken. Over de verzorgingsstaat organiseert de SVP een le
denscholing ten behoeve van de diskw;sie. De kandidaatstellingsproce
dures zullen die politieke aandacht kri. gen die zij verdienen. De beslis
sing over wel of niet een tweerondenstruktuur komt terug bij de behande
ling van het meerjarenwerkplan. 
Er zal hoe dan ook geen wetenschappelijke evaluatie komen. Wat betreft 
de meerjarenbegroting is het juist van belang om die in de afdelingen te 
bespreken vanwege de politieke afweg ngen die daarbij spelen. De toe
zending van ontwerp-verkiezingsprogréi ms aan alle leden is om financiële 
redenen niet haalbaar; daarom heeft de partijraad in een eerder stadium 
besloten tot toezending in 10% van het ledental. Op het kongres van 1981 
is aan het partijbestuur opdracht gege\en het vele werk van de partij te 
ontlasten ten gunste van het politieke werk. De werkgroep organisatie 
houdt zich hiermee bezig. Te zijner tijd ml hierover verslag worden uitge
bracht. 
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Na deze toelichting gaat de partijraad akkoord met de procedure, zoals 
genoemd in briefPR/1, 12;696 d.d. 8 juni 1983, hetgeen betekent dat het 
werkschema 1984/1986 door de partijnad van januari 1984 zal worden 
vastgesteld. Aan die partijraad worden tevens de eerste resultaten van 
de werkgroep organisatie aangeboden. 
Het werkschema 1983/1984 wordt goedgekeurd. Er is echter één wijzi
ging in verband met het niet kunnen b<: schikken over een geschikte zaal 
in verband met karnaval en het feit, d.tt de Europese verkiezingen een 
maand later plaatsvinden dan aanvankdijk was gepland: de partijraad in 
maart 1984 vindt niet plaats op de derde, maar op de tiende. 

9. Herbenoeming lid financiële kommiss ~e 
(art. 27lid g Statuten) 
De partijraad gaat akkoord mei de voerdracht van het partijbestuur om 
A. van der Zijpp wederom te benoemt:n tot lid van de Financiële Kom
missie. 

10. Herbenoeming sekretaris-penningm•!t!ster Evert Vermeer Stichting 
(art. 6 c EVS-statuten). 
De voordracht van het partijbestuur om J. Verspaget te benoemen tot 
sekretaris-penningmeester van de EVS wordt door de partijraad aange
nomen. 

11. Goedkeuring werkplan Tweede Kam erfraktie 
(kongres besluit oktober 1981 ). 
De partijraad vraagt voor de volgende punten nog eens extra aandacht: 
- probleem van niet-aktieven, milieu en energie, onderwijs (gehandicap

tenvervoer en kleine scholen), mediabeleid, sektorgewijs optreden, 
Derde Wereld/ontwikkelingssamen~erking, emancipatie, samenhang 
bestuurslagen; 

-. stellingname bij financierjngstekort, met daarbij de WIR 
- financiering sociale zekerheid anders cJpzetten 
- problematiek van de grote(re) steden (strategie), zeker nu er bezuini-

gingen plaatsvinden; 
- naast de aandacht voor de grote sted;!n ook aandacht voor de zwakke 

regio's; 
- standpunt rondom de NOM; 
- voorleggen van alternatievedefensierota aan partijraad; 

bestrijding zwart geld; 
- in komeosoverdracht versusstijgende behoeftenvoorziening; 
- invullingzeggenschap; 
- alternatieven voor regeringsbeleidduidelijk benadrukken; 
- militaire produktie omzetten in civielt: produktie; 
- te weinig uitwerking van het spoorboekje; 
- onvrede over preadvies op motie B 1. 
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Het werkplan wordt door sommigen gt:typeerd als weinig mobiliserend, 
kent een te vage oppositiestrategie en st~lt te weinig prioriteiten. 
Voorafgaande aan de beantwoording joor de fraktievoorzitter van de 
Tweede Kamer geeft partijvoorzitter Max van den Berg nog een korte 
reaktie namens het partijbestuur. Hij zegt daarbij de Tweede Kamerfrak
tie zeer erkentelijk te zijn voor het we:·kplan. De politieke vraag is hoe 
we op een herkenbarewijze ons alternatief tegenover het regeringsbeleid 
naar voren kunnen brengen. Voor eefj aantal opmerkingen, zoals over 
de sociale zekerheid, veiligheid etc., die door de partijraad in het werk
plan worden gemist, geldt, dat wat er in Eerlijk Delen genoemd staat on
verkort van kracht is. Eerlijk Delen is d! werkbasis van de fraktie. Mocht 
de fraktie echter voor situaties komen tt: staan die tot een nadere bestude
ring of heroverweging van hetgeen Eerlijk Delen zegt aanleiding geven, 
dan wordt dat aan het partijbestuur gemeld. De procedure is dan, dat het 
partijbestuur afweegt of de gerezen mo!ili}kheden moeten worden voor
gelegd aan de partijraad. Onze alternLtieven, die wij in de debatten in 
de Tweede Kamer naar voren brenger , dreigen vermalen te worden in 
de publiciteit. Een juiste timing van he1 aanbieden van alternatieven, op 
een eigen herkenbare wijze is nodig. De fraktie werkt daaraan. 
Het partijbestuur heeft de afgelopen maanden gepoogd een afstemming 
van beleid op gemeentelijk niveau te ktijgen, onder andere in de perma
nente kampanje. Deze opzet zal in het najaar worden voortgezet, met als 
thema de bezuinigingen. Reagerend op de uitdaging van Wim Kok, ge
daan in de richting van de politiek op de grote. demonstratie op 11 juni 
jl. te Utrecht, zegt Max van den Berg,dat het partijbestuur deze graag 
aanneemt. Vervolgens gaat fraktievoo~zitter Joop den Uyl in op de op
merkingen van de partijraad. Allereerst wijst hij erop, dat het werkplan 
niet moet worden gezien als een nieuw verkiezingsprogram; vandaar dat 
niet alles uit Eerlijk Delen naar voren is gebracht. Het werkplan geeft 
een keuze uit diverse onderwerpen, die prioriteit verdienen. De strategie 
die daarbij gevoérd wordt is al op de patijraad van januari 1983 bespro
ken. Om in het spoorboekje alle tijden exact te vermelden is niet zo ver
standig, vanwege de strategie. 
- Milieu en energie: Deze punten worden ernstig genomen, te meer van

wege ons afwijzen van de groene partij. Samen met de Overleggroep 
Energie en Milieu wordt daaraan aandacht besteed. 

- Zwart geld: Door Hans Kombrink zijn daarover mondelinge vragen ge-
steld. · 

- Zwakke regio's: Ook deze houden de aandacht van de Tweede Kamer
fraktie. Maar de werkloosheid in de grote steden wordt eveneens steeds 
zichtbaarder (54.000 in Amsterdam) en ook die dient bestreden te wor
den. Daar zal een projekt voor ontwikkeld worden. 

- Ontwikkelingssamenwerking: Hiervoor geldt Eerlijk Delen. Je moet 
daarbij keuzen maken. 

- Kwartaire sektor: Herindustrialisatie levert geen extra arbeidsplaatsen 
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· op; wel als dat gaat via arbeidsverdeling. Met de PvdA in de regering 
zou over de hele linie in de kwartaire sektor in beginsel het voorbeeld 
van de vakcentrale van het onderwijs kunnen gelden, namelijk 10% 
A TV met inlevering van netto 10% loon ( = 6% bruto). Op die manier 
zouden ook met de bonden afspraken gemaakt kunnen worden. Terug
dringing van werkloosheid is hard nodig. Een betere dienstverlening is 
daarbij voorwaarde. 

- Defensienota: De kongresuitspraak over de 5%-regeling van Brandt 
(verlaging defensie-uitgaven gekoppeld aan verhoging bijdrage aan 
ontwikkelingslanden) is ons uitgangspunt. 

- Deregulering: Er zijn volstrekt verwerpelijke voorstellen van de kant 
van de regering te verwachten. Als regels het zicht op de wet vertroebe
len, dienen deze regels beperkt en vereenvoudigd te worden,ten dien
ste van ons beleid. Mogelijk dat de Tweede Kamerfraktie en het partij
bestuur dit najaar al daarover verdere plannen zullen uitwerken. 

- Premieheffing in verband met sociale zekerheid: Dit punt hoort meer 
thuis op Europees niveau (Europese Parlement, Europese Gemeen
schap). 

- Ondergrens: Van belang is, dat het niveau van de binnenlandse beste
dingen op peil blijft. Het beleid van de fraktie is gericht op konsumptie 
en bestedingen. Bezuinigingen tot een bepaalde grens zijn onvermijde
lijk. We zullen telkens weer voorstellen doen om de werkgelegenheid 
weer op gang te krijgen. We moeten echter geen beloftes doen die we 
niet kunnen waarmaken; dat is ook de basis van het werkplan van de 
fraktie. 

In tweede termijn Wprdt over diverse punten uit de eerste ronde nog na
dere toelichting gevraagd. Max van den Berg antwoordt daarop, dat de 
nota defensiebeleid gebaseerd is op Eerlijk Delen en de uitspraak van het 
laatste kongres (5% ). Het is echter onhaalbaar deze nota op de septem
berpartijraad te bespreken. Afstemming tussen PB-aktiviteiten en de ge
meenten zal hopelijk zijn doorgang vinden, zoals dat overleg reeds ge
start is. Tenslotte hoopt hij dat de komende tijd goed gebruikt zal worden 
om de demonstratie op 29 oktober a.s. te laten slagen. 
Fraktievoorzitter Joop den Uyl wijst er vervolgens op, dat de partij ver
plicht is aan het milieu aandacht te blijven besteden, gezien haar idee 
over een groenepartij. 
- Zwakke regio's: De prioriteiten daarvoor worden bepaald door wat het 

verkiezingsprogram en de strategieresolutie daarover zeggen. Het 
werkplan kiest tegen die achtergrond een aantal projekten uit en komt 
dan met voorstellen. 

- Ontwikkelingssamenwerking en -hulp: Dat is en blijft een belangrijk 
onderwerp, waarbij we ons baseren op Eerlijk Delen. 

- Er wordt een overleg met fraktie en grote gemeenten opgezet, met 
name in verband met de bezuinigingsvoorstellen. 
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- Lange-termijn-visie hebben we nodig (jaren negentig/tweeduizend) 
voor zaken zoals energiebesparing, industrieel herstelscenario, herver
deling werk/inkomen. De PvdA staat voor een ander beleid. Daarbij 
moeten we ons wel realiseren, dat de A TV effekten heeft naar de inko
mens toe. 

- NOM: In Eerlijk Delen staat, dat ontwikkelingsmaatschappijenonder 
politieke kontrole moeten staan. 

De partijraad keurt vervolgens het werkplan van de Tweede Kamerfrak
tie goed. De aangenomen moties luiden: 

Werkplan Tweede Kamerfraktie 
De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 17 
en 18 juni 1983 te Amsterdam; 
- konstaterende dat: 

. in het werkplan van de Tweede Kamerfraktie weinig of geen aandacht 
wordt besteed aan het regionaal sociaal-ekonomisch beleid; 

. in relatie tot de terechte aandacht voor de problematiek in de grote 
steden, het regionaal sociaal-ekonomisch beleid een gelijkwaardige 
plaats in het werkplan verdient; 

- dringt er bij de fraktie en het partijbestuur op aan de verontrusting in 
de regio weg te nemen door alsnog een paragraaf gewijd aan de proble
matiek van de zwakke regio in het werkplan op te nemen. 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 17 
en 18 juni 1983 te Amsterdam; 
- overwegende dat: 

. de politieke belangstelling en diskussie betreffende ontwikkelingssa
menwerking zich meer en meer beperkt tot hulpverlening door Ne
derland; 

. gezien de plannen van de regering-Lubbers, voortdurende zorg ten 
aanzien van volume en kwaliteit van de ontwikkelingshulp geboden 
blijft; 

. betere hulpverlening slechts een onderdeel van het streven naar 
rechtvaardiger internationale ekonomische verhoudingen (een 
NIEO) vormt en dat struktuurverbeterende maatregelen op handels
en financieel-monetair terrein noodzakelijk zijn; 

. ook in deze geest de twee rapporten van de kommissie-Brandt en het 
Wereldwerkgelegenheidsplan van Den Uyl, Kok, Pronk en Tinber
gen geschreven zijn; 

. in het verkiezingsprogram Eerlijk Delen ontwikkelingssamenwerking 
als het tweede prioriteitenpunt is opgevoerd; 

. de partijraad in zijn resolutie van 15 januari 1983 "strijd tegen de ar
moede in de Derde Wereld; geen kommerdalisering van de ontwikke
lingshulp en opkomen voor een NIEO" als een van de hoofdpunten 
van de oppositiestrategie heeft genoemd; 
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-. konstaterende dat: . 
. in het werkplan van de Tweede Kamerfraktie slechts incidenteel aan
dacht wordt besteed aan ontwikkelingssamenwerking; 

. hierdoor het misverstand zou kunnen rijzen, dat een aktief ontwikke
lingssamenwerkingsbeleid, gericht op het streven naar een NIEO en 
op het tegengaan van kommerdalisering van de ontwikkelingshulp, 
voor de Partij van de Arbeid minder prioriteit heeft gekregen; 

. roept de Tweede Kamerfraktie op om meer gericht aandacht te beste
den aan ontwikkelingssamenwerking in de geest van het verkiezings
programma en de partijraadsresolutie van januari 1983 en om een 
zelfstandige plaats hiervoor in te ruimen in het werkplan en het daar
bij behorende spoorboekje. 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 17 
en 18 juni 1983 te Amsterdam; 
- spreekt _haar waardering uit voor het aan de partijraad voorleggen van 

het werkplan van de Tweede Kamerfraktie van de Partij van de Arbeid; 
- nodigt de Kamerfraktie uit om een jaarlijkse evaluatie van het werk-

plan aan de partijraad voor te leggen. 

De partijraad van de Partij van de Arheid, in vergadering bijeen op 17 
en 18 juni 1983 te Amsterdam; 
- naar aanleiding van het fraktieplan, o.a. pag. B-11 OHA-2, relatie ont

wikkelingssamenwerkinglbedri jfsleve n (interne nota is aangekon
digd); 

- herinnert aan Eerlijk Delen en aan de partijraadsuitspraak van 15 ja
nuari 1983, dat ontwikkelingssamenwerking prioriteit van de Partij van 
de Arbeid dient te blijven; 

- is van mening dat: 
. het werkgelegenheidsbeleid niet mag leiden tot meer "gebonden" 

ontwikkelingshulp en 
. verdergaande "ontbinding" onderdeel van de hulpdoelstelling van de 

Partij van de Arbeid dient te blijven; 
- doet een beroep op de fraktie om in die richting het beleid verder uit 

te werken. 

Voorzitters: G. Heijne den Bak en A. Reuvekamp. 

12. Vaststelling partijbegroting 1983/19f:4 
(art. 27lid f Statuten) 
Vanuit de partijraad wordt herinnerd ahn de nog te voeren diskussie over 
de meerjarenbegroting en prioriteitsstelling in januari 1984 en verwijst 
men naar de brief van de Financiële Kolmmissie, die instemt met de ge
presenteerde, sluitende begroting. Vandaar dat als ordevoorstel wordt 
ingediend de begroting zonder verdere diskussie vast te stellen, onder 
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voorwaarde dat de moties El t/m ES W•)rden aangehouden tot de partij
raad in januari 1984. In die partijraad 'Vordt dan gerapporteerd over de 
effekten van die moties op de meerjarenbegroting/prioriteitsstelling. Het 
presidium wijst er op, dat wanneer dit ordevoorstel wordt aangenomen, 
ook de moties over de jeugdkontributie:; dienen te worden aangehouden. 
Het partijbestuur stemt in met dit ordevoorstel (de jeugdregeling wordt 
dan ook uit de begroting getild). Bij d•! januaripartijraad zal gerappor
teerd worden wat de financiële konsekwenties zijn met betrekking tot de 
moties over de jeugdkontributie en de prioriteitsstelling met betrekking 
tot de geledingen. Een verzoek om motie E4 (stelpost Rooie Vrouwen 
voor fl8.000,--) niet aan te houden wordt ontraden. Ook voorstel9 met 
betrekking tot de kontributie zal bijdec pstelling van de meerjarenbegro
ting worden betrokken. 
Het ordevoorstel wordt aangenomen, mdat de begroting is vastgesteld, 
met uitzondering van de jeugdkontributieregeling en de wijzigingsvoor
stellen die op de begroting betrekking hebben. Deze komen in januari 
1984 aan de orde. 

63 



PARTIJVAN DE ARBEID BEGRO'ING 1983-1984 

UITGAVEN 

1. Bestuur 
2. Service apparaat 
3. Voorlichting en publiciteit 
4. Kongres en partijradt!n 
5. Sekretariaat buitenland 
6. Rooie Vrouwen 
7. Aktiesekretariaat 
8. Gebouw 
9. Diversen 
10. Internationale solidariteit 
11. Verkiezingsfonds 
12. Wiardi Beekman Stichting 
13. Evert Vermeer Stichting 
14. Stichting Vormingswerk 
15. Jonge Socialisten 
16. Gewesten en afdelingen 

INKOMSTEN 

Kontributies 
Huren 
Renten 
Kontributies SGGP 
Bijdragen FBA 
SGGP en FBA vorige jare·n 
Overige ontvangsten 
Onttrekking reserve bijz. verpl. pernneel 

13. Vaststelling overschot 1981/1982 
(art. 27lidj Statuten) 

1983-1984 

1.059.400 
2.634.800 

817.700 
158.700 
395.900 
493.500 
242.100 
186.200 
318.900 
40.000 

262.100 
1.013.900 

72.000 
249.200 

92.500 
2.598.200 

10.635.100 

8.602.000 
384.000 
250.000 
839.000 
108.000 
100.000 
205.400 
96.700 

10.635.100 

Op een vraag vanuit de partijraad of de fl32.603,54, die nu aan de perma
nente kampanje wordt toegekend, ook kan doorstromen naar die aktivi
teiten in de gewesten, antwoordt de partijpenningmeester Wiltem Ver
meend,dat in de zojuist vastgestelde begroting staat opgenomen, dat een 
deel van het geld voor de permanente k<tmpan je ook ten goede zal komen 
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aan onder andere gewesten, die in financiële problemen raken bij deze 
kampanje. 
De bestemming van het overschot 1981.'1982 wordt konform het voorstel 
vastgesteld. 

AKTIES 

Funktionele Werkgroep MilieuenEnerg ie 

De Brede Maatschappelijke Diskussie (BMD) heeft de werkgroep een 
aantal aktiviteitendoen organiseren. Be gin februari 1983 werd door afde
lingskader een drukbezochte bijeenk•Jmst in Utrecht georganiseerd, 
waarop verteld werd wat de PvdA-afd;!lingen binnen de BMD konden 
gaan ondernemen en wat de voorlopige standpuntbepaling van de Partij 
van de Arbeid was tegenover de binne 1 de BMD geformuleerde scena
rio's. Sprekers waren onder andere Thto Potma, ontwerper van het CE
scenario en Max van den Berg. De funl~tionele werkgroep onderhield in 
het kader van de BMD nauwe kontakte:1 met de Werkgroep Energie Dis
kussie (WED), in wier bestuur ze ookvertegenwoordigd was. 
Om afdelingen optimaal te informeren werd een inlegstuk voor Witsen
kader geschreven door de werkgroep. Binnen het verband van het milieu
beraad (overlegorgaan milieu/energiewerkgroepen van verschillende 
progressieve partijen) en deOGEM (O•terleggroep Ekonomie en Milieu, 
een groep waarin de fraktiekommissies milieu en ekonomische zaken en 
de funktionele werkgroep elkaar ontmoeten, is de werkgroep nauw be
trokken geweest bij nadere besprekingen over het CE-scenario. 
Gespreksonderwerpen verder: werkgelegenheidsbeleid (notitie voor 
werkgroep-Van Kemenade) natuurbehoudsbeleid, ontwikkelingen Mar
kiesaal Bergen op Zoom, deregulering, ekologie en ontwikkeling en 
Oostvaarderplassen. Over de aktiviteiten van de kommissie-Beek heeft 
de werkgroep een apart gesprek met de fraktie gehad. 
Het blad van de werkgroep, Milieu Aktueel, verschijnt 6x per jaar, kent 
een groeiende dikte en een groter wordend abonneebestand. In ieder ge
val komen er in artikelvorm verslagen van de werkgroepvergaderingen 
in Utrecht. 
Er bestaan kontakten met ongeveer 10 regionale groepen, waarvan er en
kele, o.a. de Zuidhollandse, zeer aktief zijn, ook met plaatselijke proble
men. 
September 1983 bestond het presidium van de werkgroep uit Peter Kra
mer (voorzitter), Jan van Muilekom (ambtelijk sekretaris), Annemarie 
Goedmakers, Willem Kuiper, Jaap Jelle Feenstra enGerrit Hoekstra. 
De werkgroep heeft 451eden. 
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Funktionele Werkgroep Ombudswerk 

Inleiding 
Het eerste jaar van het kabinet-Lubbers is aan het Partij van de Arbeid 
ombudswerk niet ongemerkt voorbij gegaan. 
Ook dit verslagjaar deden duizenden burgers een beroep op deze partij
aktiviteit. De problemen waarmee het ombudswerk werd gekonfron
teerd, zijn er niet eenvoudiger op geworden. Dat bleek overduidelijk tij
dens de door het partijbestuur gestarte permanente kampanje waarbij op 
diverse niveaus op het ombudswerk een beroep werd gedaan. Met name 
het landelijk sekretariaat kreeg met reakties die deze kampanje bij indivi
duele burgers opriep veel te maken. Door het rekord aantal hulpvragen 
is een aantal voorgenomen andere aktiviteiten voortvloeiend uit het 
werkplan enigszins in het gedrang gekomen. 
Toch heeft de funktionele werkgroep dit jaar niet stilgezeten, zoals uit 
het hiervolgende verslagzal blijken. 

1. De werkgroep en haar aktiviteiten 
Aan het einde van het verslagjaar bestond de werkgroep uit de volgende 
leden: Jan Mijnsbergen (Zeeland), Guus Maat (Utrecht), Piet Hutte 
(Friesland), Jo Koks (Noord-Holland-Zuid), Thea Schuurman (Flevo
land), Lia van Rossen (Zuid-Holland), Merlijn v.d. Wittenboer (Noord
Brabant-Oost), Douwe van Dam (voorzitter), Elske ter Veld (Tweede 
Kamerfraktie) en Peter Gemmeke (sekretaris). Kees Frenay heeft zijn 
vervangende dienstplicht bij het ombudswerk vervuld. Fred Rijtitalder 
liep een jaar lang stage. In september 1983 hebben Ástrid Bellinga en 
Dries Kesselaar hem opgevolgd. 
De werkgroep vergaderde ongeveer tweemaal per drie maanden. 
Door het tussentijds vertrek van onze voorzitter Cock Kerling is helaas 
de direkte relatie tussen de landelijke werkgroep en het partijbestuur 
weggevallen. . 
In dit seizoen heeft het landelijke sekretariaat het adressenbestand door
gelicht om eenbeter overzicht te krijgen van de plaatselijke ombuds
werk- aktiviteiten. Tevens is ons adressenbestand geautomatiseerd. 
De landelijke werkgroep heeft een werkplan opbouwwerk gemaakt en 
een stagenota uitgebracht. 
Uit een enquête onder de gewestelijke besturen bleek, dat er een groot 
verschil bestaat tussen de subsidiebedragen en voorwaarden van geweste
lijke werkgroepen en de plaatselijke teams: 
Ieder gewest is uiteraard volstrekt autonoom zijn eigen financiën te rege
len. Toch wil de landelijke werkgroep een poging wagen de subsidies aan 
plaatselijke teams meer op elkaar af te stemmen. De nieuw uitgebrachte 
infomap wordt door veel afdelingen aangevraagd. 
In principe zijn de leden van de ombudsteams persoonlijk aansprakelijk 
voor de eventuele negatieve gevolgen van de adviezen. De landelijke 
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werkgroep poogt de kwaliteit van het ombudswerk hoog te houden. In 
dit verband moeten ook de vergevorderde plannen gezien worden om 
voor ieder ombudsteam centraal een WA-verzekering af te sluiten. Deze 
verzekering geeft volgens de landelijke werkgroep zowel naar de hulp
vrager als naar de hulpverlener een stuk zekerheid. 

2. Ombudswerk in de gewesten en afdelingen 
Ruim 700 partijleden zijn aktief in 145 ombudsteams. De daling van het 
aantal teams is het gevolg van de "opschoning" van het bestand. Dit jaar 
zijn er zo'n twintig nieuwe teams bijgekomen. Het voornemen om in de 
gewesten Noord-Holland-Noord, Noord-Holland-Zuid en Groningen 
een gewestelijke werkgroep tot stand te doen komen is nog niet bevredi
gend gerealiseerd. 
Wel zijn in deze gewesten mensen bereid gevonden om aktief in een 
werkgroep mee te draaien. 
In Friesland, Zeeland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant-Oost 
funktioneren de gewestelijke werkgroepen naar behoren tot zeer goed. 
In het kader van het opbouwwerkplan zijn diverse gewestelijke besturen 
benaderd en is aan elke afdeling in Overijssel een informatiepakket ver
stuurd. Dat heeft tot enkele positieve reakties geleid. Steeds meer sta
giairs van diverse opleidingen vinden de weg naar de plaatselijke teams. 
Vandaar dat de landelijke werkgroep in een stagenota de plaats van de 
stagiairs binnen het PvdA-ombudswerk heeft willen verduidelijken. 
Tevens wordt een keer per jaar een stagairsdag gehouden. 
Het aantal mensen dat bij het PvdA-ombudswerk aanklopt blijft, mede 
door de vele nieuwe aktieve teams, stijgen. In het hele land hebben ruim 
10.000 mensen een beroep gedaan op het PvdA-ombudswerk. 
Ook dit jaar is, o.a. op het gebied van de sociale zekerheid, vreemdelin
genbeleid, huursubsidie, studiefinanciering en ziektekosten, naar aanlei
ding van konkrete klachten parlementaire aktie ondernomen. In sommi
ge gevallen zijn door de verantwoordelijke fraktieleden kamervragen ge
steld of is de gesignaleerde problematiek tijdens een overleg met de rege
ring ter sprake gekomen. 

3. Vormingendokumentatie 
Het kontaktblad deOmbofoon heeft een definitieve vorm gekregen. Het 
blad wordt ook buiten het ombudswerk in toenemende mate gewaar
deerd. Zes keer per jaar krijgen de leden van de ombudsteams uitgebreid 
infonnatie over o.a. sociale wetgeving, ontwikkelingen op het gebied van 
volkshuisvesting en rechtshulpverlening. 
De redaktie poogt de vele artikelen zo te schrijven dat de teams ze kun
nen omzetten in een persbericht voor de plaatselijke krant. De redaktie 
heeft enige wijzigingen ondergaan en bestaat aan het eind van het ver
slagjaar uit: Jo Koks, Jacqueline Vrolijk, Jet Kleinsma, Paul Andriessen, 
. \fary Ann Mathijsse, Kees Frenay, Dries Kesselaar, Astrid BeiJing en 
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P~ter Gemmeke. 
Alle sekretariaten van de ombudsteams ontvangen sinds 1 september 
1983 tevens tweewekelijks Witscnkader. Dit blad kan door de landelijke 
werkgroep worden gebruikt om snel bt:richten aan de teams door te ge
ven. 
Dit jaar zijn er drie druk bezochte vonningsweekeinden gehouden. Het 
blijkt dat de leden van ombudsteams gnte behoefte hebben hun ervarin
gen onderling uit te wisselen. Juist in d·~ze tijd is een bezinning nodig op 
welke wijze het PvdA- ombudswerk me: de nieuwe problemen in de jaren 
tachtig dient om te gaan. 
Tijdens de vormingsweekeinden, maar ook in de nieuw uitgebrachte in
fomap, wordt aan dit onderwerp aandacht besteed. 

Funktionele Werkgroep Onderwijs 

De werkgroep kwam itl het verslagjaar 7 keer bijeen, waarbij ondermeer 
bleek dat een vrij kleine maar aktieve kern van partijgenoten de FWO 
vormt. Het dagelijks bestuur bestond uit David van Ooyen (voorzitter), 
Ger Geiten beek, vice-voorzitter, Tine <e Netelenbos, lid partijbestuur, 
Jan van der Wey, sekretaris, Berend Pn:nger en Jan van Muilekom, amb
telijk sekretaris. 
Naast een aantal meer huishoudelijke vergaderingen werden twee the
mabijeenkomsten gehouden. De eerste had betrekking op het onderwijs
voorrangsbeleid, de andere betrof een diskussie over de opstelling van 
de Tweede Kamerfraktie met betrekkir g tot de onderwijsbegroting. Een 
deel van de werkgroep heeft Tineke Netelenbos bijgestaan bij de pre-ad
visering over de op de onderwijsparagraaf van de resolutie Arbeid inge
diende amendementen. 
De Funktionele Werkgroep Onderwijs organiseerde een tweetal koofe
renties over gemeentelijk onderwijsbdeid, respektievelijk in Amster
dam (30.10.1982) en Boxmeer (22.01.1983) die goed werden bezocht. 
Omdat bleek dat de werkgroep met de organisatie van deze bijeenkom
sten in een duidelijke behoefte voorzie:, werd besloten voorbereidingen 
te treffen voor het houden van drie regionale kooferenties over bezuini
gingen in het gemeentelijk onderwijsbeleid in het najaar van 1983. 
In het verslagjaar werd een begin gemaakt met de uitgave van onderwijs
werkmappen. Eén met een verslag van de konferentie in Amsterdam en 
artikelen over socialistisch onderwijsbdeid. En één met het verslag van 
de bijeenkomst in Boxmeer en artikelen over het oprichten/beh<?uden 
van een openbare school. 

Funktionele Werkgroep Volkshuisvesting 

De woonlastendiskussie, die in het verslagjaar in alle partijgeledingen 
wel aan bod is geweest, heeft zeker ook de werkgroep heftig beziggehou-
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den. Zij immers had van de piutijraad het verzoek gekregen een advies 
in dezen op te stellen. 
In het najaar van 1982 heeft ze in een drietal plaatsen, verspreid over het 
land, grote bijeenkomsten georganiseerd, waar geïnteresseerde partijge
noten en maatschappelijke organisatie:; hun licht konden doen schijnen 
over ondermeer een door de werkgroet= geproduceerde diskussie brochu
re. 
Eind januari was het werkgroepadvie~. klaar; in de personen van haar 
voorzitter en haar sekretaris is de werkgroep op verschillende manieren 
betrokken gewest bij de totstandkoming van het uiteindelijk door het 
partijbestuur aan de partijraad van oktobervoorgelegde advies. 
Naast de woonlasten heeft de werkgroeJ ook onderwerpen aangepakt als 
de decentralisatie van de volkshuisves :ing en de stadsvernieuwing, het 
meerjarenplan stadsvernieuwing, de model woonruimteverordening, het 
bouwen buiten kontingenten en de beg1 otingsbehandeling Volkshuisves
ting en Ruimtelijke Ordening 1983. Zt: heeft geprobeerd voor deze on
derwerpen nuttige adviezen voor de fra <tie te formuleren. Kort na de zo
mer is begonnen met de voorbereiding 'tan de konferentie over verstede
lijking (in kaderpublikatie Struktuurschets Stedelijke Gebieden). 
De reeds lang geplande kursus wil de W•!rkgroep eind 1983 klaar hebben. 
September 1983 bestond de stuurgroep van de werkgroep uit Chris van 
der Schoot (voorzitter), Jan van Muilek·Jm (ambtelijk sekretaris), Egbert 
Altena en Tineke Netelenbos. De werl~groep kent een adressenbestand 
van ongeveer 60 leden. 

Funktionele Werkgroep Werkgelegenheid en Bedrijfsdemokratisering 

Diskussies rond arbeidstijdverkorting hebben dit jaar een centrale plaats 
in het werkgroepswerk ingenomen. Een tot diskussie uitnodigend artikel 
in het werkgroep-bulletin is uitgebreid in de regionale groepen bespro
ken, in oktober werd een konferentie georganiseerd waarop gepraat 
werd over de strategie van de vakbeweging en de partij met betrekking 
tot arbeidstijdverkorting (A TV) en in maart volgde een druk bezochte 
bijeenkomst waarop vertegenwoordigers van de verschillende bonden 
kwamen vertellen over konkrete problemen tijdens de A TV-onderhan
delingen. 
De werkgroep verleende bovendien ha u medewerking aan de organisa
tie van de bijeenkomst op·4 juni 1983, waarop de partij over haar sociaal
ekonomisch alternatief diskussieerde. 
Naast over ATV werd op werkgroepsvergaderingen stevig gediskus
sieerd over sociale zekerheid, het fun.<tioneren van de ondernemings
raad, werkgelegenheidsbeleid (advies "oor werkgroep-Van Kemenade), 
en de aard van de te organiseren kontak :en tussen partij en vakbeweging. 
In het bulletin werd voor al deze diskus:;ies flink wat materiaal aangedra-

. gen; veel regionale groepen hebben zich dan ook over deze onderwerpen 
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kunnen buigen. 
Overigens werd de regionale groepen in de kontakten met de vakbewe
ging een grote rol toegedacht. Vandaar dat de afspraak is gemaakt in het 
komende verslagjaar aan het funktion!ren van deze groepen veel aan
dacht te besteden en die gewesten, die nog geen regionale groepen ken
nen, op te porren tot het stichten ervan. Goed draaiende groepen met 
grotendeels ook eigen specifieke aandachtspunten zijn met name te vin
den geweest in de 3 noord~lijke provincies. 
Vermeldenswaard zijn voorts nog de bemoeienissen van de werkgroep 
rond het partijkongres over arbeid ( werkgroepstuk tegen het arbeidsloos 
inkomen) en het organiseren van een konferentie in juni over de door de 
regering voorgestelde korting van 2% op de personele middelen van de 
arbeidsbureaus. 
In september 1983 bestond het presidium uit Frans Leijnse (voorzitter), 
Johan Steketenburg (sekretaris), Jan van Muitekom (ambtelijk sekreta
ris), Henk Vos, Annet van der Hoek, Stan Poppe, Bertus Mulder en Rut
ger Schuitemaker. De werkgroep heeft ongeveer 60 leden, 

INTERNATIONAALSEKRETARIAAT 

In de verslagperiode hebben zich geen persoonlijke wijzigingen voorge
daan. Zoals in de voorgaande periode heeft ook in dit jaar het internatio
naal sekretariaat zich veelvuldig met df problematiek rond vrede en vei
ligheid bezig gehouden. Vooral rond dat diskussiepunt is het aantal aktie
ve partijgenoten, dat zich met het buitenlands beleid van de partij bezig-
houdt, sterk toegenomen. . 
Het internationaal sekretariaat bestond in de verslagperiode uit: Maarten 
van Traa, internationaal sekretaris; Gina van Tijn en Riet van der Zedde, 
assistente international sekretariaat; Gregor Niessen, Europees mede
werker. 
Het werk van het internationaal sekretariaat is verder uitgebreid en ge
konsolideerd. 
In het binnenland zijn vele spreekbeurten waargenomen in de afdelin
gen, waarbij het gewest Groningen de absolute kroon spant. Verder is 
in het kader van de komende Europese verkiezingen de Europese infor
matietoernee van start gegaan, die meer informatie beoogt te geven over 
het hoe en waarom van Europese Gemeenschap en Europees Parlement. 
Deze bijeenkomsten hebben in een leemte voorzien. 
In het kader van de permanente kampanje heeft het internationaal sekre
tariaat hard meegewerkt aan de voorbereidingen van de grote demon
stratie tegen nieuwe kernwapens in Europa, op 29 oktober 1983 in Den 
Haag. 
De Partij van de Arbeid is zeer aktief geweest tijdens deze voorbereidin
gen. Maarten van Traa werd in het dagelijks bestuur van het Komitee 
Kruisraketten Nee, dat de demonstratie voorbereidde, gekozen. Dit ko-
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mi tee werd opgericht op 29 maart 1983, nadat het niet mogelijk bleek bin
nen het Landelijk Overlegorgaan tegen de Kernbewapening overeen
stemming met het CDA te bereiken over een grote demonstratie. 
In het werkkomitee van het KKN speelde Bob Suurhoff, aktiemedewer
ker van de Partij van de Arbeid, een grote rol als voorzitter. 

De installatie in Bolivia van een nieuw demokratisch bewind, met onze 
vriend en partijgenoot Ja~me Paz Zamora als vice-president, werd door 
Maarten van Traa bijgewoond op 10 oktober. Daaraan werd gekoppeld 
een bezoek aan Rio de Janeiro en Lionel Brizola, die in het kader van 
de demoratisering in Brazilië verkozen werd tot goeverneur van Rio de 
Janeiro. 

Het Scandiluxoverleg tussen de partijen uit Noorwegen, Denemarken, 
de Beneluxlanden en SPD, Labour en Franse PS als waarnemers werd 
voortgezet. 
De Nederlandse delegatie bestond uit Joop den Uyl, Klaas de Vries, Re
lus ter Beek, Willemien Ruygrok en Maarten van Traa. 
Het overleg vond plaats op 5 en 6 november 1982 in Londen, op 24 janua
ri 1983 in Bonn (voor de eerste maal), op 20 en 2tmaart in Kopenhagen, 
op 5 en 6 juni in Luxemburg, op 18 en 19 september in Oslo. 
Jiet Scandiluxoverleg heeft een steeds grotere politieke rol gespeeld in 
de uiteindelijke opstelling van de deelnemende partijen in de kernwapen
problematiek. 

Onder het voorzitterschap van Joop den Uyl ontwikkelde de Federatie 
van Europese Socialstische Partijen meer aktiviteiten. 
Van 11 tot 13 november 1982 werd in Parijs het kongres en de partijlei-
ders konferentie van de Europese Federatie gehouden. · 
Verder werd een aktieve rol gespeeld in de vergaderingen van het burea~ 
van de Federatie door de vertegenwoordigers van de Partij van de Ar
beid, Maarten van Traa en Gregor Niessen. 
Het bureau van de Federatie stelde drie kommissies in om het Europese 
verkiezingsprogramma voor te bereiden: de kommissie-Claes (zo ge
noemd naar de Belgische socialistische oud-minister van ekonomische za
ken Willy Claes), met als Nederlandse deelnemers Thijs Wöltgens, Xan
der den Uyl en Johan van Rens; de kommissie-Huntzinger voor Europa's 
plaats in de wereld met Maarten van Traa en de kommissie-Sabine Adler 
(SPD) voor een Europees sociaal beleid met als Nederlands lid Gregor 
Niessen. 
In de kommissie ter voorbereiding van het manifest voor de Europese 
verkiezingen, o.I. v. Frans internationaal sekretaris Huntzinger, zat 
Maarten van Traa. 
Joop den Uyl werd herkozen als vice-voorzitter van de Socialistische In
ternationale op het kongres van de Internationale in Albufeira, Portugal, 
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van 6 tot 10 april 1983. Dit kongres werd overschaduwd door de moord 
op onze Palestijnse vriend Issam Sartawi. De PvdA-delegatie bestond uit 
Joop den Uyl, Relus ter Beek, Max van den Berg, Kees Stapper, Geke 
Werkman, Ria Meyvogel en Maarten van Traa. 
De bureauzittingen van de SI werden bezocht door Joop den Uyl, Relus 
ter Beek, Max van den Berg en Maarten van Traa. 

Van 19 tot 21 januari 198-3 bezocht een delegatie van de Hongaarse kom
munistische partij, o.l.v. Peter Suros, de Partij van de Arbeid in Neder
land. 
Met de PLO-werd een officieel politiek kontakt gelegd door middel van 
een bezoek van Max van den Berg en Maarten van Traa aan A.R. Alawi, 
PLO-vertegenwoordiger in Nederland op 25 januari 1983. 
Re lus ter Beek nam deel aan eèn missie van de Socialistische Internatio
nale naar het Midden-Oosten van 26 januari tot 2 februari 1983. 
Op 19 februari 1983 sprak Joop den Uyl op een verkiezingsbijeenkomst 
van de SPD, met medewerking van Heirnut Schmidt en Hans-Joehen Vo-
gel in Bremen. · 
Van 23 tot 27 februari 1983 bezocht Maarten van Traa de regionale konfe
rentie van de Socialistische Internationale voor Latijns-Amerika in Santo 
Domingo, Dominikaanse Republiek. 
Van 18 tot 19 maart 1983 bezochtenThijs Wöltgens en Maarten van Traa 
de konferentie "Out of the crisis" in Parijs over ekonomisch herstelbe
leid. 
Op het kongres van de Partij van de Arbeid, 21-23 april1983, sprak Mi
chael Harrington, voorzitter van de Demoeratic Secialists USA, namens 
de buitenlandse gasten. 
Van 26 april tot 1 mei 1983 verbleven Joop den Uyl en Maarten van Traa, 
in opdracht van de SI, op het kongres van de Frelimo-partij in Mozambi
que. Dit in verband met de voorbereiding van de Zuidelijk-Afrika-konfe
rentie van de Socialistische Internationale, die in 1984 gehouden moet 
worden. 
Klaas de Vries, Willemien Ruygrok en Gregor Niessen vertegenwoordig
den de Partij van de Arbeid, samen met een BKB-delegatie op het 2de 
END kongres voor een kernwapenvrij Europa in Berlijn van 11 tot.14 
mei 1983. 
Van 1 tot 2 augustus 1983 werd door Maarten van Traa de organisatori
sche bijeenkomst in Perugia voor een vervolgkonferentie bijgewoond. 

In het hele land heeft de gehele verslagperiode de Europese informatie
kapan je, gekoppeld aan bezoeken van partijgenoten aan Straatsburg, 
georganiseerd door Gregor Niessen en Aart van Dam, plaatsgevonden. 
Vanafseptember zijn verder veel spreekbeurten waargenomen in het ka
der van de voorbereidingen van de grote vredesdemonstratie tegen de 
nieuwe kernwapens op 29 oktober 1983. 
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Berufsverbotekomitee 

In de periode van 1 januari 1983 tot september 1983 heeft het komitee 
op zich geen aparte aktiviteiten ondernomen. Wel hebben de verschillen
de leden van het kom i tee zich ingezet 'oor individuele gevallen van Be
rufsverbot. 
Verder zijn er gesprekken geweest tus~en Enschede en de SPD te Mün
ster over Berufsverboten. Kerkrade heeft met haar zusterstad Giessen 
een dag opgezet over konkrete gevallen in de stad Giessen, op deze bij
eenkomst waren zowel vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid 
uit de Tweede Kamer als van het Europt:se Parlement. 
Het kom i tee heeft zich zelf nieuw leven ingeblazen in het voorjaar, o.a. 
door een bijeenkomst te organiseren ir het kader van de Europese ver
kiezingen over Berufsverboten in de BRD. Deze bijeenkomst moest om 
allerlei redenen verschoven worden naar 1984, maar zal nu plaatsvinden 
in de maanden januari of februari 1984. 
In totaal heeft het komitee in de eerstgenoemde periode 5 maal verga
derd. 
Het sukses van het komitee is niet te meten in bijv. minder gevallen van 
Berufsverbot in de Bundes Republik Deutschland. maar uit de enthou
siaste reakties vanuit Duitsland op het feit dat we weer aktief zijn gewor
den, kunnen we afleiden dat de aktivite ten van het komitee een bijdrage 
kunnen zijn in de strijd tegen de Berufs"Verboten. 

Kommissies 

BREDE KOMMISSIE BUITENLAND 
De Brede Komissie Buitenland (BKB) ·sin 1979 opgericht. Zij heeft drie 
taken: 
1. adviserend (gevraagd en ongevraagd) naar het partijbestuur; 
2. koördinerend, wat leeft er in de gewesten, in de afdelingen, in de frak-· 
tie(s); 
3. stimulerend naar de gewesten, opzett~n van buitenlandwerkgroepen. 
De BKB bestaat uit de internationaal ~ekretaris (voorzitter), twee vice
voorzitters (Alman Metten en Relus ter Beek), vertegenwoordigers/sters 
uit de gewesten, de frakties (Eerste en fweede Kamer, Europese Parle
ment), de Evert Vermeer Stichting en tenslotte vertegenwoordigers/sters 
van de partijkommissies. Totaal 38 personen. Sekretaris van de BKB is 
Gregor Niessen. 
De BKB heeft in het verslagjaar 8 keer vergaderd; de vergaderingen wer
den gemiddeld door 17 personen bezocht (in 1981 door 12, in 1982 door 
18). 
In het vorig verslag werd al gesproken •Jver de intensieve (gewestelijke) 
voorbereiding van een advies van de BKB over de West-West-problema
tiek: de relatie West-Europa tegenover je Verenigde Staten. In het voor-
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jaar van 1983 heeft dat geleid tot de vaststelling van een West-West-ad
vies aan het partijbestuur. In september is dat advies behandeld, het ad
vies zal, van kommentaar voorzien, dep artij in gestuurd worden. 
Andere onderwerpen die in het verslagj 1ar aan de orde zijn geweest zijn: 
- kernwapendiskussie; -ontwikkelings:;amenwerking; -Europees land
bouwbeleid; - verslag internationaal sekretaris; - begratingsbehandelin
gen buitenlandse zaken, defensie/Navc•; - Latijns-Amerika; -Suriname; 
diskussierapport Europa; Midden-Omten; en verder elke vergadering 
uitgebreid aandacht voor de aktuele toe ;tand in de wereld. 

DEFENSIEKOMMISSIE 
In de defensiekommissie zijn opgenomen partijgenoten, die werkzaam 
zijn bij defensie/krijgsmacht, alsmede Eerste en Tweede Kamerleden die 
met defensie-aangelegenheden ·zijn belast. De kommissie bestaat uit 21 
leden. Het voorzitt~rschap wordt vervuld door Bram Stemerdink. 
In de kommissievergaderingen zijn financiële aangelegenheden, nucleai
re en konventionele bewapeningsproblematiek, personeelsbeleid waar
onder werk- en leefklimaat alsmede een fundamentele strategiediskussie 
als bijdragen tot een nieuwe defensienota van onze kamerfraktie bespro
ken. 
Op 15 oktober 1983 heeft een kontaktbijeenkomst (kontaktdag) in het 
Jaarbeurskongrescentrum te Utrecht plaatsgevonden met partijgenoten 
die bij defensie/ krijgsmacht werkzaam :~ijn c.q. daarbij nauw zijn betrok
ken. Op deze dag hebben de kamerleC:en Stemerdink, De Vries en De 
Waart inleiding gehouden over resp. ''PvdA en Defensie", "Waarom 
neen tegen kruisraketten" en "Is personeel een sluitpost?" Voldoende 
tijd was uitgetrokken om over deze onderwerpen uitvoerig te diskussië
ren. De aanwezigen verzochten een der;~elijke kontaktbijeenkomst voor
taan elk jaar te doen plaatsvinden. 

EG-KOMMISSIE 
Voorzitter: Schelto Patijn 
Sekretaris: Arend Hilhorts 
De EG-kommissie telt een 60-tal belan~:stellenden op de verzendlijst. Zij 
vergadert buiten recesperioden maandelijks in het Tweede Kamerge
bouw. Daarbij zijn gemiddeld 15 à 20 lt:den aanwezig. In het verslagjaar 
werden naast aktualiteiten in de Europese politiek de volgende onder
werpen meer uitgebreid behandeld: 
- het Europese steunbeleid; inleider Jan Van der Veen, bureau interne 

markt van Buitenlandse Zaken; 
- toekomstige financiering van de Gem;!enschap; inleider Max Veenhof, 

Europese Kommissie; 
- EPS en Veiligheidsbeleid; inleiders Schelto Patijn en Jan Marinus 

Wiersma, medewerker Tweede Kame rfraktie; 
- financieringsvoorstellen Europese Kommissie; inleider Eisso Woltjer, 
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PvdA-lid Europese Parlement; 
- Europees landbouwbeleid; inleider :rv:aarten de Heer, sekretaris Land

bouwschap. 

EUROPACLUB 
In november 1981 werd door het partijhestuur een ad hoc-kommissie in
gesteld met de opdracht een rapport te schrijven over de Partij van de 
Arbeid en de Europese samenwerking. De kommissie, Europaclub ge
naamd, heeft als voorzitter Schelto Patijn, Gregor Niessen is sekretaris. 
De kommissie telt U leden en 3 plaatsvervangers. 
In het najaar van 1982 is het ontwerpra_r•port in de Brede Kommissie Bui
tenland, de EG-kommissie en de Stuurgroep Europese Politiek bespro
ken. Naar aanleiding van die vergaderi11gen is het rapport afgemaakt en 
in december aan het partijbestuur aang!boden. Dit heeft het rapport be
handeld en uitgesproken, dat het rappc·rt brede verspreiding in de partij 
verdient. 
In maart 1983 verscheen het rapportals diskussiestuk bij de Stichting 
Vorming van de partij. 
Met de vaststelling van het diskussierapport is de Europaclub onder 
dankzegging opgelieven. 

STUURGROEP EUROPESE POLITJEK 
De Stuurgroep Europese Politiek (STEP) is bedoeld als schakelpunt tus
sen de leden van het Europese Parlement, leden van de Tweede Kamer 
en de vertegenwoordigers/sters van de g;!westen (tot nu toe 5). 
De STEP heeft als voorzitter Arie van eer Hek, Gregor Niessen is sekre
taris. Zij hebben 4 keer vergaderd in het verslagjaar. Verschillende on
derwerpen de aktuele politiek betreffende zijn in de STEP aan de orde 
geweest. De STEP leidt een moeizaam bestaan, ook al vanwege het feit 
dat de koördinatie van beleid tussen Europese Parlement en Tweede Ka
mer beter gestroomlijnd is geworden, maar ook omdat koördinatie plaat
siindt in de in januari 1983 gestarte vergadering van de Europolka. 

LATIJNS-AMERIKAKOMMISSIE 
Nadat de periode tot 1982 grotendeels gevuld werd met opstelling en pu
blikatie van het advies met betrekking tot Latijns- Amerikabeleid van de 
Partij van de Arbeid, is tot op de dag van vandaag de laatste hand aan 
details in dat advies nog niet gelegd. Vandaar dat de kommissie onlangs 
besloten heeft om die details weer op te pakken en nader te bespreken 
en uit te werken. 
De slepende voortgang van deze advisering (die mede veroorzaakt werd 
door de vertragende houding van het partijbestuur) zorgde ervoor, dat 
enthousiasme van verschillende leden van de kommissie er niet groter op 
werd. Vandaar dat omstreeks februari 1983 voorlopig een punt is gezet 
achter het advies en is overgegaan tot inhoudelijke besprekingen en veel 
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aandacht voor de politieke aktualiteit. 
In januari 1982 en januari 1983 is door de kommissie een schriftelijk voor
stel gedaan aan de fraktiekommissie buitenlandse zaken ten behoeve van 
de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. 
Naar verluidt hebben die voorstellen een rol gespeeld tijdens de behande
ling. 
In december 1982 is uitvoerig stil gestaan bij de verkiezingen in Brazilië. 
In mei 1983 heeft de kommissie het vraagstuk van socialisme en demokra
tie nader beschouwd aan de hand van de progressieve oppositiebeweging 
en -strategie in Brazilië en Chili. 
Chili heeft de afgelopen periode- in september j .1. kende het land 10 jaar 
diktatuur- vaker centraal gestaan op de kommissievergaderingen. Ter 
gelegenheid van het bezoek van Wim Meijer aan Chili heeft de Latijns
Amerikakommissie in september 1983 lang stil gestaan bij de politieke 
ontwikkelingen en de uitzichten op enig herstel. 
Ook de demokratiseringsprocessen in Argentinië hebben tweemaal tot 
een bespreking in de kommissie geleid. 
Niet in de laatste plaats hebben natuurlijk de gebeurtenissen in Nicaragua 
en Grenada de nodige aandacht gevraagd. 
Een en ander mondde menigmaal uit in een advies/voorstel aan het partij
bestuur resp. de Tweede Kamerfraktie. 

Aparte vermelding verdient het feit, dat in het kader van nauwere samen
werking tussen Latijns-Amerika en Surinamekommissies van de Partij 
van de Arbeid, in januari en in oktober 1983 een vergadering gewijd is 
aan de toestand in Suriame. Juist met het oog op de Latijnsamerikaanse 
kontekst, waarin de Surinamekommissie de gebeurtenissen in Suriname 
wil plaatsen, is deze ontwikkeling positief te noemen. In de eerstvolgende 
vergaderingen zal ruim aandacht geschonken worden aan de schulden
problematiek van Latijns -Amerika en aan de relatie Latijns-Amerika
EG. Tenslotte heeft de kommissie het goed geacht om sterker dan voor
heen een brugfunktie te vervullen naar de Iandenkomitees die ons land 
rijk is. In april1983 waren maar liefst 15landenkomitees aanwezig, daar
toe uitgenodigd door de kommissie, om over de relatie Partij van de Ar
beid-landenkomitees van gedachten te wisselen. Dit heeft ertoe geleid 
dat sindsdien bij de bespreking van een landenissue in de kommissie, het 
betreffende Iandenkomitee wordt uitgenodigd een waarnemer te sturen. 
In het algemeen is er binnen de kommissie voldoende verscheidenheid 
aan meningen om diskussie over het gevoelige punt van socialisme en de
mokrantie telkenmale te garanderen. De kommissie ziet als een van de 
belangrijke taken voor de naaste toekomst om ten aanzien van deze ma
terie een geschikte vorm te vinden om de diskussie te kunnen laten uit
monden in een gefundeerde standpuntbealing. Een nieuwe studiedag 
hierover behoort tot de mogelijkheden. ,, 
Organisatorisch-technisch valt nog op te merken, dat de deelname aan 
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'\ergaderingen enigszins groeiende is en dat er altijd levendige diskussies 
gevoerd worden. 
De betrokkenheid van externe organisaties bij de kommissie, met name 
landenkomitees, is groter geworden. 
het bestuur van de kommissie, de zogenaamde voorbereidingsgroep, be
staande uit 5 mensen, leidt doorgaans tot een goede voorbereiding en af
werkingvan vergaderingen. 
Tenslotte moet vermeld worden dat de kommissie regelmatig met tegen
zin moet konstateren dat de participatie van de kant van Europarlemen
tariërs, partijbestuur en Tweede Kamerfraktie erg gering is. Om te voor
komen dat de kommissie een vrijblijvende diskussiegroep binnen de par
tij wordt, wil zij hieraan in de naaste toekomst speciale aandacht schen
ken. Een vast vergaderschema zou wellicht hieraan wat kunnen doen. 

KOMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
Voorzitter: Eddy van de Brink 
Vice-voorzitter: Eveline Herfkens 
Sekretaris: Wout Nijland, Evert Vermeer Stichting. 

In het seizoen 1982/1983 werd 9 maal door de kommissie vergaderd. De 
vergaderingen werden zoals altijd druk bezocht. 
Een groot deel van de vergaderingen werd besteed aan de ambitieuse op
dracht om een nota samen te stellen over het ontwikkelingssamenwer
kingsbeleid in de jaren '80. Gezien de kritiek van diverse kanten op de 
resultaten van het ontwikkelingsbeleid in de jaren '70 en gezien de inter
nationale veranderingen die zich voordoen en hebben voorgedaan, is een 
heroriëntering van de opvatting over ontwikkelingssamenwerking van de 
partij van het grootste belang. De terechte en onterechte kritiek op het 
ontwikkelingsbeleid, alsmede de lobby van het Nederlandse bedrijfsle
ven voor een verdergaande commercialisering van de hulp vereist van de 
Partij van de Arbeid, dat zij een plan ontwerpt dat a) de lijnen uitzet van 
een hulpbeleid op langere termijn, inclusief een stimuleringsbeleid waar
bij de Derde Wereld wordt betrokken; b) voorziet in een versterking van 
het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking onder de leden van de 
Partij van de Arbeid en de Nederlandse bevolking. 
Daarbij is de onderscheiding van belang, dat het hulpbeleid zich zoveel 
mogelijk richt op de armste landen èn armste groepen, terwijl een stimu
leringsbeleid zich voornamelijk richt op een vergroting van de koop
kracht in de meer ontwikkelde Derde Wereldlanden, teneinde de han
delsrelatie tussen Noord en Zuid van een impuls te voorzien. 
De kommissie hoopt deze nota in het voorjaar 1984 te presenteren aan 
het partijbestuur. 
Als overige goeddeels voltooide aktiviteiten van de kommissie noemen 
we: 
-een advies n.a.v. de notitie humanitaire hulp van minister Schoo van 
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ontwikkelingssamenwerking; 
- een nota over de medefinanciëringsorganisaties in relatie tot het doel
groepenbeleid; 
-een bespreking van de fraktienotitie evaluatie van de Unctad VI Noord
Zuid konferentie; 
- bespreking van hetontwikkelingsbeleid van de EEG, waaronder het zo
genaamde plan-Tisani. 
Verder is door leden van- de kómmissk publiekelijk aktie ondernomen 
in de pers n.a.v. negatieve publikatie5 over het Nederlands ontwikke
lingshulpbeleid. 

Seizoen 1983/1984 
Het door de kommissie opgestelde werkplan voor 1983/1984 bevat onder 
meer de volgende voornemens: 
1. het opstellen van een PvdA- standpl nt naar aanleiding van de te ver
wachten regeringsnota over het conceutratielandenbeleid, de zg. herij
kingsnota. 
2. het nauwlettend blijven volgen van ce diskussie over bedrijfsleven en 
ontwikkelingssamenwerking c.q. binding en commercialisering van de 
ontwikkelingshulp. 
3. het voeren van diskussie over het spanningsveld tussen revolutie en de
mokratie in landen van de Derde Were d, in het bijzonder Latijns-Ame
rika. 
4. afronding van de diskussie en samem.telling van de nota over het "Ne
derlands ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in de 80'er jaren". 
5. voorlopig wordt het onderwerp Internationaal geldwezen c.q. de schul
denposities van Zuid, niet behandeld \anwege de belangrijke aandacht 
die de EVS aan dit onderwerp zal geven 
De Surinamekommissie, een subkomrr issie van de Kommissie Ontwik
kelingssamenwerking, heeft in 1982-19f 3 haar aktiviteiten onverminderd 
voortgezet. De aktuele gebeurtenissen in Suriname en met name het 
vraagstuk van de Nederlandse hulpverlening hebben voortdurend op de 
agenda gestaan. 
Het in 1982 uitgebrachte partijbestuunrapport Suriname, Hoe Verder? 
is inmiddels herdrukt door de EVS en "an een geaktualiseerde inleiding 
voorzien. · 
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EUROPESE BEWEGING 

Hoofdbestuursvergaderingen 

maandag 4 oktober 1982: 
Inleiding door Drs. A. U. A.C. Boele, Hoofd Direktie Integratie van het 
Ministerie van Ekonomische Zaken, betreft de vraag of Europa wat min
der vrijhandelsgericht en wat meer protektionistisch zou moeten zijn 

vrijdag 26 november 1982: 
Inleiding door Drs. J.W. Margés, adviseur van het kabinet van de Minis
ter-President en lid Hoofdbestuur van EBN, betreft "De toekomst van 
de verzorgingsstaat in Europees perspektief". 

vrijdag 21 januari 1983: . 
Inleiding door Dr. W.F. van Eekelen, Staatssekretaris Buitenlandse Za
ken, betreft "Perspektieven van de Gemeenschap en ontplooiing van het 
EP". 

vrijdag 25 maart 1983: 
Algemene vergadering- bespreking jaarstukken e.d. 

zaterdag 27 augustus 1983: 
Inleiding door de heer Ernest Wistrich, direkteur van de Britse Europese 
Beweging betreft: "De geschiedenis van de European Mouvement tot nu 
toe, de huidige politieke situatie in Engeland en plannen van de EM voor 
de toekomst". 

vrijdag 30 september 1983: 
Inleiding door de heer P. Dankert, voorzitter van het Europese Parlç
ment, over aktuele politieke problemen in het zicht van de komende Eu
ropese verkiezingen. 

maandag21 november 1983: 
Inleiding van de heer Ir. A. de Zeeuw, Direkteur-Generaal Landbouw
en Voedselvoorziening van het Ministerie van Landbouw en Visserij, be
treft de huidige krisis in de EEG en de ontwikkelingsgang van het Euro
pese Landbouwbeleid. 

Kaderkonferenties 

JO en 11 december 1982: 
Konferentie over Europese samenwerking in het tweede en derde-graads 
onderwijsveld. 
Uitgenodigd: leraren geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer 
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tweede en derde-graads en Ieraren van de experimentele Middenscholen. 

25 en 26 maart 1983: 
Konferentie "De Europese Verkiezingen 1984'" 
met o.a. een inleiding door de heer A.G. van der Spek, fraktieleider PSP 
Tweede Kamer, een inleiding door de heer H.C. Faas, Hoofd Voorlich
tingsdienst van de Europese Gemeenschappen, bureau Den Haag, een 
inleiding van de heer A.J. Streppel, Hoofd Voorlichtingsdienst van het 
Europese Parlement bureau Den Haag, toelichting op EBN- aktiviteiten 
in de komende kampanje door de heer G. C. Wallis de Vries. 

17 oktober 1983: 
Follow-up konferentie voor de aangesloten organisaties geopend door de 
heer Mr. R.E.J.M. van den Toorn, lid Tweede Kamer en voorzitter 
werkgroep Kadervorming en Scholing van de EBN, verder een inleiding 
door de heer H. van der Werf, eindredakteur Europese Zaken bij de 
NOS-televisie, een inleidingdoor de heer A.J. Streppel, Hoofd Voorlich
tingsdienst Europese Parlement bureau Den Haag, en tenslotte een toe
lichting op de stand van zaken rond de verkiezingskampanje door de he
ren H. van den Broek (VVD), M.A.•Kolster (CDA) en B. Willemsen 
(PPR. 

Raad van Afdelingen 

19 maart 1983: 
Aanwezigen: leden van het Dagelijks Bestuur. en van de Afdelingsbestu
ren van de EBN en leden van het Bestuur van de JEB (jeugdorganisatie 
vandeEBN). 
Hierbij o.a. een inleiding door vertegenwoordigers van de afdelingen 
Friesland en Zeeland over aard en uitvoering van haaraktiviteitenen een 
inleiding over het mediabe!eid in Europees verband door de heer G .C. 
Wallis de Vries, voorzitter EBN. 

10september 1983 
Aanwezigen: zie bovenstaande. 
Hierbij o.a. een inleiding door de heer G .C. Wallis de Vries over de ont
wikkelingen van de kampanje voor de Europese Verkiezingen, een toe
lichting van de werkgroep Kadervorming en Scholing, en wel de heer Mr. 
R.E.J.M. van den Toorn (voorzitter) op de funkties van de werkgroep, 
enkele diskussiepunten van de afdelingen Limburg en IJsseldelta, en een 
inleiding door de heer Verwoerd, namens de onden<fdeling Gouda. 

Huishoudelijk Kongres 

Op 7 mei 1983 vond het Huishoudelijk Kongres plaats, waarbij uitslui-
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tend huishoudelijke punten aan de orde kwamen. 

Studiegroepen 

Op het ogenblik lopen de volgende studiegroepen: 
-studiegroep "Kontrole Europese Zaken in het Nationaal Parlement" 
onder voorzitterschap van de heer Mr. C.A. Bos; 
-studiegroep "Europese Veiligheid", onder voorzitterschap van de heer 
Ir. J.J.C. Voorhoeve; 
-studiegroep" Kadervorming en Scholing", onder voorzitterschap van de 
heer Mr. R.E.J.M. vandenToor; 
- studiegroep "Kulturele Uitwisselingen", onder voorzitterschap van de 
heer H. van Borselen. 

Brochures 

In mei 1983 is een derde druk uitgekomen van het boekje "Hoe wordt 
de EG gefinancierd" door de heer Henk Aben, Redakteur Internationale 
Zaken van het AD. 
In maart 1983 is verschenen de brochure "De noodzaak van een Europees 
werkgelegenheidsbeleid", een Nederlandse visie, met bijdragen van de 
heren Dr. H. van Zonneveld, Mr. F. Breure, Mr. W.A. Bas Backer, Mr. 
W.H. Dubbeldam, Mr. X. van Rhee en H. van Borselen. 

Europa in beweging 

november 1982: Themanummer Vrouv'en van Europa 
december 1982: Themanummer Europ !se vorming in het onderwijs 
mei/juni 1983: Themanummer Europese Gemeenschap: toekomst voor 
dejeugd? · 
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ROOIE VROUWEN IN DE PARTJ.V,\N DE ARBEID 

Landelijke kerngroep 

De Iandeli jke kerngroep van de Rooie Vr.ouwen bestaat uit elf leden. Tij
dens het Rooie Vrouwen kongres van 11 en 12 maart 1983 is een nieuw 
bestuur gekozen. 

Samenstelling landelijke kerngroep tot naart 1983: 
Geke Werkman, plaatsvervangend landelijk kontaktvrouw, tot kongres 
feitelijk vervangend, wegens tussentij Js aftreden van Frouke Stoeckart 
als landelijk kontaktvrouw in septembt r 1982. 
Jeltje van Nieuwenhoven, lid en tot komgres Geke Werkman bijstaand, 
eveneens in verband met bovenvermeld aftreden Frouke Stoeckart. 

Overige leden tot maart kongres: 
Jetty Leytmaar 
)eannine Liebnmd 
Ria Meyvogel 
Margriet van der Mey 
PimRebel 
InekeSnel 
MarkaSpit 
Leni Weesing (in november 1982 afgeheden) 
Reserveleden 
Hinke Hepkema en Mieke Minkjan, beiden niet in staat wegens overige 
werkzaamheden tussentijdse opvolgin!; in de praktijk te brengen. 

Samenstelling landelijke kerngroep met ingang van Rooie Vrouwenkon
gres (maart 1983) 

. Jeanne Hoogendoorn, landelijk kontaUvrouw 
Üeke Werkman, plaatsverVangend landelijk kontaktvrouw 
Sylvia Bakker 
Yvonne Barnard 
Joke van der Beek 
ActavanDam 
Neeltje Knol 
Jetty Leyenaar 
Jeltje van Nieuweohoven 
PimRebel 
MarkaSpit 

Er waren geen reserveleden beschikbaar. Inmiddels is hiervoor echter 
een schriftelijke wervingsprocedure ge!; tart. 
Wegens ziekte van Jeanne Hoogendo·)rn is Joke van der Beek vanaf 1 
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september 1983 tijdelijk aangesteld al:; plaatsvervangend landelijk kon
taktvrouw, waarna Geke Werkman de feitelijke waarneming van het lan
delijk kontaktvrouwschap wederom op zich heeft genomen. 

Bureau 

Vanaf eind 1981 is geëxperimenteerd met een 5-urige werkdag voor alle 
medewerksters. Dit experiment kan niet geslaagd worden genoemd 
mede door een opeenhoping van nood;:akelijke vervangingen, waardoor 
de feitelijke situatie soms sterk afweek ·tan die op papier. 
Samenstelling: 
Ineke van Dijk, koördinator, 25 uur, v~,naf 1 december 1982 tijdelijk full
time; 
Hanneke Wildervanck, plaatsvervangt:nd koördinator, 25 uur, na reeds 
geruime tijd veel door ziekte afwezig te! zijn geweest, gaat zij vanaf 1 de
cember 1982 op non- aktief, waarna per 1 juli 1983 uitdiensttreding volgt; 
Margreet Strijbosch, 25 uur, typiste/nol uliste; 
Kitty Versteegh, 25 uur, typiste/dokumentaliste, tot 1 januari 1983 op tij
delijk kontrakt, daarna in vaste dienst. Vanaf 1 december 1982 tijdelijk 
vervangend voor Hanneke Wildervanck; 
Lina Neetens, 25 uur, administratief nedewerkster, feitelijk 15 uur in 
verband met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vanaf aanvang verslag
periode. 
In verband met een door alle betrokkenen gewenste doorlichting van 
funkties is een organisatiedeskundige cm advies gevraagd. In afwachting 
van dit advies is de vakature nog niet ve -vuld. 

Werkwijze landelijke kerngroep en bureau: 

Als regel vergadert de landelijke kerngroep eens per twee weken, tenzij 
de werkzaamheden extra vergadertijd noodzakelijk maken. Bovendien 
worden er thema-avonden gepland, wauop alleen inhoudelijke diskussie 
plaats vindt, met name over aktuele onderwerpen. 
Er wordt afwisselend vergaderd in Am:;terdam en Utrecht, om reistijden 
voor landelijke kerngroepleden, belangstellenden en genodigden te 
spreiden. 
De maandelijks wisselende voorzitter \'loont de voorbereidende werkbe
sprekingen op het bureau· zoveel mogelijk bij. 
De kontakten met de gewesten verlopc!n via een "vast" kerngroeplid en 
de vergaderingen die vier maal per jaar plaats vinden met de gewestelijke 
kontaktvrouwen. Bij die vergaderingen, die afwisselend op een avond 
(kort) en een zaterdag (hele dag) woreen gehouden, worden regelmatig 
gasten uitgenodigd. 

Naar de partij bestaan de volgende kommunikatielijnen: 
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-.de landelijk kontaktvrouw is een op het partijkongres in funktie geko
zen partijbestuurder. Zij woont de veegaderingen bij van het dagelijks 
bestuur, en heeft daarin een adviserende stem; 
-de plaatsvervangend landelijk kontaltvrouw bezoekt de tweemaande
lijkse bijeenkomsten van de gewestelijk sekretarissen; 
-landelijke kerngroepleden bezoeken r artijraden en-kongressen; 
-er vindt regelmatig overleg plaats tus!.en de landelijke kerngroep en de 
fraktiekommissie Emancipatie van de Tweede Kamer; 
-er vindt gericht overleg plaats met andere fraktiekommissies, zoals met 
de fraktiekommissie Financiën ten aamien van belastingstandpunten. 

De Rooie Vrouwen hebben een ere-vc•orzitter: Mevr. Liesbeth Ribbius 
Peletier. 
Tenslotte nog enige cijfers: het aantal gewestelijke kerngroepen bedraagt 
16, een gelijk aantal aan het aantal partij gewesten. 
Het aantal geregistreerde Rooie Vrouwengroepen bedraagt 413. 
Het bureau van de Rooie Vrouwen heeft tot taak de landelijke kerngroep 
te ondersteunen in het uitoefenen van haar funktie en vervult voor Rooie 
Vrouwen in het land een informatieve funktie. 

Reglementaire werkgroepen 

De permanente reglementaire werkgroepen zijn Aktie, Politiek en Vor
ming. In elk van deze werkgroepen hebben twee landelijke kerngroeple
den zitting, waarvan een de werkzaamheden koördineert en zorg draagt 
voor terugkoppeling van werkzaamheden naar de landelijke kerngroep_ 
Deze situatie bestaat reeds enige jaren, maar in de praktijk. van de laatste 
tijd is gebleken dat deze aan vernieuwing toe is. In september 1983 is in 
een werkweekend met alle betrokkenen overlegd over plaats en funktie 
in de organisatie. Hierna hebben geen bijeenkomsten meer plaatsgevon
den van de werkgroepen Aktie en Politiek. Tot het kongres in maart 1985 
-waar een voorstel ter tafel zalliggen -benadert de landelijke kerngroep 
leden van de werkgroepen Aktie en/of Politiek, voor gerichte opdrach
ten, zoals ondersteuning organisatie Vrouwenvredesdemonstratie of 
voorbereiding Europese verkiezingen. Gezien de noodzaak van een lan
ge termijnbeleid ten aanzien van vorming en scholing, blijft de werkgroep 
Vorming ongewijzigd doorgaan. 

Samenstelling werkgroep Aktie: 
- Sylvia Bakker (lid lkg; vanaf apri11983 tot en met septemberweekend) 
- Ciska van Beers (tot 30 juni 1983) 
- Ans van Dijk 
- Coby de Koning 
-Ria Meyvogel (lid I kg; tot maart 1983) 
- Jeltje van Nieuweohoven (lid lkg; tot maart 1983) 
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- Pim Rebel (lid lkg; vanaf april1983 tot en met septemberweekend) 
- Frouke Stoeckart (lid lkg; tot oktober 1982) 
- Leni Weesing (lid lkg; tot november 1982) 
- Arja van Zetten 

Samenstelling werkgroep Politiek: 
- Saskia den Broeder 
-Ruth Friedländer 
- Jeanne Hoogendoom (lkg- lid; vanaf april1983) 
- Pim Rebel (lkg-Iid; tot apri11983) 
- N ora Salomons 
- Geke Werkman (Ikg-Iid) 
- Carla Zonneveld 

Samenstelling werkgroep Vorming: 
- Jetty Leyenaar (lid Ikg; koördinator) 
- Annie van der Meer 
- Mieke Minkjan (tot november 1982) 
-HiJ Dosterveld 
- Marian Ponsioen 
- Pim Rebel (lid Ikg) 
- Ryan Roks (De Born; vervanging Marjoke Schepel vanaf zomer 1983) 
- Marjoke Schepel (De Born; vervanging tot zomer 1983, daarna vast 

toegevoegd) 
- DinekeSwart (tot november 1982) 
- Gelske van der Vlugt (De Born; tot zomer 1983) 
Dineke en Mieke uitgetreden i.v.m. onoverbrugbare verschillen van in
zicht over de te varen koers. 

Overige werkgroepen 

Samenstelling werkgroep Publiciteit 
- Sylvia Bakker (Ikg-lid en koördinator vanaf mei 1983) 
- Isabel Borrèl 
- Neeltje Knol (lkg-lid en koördinatorvanafmei 1983) 
- Marga van der Lans 
- Jeannine Liebrand (I kg-lid en koördinator tot mei 1983) 
- N elleke Meyer 
- Mieke Minkjan 

Samenstelling werkgroep Rooie Vrouwen/ Derde Wereld 
- Betty Geugjes 
- Carlota Lopes da Silva 
- Nicole Lucas (EVS) 

. - Pauline Osse 
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-Ank Pfister 
- Betsy van der Pol 
-Maart je van Putten (EVS) 
- Annie Servaes 
-Mar ka Spit (Ikg-lid en koördinatQr) 
- Edmee Veeneklaas 
- Fia de Vries Robbé 

Samenstelling Kleine Belastingklub 
- Jeltje van Nieuweohoven (lid lkg) 
- Pim Rebel (koördinator, lid lkg) 
- Kitty Roozemond 
- Hieke Snijders 
- Geke Werkman (lid lkg) 

Samenstelling werkgroep Herverdeling van Arbeid 
- Ada van Dam (I kg-lid en koördinator) 
-Marianne Hendriksen 
- Wopkelien Scholten 
-Joke Koningh 
-V era Spronk 

In september 1983 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van een 
groep die, n.a.v. een besluit op het RV-kongres van maart 1983 geno
men, onderzoekt of en waar er knelpunten zijn in de struktuur, en advies 
uitbrengt hoe die op te lossen. 

Samenstelling struktuurkommissie 
-Joke van der Beek (lkg-lid en koördinator) 
-Truus Hendrikx 
-Chris Hofkamp 
-Jantje Kieboom 
- Neeltje Knol (lid lkg) 
- Mieke Schulte 
- Betty van Schijndel 

Voorbereiding projekt Vrouwen en Geld 
Is van start gegaan na RV-kongres van maart 1983. Er wordt in twee fasen 
gewerkt. Zo is er allereerst diskussiemateriaal onder bovengenoemde ti
tel verschenen. 

Medewerkenden diskussieboekjes V rou ven en Geld 
- Yvonnc Barnard (I kg-lid en koürdinat Jr) 
-Joke van der Beek (lid I kg) 
-Corrie Bmger~ 
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- Liesbeth van Dril 
- Ineke van Dijk (RV-bureau) 
- J eanne Hoogendoom (lkv) 
- Leni Kaatstra 
- Edith van Leeuwen 
- Nelleke Meyer 
- Tineke Netelenbos 
- Jeltje van Nieuweohoven (lid lkg) 
- Pim Rebel (lid lkg) 
- Kitty Roozemond 
- Marjanne Sint 
- Hieke Snijders 
-Mar ka Spit (lid lkg) 
- Elske ter Veld 
- Annelies de Vries 
- Annet de Waart 
- Marja Wagenaar 
- Ada Wildekamp 

Momenteel is een werkgroep bezig de komende landelijke diskussiedag 
(op 7 april1984) voor te bereiden, waamaast ook de aktualiteit wordt ge
volgd (i.v.m. bijstellingteksten w.v.b. sociale zekerheiden belastingen). 

Werkgroep voorbereiding landelijke Rl! -dag 
- Sylvia Bakker (lid lkg) 
- Yvonne Bamard (lkg-lid en koördinat·Jr) 
-Joke van der Beek (lid lkg) 
- Ineke van Dijk (RV-bureau) 
- Pim Rebel (lid lkg) 
-Mar ka Spit (lid lkg) 

In juni 1983 is van start gegaan een ad-hoc werkgroep die een advies in 
voorbereiding heeft t.a.v. de gewenste stappen in de richting van 5-uren
dag of 25-urenweek. 

Vertegenwoordigingen 
Algemene Emigratie Centrale 
Bombestuur 
Breed Platform Vrouwen voor Ekonorr ische Zelfstandigheid 
EVS-bestuur 
Kommissie aktivering vrouwelijke lede 1 

Marie, word wijzer! 
Nederlandse Vrouwen Raad, in algemeen bestuur, hoofdbestuur en 
kommissie Arbeid 
Platform kinderopvang 
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Politieke vrouwenorganisaties 
Redaktie Rooie Vrouw 
Thiele Wibautfonds 
Tijd voor School 
Vrouwen voor Vrede/Vrouwen tegcuK ernwapens 
Wij vrouwen eisen 
Internationaal: SIW 

Publikaties 
Resolutie Kinderopvang (vastgesteld op RV-kongres 1981) 
Resolutie Ontwapening (idem) 
Herdruk Manifest Arbeid (idem) 
Herdruk Manifest Macht (vastgesteld op RV-kongres 1979) 
Manifest Onderwijs (vastgesteld op RV-kongres 1983) 
Resolutie Tegen de Stroom in (idem) 
9 x tijdschrift Rooie Vrouw 

De Rooie Vrouwenraad kwam bijeen op 28 januari 1983. Naast werkplan 
en begroting werden besproken en aangenomen moties tegen bezuinigin
gen en plannen tweeverdieners en vo<'r evaluatie van Ikg-werkplannen, 
een samenhangend emancipatiebeleid en verbetering positie Bijstands
vrouwen. 

Op het reeds vaak genoemde Rooie Vnuwenkongres van 11 en 12 maart 
1983 werd naast verkiezingen en vastst~lling Manifest Onderwijs en Re
solutie Tegen de stroom in het diskussiwnderwerp 1985-1987 vastgesteld 
op "Feministische theorievorming en emancipatiebeleid" met een twee
de keus op "Vrouw en gezondheid(szorg)". Ook hier werden moties aan
genomen over de positie van Bijstand"rouwen, terugdringing van kost
winners-begrippen, de 25%-regel, reeds genoemde struktuurkommissie 
en bezuinigingen in het onderwijs. 
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TWEEDE KAMERFRAKTIEVAN DE PAR TU VAN DE ARBEID 

Samenstelling 

In tegenstelling tot de twee voorgaande jaren vonden er in dit verslagjaar 
geen kamerverkiezingen plaats. 
De samenstelling van de fraktie verschilt dan ook slechts op drie plaatsen 
van die van het vorige verslag. 
Na zijn ministerschap werd André van der Louw op 8 september 1982 als 
kamerlid gekozen en op 16 september 1982 beëdigd. 
Op 16 april 1983 werd hij benoemd ah voorzitter van het Openbaar Li
chaam Rijnmond en verliet daarmee de kamerfraktie. 
In zijn plaats kwam Piet de Visser teru;~, die na de verkiezingen van sep
tember 1982 zijn kamerzetel had moete 1 afstaan. 
Vanwege zijn benoeming tot burgemeester van Amsterdam, verliet Ed 
van Thijn op 16 juni 1983 de fraktie, waarvan hij op 23 februari 1967 eerst 
lid was geworden. Behalve tijdens en direkt na zijn ministerschap, van 
10 september 1981 tot 16 september 1982, bleef hij ononderbroken deel 
uitmaken van de fraktie, van 15 mei 1973 tot 16 januari 1978 als voorzit
ter. · 
Zijn plaats werd per 16 juni 1983 ingenomen door Jeltje van Nieuwenho
ven, die hiermee eveneens haar rentree in de fraktie maakte. 
Op 7 december 1983 overleed Dirk Duinker als gevolgvan een slopende 
ziekte, die zich enige maanden eerder openbaarde toen hij het woord 
voerde in een fraktievergadering. 
Dirk Duinker was van 15 september 1977 tot 11 januari 1978 en vanaf 28 
juni 1978 lid van de fraktie. In die laahte periode was hij voorzitter van 
de fraktiekommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Zijn be
trokkenheid in inbreng bij het volkshuisvestingsbeleid in het bijzonder, 
was buitengewoon groot. . 
Als gevolg van het overlijden van Dirk Duinker, werd op 13 december 
1983 Henk Vos, die werkzaam was bij de Industriebond FNV, als kamer
lid beëdigd. 

Eind december 1983 was de fraktie als volgt samengesteld: 

HansAiders 
Re lus ter Beek 
Harry van den Bergh 
RiedeBoois 
Flip Buurmeijer 
Frits Castricum 
IenDales 
Marcel van Dam 
Jaap van der Doef 

Frits Niessen 
Jeltje van Nieuweohoven 
David van Ooijen 
Schelto Patijn 
StanPoppe 
WiJfried de Pree 
Hessel Rienks 
Nora Sa lomons 
BonnoSpieker 
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DickDolman 
InekeHaas 
Arie van der Hek 
Eveline Herfkens 
ReinHummel 
Wijnie Jabaaij 
Jos van Kemenade 
HenkKnol 
Hans Kombrink 
Martin Konings 
AadKosto 
WimMeijer 
FransMoor 
InaMuller 

Bram Stemerdink 
Piet Stoffel en 
Rob Tazelaar 
René Toussaint 
Joop.den Uyl 
Elske ter Veld 
Henk Veldhoen 
Piet de Visser 
HenkVos 
Klaas de Vries 
Jules de Waart 
JaquesWallage 
Thijs Wöltgens 

·Joop Worreil 
Kees Zijlstra 

De verdeling over de kamer- en fraktiekommissies was eind 1983 als 
·volgt: 

X = vast lid kamerkommissie 
0 = plaatsvervangend lid kamerkommissie 
VK = voorzitter kamerkommissie 
OVK = ondervoorzitter kamerkommissie 

Sociaal-ekonomischeen financiële groep 
Voorzitter: Van der Hek 

Sociaal-ekonomisch Beraad 
Voorzitter: Van der Hek 

Aiders 
Buurmeijer 
VanderDoef 
Van Kemenade 
Kombrink 

Fraktiekommissie Financiën 
Voorzitter: X Kombrink (OVK) 

X VanderHek 
XHerfkens 
X Hummel 
X Van Nieuwenhoven 
XRienks 
XWöltgens 
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Meijer 
Moor 
Van Nieuwenhoven 
DenUyl 
TerVeld 
Wöltgens 

OSalomons 
0 Stemerdink 
OTazela~r 
OTerVeld 
OZijlstra 



Fraktiekommissie Ekonomische Zaken 
Voorzitter: X Van derDoef 

XAlders 
X Van der Hek (VK) 
X Kombrink 
XSalomons 
X Spieker 
X Wallage 
XZijlstra 

OCastricum 
OHerfkens 
OTazelaar 
OToussaint 
OVos 
OWöltgens 
Hummel 
Moor 

Fraktiekommissie Landbouw (1) en Visserij (2) 
Voorzitter: Xl!X2 Tazelaar 

X1 DeBoois 
01 VanderHek 
X1Hummel 
01102 Konings 
X1Meijer 
01DePree 
01 Salomons 
01 Spieker 

01DeWaart 
X1 Wöltgens 
X2 Van der Doef 
X1Knol 
02 Toussaint 
X2Veldhoen 
02Zijlstra 

Fraktiekommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Voorzitter: X Ter Veld 

XBuurmeijer(OVK) 
XDales 
X Moor 
XPoppe 
X Spieker 
XToussaint 

Fraktiekommissie Ambtenarenzaken 
Voorzitter: X Moor 

X Aiders 
XKnoi(OVK) 
XPoppe 

OKnol 
OKombrink 
OMeijer 
0 Van Nieuweohoven 
OSalomons 
OWöltgens 
OWorrell 

X TerVeld 
X De Visser 
OMuller 
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De Welzijnsgroep 
Voorzitter: Worreil 

Fraktiekommissie Onderwijs en Weten:happen (1) en Wetenschaps
beleid (2) 

Voorzitter(!): Xl Konings 
Voorzitter (2): Xl/02 Van Ooijen (VK l) 

Xl/X2 Van Kemenade 
XlNiessen 
X2 Steroerdink 
X2Veldhoen 
Xl/X2 Wallage 
Xl Worreil 

02DeBoois 
01 VanderDoef 
02Kosto 
01/02Poppe 
01 TerVeld 

Fraktiekommissie Welzijn en Kultuur 
Voorzitter: X Worreil 

X Buurmeijer 
XKosto 
X Niessen 
X Van Nieuweohoven 
X DePree 
X TerVeld 

Fraktiekommissie Volksgezondheid 
Voorzitter: X Muller 

X Buurmeijer 
XHaas(VK) 
X DePree 
XToussaint 
X TerVeld 

Fraktiekommissie Emancipatie 
Voorzitter: X Van Nieuweohoven 

XDales(VK) 
X Haas 
XJabaaij 
X TerVeld 
0 Buurmeijer 
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ODeBoois 
ODales 
OJabaaij 
OMuller 
0 Van Ooijen 
Mdjer 

O~abaaij 
OPoppe 
OSpieker 
OVeldhoen 
OWöltgens 
Moor 

OHerfkens 
ONiessen 
OStoffelen 
OWorrell 
Muller 



Fraktiekommissie Volwassenenedukatit 

Buurmeijer 
Van Kemenade 
Kosto 
Konings 
VanDijen 

Groep Binnenlands Bestuur 
Voorzitter: Stoffelen 

Fraktiekommissie Justitie 
Voorzitter: XSalomons 

XDales 
X Haas 
XKosto(VK) 
XPatijn 
XStoffelen 
XDeVries 

PoJpe 
Sp:eker 
Ter-Veld 
Wallage 
WorreU 

OAlders 
0 Van den Bergh 
0 Van Kemenade 
OVanOoijen 
0 Steroerdink 
OWallage 

Fraktiekommissie Binnenlandse Zaken 
Voorzitter: X Stoffelen 

X Aiders 
X Hummel 
X Van Nieuweohoven 
XPatijn 
XRienks 
XDeVisser 

Fraktiekommissie Politie 
Voorzitter: X Patijn 

X Aiders 
XDales 
X Haas 
XKosto 
X Staffelen 
X Wallage 

OCastricum 
ODales 
0 Van Kemenade 
ONiessen 
OVanOoijen 
OVos 

OCastricum 
OVanOoijen 
ODePree 
ORienks 
OSalomons 
ODeWaart 

93 



Fraktiekommissie Minderhedenbeleid 
Voorzitter: X Stoffel en 

X Buurmeijer 
XDales 
X Haas 
XJabaaij 
X Van Kemenade 
X Muller 

Fraktiekommissie Abortus 

XDales 
XHaas(VK) 
XHerfkens 
XVanOoijen 
XPatijn 
X Staffelen 

Fraktiekommissie ISMO 

X Buurmeijer 
Dales 
X Hummel 
X Kombrink 
XKosto 
XSalomons 
XWöltgens 

Groep Buitenlands Beleid 
Voorzitter: Stemerdink 

X Van Ooijen (VK) 
0 Van den Bergh 
01-Ierfkens 
OKnol 
OKosto 
OSalomons 

ODeBoois 
OVanDam 
o:abaaij 
OMuller 
OSalomons 
OTerVeld 
ODeVries 

0 Van der Doef 
Ol-laas 
01-Ierfkens 
ODePree 
OToussaint 
ODeVries 
0 Zijlstra 

Fraktiekommissies Nederlandse Antillen (I) 
Voorzitter: X Van Kemenade 

Ontwikkelingssamenwerking (2) 
Voorzitter: X Knol 

en Buitenlandse Handel (3) 

02/03 Van den Bergh 
X2TerBeek 
01 Haas 
X2/X3 Van der Hek 
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Xl/02 Patijn 
Xl/03 Salomons 
Spieker 
02/03 Steroerdink 



01/X2/03 Herfkens 
X1/X2Jabaaij 
Xl Van Kemenade 
X2Kombrink 
Ol/X2/X3 Knol 
01 Van Ooijen 

X3Tazelaar 
02DenUyl 
De Visser 
03DeVries 
02DeWaart 
02Wöltgens 

Fraktiekommissie Buitenlandse Zaken 
Voorzitter: X Meijer 

X Ter Beek (VK) 
X Van den Bergh 
XPatijn 
X Steroerdink 
XDeWaart 
X Wallage 
OHerfkens 

Fraktiekommissie Defensie 
Voorzitter: Van den Bergh (OVK) 

X TerBeek 
X VanDam 
XJabaaij 
X Steroerdink 
XDeVries 
XDeWaart 
0 Van der Doef 

Groep Ruimtelijk Beleid 

OKnol 
OPoppe 
OTazelaar 
ODenUyl 
ODeVries 
0 Zijlstra 
Stoffel en 
WorreU 

OHummel 
OKnol 
OMoor 
OTazelaar 
OToussaint 
OVos 
Zijlstra 

Fraktiekommissie Verkeer en Waterstaat 
Voorzitter: X Castricum 

XDeBoois 
X Van der Doef 
X Rienks (VK) 
X Veldhoen 
XZijlstra 
0 Van den Bergh 

OKonings 
OKosto 
OSpieker 
OTerVeld 
ODeVisser 
ODeWaart 
OWallage 
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Fraktiekommissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
Voorzitter: X De Pree 

X VanDam 
X Hummel 
X Muller 
X DeSalomons 
X Veldhoen 
X Vos 

Fraktiekommissie Milieubeheer 
Voorzitter: X Veldhoen 

X De Boois (OVK) 
X Konings 
X De Waart 
XZijlstra 
OAlders 

Fraktiekommissie Waddenzee 
Voorzitter: X De Boois 

X Mei jer (VK) 
X Spieker 
X Veldhoen 
X Zijlstra 

· 0 Van den Bergh 

OAlders 
OVanOoijen 
ORienks 
OSpieker 
OStoffelen 
OToussaint 

OMoor 
ONiessen 
ORienks 
OSalomons 
OToussaint 

OHaas 
OKosto 
0 Steroerdink 
0 Stobffelen 
OWallage 
OWorrell 

Enquêtekommissie Rijn-Schelde- Verolme concern. 

Voor het eerste sinds de enquête naar het regeringsbeleid in de oorlogsja
ren (1947 -1956) besloot de Kamer in maart 1983 opnieuw van het enquê
terecht gebruik te maken om: "een onderzoek in te stellen naar het door 
opeenvolgende kabinetten gevoerde beleid ten aanzien van het RSV
concern". 
Uit de PvdA-fraktie werden Van Dam (eerste ondervoorzitter) en Taze
laar lid van de kommissie en Dales en Kosto plaatsvervangend lid. 

Fraktiebureau 

Met uitzondering van de voorzitter, die na verkiezingen voor een gehele 
periode wordt gekozen, worden de leden van het fraktiebureau jaarlijks 
gekozen. 
In vergelijking met het voorgaande jaar is de enige wijziging de tussen-
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tijdse vervanging vanEd van Thijn door Hans Kom brink. 
Het fraktiebureau, dat voornamelijk een huishoudelijke en organisatori
sche taak heeft, is als volgt samengesteld: 
Joop den Uyl- voorzitter · 
Wim Meijer- tweede voorzitter 
Arie van der Hek- derde voorzitter 
Klaas de Vries- sekretaris 
Frits Castricum- tweede sekretaris, tevens penningmeester 
tezamen het kleine bureau. 
Ineke Haas Aad Kosto 
Jos van Kemenade David van Ooijen 
Hans Kombrink Thijs Wöltgens. 
Dick Dolman is als fraktielid/kamervoorzitter adviserend lid van het bu
reau. 

Een aantal bureauleden heeft verder de volgende specifieke taken: 
Joop den Uyl is als fraktievoorzitter q.q. lid van het partijbestuur; 
Wim Meijer zit de fraktievergaderingen voor en is voorzitter van het ak
tualiteitenoverleg. 
In het wekelijks aktualiteitenoverleg, ·;oorafgaand aan de fraktieverga
dering, kunnen afspraken worden gemc akt over.de reaktie op aktuele po
litieke ontwikkelingen. Samen met de tweede sekretaris, Frits Castricum, 
is Wim Meijer belast met het ontwikkelen en uitvoeren van het werkplan 
van de fraktie. 
Arie van der Hek is voorzitter van het Sociaal-Ekonomisch-Beraad, 
waarin de sociaal-ekonomische opstelling van de fraktie in breder ver
band dan in de specifieke fraktiekommissies aan de orde komt. Van der 
Hek leidt verder het wekelijkse agenda-overleg, waarin openbare optre
dens van fraktieleden worden besproke 11 met de fraktievoorlichting. 
De sekretarissen, Klaas de Vries en Fr ts Castricum, zijn verantwoorde
lijk voor de organisatie van de fraktie en haar personeel, waarbij zij wor; 
den geassisteerd door het ambtelijk sek ·etariaat. 
De huishoudelijke en organisatorischè :eiding van de Kamer is in handen 
van het presidium. De kamervoorzitte•-, Dick Dolman, is voorzitter van 
het presidium, Klaas de Vries is lid van het presidium, Frits Castricum 
plaatsvervangend lid. 

Externe kontakten 

Naast Joop den Uyl, zijn Stan Poppeen Ien Dales lid van het partijbe
stuur en van het dagelijks bestuur van d~ partij. Jeltje van Nieuweohoven 
is lid van hetpartijbestuur. 
In het verslagjaar kwamen de voorbereidingen voor de verkiezingen van 
het Europese Parlement op gang. In de kampanjekommissie (Europol
ka) hebben drie fraktieleden zitting: Jo:>p den Uyl, Wim Meijer en Bram 
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Stemerdink. 
Joop den Uyl werd dit jaar tevens herkozen als voorzitter van de Federa
tie van Socialistische Partijen in de Euwpese Gemeenschap. 
In de onafhankelijke kommissie kandidaatstelling Europees Parlement 
werden de volgende fraktieleden gekozen: Relus ter Beek (voorzitter), 
Jaap van der Doef, Eveline Herfkens en Hans Kombrink, terwijl twee 
medewerkers van de fraktie als rapporteurs optraden. 
Als waarnemers bij de Nederlandse del ~gatie aan de Algemene Vergade
ring van de Verenigde Naties werden dit jaar Flip Buurmeijer en Schelto 
Patijn door de fraktie aangewezen. 
In de Raad van Europa en de Westeurcpese Uniewas de fraktie, evenals 
in het voorgaande jaar, vertegenwoordigd door Van den Bergh, Stoffe
len, De Vries en WorreiL 
Ook de vertegenwoordiging in de Noordatlantische Assemblée: Ter 
Beek, Patijn, Stemerdink, De Waart t:n in de Beneluxraad: Haas, Van 
der Doef, Konings, Van Ooi jen, Wöltg !ns en de plaatsvervangers Castri
cum, Muller, Niessen, Toussainten Worrell, bleef ongewijzigd. 

Fraktiepersoneel 

In verband met de al genoemde voorbereidingen van de Europese verkie
zingen van juni 1984, werd de ambtelijk sekretaris van de fraktie, Henk 
Bakker, aan het eind van het verslagjaar uitgeleend aan de Federatie van 
Socialistische Partijen in Brussel. 
Tot het eind van deze periode (1 juli 1984) wordt zijn funktie waargeno
men door Arend Hihorst. 
Voor de ondersteuning van haar werk {on de fraktie in 1983 beschikken 
over een door het Rijk vastgesteld budget van fl2.793.000,--. Daarnaast 
heeft elk fraktielid de beschikking over een persoonlijk medewerker, die 
geen deel uitmaakt van de fraktiestaf. 
In het kader van het werkplan van de fraktie werden in het verslagjaar 
voor het eerst tijdelijke medewerkers op projektbasis aangesteld. 
Eind 1983 waren er tweevakaturesen 1ad de fraktie de volgende perso
nen in dienst: 

Algemene dienst 
Carla Caro (sekretaresse van de voorzitter) 
Arend HiJhorst (ambtelijk sekretaris) 
Elia Kalsbeek (algemeen juridisch med·!werkster) 
Claudia Regoor (administratief medew!rkster) 
Liesbeth Rensman (voorlichter, documentaliste) 
Dineke Sc huts ( sekretaresse fraktiebureau) 
Laurens Slot (le voorlichter) 
Kees Stapper (assistent van de voorzittu) 
Ingrid Steenvoorden (administratief mt dewerkster) 

98 



Maarten Visser (administratief medewerker en chauffeur) 

Sociaal-ekonomischeen financiële groep 
Herman Bakker ( ekonomische zaken) 
Eppo Bolhuis (landbouw en midden- en kleinbedrijf) 
A ukje Boonstra (administratief medewerkster) 
An Klein Meuteman (administratief medewerkster) 
Corrie Lieverse (administratief medewerkster) 
Erik Molenaar (financiën) 
Ne ra Otsen (administratief medewerks1 er) 
Wieher Pattje.(sociale zaken) 
LiaSnijders (emancipatie) 
ServVinders (inkomensbeleid) 

Groep Binnenlands Bestuur 
Bert Kandel (binnenlandse zaken) 
Jan Evert Keman (justitie) 
N anke Pancras (administratief medewerkster) 
Adri Uijen (administratief medewerkster) 

Welzijnsgroep 
Boudewijn de Blij (volksgezondheid) 
Peter Gemmeke ( ombudswerk) 
Kees Frenay ( ombudswerk-dienstweigtraar) 
Martin Odekerken (onderwijs) 
Joyce Oudesloijs (administratief medewerkster) 
Stella Spiro (administratief medewerkster) 
Margo Vliegenthart (welzijn en kultuur) 
Altie Wieringa (administratief medewerkster). 

Groep Ruimtelijk Beleid 
Piet Dofferhoff (milieu) 
Auke Doum2 (verkeer en waterstaat) 
Peter van Heemst (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) 
Franny Strang (administratief medew~rkster en koördinatrice admini
stratief apparaat) 

Groep Buitenlands Beleid 
Marion Baris (administratief medewerkster) 
Berend Jan van den Booroen (buitenlandse zaken en ontwikkelingssa
menwerking) 
Jan Marinus Wiersma (defensie). 

Projekt- medewerker 
. Miehiel Westerhoff (groot-stedelijke problematiek) 
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Niet in dienst bij de fraktie maar wel werkzaam in de Kamer, is de mede
werker voor de kontakten tussen de PvdA-leden in het Europese Parle
ment en de kamerfraktie. 
In het verslagjaar was dit Arend Hilhorst, daarna Hans Wolters. 

Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad bestond eind 1983 uit: Marion Baris, Berend Jan 
van den Boomen (voorzitter) Wieher Pattje, Liesbeth Rensman en Stella 
Spiro. 
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NEDERLANDSE LEDEN VAN DE SOCIALISTISCHE FRAKTIE IN 
HET EUROPESE PARLEMENT 
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4. Sociaal-ekonomisch beleid 
5. Ekonomisch en monetair beleid 
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1. Inleiding 

Het gaat niet goed in Europa; enerzijds komt dat door de krisis waarmee 
ook de afzonderlijke lidstaten te maken hebben: miljoenen werklozen, 
ekonomische bedrijvigheid die nog steeds verder terugloopt en steeds 
minder EG-lidstaten die progressief geregeerd worden. Anderzijds heeft 
de EG ook nog te maken met een groot aantal eigen problemen: het be
drag waarvan de Europese Gemeenschap "leeft", enkele douaneregelin
gen, maar vooral de afdracht door alle lidstaten van 1% van de BTW-op
brengst, zal nog dit jaar volledig opgaan aan het beleid dat op gemeen
schapsniveau gevoerd wordt. De landbouw is daarbij de grootste slok
op. Twee kandidaatlanden, Spanje en Portugal, vragen steeds dringen
der om toetreding. Maar het belangrijkste probleem is wel het gebrek aan 
besluitvaardigheid van de regeringen, waardoor de ene ministerraad na 
de andere, de ene konferentie van regeringsleiders na de andere zonder 
noemenswaardige resultaten uiteengaat. 
Dat is een voor ons onaanvaardbare situatie. Juist nu zou Europa immers 
een wezenlijke bijdrage kunnen leveren door via een Europees gekoördi
neerd stimuleringsbeleid de werkgelegenheid te bevorderen, door via ge
richte maatregelen verdere aantasting van het milieu te voorkomen. 
Door een aktieve rol te spelen bij het weer op gang brengen van de dia
loog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie. Maar juist op dat mo
ment weten de konservatieve regeringsleiders de door hen zelf gevloch
ten knoop niet meer te ontwarren. 

De Partij van de Arbeid heeft al geruime tijd een kritische houding t.o.v. 
Europa aangenomen. Zij kritiseerde keer op keer de ekonomische groei 
zonder medezeggenschap van werknemers, de nadruk op Europees voor
deel in de relatie met de ontwikkelingslanden, het totgrootschaligheid 
leidende landbouwbeleid. 
Hoezeer deze kritiek ook gerechtvaardigd is, inmiddels is meer dan ooit 
duidelijk geworden dat de Europese Gemeenschap een onmisbare funk
tie is gaan vervullen en dat zij mogelijkheden biedt voor het verwezenlij
ken van socialistische doeleinden. 
De zure regen die Nederland produceert en die neerslaat in de Duitse 
bossen, de chemicaliën van het Ruhrgebied of het zout van de Franse ka
limijnen dat via de Rijn naar Nederland wordt teruggezonden, dit alles 
kan slechts effektief bestreden worden door Europese milieuwetgeving; 
diezelfde Europese wetgeving dwingt in de vorm van richtlijnen voor 
vrouwen individuele rechten in de sociale zekerheid af. En er liggen wel 
degelijk mogelijkheden voor een Europees arbeidsvoorwaardenbeleid 
op punten als arbeidstijdverkorting, werkgelegenheidsgaranties voor 
werknemers in belangrijke sektoren als staal en scheepsbouw, medezeg
genschap e.d. 
De Socialistische fraktie, met haar 125 leden uit al de 10 lidstaten de 
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grootste Europese fraktie, heeft het afgelopen jaar aan deze zaken ge
werkt. Van de aktiviteiten, die onze PvdA-groep op basis van het verkie
zingsprogramma binnen de Socialistische fraktie heeft ontplooid, wordt 
hierna verslag gedaan. Vele goede voorstellen stuitten op de politieke on
wil van de rechtse meerderheid van h ~t Parlement. Op een belangrijk 
aantal punten konden echter door vasthoudendheid en taktisch manoeu
vreren resultaten worden behaald. Het zijn deze suksessen die ons moti
veren ons te blijven inzetten voor het door ons voorgestane andere Euro
pese beleid. Een goede verkiezingsuit~ lag in juni 1984 zou daaraan een 
grote bijdrage kunnen leveren. 

2. De begroting 

Begroting 1984 
Op 20 december 1983 heeft EP-voorzitter Piet Dankert zijn handteke
ning onder de begroting 1984 geplaatst, waarmee deze begroting als volgt 
werd vastgesteld (in miljoenen guldens): 

landbouwgaranties 
landbouwstruktuur 
visserij beleid 
regionaal beleid 
sociaal beleid 
industrie, milieu, 
energie etc. 
ontwikkelingshulp 
terugbetalingen, reserves 

totaal 

huishoudelijke kredieten 
Raad, Kommissie, 
Parlement, Rekenkamer, 
Hof van Justitie 

totaal 

begroting 
1983 

39.844 
1.646 

212 
6.005 *2 
3.732 

3.528 
2.500 
2.757 

60.182 

2.928 

63.117 

ontwerp begroting door Par-
1984 1984 lement 
van de aan ge-
raad brachte 

wijzingen 

41.580 41.580 (-880)*1 
1.686 1.701 plus 15 

267 283 plus 16 
3.364 3.666 plus302 
3.752 4.144 *3 plus392 

4.140 4.384 *3 plus 244 
1.961 2.261 plus300 
2.790 2.792 plus2 

59.540 60.811 1.287 

3.079 3.097 plus 18 

62.619 63.908 1.289 
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*1 van deze41,5 miljardgulden is880miljoengeblokkeerd 
*2 hierin is ook de Engelse en Duitse bijdrage begrepen (3 miljard gul-
den) · 
*3 van deze posten is 693 miljoen voor sociaal beleid, 1149 miljoen voor 
energiebeleid en 1187 miljoen voor vervoersbeleid (totaal 3 miljard), 
welke bedragen bedoeld zijn als terugbetaling aan Engeland/Duitsland, 
door het Parlement voorlopig geblokke ;:rd. 

"Het Parlement heeft gewonnen" schreef de Volkskrant direkt na de 
vaststelling van de begroting 1984, waarmee is aangegeven dat ook dit 
jaar weer een felle strijd tussen Raad er Parlement is gevoerd. Het Parle
ment had de Raad 4 voorwaarden gesteld om deze begroting te kunnen 
aannemen. In het onderling overleg had de Raad deze echter van de hand 
gewezen, waarna het Parlement gebruik makend van haar bevoegdheden 
deze voorwaarden voor zover mogelijk ~elf heeft ingevuld, n .1. : 

1. Van de 41,5 miljard van de Iandborwuitgaven wenste het Parlement 
2 miljard voorlopig te blokkeren, tot e ·een akkoord over de landbouw
hervormingen zou zijn bereikt. Doordat de Raad over deze (verplichte) 
uitgaven het laatste woord heeft, werd na lang touwtrekken tenslotte 880 
miljoen in de reserve geplaatst. Daamtee had het Parlement echter wel 
bereikt dat ze meer dan ooit ook invlot:d kreeg bij de vaststelling van de 
Iandbouwbegroting. 
2. De Engelse en Duitse retourbetaling;:n ten bedrage van ruim 3 miljard 
gulden wenste het Parlement eveneens te blokkeren totdat een definitie
ve oplossing voor de verdeling van de lusten en lasten over de lidstaten 
zou zijn gevonden. De Raad wees deze eis onder invloed van Engeland, 
die het geld per omgaande wenste temg te krijgen, kategorisch af. Het 
Parlement hield aan zijn eis vast. Uiteir delijk legde de Raad zich bij deze 
blokkade neer. Hij gaf daarmee toe, dat de terugbetalingen aan Enge
land en Duitsland als ni.et verplicht·;: uitgaven moeten worden be
schouwd, waarover het Parlement dus volledige medezeggenschap heeft. 
3. Het Parlement wenste de door de Ra.td voorgestelde uitgaven voor on
dermeer het regionaal, sociaal, ootwik <elings-, milieu- en energiebeleid 
met 1,3 miljard gulden te verhogen. De Raad wilde echter niet verder 
gaan dan een verhoging van 950 miljot:n gulden, mede om nog enige fi
nanciële ruimte over te houden onder h·~t 1% BTW-plafond. Uiteindelijk 
kreeg het Parlement deze verhoging var 1,3 miljard er volledig door. 
4. Om voor de komende jaren een da1dwerkelijke versterking van het 
communautaire industriebeleid, met name op het gebied van de informa
tica en telekommunikatie, reeds in de tegroting 1984 vast te leggen wen
ste het Parlement hiervoor 3 miljard aan zogenaamde vastleggingskredie- -
ten op te nemen. Nadat deze eis tot de laatste cent door de Raad was afge
wezen, met als argument de ernstige fi 1anciële situatie van de Gemeen
schap, werd tenslotte 1,5 miljard gulden door het Parlement vastgesteld 
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als· minimaal noodzakelijke bijdrage in deze sektor voor de bestrijding 
van de werkloosheid. 

Naar de mening van de PvdA-ers ma~, de resultaten overziend, inder
daad van een sukses voor het Parlement worden gesproken. Door het 
mislukken van de Top (van de regerin;~sleiders) in Athene op 5 decem
ber, waar deze 4 punten, naast de verhoging van de eigen middelen en 
de toetreding van Spanje en Portugal, de hoofdmoot van de agenda 
vormden, is op dit sukses echter een ste•1ige domper gezet. Omdat de her
vorming van het landbouwbeleid daardoor niet meer voor 1 april kan 
worden doorgevoerd, is deze begrotin!; namelijk op losse schroeven ko
men te staan. Daarom werd door een meerderheid van de Socialistische 
fraktie voor verwerping van de begroting gestemd. 
Met 249 stemmen tegen de verwerping en 62 voor gaf het Parlement aan, 
de krisis ontstaan door de mislukking in Athene, niet nog verder te willen 
verdiepen. 

Eigen middelen 
De eigen middelen van de Gemeenschap, bestaande uit douanerechten, 
landbouwheffingen en maximaal 1% 'an de BTW-afdracht, worden in 
1984op 108 miljoen gulden na besteed. 
Omdat in 1983 ook al meer was uitgegt:ven dan was voorzien (waardoor 
bijv. 2,5 miljard gulden aan landbomvuitgaven moest worden doorge
schoven naar 1984), is het van groot belang dat binnen afzienbare tijd be
sluiten worden genomen over de verhoging van de eigen middelen. Dit 
te meer omdat de procedure om tot verhoging van het BTW-plafond te 
komen, zeker 3 jaar duurt, omdat deze door alle parlementen dient te 
worden goedgekeurd. BQvendien zal de toetreding van Spanje en Portu
gal, welke is voorzien voor 1986, alleen financieel mogelijk zijn als de ei
gen middelen van de EG worden uitgebreid. 
Om deze redenen heeft de Kommissie al in 1983 een voorstel tot verho-· 
ging van dit BTW-plafond ingediend. 

Voorgesteld werd: 
-het plafond te verhogen van I% naar 1,4% 
-voor toekomstige verhoging de procedure zodanig te wijzigen dat alleen 
nog de unanieme goedkeuring nodig is van de Raad en van de absolute 
meerderheid van het Europese Parlement 
- een differentiatie van de verhoging, waarbij de landen die relatief veel 
voordeel hebben van het landbouwbeleid (Nederland, Denemarken, 
België), meer betalen aan deze verhoging dan landen die hieraan weinig 
verdienen (Engeland, Duitsland). De armere lidstaten (Italië, Ierland, 
Griekenland), worden van deze extra verhoging vrijgesteld. 

Met name de Nederlandse Socialisten hebben zich tegen dit laatste ge-
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deel te sterk verzet en hiermee ook, zij het uiteindelijk bescheiden, sukses 
in het Parlement geboekt. 
Een differentiatie van de verhoging op basis van het bruto nationaal pro
dukt per hoofd van de bevolking is voor ops aanvaardbaar, maar een dif
ferentiatie op basis van de uitkeringen uit het landbouwfonds brengt naar 
onze mening het eigen beleid van de EG in gevaar, en is in feite een va
riant op de "juste-retour"-gedachte van de Engelsen. Bovendien zal deze 
differentiatie de noodzakelijke strukturele wijziging van het landbouw
beleid nog moeilijker maken. Helaas was de fraktie over dit vraagstuk 
zo verdeeld, dat ze zich geen eindoordeel over deze voorstellen heeft ge
vormd, zodat iedereen vrij was naar eigen inzicht te stemmen. Mede 
daardoor is het de rapporteur (Arndt/SPD) gelukt om met steun van de 
Engelse Konservatieven en de meerderheid van de Christen-demokraten 
(verhoging tot elke prijs) een meerderheid in het Parlement töt stand te 
brengen die voor verhoging van de middelen uit BTW-inkomsten is en 
die een differentiatie op basis van de uitkeringen uit het landbouwfonds 
niet uitsluit. 

3. Landbouw en visserij 

Meer dan ooit werd in 1983 duidelijk, dat het landbouwbeleid grondig 
hervormd moet worden, wil voorkomen worden dat dit beleid gerenatio
naliseerd wordt. Er is voor vele landbouwprodukten een overproduktie 
ontstaan, deels omdat door steeds intensievere landbouwmethoden de 
laatste jaren steeds meer per koe of per hektare wordt geproduceerd, 
deels omdat de vraag naar landbouwprodukten op de wereldmarkt onder 
invloed van de voortdurende krisis afneemt. De lage prijzen, die hiervan 
het gevolg zijn moeten rechtgetrokken worden met hoge EG-subsidies. 
En het zijn deze steeds oplopende subsidiekosten die het EG-beleid nu 
failliet dreigen te laten gaan. 
In feite was er in 1983 een tekort van 3 miljard gulden waarvoor binnen 
de 1 %BTW-grens geen dekking te vinden was. Dit bedrag is doorge
schoven naar de begroting 1984 zodat in dat jaar de financiering van het 
huidige landbouwbeleid helemaal een probleem zal worden. Inmiddels 
hebben de regeringsleiders(!) zich op topkonferentiesin Stuttgart en in
middels ook Athene met specialistische zaken als quota, referentiejaren, 
monetair kompenserende bedragen, mede-verantwoordelijkheidshef
fing, importbeperkingen van graanvervangers, intensieve heffing marga
rinebelasting enz. moeten bezighouden. 
Het is triest te moeten konstateren, dat de boeren nu de rekening gepre
senteerd zullen krijgen in de vorm van een sterke inkomensdaling omdat 
Kommissie en Raad niet in staat bleken het beleid op tijd aan te passen. 
De manier waarop we nu ons gelijk krijgen- al jaren bepleiten we immers 
strukturele hervormingen- stemt ons dan ook niet tot juichen. 
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De diskussie binnen de Socialistische fraktie over het Europese land
bouwbeleid is dit jaar in redelijke eensgezindheid verlopen. De door de 
Europese Kommissie in juli 1983 voorgestelde herziening van het land
bouwbeleid is door de overgrote meerderheid in grote lijnen alsvolgt 
beoordeeld: 
-aanvaarding van een quota- systeem voor melk, waarbij ons inziens voor 
de kleinere boeren en de achtergebleven gebieden een grotere flexibili
teit moet worden ingebouwd; 
- aanvaarding van de intensieve heffing op een melkproduktie boven de 
15000 ltr per ha om verdere aantasting van het landschap te voorkomen 
en afschaffing van de algemene medeverantwoordelijkheidsheffing; 
- het openen van onderhandelingen met de VS over een zelfbeperkings
akkoord voor hun export van graanvervangers naar Europa; 
- geleidelijke verlaging van de graanprijzen tot het niveau van de VS/Ca
nada! Australië met dien verstande, dat we pleiten voor de invoering van 
een inkomenstoeslag per ha voor het behoud van de kleinere bedrijven 
en om de vruchtwisseling in de akkerbouw te stimuleren; 
-verbetering van het struktuur- en sociaal beleid voor de kleinere produ
cent in met name de minst ontwikkelde gebieden. 

De door de Kommissie voorgestelde "margarine"- heffing, waarmee in 
19841,5 miljard gulden van de konsument zou moeten worden geïnd (ter 
financiering van de boteroverschotten), werd door de meerderheid van 
de fraktie afgewezen. Dit niet alleen omdat met deze heffing de feitelijke 
problemen niet worden opgelost, maar meer nog omdat de lasten van het 
zuivelbeleid daardoor dreigen te worden afgewenteld op de (minst draag
krachtige) konsument. 

Werkbezoeken 
De werkgroep landbouw van de Socialistische fraktie heeft vele werkbe
zoeken gebracht aan.de diverse landbouwgebieden van de Gemeenschap 
(Zuid-Italië, Griekenland, Ierland, Noord- en Zuid-Duitsland, Zuid- en 
Midden Frankrijk en last butnotleast Nederland). Daardoor is het be
grip voor elkaars problemen sterk vergroot, en werd een meer eensgezin
de Europees socialistische benadering van landbouwbeleid mogelijk. 
Ook werd daarmee onze invloed in het Europese Parlement vergroot, 
hetgeen o.a. resulteerde in een meerderheid voor een door ons geformu
leerd quotabeleid. De aanvaardingvan Eisso Woltjer als rapporteurvoor 
de landbouwprijzen 1984 en voor de verdere uitwerking van het quotabe
leid in de melksektor getuigt van het respekt voor onze inzet en opvattin
gen. 

Dierenbeschermer van het jaar 
Het door Rob Tazelaar en Eisso Woltjer gezamenlijk georganiseerde 
"Landbouwkongres" in Wageningen, waar naast de beide organisatoren 
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ondermeer Dalsager, Europees landbouwkommissaris, Joop den Uyl en 
Siepie Langendijk hebben gesproken, is zowel qua belangstelling als qua 
publiciteit een sukses te noemen. Het thema "De werkgelegenheid in de 
landbouw" en onze benadering hiervan heeft veel aandacht gekregen, 
mede door de veelzijdigheid waarmee dit thema door ons is benaderd. 
Onze inzet voor de verbetering van het welzijn van het landbouwhuisdier 
(batterijkippen, kistkalveren, kettingzt:ugen enz.) is door de Vereniging 
voor Dierenbescherming beloond door de benoeming van Eisso Woltjer 
tot dierenbeschermer van het jaar. 

Visserij 
Met de visserij-organisaties is intensiel gediskussieerd over onze ideeën 
om geleidelijk een licentie-systeem mt t daaraan gekoppeld het markt-, 
sociaal en struktuurbeleid in te voeren. 
Over het algemeen waren de reakties positief. Ook in de fraktie is er posi
tief op gereageerd. Op dit moment wordt in met name Frankrijk, Duits
land en Engeland met de vissers over di: voorstel gesproken. De planning 
is om nog voor de verkiezingen deze diskussie af te ronden, zodat de 
nieuw gekozen fraktie hierover een besluit kan nemen. 

4. Ekonomisch en sociaal beleid 

Stimuleringsbeleid 
De belangrijkste opgave van de Europt se Gemeenschap moet het bevor
deren van de werkgelegenheid zijn. Immers, de werkloosheid in de EG 
liep het afgelopen jaar op tot boven d~ 10%. Deze ontwikkeling is des 
te zorgelijker, omdat zich in de VS en Japan duidelijke tekenen van eko
nomisch herstel voordoen. Het in de E 3 te voeren werkgelegenheidsbe
leid heeft in de PvdA-groep dan ook zeer veel aandacht gehad, hetgeen 
mede geillustreerd wordt door het feit dat 6leden van de groep, namelijk 
Albers, Cohen, Van den Heuvel, Van \1innen, Viehoff en Woltjer, zich 
met deze problematiek vanuit hun eig~n specialisáties hebben bezigge
houden. 
Eerst en vooral werd voor een Europe~s gekoördineerd stimuleringsbe
leid gepleit. Er werd bepleit om via een gerichte investeringsimpuls van 
de ekonomisch sterkste landen de Europese ekonomie uit de negatieve 
spiraal van minder bestedingen, mindtr overheidsuitgaven, meer werk
loosheid, minder konsumptie te halen. Er moest echter worden gekonsta
teerd dat voor een dergelijk beleid op dit moment geen meerderheid be
staat. M.n. Engeland en de BRD houden vast aan een strak monetaris
tisch beleid, waarin de bezuinigingsdrift van de ministers van financiën 
en niet de belangen van werknemers e 1 uitkeringsgerechtigden centraal 
staat. Een zaak, die niet alleen Europa, maar ook de Derde Wereld, waar 
de ekonomische krisis nog vele malen harder aankomt dan hier, dramati
sche gevolgen heeft. 
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Overigens kan worden vastgesteld dat er t.a.v. het stimuleringsbeleid een 
goede koördinatie met de PvdA-Tweede Kamerfraktie plaatsvond. Een 
van de aanvankelijke resultaten was, c at in de Kamer in het debat over 
de Europese Top in Stuttgart de motie-De Vries werd aangenomen, 
waarin de regering werd gevraagd "tijdens de Europese Raad in Stuttgart 
te onderzoeken of over de opzet van een gekoördineerd stimuleringsbe
leid met de andere lidstaten overeenstemming kan worden bereikt". Dat 
bleek niet het geval. De Europese Raaj beperkte zich tot het bespreken 
van de eigen financiële problemen van de EG en het geven van enige aan
wijzingen aan de Kommissie om te ond•!rzoeken welke mogelijkheden er 
waren voor versterking van de interne markt en voor het bevorderen van 
werkgelegenheid voor jongeren. 
Juist omdat de stimuleringsinitiatieven vooralsnog geen resultaat ople
verden, werd besloten in de Socialistis<:he fraktie een werkgroep ekono
mische relance op te richten, waarvan Eisso Woltjer en Bob Cohen lid 
werden en waarbij ook Ien van den He.1Vel betrokken werd. Deze werk
groep bereidt een groot debat in het Europese Parlement voor over de 
werkgelegenheidsproblematiek, een de bat dat waarschijnlijk in het voor
jaar 1984zal worden gehouden. 

Arbeidstijdverkorting 
Voorts richtten onze aktiviteiten wat betreft het sociaal-ekonomisch be
leid zich op de herverdeling van het be>chikbare werk, o.a. door middel 
van arbeidstijdverkorting (A TV). Joh~ n van Minnen heeft zich hiermee 
intensief beziggehouden, onder andere door te pleiten voor een richtlijn, 
die A TV op Europees niveau zou opleggen en die daarmee oneigenlijke 
verschillen in konkurrentiepositie zou voorkomen. 
De konservatieve meerderheid van het Parlement verzette zich echter te
gen het dwingende kader van een richtlijn. Uiteindelijk was het resultaat, 
dat het Parlement in meerderheid akkcord ging met een aanbeveling be
treffende de verkorting en reorganisatie van de werktijd- belangrijk, niet 
in het laatst voor de Europese vakbeweging, maar aanzienlijk minder dan 
wat nodig was, namelijk een richtlijn. 

Europees arbeidsvoorwaardenbeleid 
Daarnaast werden voorstellen gedaan om de aanwezige fondsen - sociaal 
fonds, regionaal fonds - meer te benut:en voor werkgelegenheidsbevor
derendemaatregelen. 
Vom:'ts werden pogingen gedaan een meer gekoördineerd sociaal beleid 
tot stand te brengen. De aanzet daarto·! wordt gegeven door initiatieven 
als de Vredeling-richtlijn - de ontwerp-richtlijn ter medezeggenschap 
werknemers multinationale ondernemingen, de A TV-resolutie en derge
lijke. In het Parlement bepleitte Johan van Minnen een Europees ar
beidsvoorwaardenbeleid in samenwer öng met de Europese vakbewe
ging. 
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S. Ekonomischeen monetaire politiek 

Algemeen 
Het jaarlijkse debat over de ekonomi ;che situatie in de Gemeenschap 
speelde zich af rond de zg. Jumbo-Raad in november 1982, de vergade
ring van de ministers van ekonomische ;;:aken, sociale zaken en financiën. 
Door woordvoerders van de Socialistische fraktie werd gepleit voor een 
inkomensbeleid op basis van een socia~ I akkoord, dat de wedloop tussen 
prijzen en lonen zou moeten doorbreken. 
Financiële middelen zouden moeten worden gebruikt voor industriële in
vesteringen in sektoren, welke de ruim:;te marktperspektieven bieden en 
investeringen, die zijn gericht op het sc1eppen van arbeidsplaatsen in so
ciale sektoren, die bloot staan aan de druk van de buitenlandse konkur
rentie. Voorts stelden de Socialisten, dat herverdeling van arbeid, ar
beidstijdverkorting en herverdeling van inkomens tussen de sociale part
ners in samenhang zou moeten worden behandeld. 
Met de Konservatieve krachten in het Europese Parlement ontstond een 
diepgaand meningsverschil over deze problematiek door de verschillende 
opvattingen over de rol van de staat en van dt~ markt in een krisis, die 
nog maandelijks dreigender wordt en jie met nieuwe en buitengewone 
middelen moet worden bestreden. 
Een op deze problematiek betrekking hebbende resolutie werd met een 
verschil van :\6 stemmen aangenomen; Socialisten en Kommunisten 
stemden en bloc tegen; 0'66 onthield zkh. 
Bij het voorstel om aan de Kommissie de bevoegdheid te verlenen lenin
gen aan te gaan ten bedrage van 3 miljHd ECU op grond van het nieuwe 
Communautaire Instrument ter bevordering van de invest.eringen in de 
Gemeenschap, trok het Parlement één lijn in zijn eis betreffende drie fun
damentele punten: 
1. het permanente karakter van het instrument 
2. de grotere rol van de Kommissie bij de toekenningvan leningen 
3. een grotere parlementaire kontrole. 

Mededingingsbeleid 
Het toenemende protektionisme en de ingrijpende steunmaatregelen 
door lidstaten aan noodlijdende bedrijfstakken stonden ook in het debat 
over het mededingingsbeleid centraal. Alle amendementen van de Socia
listische fraktie m.b.t. de heterogeniteit van de sociale of regionale pro
duktiestrukturen, het onderscheid tussen steunmaatregelen, die de_nor
male werking van de Gemeenschappelijke markt verstoren en steun
maatregelen, die de ten uitvoerlegging van de doelstellingen van de Ge
meenschap vergemakkelijken, de kontrole op de multinationale onder
nemingen werden door een rechtse meerderheid verworpen. 
In het kader van de mededinging was ook het verloop van het debat over 
de luchtvaarttarieven teleurstellend. Als woordvoerder stelde Wim AI-
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bers, dat de linkerzijde van het Parlement zich zorgen maakt over een 
al te grote liberalisering van de luchtvaart en dat vooral rekening dient 
te worden gehouden met verbetering van dienstverlening, bescherming 
en uitbreiding van de arbeidsplaatsen, de grotere veiligheid, de vermin
dering van de milieu-overlast en vooral ook met de energiebesparing. 
Binnen de Socialistische fraktie kon echter geen overeenstemming wor
den bereikt. Hoewel in verslag en resolutie met onze eisen voldoende re
kening werd gehouden, lieten de leden zich bij de eindstemming leiden 
door de protektionistische belangen van de nationale luchtvaartmaat
schappijen. Aan de Europese Kommissie werd de zo noodzakelijke in
vloed op de tariefstelling onthouden. Alleen de Nederlandse Socialisten 
stemden voor de gewijzigde richtlijn. 

Energieproblematiek 
Een uitvoerig debat werd gevoerd over de ekonomische en monetaire ge
volgen van de onstabiele situatie op de wereldenergiemar kt. 
De Socialisten konstateerden, dat de grote handelsbanken en de wereld
wijde financiëringsinstellingen weliswaar doeltreffende instrumenten 
waren geweest voor het terugsluizen van petrodollars naar de industrie
landen en enkele van de krachtigste ontwikkelingslanden, maar dat niet 
aan de behoefte van de minder ontwikkelde landen werd voldaan. Bij 
vele landen staat het op orde brengen van hun eigen ekonomieën en fi
nanciën voorop, waardoor zij onvoldoende middelen voor andere doel
einden vrijmaken. 
Een oplossing zou zijn als de Gemeenschap samen met een groep Arabi
sche landen een filiaal zou stichten van de Europese Investeringsbank en 
de Arabische tegenhanger (de Arabische Development Bank). Dit filiaal 
zou zich moeten toeleggen op de financiering van investeringen in•ener
gievoorzieningen in Europa, het Midden-Oosten en de minder ontwik
kelde landen, waar nodig met aanzienlijke rentesubsidies ten laste van 
de EEG-begroting en de begroting van de landen met aardolieoverschot-· 
ten. 
Voorts zouden voorwaarden moeten worden geschapen om de ECU te 
ontwikkelen tot de gemeenschappelijke munt van de EG, als een be
trouwbaar alternatiefvoor de dollar bij prijsvorming op de grondstoffen
markt. 

6. Industriebeleid 

Het belangrijkste punt van zorg binnen het EG-industriebeleid is het her
stel van het konkurrentievermogen van de Europese industrie. Immers 
met name t.g.v. een groeiende technologische achterstand. t.o.v. de VS 
en Japan nemen de mogelijkheden van de Europese industrie op de we
reldmarkt gestaag af. Alleen door samenwerking en koördinatie tussen 
de EG-lidstaten kunnen voldoende onderzoeks-en ontwikkelingsgelden 
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vrijgemaakt worden voor de noodzaküjke vernieuwing van de Europese 
industrie. 

Innovatie 
Er ligt hier derhalve een direkt verband tussen het onderzoeks- en ont
wikkelingsbeleid en het industriebeleid van de EG. Een duidelijk voor
beeld daarvan is het zgn. Esprit-projekt. Esprit staat voor European Stra
tegie P-rogramm of Research andDevelopment in Information Technolo
gy en beoogt door samenwerking tussen een aantal grote Europese on
dernemingen (o.a. Philips, Thompson, AEG) en een aantal onderzoeks
instellingen de ontwikkeling op het terrein van de informatica te stimule
ren. 
Hoewel de Socialistische fraktie het op zich eens is met dergelijke initia
tieven, heeft zij het afgelopen jaar toch een groot aantal kritische kantte
keningen geplaatst. 
In de eerste plaats worden van de overheden bij deze projekten grote fi
nanciële bijdragen gevraagd zonder dat daar echter meer zeggenschap 
voor die overheid tegenover staat. Alles staat in dienst van de technologi
sche ontwikkeling; politieke doelstellingen, sociale gevolgen e.d. krijgen 
te weinig aandacht. Juist daarom hebben de Socialisten, o.a. bij het 
Esprit-programma, erop aangedrongen vertegenwoordigers van de 
werknemers bij deze projekten te betrekken. Niet onbegrijpelijk, is dit 
door de Konservatieve meerderheid afgewezen. 
In de tweede plaats is er onvoldoende demokratische kontrole op wat er 
onderzocht wordt, wat voor nieuwe produkten worden ontwikkeld etc. 
Zo blijkt, dat veel onderzoeksgelden voor kernenergie-onderzoek wor
den gebruikt. 
Voortt richt het innovatieproces zich te veel op grote ondernemingen, 
terwijl juist ook het midden- en kleinbedrijf een belangrijke vernieuwen
de rol kan vervullen. 
Bovenstaande zaken zulle11 de komende tijd in toenemende mate onze 
aandacht vergen. 

Staal 
Voorts heeft de Socialistische fraktie zich intensief met de staalproblema
tiek beziggehouden. De staalkrisis is in de loop van de 70-er jaren ont
staan als gevolg van overkapaciteit, die voortkwam uit te hoge investe
ringsprogramma's in het begin van de zeventiger jaren en terugvallende 
vraag t.g.v. de ekonomische krisis. Het gevolg is geweest, dat sinds 1974 
240.000 arbeidsplaatsen in de staalindustrie in de EG verloren zijn ge
gaan en dat verwacht wordt, dat de komende jaren nog eens 150.000 ba
nen zullen verdwijnen. Nederland leverde haar aandeel door sluiting van 
Demkastaal in Utrecht en terugbrenging van de kapaciteit van Hoogo
vens. 
De Socialisten hebben zich vooral ingezet voor een sociaal programma 
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ter begeleiding van het herstruktureringsproces en voor het vrijmaken 
van gelden uit het sociaal èn regionaal fonds om in de door ontslagen 
zwaar getroffen streken nieuwe werkgelegenheid te scheppen. 

Interne markt 
Allerlei handelsobstakels (o.a. oponthoud aan de binnengrenzen) ma
ken, dat de prijs van goederen voor 5% -7% uitgemaakt wordt door for
maliteiten en kontroles, zo heeft de Kommissie uitgerekend. Het han
delsverkeer wordt belemmerd door makro-ekonomische problemen, zo
als monetaire schommelingen, verschillen in inflatie, de kosten van kre
diet, energie e.d., maar ook door mikro-ekonomische problemen. Daar
onder vallen de van land tot land verschillende steunregelingen, uiteenlo
pende BTW en aksijnzen, verschillende fiskale stelsels, uiteenlopende 
technische regels, voorschriften (in Nederland maximaal gewicht vracht
wagens 50 ton, in Engeland tot voor kort 32 ton), arbeidsvoorwaarden 
e.d. 
Ook wij zijn daarom voor de uitbouw v m de gemeenschappelijke markt, 
omdat alleen op die manier de mogelijtheid blijft bestaan de konkurren
tie met de VS en Japan vol te houden. 
Tegelijk moet echter scherp gelet worden op de gevaarlijke kanten van 
dit proces zoals ankontroleerbare oligopolisering, het omzeilen van be
lasting en ekonomisch beleid van de lid~ taten door multinationals, de ver
zwakking van de positie van werknemet s etc. 
De Socialistische fraktie heeft dan ook in nauwe samenwerking met het 
Europese vakverbond nadrukelijk geprobeerd het Konservatievestreven 
om over de hoofden van de werkneme ·s heen veranderingen in het pro
duktieproces te bewerkstelligen te blok <eren. 

7. Verkeer en vervoer 

Nalatigheid, dat is het voornaamste vt: rwijt dat het Parlement de Raad 
t.a.v. hetverkeers-en vervoersbeleid maakt. Op grond van een twintigtal 
dossiers beschuldigt het Parlement de Raad ervan, dat hij verzuimd heeft 
een gemeenschappelijk vervoersbeleid tot stand te brengen. Nog altijd 
is er geen oplossing voor het vraagstuk van de maten en gewichten van 
vrachtauto's, duurt het grensoponthouj door het meten van de hoeveel
heid brandstof in de tanks onverminderd voort en wijst het gehanteerde 
vergunningsstelsel nog steeds in de richting van een op grond van het Ver
drag ontoelaatbaar protektionisme. In het tariefstelsel voor het wegver
voer werden de margetarieven ingeruild voor niets zeggende referentie
tarieven. Ook in de soms gespannen vtThouding tussen de verschillende 
vervoerssektoren kwam geen verbetering. Zo klagen de binnenschippers 
over de konkurrentievervalsing veroor:~aakt door de zwaar gesubsidieer
de spoorwegen. Als lid van de vervoerskommissie heeft Wim Atbers hard 
aan de verbetering van deze zaken gewt: rkt. 
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Knelpunten 
Op het gebied van de vervoersinfrastruktuur kon enige vooruitgang wor
den geboekt. Dank zij taai volhouden v m het Parlement zijn er voor deze 
zaken bedragen in de EG-begroting beschikbaar gekomen. 
De Kommissie heeft een experimenteel programma voor de uitvoering 
van werken op tafel gelegd voor een bedrag van 1.500 miljoen gulden. 
Lidstaten kunnen uit deze pot tot 20% subsidie krijgen voor werken van 
gemeenschappelijk belang voornamelijk ter opheffing van bestaande 
knelpunten. Daarbij wordt mede gedacht aan de bouw van de Kanaaltun
nel, een oeververbinding in deStraatv m Messina, het uit hun isolement 
verlossen van eilanden en verafgelegen gebieden. 
De Socialistische fraktie stelt zich op he: standpunt, dat de rail-infrastruk
tuur voorrang verdient boven de weg t:n hecht vooral grote waarde aan 
de verbetering van de transitoverbindingen door de Alpen naar en door 
Joegoslavië en Griekenland. Opnieuw werd gepleit voor een gemeen
schappelijk haven beleid, omdat konkurrentievervalsing in de hand wordt 
gewerkt als niet een zekere koördinatie tot stand komt in de wijze, waar
op haveninstallaties en achterlandverbi 1dingen worden gefinancieerd. 

Vrije markt filosofie 
In de pogingen van de Kommissie de ·tervoerspolitiek van de EG weer 
vlot te trekken valt de keuze voor verdergaande liberalisatie op zonder 
de noodzakelijke flankerende maatregden-zoals kapaciteitsbeheersing, 
aandacht voor sociale gevolgen etc. Terwijl de diskussie over kortere 
werktijden in volle omvang loskomt, zien wij in het vervoer onmenselijk 
lange werktijden en zelfs de neiging met toepassing van technologische 
uitvindingen deze werktijden nog uit te breiden. 
In de binnenscheepvaart moest Wim A bers een dergelijke achteruitgang 
konstateren. Hij stelde er kritische vragen over aan de Kommissie en 
werd aangewezen als rapporteur om ee11 verslag op tafel te leggen. 

Eurocontrol 
Al jaren is er sprake van een Europees luchtverkeersbeveiligingssysteem 
-de zgn. Eurocontrol. Voor Eurocont:·ol bracht Wim Albers de woord
voerders uit de nationale parlementen tJt een gezamenlijke aktie. 
Gelijkluidende resoluties werden opge:;teld en door grote meerderheden 
ondersteund. Het leidde tot een radik:tle koerswijziging van de Neder
landse minister van verkeer, Smit-Kroes, die, daartoe gdwongen door 
Kameruitspraken, besloot om taken ''an de luchtverkeerskontrole uit 
Amsterdam over te dragen naar Beek ir Limburg. 
Daardoor blijft de weg open voor een Europese aanpak van de luchtver
keersbeveiliging waarvoor het Europe~e Parlement reeds in de jaren ze
ventig zijn grote voorkeur had uitgesproken. 
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S.Energie 

Een mens- en milieuvriendelijk energiebeleid blijft de doelstelling van de 
Socialistische fraktie. Ook het afgelopen verslagjaar heeft zij daarom ge
werkt aan energiebesparing, rationeler gebruik van energie, de ontwik
keling van hernieuwbare energiebronnen en het terugdringen van kern
energie. 

Kernenergie 
Phili Viehoff verzette zich namens de PvdA-ers tegen een door de Kom
missie voorgestelde wijziging van het Euratomverdrag. Deze verande
ring zou inhouden, dat de Euratom het handelsmonopolie in uranium zou 
verliezen. Daardoor zouden ook individuele landen naar eigen goeddun
ken kernmateriaal kunnen gaan verhanjelen. Met name Frankrijk is daar 
voor, omdat zij zich belemmerd voelt door het huidige Euratom verdrag. 
De PvdA-ers hebben zich vanaf het begin tegen verdragswijziging uitge
sproken, omdat zij van mening zijn dat kernmateriaal en zeker de handel 
daarin onder strenge kontrole moet blijven; bovendien kan alleèn zó het 
gevaar, dat kernmateriaal bestemd vc•or kerncentrales wordt gebruikt 
voor kernwapens, worden beperkt. 

Kernafval 
Phili Viehoff verzette zich voorts tegen voorstellen van de Kommissie om 
te komen tot een Europees opslagproj.!kt voor kernafval. Uitgangspunt 
voor ons blijft, dat het gebruik van kt: rnenergie moet worden terugge
drongen; de gedachte van de Kommissie dat de weerstand tegen kern
energie kan worden gebroken door ondergrondse opslagplaatsen te creë
ren wijzen wij dan ook af. Mede daaron heeft Phili Viehoff een ontwerp
resolutie van een lid van de energiekommissie van het Europese Parle
ment geamendeerd. Zij stelt voor, dat de plaatselijke bevolking moet in
stemmen met de opslagplaats en dat verder onderzoek naar opslagmoge
lijkheden openlijk en dus kontroleerbaar moet geschieden. 

Kernonderzoek 
Tenslotte heeft Phili Viehoff het stopzetten van het Super-Sara-Projekt 
bepleit. De Super Sara is een onderzoeksreaktor, waarmee nagegaan kan 
worden wat er gebeurt bij een groot ongeluk in een kerncentrale. Inder
daad werd het Super-Sara-Projekt gestaakt, nadat de Socialisten een 
drastische korting op de desbetreffende begrotingspost hadden bewerk
stelligd. 

9. Onderzoek 

Tijdens de Europese Raad in Stuttgart (juni 1983) is vastgesteld, dat sa
menwerking en koördinatie van onderzoek naar en ontwikkeling van 
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nieuwe technologieën essentieel is voor het herstel van de konkurrentie
positie van Europa t.o.v. de VS en Japan. De huidige versnippering van 
onderzoeks- en ontwikkelingsgelden en de opdeling van de Europese 
markt in afzonderlijke nationale markten staan een volledige ontplooiing 
van de Europese industrie in de weg. Het is trouwens voor geen enkel 
land meer op te brengen om afzonderlijk zijn eigen nationale industrie 
op te bouwen of om zijn eigen nieuwe sektoren te gaan stimuleren. Bo
vendien is de kennis zeer ongelijk verdeeld over de Gemeenschap, waar
door een min of meer gelijke ontwikkeling van de Gemeenschap onder 
druk komt te staan. 
Op grond hiervan stelt de Kommissie voor, dat de EG zich de komende 
jaren moet toeleggen op de stimulering van het konkurrentievermogen 
van de landbouw (biotechnologie en verdeling), het opvoeren van de pro
duktiviteit van de industrie door het invoeren van nieuwe technologieën. 
Een eerste aanzet daartoe is de 450 miljoen ECU, die beschikbaar zijn 
gesteld door de Europese Gemeenschap voor gemeenschappelijk onder
zoek. Voorts wordt verbetering van informatie over onderzoeksresulta
ten en wetenschappelijke gegevens bepleit. Daartoe is in 1980 een begin 
gemaakt met eendatakommunikatie-en informatienetwerk: Euronet ge
heten. 
Verder wordt voorgesteld bij de uit te zetten research- en ontwikkelings
strategie het wetenschappelijk en het technisch onderzoek meer op el
kaar afte stemmen. 
De Socialisten hebben zich het afgelopen jaar in het algemeen positief 
opgesteld t.a.v. de voorstellen van de Kommissie. 
Zij hebben echter op een aantal punten kritisch gereageerd (vergelijk 
ook het hoofdstuk industriebeleid). Met name de onduid<?lijke politieke 
kontrole en dus de sturing van de projekten is een probleem. 
Vaak wordt te weinig aandacht aan de belangen van de werknemers of 
aan de sociale gevolgen van technologische ontwikkelingen besteed. 
Hernieuwbare energiebronnen, beter grondstoffenbeheer, milieuproble
men, wetenschappelijke en technische programma's t.b.v. de Derde We
reld en dergelijke krijgen te weinig prioriteit. Deze punten zijn het afge
lopen jaar door Phili Viehoffbij vele gelegenheden nadrukkelijk naar vo
ren gebracht. 

10. Regionaal beleid 

In 1983 zijn de doelstellingen van het in 1975 opgerichte Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) andermaal niet bereikt. De ver
schillen tussen arme en rijke gebieden in de EG zijn niet verkleind en van 
een konvergentie van de ekonomieën is al helemaal geen sprake. 

De strukturele werkloosheid is alleen maar groter geworden en wij moe
ten dan ook konstateren, dat het EFRO niet goed werkt. Daarvoor zijn 
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verschillende redenen. Ten eerste is het niet voldoende flexibel, omdat 
het overgrote deel (95% van de totale middelen- in 1983 ca. fl5 miljard) 
quotagebonden is, d.w.z. alleen maar via een bepaalde verdeelsleutel per 
land verdeeld kan worden en daardoor vaak niet daar terecht komt waar 
het het meest nodig is. 

Voorts worden de beslissingen in het EFRO veel te centralistisch geno
men. De middelen van het Fonds moeten worden gebruikt voor investe
ringen t.b.v. arbeidsplaatsen in de industrie- en dienstensektor, en ook 
voor investeringen in infrastrukturele projekten, welke tot de ontwikke
ling van een regio kunnen bijdragen. Maar de bedrijven en lagere overhe
den worden niet bij de besluitvorming betrokken. 
Dit is des te meer een manco, omdat met name in die landen die de steun 
van het EFRO het meest nodig h~bben de centrale administratie niet erg 
effektief werkt, hetgeen blijkt uit het feit dat deze landen hun EFRO
quota vaak bij lange na niefuitputten. 
Het Europese Parlement en met name ook de Socialistische fraktie heb
ben zich dan ook volledig achter de hervormingsvoorstellen van de Kom
mi~sie uit 1980 geschaard, die tot doel hadden de werkzaamheden van het 
EFRO aanzienlijk te verbeteren. De Socialistische fraktie heeft daarbij 
vooral ook een lans gebroken voor een meer direkte benaderingsmoge
lijkheid van het EFRO door lagere overheden en met name de overheden 
van grensregio's. 
Het heeft echter niet zo mogen zijn. De Kommissievoorstellen konden 
niet in 1981, noch in 1982 en evenmin in 1983 de Raad passeren, zodat 
er van enige verbetering van de werking van het Fonds al sinds jaren geen 
sprake meeris. · 

In arren moede heeft de Kommissie eind 1983 daarom maar weer nieuwe 
voorstellen het licht doen zien. De belangrijkste vernieuwingen hierin 
zijn het opheffen van het onderscheid tussen de quota- gebonden en de 
quota-vrije afdeling, het vervangen van de nationale quota's door indika-. 
tieve minima en maxima (voor Nederland 0.95% -1.34) voor het aandeel 
van elke lidstaat in de totale steun, alsmede het leggen van een nauwere 
band tussen de programma's die de EG financiert en de oogmerken van 
het gemeenschappelijk beleid. 

Ook vond de Kommissie· dat de taken van het EFRO verruimd dienen 
te worden. De EG moet niet alleen meer hulp verlenen aan de regio's 
die een ontwikkelingsachterstand hebben, maar ook haar steunmaatre
gelen uitbreiden tot streken die door een emstig verval van de industrie 
worden getroffen. Dit laatste is dus voor Nederland van grote betekenis. 
Er moeten voorts kwantitatieve richtsnoeren komen die de steun in zeke
re mate op geografische basis koncentreren en verder dient er meer ge
werkt te worden met twee soorten programma-kontrakten, nl. gemeen-
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schappelijke en nationale programma's van gemeenschappelijk belang. 
Nederland heeft hierop effektief gereageerd, gezien het feit dat Oost
Groningen en Zuid-Oost Drenthe bij deze programma's wellicht het spits 
mogen afbijten. Voor deze gebieden zal namelijk een samenhangend ak
tieprogramma worden opgezet, waarbij geprobeerd zal worden de mid
delen van alle Europese fondsen beter op elkaar af te stemmen. 
Het feit dat de Kommissie nu weer met nieuwe voorstellen is gekomen, 
kan vertragend werken, omdat deze voorstellen nu eerst weer op hun me
rites beoordeeld moeten worden. Aan de andere kant zitten er in de voor
stellen kompromis-elementen, die de volstrekt vastgelopen Raad mis
schien weer op weg kunnen helpen, al ul daarvoor ook een oplossing van 
de budgetproblemen nodig zijn. Hemmo Muntingh zal deze problema
tiek voor de groep blijven volgen. 

ll.Milieu 

Op 22 november 1983 was het EG-milieubeleid precies 10 jaar oud. Het 
bestaat inmiddels uit ca. 100 teksten 'lan EG-milieuregelgeving en we 
kunnen dus met enige tevredenheid kJnstateren, dat er inderdaad een 
soort Europees milieubeleid tot stand is gekomen. Een belangrijk pro
bleem blijft echter dat de Europese wergeving, die veelal gericht is op de 
harmonisatie van nationale wetgevingen, te vaak uitgaat van het kleinste 
gemene veelvoud. Bovendien menen s::>mmige lidstaten, met Denemar
ken voorop, nog steeds dat milieuwetg•!VÎng geheel of grotendeels tot de 
nationale kompetentie behoort. Om die reden verhinderen of belemme
ren zij nogal eens het ontwerpen van EG-wetgeving en de toepassing 
daarvan in eigen land. Ook het ontbreken van sanktiemogelijkheden -
want de uitspraken van het Hof van Ju>titie kunnen als zodanig niet gel
den- moet als een hinderpaal worden bt:schouwd. 

Raden weinig slagvaardig 
De Europese Kommissie heeft dit jaar hard gewerkt en is met een achttal 
voorstellen tot wetgeving bij Raad en Fadement gekomen. Ook het Par
lement heeft veel gedaan. Een zestal adviezen over milieu-onderwerpen 
passeerden het Parlement en tevens werden over een achttal onderwer
pen op eigen initiatief uitgebreide uitsrraken gedaan. De problemen lig
gen bij de Raad. 

Eind 1983 lag er nog een lijst van 27 voorstellen tot wetgeving, wijziging 
van wetgeving of aanbevelingen, waarover het Europese Parlement al 
een opinie heeft gegeven, op de tafel van de Raad. Sommige van deze 
voorstellen dateren nog uit 1974. Duidelijker kan niet worden aange
toond waar de belemmerende faktor in Europa zich bevindt. Dit is overi
gens ook overduidelijk gebleken tijdens de Raadsvergaderingen in 1983. 
Belangrijkste topics daar waren de zure regen en de problematiek van het 
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chemisch afval. Het gehele jaar heeft de Raad met deze problemen rond
getreuzeld zonder tot enige besluitvorning te kunnen komen, afgezien 
van een besluit om de normen voor uitlaatgassen van auto's op termijn 
scherper te stellen. En evenmin kon de Ministerraad tot besluitvorming 
komen over belangrijke zaken als het ndertijd door Hemmo Muntingh 
geïntroduceerde Milieufonds, kwiklozhgen op oppervlaktewater of de al 
uit 1980 stammende uiterst belangrijke richtlijn over milieu-effektrap
portage. 

Zureregen 
Hemmo Muntingh heeft zich het afge open jaar vooral beziggehouden 
met de zure regen, de problematiek van ekologie en ontwikkeling, alsme
de de manniksrob in het Middellandse Zee gebied. 

M.b.t. de zure regen was hij verantwoordelijk voor een parlementaire 
hearing aan de hand waarvan hij eeninitiatief-rapport heeft opgesteld dat 
in januari 1984 in het Europese Parle nent zal worden behandeld. Be
langrijkste voorstellen daarin zijn de maatregelen die moeten leiden tot 
eçn vermindering van de luchtvervuilir g binnen 5 jaar met 50% en in de 
daaropvolgende 5 jaar nog eens met 25~ b. 
M.b.t. ekologie en ontwikkeling lukte het He mmo Muntingh een resolu
tie aangenomen te krijgen tijdens de ·tergadering van het Raadgevend 
Komitee ACP/EG te Jamaica, waarin :ie vergadering uitsprak dat in de 
onderhandelingen over het komende (derde) Lomé Verdrag aandacht 
aan ekologische problemen moet wordé n geschonken. 

M.b.t. de manniksrob kan worden vermeld, dat op aandringen van Hem
mo Muntingh door de Kommissie redelijke sommen geld ter beschikking 
werden gesteld om de bescherming van deze diersoort mogelijk te ma
ken. 

Tot slot zijn onlangs, na meer dan twee jaar wachten, de schriftelijke vra
gen van Hemmo Muntingh over toepas;;ing van art. 101 van het EG-Ver
drag inzake konkurrentievervalsing door de Franse kalimijnen beant
woord. Uit het antwoord blijkt, dat toepassing van dit artikel inderdaad 
mogelijk is, waardoor een nieuwe juric ische mogelijkheid geopend is de 
Franse kalimijnen aan te pakken. 

12. Konsumentenzaken en gezondheids2 org 

De Europese Gemeenschap heeft een direkte invloed op het dagelijkse 
leven van de 250 tot 300 miljoen konsumenten, die in de lid~taten wonen. 
Immers, door het openstellen van de grenzen binnen de gemeenschappe
lijke markt is de keuze in produkten veel uitgebreider geworden. Deze 
nieuwe konsumptiemogelijkheden hedt de relatie tussen enerzijds de 
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kopers en anderzijds de producenten en verkopers van produkten gron
dig gewijzigd. Vroeger deed de konsumuent zijn inkopen op een lokale 
markt en kende hij de produktenen d~ leverancier/producent persoon-
lijk. 
Tegenwoordig wordt de konsument gek onfronteerd met: 
-een grote verscheidenheid aan produk ten 
-een ontbreken van objektieve informatie 
- de pogingen om via rekhtme - al dan niet misleidend - het koopgedrag 
te beïnvloeden 
-grote, vaak internationaal georganiseerde en daardoor veelal erg mach
tige producenten, waarmee de konsument geen enkel persoonlijk kon
takt heeft. 

Kortom, de konsument verkeert in een bijzonder nadelige positie, reden 
waarom op aandringen van het Europese Parlement de Europese Kom
missie in aktieprogramma's een aantal maatregelen ter bescherming van 
de koosurnenten heeft voorgesteld. 
Helaas kan ook voor het afgelopen verslagjaar niet worden vermeld dat 
de aktieprogramma's zijn uitgevoerd. Zij liggen nog steeds bij de Raad 
van Ministers die nog steeds geen overe•!nstemming heeft bereikt. 

Konsumentenbelangen 
De Socialistische fraktie heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor de ver
wezenlijking van de volgende punten: 
- het verbeteren van de voorlichting aan koosurnenten over produkten en 
diensten (o.a. via een duidelijker etikettering); 
- het stellen van strengere eisen aan en het beter kontroleren van de vei
ligheid en kwaliteit van voedsel, huishoudelijke apparaten etc., o.a. via 
een Europese keuringsinstantie; 
-het verhinderen van de uitvoer van in Europa verboden of schadelijke 
of ondeugdelijke produkten aan de Derde Wereld; 
-het strafbaar stellen van misleidende reklame; 
-het sterk beperken van reklame voor geneesmiddelen, drank en sigaret-
ten; 
-het versterken van de konsumentenorganisaties. 

Voor de PvdA-groep behartigde Annie Krouwel de konsumentenbelan
gen. Zij behandelde o.a. de volgende onderwerpen: 
-schadelijke stoffen in levensmiddelen; 
-geluidshinder elektrische huishoudelijke apparaten; 
-kontrole op veiligheid speelgoed; 
-etikettering en presentatie levensmiddelen; 
-veiligheid medische apparaten; 
-kontrole op produktie en gebruik van farmaceutische produkten; 
-Europees handvest voor de rechten van de patiënt; 
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-beperking reklame voor babyvoeding in de Derde Wereld. 

Verzoekschriften 
Zowel Annie Krauwel als Johan van Minnen hebben als leden van de 
Kommissie van de Verzoekschriften klachten, problemen etc. van Euro
pese burgers onderzocht en bijgedragen aan de oplossing ervan. 
Wij achten dit belangrijke aktiviteiten, omdat ook op deze manier bijge
dragen wordt tot het verkleinen van de afstand tussen de Europese Ge
meenschap en haar burgers. 

13.Jeugd 

Het aantal werkloze jongeren in de 10 EG-lidstaten is inmiddels opgelo
pen tot 5 miljoen, dat is meer dan 40% van het totaal aantal werklozen 
in de Europese Gemeenschap. Er zijn dus dringend maatregelen nodig. 
Daarvoor zijn door de Socialisten ook konkrete voorstellen gedaan. Tij
dens een extra plenaire vergadering van het Europese Parlement over 
jeugdwerkloosheid is een werkgelegenheidsplan voor jongeren bepleit. 
ATV met garanties dat de vrijkomende arbeidstijd gebruikt wordt voor 
jongerenbanen; het vrijmaken van 1% van het bruto nationaal produkt 
van de lidstaten voor investeringen in bedrijven en instellingen, die speci
fiek voor jongeren werk zouden opleveren; het creëren van betere be
roepsopleidingen gekoppeld aan de zekerheid van een baan na afloop. 
Deze voorstellen zijn echter alle in het Parlement verworpen. 

Mogelijkheden Sociaal Fonds 
Ook van de Ministerraad valt weinig te verwachten. Weliswaar werd in 
mei 1983 een aantal ric.htsnoeren opgesteld (o.a. betere beroepenvoor
lichting, garantie van een eerste werkervaring na bepaalde beroepsoplei
dingen, 75% van het EG-Sociaal Fonds voor opleiding en werk van jon
geren), maar voor de financiering van deze maatregelen werd nauwelijks 
geld beschikbaar gesteld. Zo werd het Sociaal Fonds in het afgelopen ver
slagjaar met 450 miljoen ECU gekort. 

Kansarme groepen 
Voorts heeft Phili Viehoff zich beziggehouden met de internationale uit
wisselingsprogramma's voor jongeren. Op ons aandringen is in het door 
het Europese Parlement aangenomen verslag opgenomen, dat deze pro
gramma's vooral op kansarme jongerengroepen, zoals werklozen en Ie
den van etnische minderheden, gericht moeten worden. 

14. Kultuur 

In behandeling is op dit moment een verslag, dat gaat over de versterking 
van de kommunautaire aktie in de kulturele sektor. De Socialistische 
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fraktie heeft zich daarbij ten doel gesteld de kultuur te bevorderen met 
volledige eerbiediging van de vrijheid van expressie en de pluriformiteit. 
Dit moet in samenhang en op gelijke voet met de andere vormen van be
leid uitgroeien tot een kommunautair optreden. Als gevolg daarvan zijn 
de volgende initiatieven ontwikkeld: 
- onderzoek naar de sociale toestand van in de kulturele sektor werkzame 
personen; 
- onderzoek naar de situatie van de filmindustrie in de landen van de Ge
meenschap; 
-de oprichting van een Euro-Arabische universiteit voor post-akademi
sche studies in Spanje, trefpunt van Islamitische en Europese kultuur; 
-de oprichting van een Europese bibliotheek; 
-bevordering van de poëzie en het Europese Poëzie-festival; 
-bevorderen van de rechten van kulturele en etnische minderheden; 
-onderzoek naar aktiviteiten van de "nieuwe religieuze bewegingen"; 
-1985- het Europese Jaar van de Muziek; 
- meer aandacht voor kulturele aspekten van de betrekkingen Europese 
Gemeenschap- Latijns-Amerika; 
- het bevorderen van een kommunautair beleid van het toerisme, waar
voor Phili Viehoff als rapporteur werd benoemd; 

15. Buitenlands beleid 

De buitenlandse politiek van de lidstaten wordt, zoals bekend, gekoördi
neerd in de Europese Politieke Samenwerking (EPS). De EPS is volgens 
het EG-Verdrag echter geen gemeenschapsorgaan, er kan dus ook geen 
sprake zijn van meerderheidsbeslissingen. De demokratische kontrole 
vindt formeel plaats door middel van de nationale parlementen. 
Juist omdat de EPS de laatste jaren geïntensiveerd is, heeft het Europese 
Parlement geëist sterker betrokken te worden bij de besluitvorming van 
de EPS. Het verzocht daaro.m om: 
-een jaarlijks schriftelijk rapport over de EPS; 
- het opnemen van EP-ers in de nationale delegaties naar de VN en/of 
als waarnemers in de delegatie van de Gemeenschap; 
-verbetering van de beantwoording van vragen; 
- regelmatiger aanwezigheid van het voorzitterschap in de plenaire verga-
dering of in de kommissievergaderingen van het Europese Parlement, 
waar EPS-zaken aan de ordezijn. 

Inderdaad is het afgelopen verslagjaar verbetering in de demokratische 
kontrole van het Europese Parlement op de Europese Politieke Samen
werking tot stand gebracht. 

Midden-Oosten en Midden-Amerika 
De EPS heeft zich het afgelopen jaar o.a. beziggehouden met de krisis 
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in het Midden-Oosten, de (handels-)relatie met de VS, de situatie in Mid
den-Amerika en m.n. de rol van de VS, de relatie met de Zuidamerikaan
se landen, de toenemende problemen tussen de Europese Gemeenschap 
en Japan, Zuid-Afrika, Polen en de voorbereiding van de CVSE-konfe-. 
rentie in Stockholm en de toetreding van Spanje en Portugal tot de Euro
pese Gemeenschap. 
In de diskussies, die over de door de EPS ingenomen standpunten in de 
Politieke Kommissie van het Parlement en elders werden gevoerd, heb
ben de PvdA-ers o.a. de volgende standpunten ingenomen: 
- veroordeling van het bloedbad in de Libanese vluchtelingenkampen en 
de eis dat Israël zich zou terugtrekken u t Libanon; 
-een uiterst kritische houding t.o.v. d·~ VS, vooral t.o.v. haar Midden
Amerika- beleid, en haar bewapeningsprogramma's; 
- ondersteuning van een hardere politiek van de Europese Gemeenschap 
t.o.v. de meest onderdrukkende regimes in Zuid-Amerika, m.n. Chili; 
-bepleiten van ekonomische sankties tegen Zuid-Afrika; 
-bepleiten van een zodanige opstelling ''an de Europese Politieke Samen-
werking op de Stockholm-konferentie, dat wordt bijgedragen aan het 
hervatten van de dialoog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie; 
- almdringen op de konkrete toetreding van Spanje en Portugal tot de Eu
ropese Gemeenschap. 

Ien.van den Heuvel heeft het afgelopen jaar als lid van een delegatie van 
het Europese Parlement Washington bezocht. Daar werden de belang
rijkste ekonomische en politieke problemen tussen de Europese Ge
meenschap en de Verenigde Staten besproken. 
Met name werd aandacht besteed aan Midden-Amerika en het veilig
heidsbeleid. De leden van de Socialistische fraktie hadden een aantal ge
sprekken met leden van mensenrechtenorganisaties en de "Freeze"-be
weging. 

16. Vrede en veiligheid 

De diskussie over de rol, die West-Europa t.a.v. de vrede- en veiligheids
problematiek moet spelen is binnen en huiten de partij in volle gang. 
Kern van die diskussie is de vraag hoe onafhankelijk West-Europa zich 
in de vrede- en veiligheidszaken moet opstellen. Zoals bekend, wensen 
sommigen een West-Europa los van de VS, met een eigen (konventio
neel) leger. 
Naast mensen, die willen dat West-Europa een loyaal bondgenoot blijft 
en die Europa's positie t.o.v. de VS ongewijzigd willen laten, zijn er an
deren, die een onafhankelijker opstelling van de EG-landen binnen de 
NATO bepleiten. 
Deze diskussie, waarover t.a.v. de PvdA-opvattingen op het Europese 
verkiezingskongres meer duidelijkheid zal ontstaan, heeft het afgelopen 
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jaar in EG-verband niet tot nieuwe init.tieven geleid. Uitgangspunt blijft 
de in de resolutie-Haagerop verwoorde opvatting, dat de bemoeienis van 
de Europese Politieke Samenwerking zich nadrukkelijk beperkt tot de 
politieke kant van het vrede- en veiligheidsbeleid, zij het, dat wordt a~n
gedrongen op betere koördinatie tussen de EG-staten t.a.v. de ekonomi
sche kanten van de problematiek. 

Uitstel van plaatsing 
In dit verslag is het nog wél interessantde-overigens buiten de verslagpe
riode vallende -initiatieven van het Griekse voorzitterschap te noemen. 
Aan de Raad werd voorgesteld de plaatsing van kruisraketten met 6 
maanden uit te stellen. Ook dit voorst·!llokte weer een diskussie in het 
Europese Parlement uit over de vraag c•f de Europese Gemeenschap zich 
wel met dit soort zaken mag bezighouc~en. Hoe dit ook zij, het voorstel, 
aan de orde gesteld door de SPD-ers in het Europese Parlement, werd 
in het Europese Parlement afgestemd. De Socialistische fraktie was in 
meerderheid voor uitstel. De Franse er Italiaanse Socialisten waren ech
ter tegen. 
Overigens kwam ook op dit punt een goede koördinatie met de Tweede 
Kamerfraktie tot stand. Zij interpelleerde de minister van buitenlandse 
zaken Van den Broek over het Griekse voorstel: haar motie werd echter 
afgewezen. 

17. Buitenlandse ekonomische betrekkhtgen 

In de Kommissie buitenlandse ekonomische betrekkingen van het Parle
ment kwamen meer algemene problemen aan de orde, zoals de handel 
in landbouwprodukten van de Gemeertschàp en de toekomstige ontwik
keling van de GATT, de Algemene Overeenkomst voor Tarieven en 
Handel. 
In een aan het Parlement uitgebracht rapport over de landbouwhandel 
wordt gewezen op de noodzaak van •!en aanpassing van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid om metmmeook de ontwikkelingslanden 
een kans te geven deel te nemen aan je internationale handel in land
bouwprodukten. Maar ook wordt gesp·oken over het optreden op de in
ternationale markten van de VS en w•>rdt ·een pleidooi gehouden voor 
meer samenwerking tussen de Verenigde Staten en de Gemeenschap om 
een desastreuze konkurrentie, gefinancierd met exportsubsidies, te voor
komen. Wij hebben als standpunt ing•!nomen dat meer ordening in de 
markten noodzakelijk is, ook om de ontwikkeling.o;landen een redelijke 
prijs voor hun produkten te garanderen. 
In een in het Europese Parlement behandelde resolutie over de GATT, 
wordt met name gesproken over de noodzaak van het behoud van een 
liberaal internationaal handelsverkeer, zonder dat overigens ontkend 
wordt, dat het soms noodzakelijk is on paal en perk te stellen aan vrij-
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handel. Onze betrekkingen met Ameri<a en Ja pan worden onder de loep 
genomen en ook wordt gewezen op de problemen, die exporten van de 
zogenaamde nieuw geïndustrialiseerde landen voor ons met zich kunnen 
brengen. 
Speciale aandacht wordt ook gevraagd voor de bijzondere problemen van 
de staal-, scheepsbouw- en textielindustrie en er wordt ook in deze resolu
tie aangedrongen op meer internationale samenwerking om de proble
men, die de vrije handel bedreigen, de baas te worden. 
De Socialisten konden zich in algemene termen vinden in de analyse van 
de resolutie en ondersteunden de voorgestelde aanpak van de proble
men. 

18. Ontwikkelingssamenwerking 

Lomé 
Vooral de zogenaamde Lomé-problematiek heeft het afgelopen verslag
jaar veel aandacht gevraagd. In oktobt'r 1983 zijn formeel de onderhan
delingen geopend over wat wel wordt g•!noemd de "opvolgerskonventie" 
van Lomé. Zoals de vorige konventies is ook Lomé II voor een periode 
van vijf jaar gesloten en begin 1985 moet een nieuwe konventie van 
kracht worden, wil men althans de band met de ACP- staten niet verbre
ken. De Socialistische fraktie in het Europese Parlement heeft van meet 
af aan gezegd dat die onderhandelingen niet behoorden te beginnen zon
der dat er ook een uitspraak van het Europese Parlement over de inhoud 
van de nieuwe konventie op tafel lag. De fraktie heeft daar ook zorg voor 
gedragen. In de EP-zitting van september 1983 werd het standpunt van 
het Parlement vastgelegd. Het Parlement wenst dat er meer geld beschik
baar komt voor de konventie, maar ook dat het geld op een andere en 
betere manier wordt uitgegeven. Meer lal gedaan moeten worden aan de 
opvoering van de landbouwproduktie, meer aandacht zal moeten worden 
besteed aan het on!werpen en uitvoeren van voedselstrategieën. Ook 
dient de regionale samenwerking tussen de A CP-staten onderling bevor
derd te worden en moet het begrip "self-reliance" een veel grotere plaats 
krijgen in het ontwikkelingsbeleid van de Europese Gemeenschap. 
Verder wordt in de resolutie de idee verdedigd dat de elementen van de 
konventie - men kan daarbij bijvoorbeeld denken aan het zgn. Slabex
systeem ter stabilisering van de grondstoffenprijzen - niet alleen beperkt 
blijven tot de A CP-staten maar van toepassing zouden moeten zijn voor 
de minst ontwikkelde landen. 
De onderhandelingen worden natuurlijk niet door het Parlement ge
voerd, maar door de Kommissie in naam van de lidstaten van de Gemeen
schap. Wij zullen vanuit het Parlement de onderhandelingen echter 
n~uwlettend volgen, om eventueel op elk gewenst moment publiekelijk 
stelling te nemen en om de onderhandelingen in positieve zin te beinvloe-

.den. 
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UNCTAD 
Het jaar 1983 was ook het jaar van UNCfAD; de zesde konferentie van 
UNCTAD werd in Belgrado gehouden. Net zoals bij de konferentie van 
UNCTAD over de minst ontwikkelde landen in Parijs in 1981, was het 
Europese Parlement ook in Belgrado als waarnemer aanwezig. Op basis 
van de door het Parlement aangenomen resolutie - Bob Cohen was rap
porteur voor dit onderwerp, had ook de resolutie ontworpen en was lei
der van de parlementaire-delegatie naar Belgrado - werden in Belgrado 
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Groep van 77, met 
vertegenwoordigers van de lidstaten en met de leider van de Amerikaan
se delegatie om de standpunten van het Parlement te verduidelijken. De 
resolutie van het Parlement werd vooral in de Groep van 77 met grote 
waardering ontvangen, terwijl de Amerikaanse delegatie maar weinig be
grip voor de resolutie kon opbrengen. De konferentie zelf is geen groot 
sukses geworden, de standpunten van ontwikkelingslanden en de geïn
dustrialiseerde wereld lagen ver uiteen. 
Het Europese Parlement zal nog een debat houden over de resultaten van 
UNCTAD en over datgene wat er nu verder dient te geschieden. De So
cialistische fraktie zal zich in dit verband blijven inspannen voor een her
vatting en verdieping van de Noord-Zuid dialoog. 

Babyvoeding en voedselhulp 
Verschillende kleinere- maar daarom niet minder belangrijke- zaken 
werden in het afgelopen jaar eveneens behandeld. Het Parlement nam 
een resolutie aan, geïnspireerd en gesteund door de Socialistische fraktie, 
over kontrole op export van babyvoeding naar ontwikkelingslanden. Het 
gaat er niet om die uitvoer te verbieden, maar om er voor te zorgen dat 
het produkt ook in ontwikkelingslanden onder de juiste omstandigheden 
wordt gebruikt. 
Ook de kwestie van voedselhulp aan landen als Vietnam en Cambodja 
kwam ter sprake. In de komende periode zal een standpunt dienen te 
worden bepaald over de vraag aan welke landen en onder welke omstan
digheden voedselhulp kan worden geleverd. Het beste zou zijn als, net 
als in Nederland, een algemene beleidslijn zou worden uitgestippeld vooi: 
wat betreft de omvang waarin en de tijdstippen waarop noodhulp aan be
paalde landen kan worden geleverd. De Socialistische fraktie zal zich het 
komende jaar met dit vraagstuk bezighouden. 

19. Europese Unie 

Al kort na de oprichting van de Europese Gemeenschap werden pogin
gen ondernomen een intensieve politieke samenwerking in Europa te be
werkstelligen. Deze werden vervat in het streven naar een zgn. Europese 
Unie. Tot dusverre hebben deze pogingen alleen nog maar geresulteerd 
in een samnwerking op het gebied van het buitenlands beleid (EPS). Wel 
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werd er een kommissie van het Europese Parlement ingesteld - de Kom
missie voor institutionele vraagstukken - die het idee van de Europese 
Unie nader moest uitwerken en moest proberen een ontwerp-verdrag op 
te stellen. De Socialisten hebben nooit geloofd, dat de onmacht van de 
Europese Gemeenschap om een doeltreffend antwoord te geven op de 
belangrijkste vraagstukken van vrede en veiligheid, werkgelegenheid, 
milieu en ontwikkelingssamenwerking zijn enige oorzaak indt in het ont
breken van een hechte institutionele struktuur; daarvoor zijn andere oor
zaken belangrijk en in de eerste plaats wel het ontbreken van een Socialis
tische meerderheid. Anderzijds, als men al wil proberen een aantal pro
blemen op Europees niveau op te lossen, dan moeten daarvoor ook de 
middelen geschapen worden. 
Daarom heeft de Socialistische fraktie van het begin af aan aktief meege
werkt in de Kommissie voor institutionele vraagstukken, en zij zal dat 
blijven doen. Aan het initiatief van de Socialisten is het te danken dat de 
parlementaire aktiviteiten niet beperkt zullen blijven tot louter institutio
nele aspekten, maar dat ook aandacht zal worden besteed aan onder an
dere de taken en opgaven van een eventuele toekomstige Europese Unie 
op het gebied van ekonomisch en monetair beleid, sociale en regionale 
politiek, milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking. Bij dit alles moet 
wel bedacht worden dat het om een initiatief vari het Europese Parlement 
gaat. Dat wil zeggen, dat de kans dat het initiatief ooit werkelijkheid zal 
worden afhangt van de verantwoordelijke instanties in de lidstaten. AI
leen samen met de nationale regeringen, samen met de nationale parle
menten, kan een eventuele Europese Unie geboren worden. 

20. Het Europese Parlement 

Funktioneren 
Het Europese Parlement heeft het afgelopen jaar nadrukkelijk gebruik 
gemaakt van de hem openstaande mogelijkheden de Europese politiek 
te heinvloeden. Het deed dit door meer dan voorheen in te gaan op aktue
Ie politieke ontwikkelingen, door meer aandacht te besteden aan de fol
Iow-up van zijn besluiten- m.a.w. aan het nagaan of door het Europese 
Parlement genomen besluiten wel in konkreet beleid worden omgezet -
en door andermaal te dreigen de begroting te verwerpen. 
Natuurlijk Iaat dit het institutioneel. politieke probleem onverlet dat het 
Europese Parlement geen direkte opponent heeft waarover zij macht kan 
uitoefenen. Nu eens treft het de Kommissie tegenover zich- waarvan het 
naar huis sturen in vele gevallen niet zinvol is, omdat de beslissingen in 
de Raad worden genomen- dan weer de Raad, waaraan slechts aanbeve
lingen kunnen worden gedaan. 
Maar binnen deze beperkingen heeft het Parlement de ruimte inderdaad 
benut, hetgeen positief gewaardeerd moet worden. Er zijn andere beper
kingen, die het Europese Parlement meer parten spelen. Keer op keer 
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blijkt dat Europees nieuws slechts beperkte aandacht in de media krijgt. 
Straatsburg ofBrusselligtklaarblijkelijk voor veel joumalisten nog te ver 
weg. 
Dat is jammer, omdat mensen daardoor onvoldoende mogelijkheden 
hebben zich over Europese politiek te informeren. Belangrijke initiatie
ven krijgen vaak niet de aandacht die ze verdienen en bovendien wordt 
de publiciteit daardoor n<:)gal eens overheerst door incidenten. Zeker, de 
problemen rond te hoge onkosténvergcedingen, bureaukratische romps
lomp of onjuist bestede gelden moeten serieuze aandacht krijgen. Zij 
hebben dat van de Socialistische fraktie ook gehad. Piet Dankert heeft 
een aantal konkrete maatregelen genomen èn heeft, waar nodig, misstan
den openlijk aan de kaak gesteld. 
Bovendien is er door de PvdA-ers waar en wanneer maar mogelijk, aan
gedrongen op Brussel als vaste vergad~rplaats. Dat neemt niet weg dat 
het Europese beleid zelf en niet de incidenten eromheen centraal moet 
staan. Dáarin kan zeker nog verbeteringworden gebracht. 

Het voorzitterschap 
Het voorzitterschap van Piet Dankert heeft belangrijk bijgedragen aan 
het beter funktioneren van het Parlemt:nt en ook aan het toenemend ge
wicht dat aan de uitspraken van het Europese Parlement wordt toege
kend. De in de Raad verantwoordelij {e minister is vaker bij debatten 
aanwezig, waardoor deze debatten aa 1 politieke betekenis hebben ge
wonnen. Er wordt minder aandacht besteed aan technische of procedure
Je zaken. Diskussies over aktuele zaken vinden vaker plaats op momen
ten dat ze inderdaad nog aktueelzijn. 
Andermaal heeft Dankert, door gebruik te maken van de mogelijkheden 
van het voorzitterschap, druk uitgeoef.:!nd op de Raad om de begroting 
als door het Parlement geamendeerd te aanvaarden. Gezien de nog 
steeds beperkte bekendheid met funktbneren en uitspraken van het Eu
ropese Parlement, heeft Dankert veel :.andacht gegeven aan de betrek
kingen met allerlei groepen en organisaties in de Europese Gemeen
schap. 
De groep acht deze aktiviteiten van bijz·Jnder belang. 
Buiten Europa geniet het Parlement groot aanzien. In veel Derde We
reldlanden, met name in Zuid-Amerika, wordt belang gehecht aan de 
EG-standpunten, niet in het laatst omdat deze landen zich graag op Euro
pa richten als alternatief voor een van de supermachten. 
Tegen deze achtergrond heeft de voorzitter voortdurend mogelijkheden 
geschapen tot overleg tussen deze landen en het Europese Parlement; bo
vendien heeft hij op verzoek een aantal van deze landen bezocht. Zo was 
hij onlangs te gast in Nicaragua- een be:mek dat een belangrijke politieke 
signaalwerking heeft gehad. 
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De Socialistische fraktie 
Hoewel de Socialistische fraktie met haar 123 leden de grootste parle
mentaire groep in het Europese Parlement vormt, heeft zij toch met een 
konservatieve overmacht te maken, die, hoezeer ook verspreid over ver
schillende partijen, de absolute meerde ~beid in het Parlement heeft. 
Dat beperkt haar mogeliJkheden ten zeerste. Steeds weer worden Socia
listische voorstellen weggestemd. Allet:n door goed voorbereide politie
ke aktiviteiten of door het sluiten van kompromissen kunnen zo nu en 
dan suksessen worden behaald. De resolutie over zure regen en die over 
de positie van de vrouw zijn voorbeelden van belangrijke resultaten die 
op deze wijze het laatste jaar zijn behaald. 
Overigens wordt de Socialistische invloed soms ook verminderd door in
terne verdeeldheid. Deze bleek bijvoerbeeld bij het voorstel tot uitstel 
van de plaatsing van kernwapens, bij de herstn1kturering van de land
bouw, bij het kernenergievraagstuk. Deze situaties zijn natuurlijk bui
tengewoon onwenselijk. 
In het algemeen kon echter tevredenheid worden geuit over de samen
werking. Het aantal gevallen van interne onenigheid neemt af, de bereid
heid van minderheden om meerderheksbeslissingen te aanvaarden en te 
verdedigen groeit. Kortom, ook hier kan men konstateren dat de kinder-
ziekten zijn overwonnen. · 

Kontakten met partij en Tweede KamerFaktie 
Hoewel de afstand tussen Brussd of (met name) Straatsburg eri Neder
land groot blijft, is bet kontakt m'et de partij in de verslagperiode duide
lijk verbeterd. Dit kon gebeuren door de vele bezoeken, die voor groe
pen uit de partij konden worden georganiseerd, door de speciaal belegde 
avonden onder de titel ~'Kom pratenmet Europarlementariërs", door en
kele kooferenties over specifieke onder .verpen en dergelijke. 
Voorts wierpen de naderende verkiezingen natuurlijk hun schaduw voor
uit. In vele afdelingen en gewesten vonden diskussies plaats rondde notä 
"Europa, kansen en beperkingen"; voorts vervulden de leden van de 
PvdA-groep vele spreekbeurten, met name in de afdelingen, over het 
nieuwe koncept -verkiezingsprogramm<.. 
Kortom, er valt een groeiende belang~;telling voor Europa te konstate
ren~ een belangrijke ontwikkeling, omdat alleen zo een goede wisselwer
king kan ontstaan tussen de partij en haar vertegenwoordigers. 

Koördinatie tussen Tweede Kamerfraktie en de PvdA-ers in het Europe
se Parlement heeft het afgelopen jaar zeer frequent plaatsgevonden. On
derwerp van onderlinge afstemmingzijn onder andere geweest: 
-het ekonomisch stimuleringsbeleid; 
-zure regen; 
-problemen rond de sociale zekerheid; 
-landbouwprijzen; 
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-ATV; 
- konsumentenbeleid; 
- volksgezondheidsproblematiek; 
- vervoersbeleid; 
-begrotingsproblematiek; 
-problemen in de scheepsbouw; 
-kernenergie; · 
-vrede en veiligheid. 

Het belang van deze afstemming ligt er vooral in te zorgen dat er geen 
gat valt in de demokratische kontrole van de Raad van Ministers - een 
Europees instituut dat slechts nationaal ver:antwoording kan afleggen. 

De Federatie van Socialistische PartijenmEuropa 
De. Socialistische federatie, waarvan zoals bekend Joop den Uyl voorzit
ter is, heeft zich het afgelopen jaar vooJ al beziggehouden met de voorbe
reiding vaó de Europese verkiezingen. 
Er werden op vele terreinen (o.a. vn~de en veiligheid, sociaal-ekono
misch beleid) werkgroepen gevormd, die als opdracht hebben meegekre
gen een Europees manifest op te stellen, waarin punten van overeenstem
ming tussen allè partijen moeten worden vervat. Deze werkzàamheden 
moeten in het voorjaar worden afgerond en op een federatiekongres wor
den besproken. 
Voorts wordt een groot aantal internationale konterenties voorbereid die 
als doel hebben op een groot aantal EG- beleidsterreinen tot informatie
uitwisseling, diskussie en meningsvorming te komen. 
Tenslotte zal de federatie een belangrijke rol svelen bij de organisatori
sche koördinatie tussen de nationale prutijen va•: de Europese kampanje .. 

21. PvdA-leden van het Europese Parlement 

Wim Albers - lid van de kommissie vervoer en plaatsvervangend lid van 
de ekonomischeen monetaire kommissie; 
Bob Cohen - lid van de kommissie voor ontwikkeling en samenwerking 
en plaatsvervangend lid van de kommissie buitenlandse ekonomische be
trekkingen en lid van de institutionele kommissie; 
Piet Dankert- voorzitter van het Parlement; 
Jen van den Heuvel- lid van de politieke kommissie, lid van de kommissie 
van onderzoek naar de positie van de vrouw, plaatsvervangend lid van 
de juridische kommissie, een van de vice-voorzitters van de Socialistische 
fraktie, voorzitter van de PvdA- groep; 
Annie Krouwe I - lid van de kommissie voor milieubeheer, volksgezond
heid en konsumentenbescherming, lid van de kommissic voor de regle
menten en verzoekschriften, plaatsvervangend lid van de kommissie van 
onderzoek naar de positie van de vrouw, plaatsvervangend lid kommissie 
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sociale zaken en werkgelegenheid; 
Johan van Minnen - lid van de kommissie·voor sociale zaken, lid van de 
kommissie voor de reglementen en verzoekschriften, plaatsvervangend 
lid van de politieke kommissie; 
He mmo Muntingh - lid van de kommissie voor milieubeheer, volksge
zondheid en konsumentenbescherming, plaatsvervangend lid van de 
kommissie voor regionaal beleid en ruimtelijke ordening; 
Phili Viehoff -lid van de kommissie voor jeugdzaken, kultuur, onderwijs, 
voorlichting en sport, plaatsvervangend lid van de kommissie voor ener
gie en onderzoek; 
Eisso Woltjer- lid van de kommissie voor landbouw, plaatsvervangend 
lid van de kommissie voor ontwikkeling en samenwerking, plaatsvervan
gend lid van de begrotingskommissie, plaatsvervangend lid van de begro
tingskontrole kommissie. 

22. Medewerkers 

Dick Toornstra, Kabinetchef van de voorzitter van het Parlement 
Rob van de Water, medewerker van de Socialistische fraktie 
Ad Kooyman, voorlichter van de Socialistische fraktie 
Hans Wolters, medewerkervoor kontakten tussen PvdA-ledenEuropese 
Parlement en Tweede Kamerfraktie (hij volgde in september 1983 Arend 
HiJhorst op) 
Gregor Niessen, medewerker voor kontakten tussen PvdA-leden Euro
pese Parlement en partijbestuur 
Aart van Dam, algemeen medewerker 
Henk Bakker, medewerker Federatie Socialistische Partijen 
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Verslag penningmeester 

Juni 1982 ging de partijraad akkoord met een begroting 1982-1983 die een 
tekort te zien gaf van ft. 52.900. Bij de toelichting op deze begroting 
schreef ik namens het partijbestuur onder meer het volgende: "Dit tekort 
vloeit enerzijds (in hoofdzaak) voort uit de weinig rooskleurige inkom
stenprognose (kontributies, FBA) en anderzijds uit onze wens om de 
kontributiestijging te beperken tot (gemiddeld) 5%, terwijl de kostenstij
ging geraamd 6% beloopt. ( .... )Vanwege slechte verkiezingsresultaten 
moet bovendien rekening worden gehouden met minderFBAten opzich
te van 1981-1982." De werkelijke ontwikkeling 1982-1983 wijst (geluk
kig) uit dat onze prognoses te somber zijn geweest. Vergelijking van de 
begrotingscijfers 1982-1983 met de werkelijkheid leert, dat er een over
schot resteert van bijna fl. 616.000. 
Mankeert er wat aan onze begrotingstechniek? Zijn we (partijbestuur, 
Financiële Kommissie, partijraad) te voorzichtig geweest? Ik ben van 
mening van niet. Voor de begrotingsopstelling zijn steeds uitgangspunt 
de werkelijke cijfers van de maand maart voorafgaand aan de juni-begro
tingspartijraad. Vervolgens wordt voor wat de kontributies (en FBA/ 
SGGP) betreft gekeken naar de trend van de afgelopen jaren en de ver
wachtingen voor de toekomst. Dat laatste heeft veel weg van koffiedik
kijkerij en is dan ook verreweg het zwakste punt van de begrotingsopstel
ling. Dat blijkt ook nu weer. Uit een analyse van het overschot blijkt dat 
circa 67% (fl. 416.000) toegeschreven moet worden aan een hogere kon
tributieopbrengst dan geraamd. Anders gezegd: Het ledental is in de pe
riode 30-09-1982 t/m 30-09-1983 minder sterk gedaald dan wij in maart 
1982 bij de begrotingsopstelling aannamen. Niettemin was die daling we
derom verontrustend. We verloren 3.762Ieden. Terecht wordt in het ac
countantsverslag dan ook opgemerkt: "De financiële positie van de Partij 
is op dit moment uitstekend te noemen. De ontwikkeling van het leden
tal, waarvan de daling zich trendmatig lijkt voort te zetten, is echter een 
zorgwekkende ontwikkeling." 
Het spreekt voor zich dat we er alles aan doen deze dalende trend te stop-

. pen en om te buigen naar een groeiend ledental. Dat vraagt de inzet van 
de gehele partij, gebaseerd op een beleid dat een kombinatie van de vol
gende elementen bevat: Het zo laag mogelijk houden van de kontribu
ties, een versterking van de ledenwinakties (in dat kader zijn een leden
werffolder en ledenwerfinstruktieset vervaardigd) en veel nadruk op het 
behoud van leden. 
Terug naar het overschot. Hierin zit ook nog een meer-opbrengst aan 
FBA/SGGP-kontributies van fl. 103.000. 
Daarnaast bleven aan de uitgavenkant de lasten fl. 152.000 binnen de be
groting, voornamelijk door een geringere stijging van de personeelskos
ten dan geraamd. Een voorstel tot besteding van het overschot 1982-1983 
is als apart stuk bij de begroting 1984/1985 gevoegd. Mijn verslag 1981-
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1982 sloot ik nogal somber af met de konklusie dat- in het licht van dalend 
ledental en kortingen op de overheidssubsidies bij EVS, WBS en SVP
een heroverweging van het uitgavenniveau noodzakelijk is. Dit verslag 
zou daarmee ook moeten worden afgesloten. Maar bij een versluierend 
aanzienlijk begrotingsoverschot schrijft dat wat moeilijk. Daarom heb ik 
dat bewaard tot de begroting 1984/1985, waar ik meer recht van spreken 
heb. 

WILLEMVERMEEND 
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~I Reyn,de Blaeyen Co accountants 

64154.75 

Aan de Partijraad van de 

Partij van de Arbeid 

Nicolaas Witsenkade 30 

1017 ZT AMSTERDAM 

Dames en heren, 

Hilversum, 9 januari 1984 

Hierbij bieden wij u aan ons rapport omtrent de jaarrekening 1982/1983 

van de vereniging Partij van de Arbeid. 

Evenals voorgaande jaren beslaat dit rapport uitsluitend het landelijk 

bureau van de Partij. 

De gewesten en de afdelingen, die in juridische zin onderdelen van de 

vereniging zijn, worden daarin niet opgenomen. 

De afzonderlijke jaarrekeningen van de gewesten en de afdelingen zijn 

niet in onze kontrole begrepen. 

Hetzelfde is het geval ten aanzien van de medewerkers bij de Tweede 

Kamer fraktie. 

VERKLARING 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 1 oktober 1982 tot en met 

30 september 1983 van het landelijk bureau van de vereniging 

Partij van de•Arbeid gekontroleerd. 

Op grond van cns onderzoek zijn wij van oordeel dat de in dit rapport 

opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen op 30 september 1983 en van het resultaat 

over het op die datum geëindigde boekjaar. 
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RESULTAAT 

Het jaar 1982/1983 is afgesloten met een overschot ad f 615.999,29. 

Vergelijking van de staten van baten en lasten over de jaren 1982/1983 

en 1981/1982 geeft het volgende beeld (in duizenden guldens): 

BATEN 

Kontributies, netto 

FBA en SGGP 

Rentebaten, per saldo 

Huuropbrengst 

LASTEN 

Bestuur 

Service-apparaat 

Exploitatiekosten pand 

Voorlichting en publiciteit 

Kongres en partijraden 

Sekretariaat buitenland 

Rooie Vrouwen 

Gewesten 

Opbouwwerk zuidelijke gewesten 

Fonds Internationale Solidariteit 

Verkiezingsfonds 

Aktie-sekretariaat 

WBS, inklusief SGGP 

Vormingswerk 

Jongerenwerk 

Evert Vermeer Stichting 

Voorzieningen 

Diversen 

Overschot 

1982/1983 

6.317 

1.121 

298 

369 

8.105 

----------

1.003 

2.301 

196 

850 

169 

413 

495 

55 

274 

225 

817 

243 

79 

70 

170 

128 

7.489 

----------
616 

========== 

Meer 
1981/1982 (minder) 

6.134 183 

1.051 70 

472 174) 

348 21 

8.005 100 

---------- ----------

988 15 

2.200 101 

189 7 

690 160 

145 24 

364 49 

437 58 

19 18) 

53 2 

40 . 40) 

930 656) 

141 84 

946 129) 

262 19) 

75 4 

70 

198 28) 

215 87) 

7.962 473) 
---------- ----------

43 573 
========-- ========== 
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Ten aanzien van het resultaat willen wij nog het volgende opmerken: 

1. De bestemming van het overschot 1981/1982 werd door de 

Partijraad van 18 juni 1983 als volgt v~stgesteld: 

Bijdrage Pinksterkamp 1983 Jonge Socialisten 

Bijdrage Permanente Kampagne 1983 
f 10.000,--

32.603,54 

f 42.603,54 
============== 

De verdeling van dit overschot werd in de vergelijkende cijfers 

bij de jaarrekening reeds verwerkt. 

2. De bestemming van het overschot 1982/1983 ad f 615.999,29 

dient nog door de Partijraad te worden vastgesteld. 

3. De inkomsten uit kontributies namen (netto) toe met 3 %. 

Het effekt van de verhoging van de kontributies was groter 

dan de invloed van de daling van het ledental. 

Het ledental van de Partij over de laatste jaren is als volgt: 
%daling 

t.o.v. vorig jaar 

30 september 1979 118.522 

30 september 1980 112.929 

30 september 1981 109.559 

30 september 1982 105.486 

30 september 1983 101.724 

Het ledental daalde in het verslagjaar met 3.762 leden. 

De gemiddelde kontributie-ontvangst per lid steeg van f 81,64 

naar f 85,64 of met 4,9 %. 

Per betalend lid waren deze bedragen f 84,73 respektievelijk 

2,3 % 

4,7% 

3,0 % 

3,7% 

3,6 % 

f 88,75. Het percentage leden dat geen kontributie betaalde bleef 

in het verslagjaar beneden 4 %van het ledental, evenals vorig jaar. 
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De totale ontvangst aan kontributies ontwikkelde zich ten opzichte 

van het voorafgaande jaar als volgt: 

- Bruto kontributies 

- Netto kontributies 

- Kontributie-aandelen 

stijging 2,2 % 
stijging 3,0 % 

gelijkgebleven 

De kontributie-aandelen, uitgedrukt in een percentage van de 

bruto-kontributies, vertoonden een daling van 29,4 % in 1981/1982 

naar 28,9 % in 1982/1983. 

4. De ontvangen rentebaten daalden van f 859.000 tot f 580.000 in het 

verslagjaar, vooral als gevolg van lagere percentages op de deposito's 

door de gedaalde rentestand. 

Na aftrek van bet~alde rentevergoe~ingen ad f 282.000 (vorig jaar 

f 387.000) resteerde per saldo een bate van f 298.000 (f 472.000). 

5. In het verslagjaar werd aan salarissen en sociale lasten in totaal, 

exklusief de neveninstellingen, rond f 3.290.000 betaald tegenover 

f 3.010.000 in het voorafgaande boekjaar. De toename is mede 

veroorzaakt door een personeelsuitbreiding bij-Voorwaarts. De kosten 

hiervan worden ~edekt door een besparing op de zetkosten omdat dit 

~erk nu intern wordt gedaan. 

De salarissen en sociale lasten bleven in totaal rond f 160.000 (5 %) 

binnen de begroting. Daarbij valt nog op te merken dat voor niet 

ingevulde arbeidstijdverkorting een bedrag van f 76.100 en voor 

niet betaalde prijskompensatie 0,44 % werd gereserveerd. 

Voor deze reserveringen en de reservering van de i % vakantietoeslag 

uit een voorgaand jaar werd nog geen definitieve bestemming bepaald 

in het verslagjaar. 

Door deze verschillende reserveringen en het feit dat de neven

instellingen elk een eigen beleid voeren ten aanzien van deze 

"potjes" is een wat vreemde mengelmoes ontstaan die niet 

bevorderlijk is voor een duidelijk inzicht in deze materie. 
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6. De vergelijking tussen de begroting982/1983 en de uitkomsten geeft 

het volgende beeld (in duizenden gu~s): 

Baten 

Kontributies, bruto 

Kontributie-aandelen 

Kontributies, netto 

FBA en SGGP 

Rentebaten, per saldo 

Huren 

Lasten 

Bestuur 

Service-apparaat 

Exploitatiekosten pand 

Voorlichting en publiciteit 

Kongres en partijraden 

Sekretariaat buitenland 

Rooie Vrouwen 

Gewesten 

Opbouwwerk zuidelijke gewesten 

Fonds Internationale Solidariteit 

Verkiezingsfonds 

Aktie-sekretariaat 

Dr. Wiardi Beekman Stichting. 

en SGGP 

Stichting Vormingswerk 

Jongerenwerk 

Evert Vermeer Stichting 

Voorzieningen 

Diversen 

Overschot 
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Bee;root 

8.377 

2.476 

5.901 

1.018 

300 

369 

7.588 
----------

1.076 

2.542 

177 

788 

125 

381 

493 

55 

27 
274 

200 

831 

243 

79 

70 

94 

185 

7.641 

Uitkomsten 

8.883 

2.566 

6.317 

1.121 

298 

369 

8.105 

----------

1.003 

2.301 

196 

850 

169 

413 

495 

55 

274 

225 

817 

243 

79 

70 

170 

128 

7.489 

Meer 
(minder) 

506 

90 

416 

103 

2) 

517 
----------

73) 

241) 

19 

62 

44 

32 

2 

27) 

25 

14) 

76 

57) 

152) 

53) 616 669 
========== ========== ========== 



De begrote netto-kontributie-ontvangsten zijn volledig gerealiseerd 

(+ 7,1 %}. 

Deze meeruitkomsten zijn als volgt te analyseren: 

- gemiddeld betalend ledental 5,4 %. hoger dan begroot 

- gemiddelde ontvangst per betalend lid 0,6 % hoger dan begroot 

- kontributie-aandelen in bruto kontributie-ontvangsten 28,9 % tegenover 

29,6 % begroot. 

De ontvangen FBA bijdragen (inklusief kontributie SGGP} kwamen 

in het verslagjaar f 103.000 boven de begroting, of ruim 10 %. 

De begrote rentebaten werden vrijwel gerealiseerd. 

De lasten bleven in totaal f 152.000 b·innen de begroting, vooral 

als gevolg van de hiervoor reeds genoemde lagere personeelskosten. 

Alhoewel enkele aktiviteiten duidelijk meer hebben besteed dan begroot 

werd een en ander gekompenseerd door lagere kosten op andere plaatsen. 

Samenvattend kunnen wij konkluderen dat het relatief grote overschot 

vooral is veroorzaakt doordat het ledental in 1982/1983 minder 

is gedaald dan werd begroot. 
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FINANCIELE POSITIE 

Uit onderstaand vergelijkend overzicht moge de ontwikkeling van de 

financiële positie blijken (in duizenden guldens): 

30-9-1983 30-9-1982 

Dadelijk beschikbare middelen 

Vorderingen op korte termijn 

Beleggingen 

Schulden op korte termijn 

Voorzieningen en bestemmings

reserves 

Fondsen 

Overschot 1982/1983 

Werkkapitaal 

Kapitaal 

Af: Vastgelegd in gebouw 

Werkkapitaal 

2.984. 

2.188 

4.500 

1.858 

1.810 

1.130 

616 

4.697 

1.924 

2.000 
9.672----

2.170 

1.891 

490 

5.414----

4.258 
========== 

7.258 

3.000 

4.258 
========== 

8.621 

4.551 

4.070 
========== 

7.070 

3.000 

4.070 
========== 

In bovenstaande opstelling zijn de beleggingen in effekten gerekend bij 

de op korte termijn ter beschikking staande middelen. 

Alhoewel zulks niet in de lijn der verwachtingen ligt, zijn deze beleggingen 

zonodig op korte termijn om te zetten in geldmiddelen. 

Het werkkapitaal nam toe met f 188.000, hetgeen als volgt is te verklaren 

(in duizenden guldens): 

Gereserveerde rentebaten over het werkkapitaal 

Koersverlies effekten 

Toename kapitaal 

203 

15 

188 
=========== 
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Om de kontinuïteit van de rentebaten zoveel mogelijk veilig te stellen 

is een gedeelte van de geldmiddelen vastgezet als belegging in staats

obligaties. 

De financiële positie van de Partij is op dit moment uitstekend 

te noemen. 

De ontwikkeling van het ledental, waarvan de daling zich trendmatig 

lijkt voort te zetten, is echter een zorgwekkende ontwikkeling. 

Desondanks kon de begroting van het jaar 1983/1984 sluitend worden 

vastgesteld. 

Gaarne zijn wij bereid nadere toelichtingen te verstrekken. 

Hoogachtend, 

Reyn, de Blaey en Co 

~· 
drs. W. van der Meer 
Registeraccountant 
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AKTIVA 

DADELIJK BESCHIKBARE MIDDELEN 

Kas-, bank en girorekeningen 

Depositorekeningen 

VORDERINGEN EN VOORUITBETAALD 

Afdelingen 

Gewesten 

Debiteuren 

Rekeningen-courant instellingen 

Diverse vorderingen en vooruitbetald 

BELEGGINGEN 

VASTGELEGDE MIDDELEN 

Pand Nicelaas Witsenkade, Amstet.mn 

Inventaris en apparatuur 

PARTIJ VAN DE Af 
================ 

BALANSEN OP 30 SEPTEMBER 
========================= 

30-09-1983 30-09-1982 

f 274.573,74 f 787.579,12 

2.710.000,-- 3.910.000,--

f 2.984.573,74 f 4.697.579,12 

f -,-- f 15.954,71 

13.023,40 63.043,50 

49.683,27 6.703,80 

961.463,29 831.141,81 

1.164.013,20 1.007.277,63 

f 2.188.183,16 f 1.924.121,45 

-------------- --------------

f 4.500.000,-- f 2.000.000,--

-------------- --------------

f 3.000.000,-- f 3.000.000,--

p.m. p.m. 

f 3.000.000,-- f 3.000.000,--

!12.672.756,90 !11.621.700,57 
============== ============== 



AMS:rERDAM 
========== 
N 30 SEPTEMBER 1982 
=================== 

PASSIVA 

SCHULDEN EN VOORUITONTVANGEN 

Krediteuren 

Afdelingen 

Gewesten 

Rekeningen-courant instellingen 

Diverse schulden en vooruitontvangen 

VOORZIENINGEN EN BESTEMMINGSRESERVES 

Bijzondere verplichtingen personeel 

Afdelingen en debiteuren 

Aanschaf apparatuur en inventaris 

Onderhoud pand 

Kongressen 

FONDSEN 

Spanje-aktie 

Verkiezingsfonds 

Spaarfonds afdelingen 

Aktiefonds Rooie Vrouwen 

KAPITAAL 

OVERSCHOT 1982/1983 

30-09-1983 30-09-1982 

f 179.477,11 f 827.314,60 

236.120,78 141.953,68 

133.738,50 137.739,72 

688.907,02 587.933,72 

620.159,59 475.397,39 

f 1.858.403,06 f 2.170.339,11 
-------------- --------------

f 1.059.959,59 f 1.268.177' 18 

25.035,71 31.035,71 

459.556,65 293.836,56 

257.271,93 213.416,82 

8.200,-- 84.644,54 

f 1.810.023,88 f 1.891.110,81 

-------------- --------------

f -,-- f 47.404,58 

337.588,04 -,--
792.457,61 437.110,70 

-,-- 5.940,11 

f 1.130.045,65 f 490.455,39 
-------------- --------------
f 7.258.285,02 f 7.069.795,26 

f 615.999,29 

!12.672.756,90 fll-.621.700,57 
============== ============== 

143 



Bijlage 2 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 januari 1984 PARTIJ VAN DS,RBEID, AMSTERDAM 

·============:================ 
STAAT VAN B;EN EN LASTEN 
======================== 

BATEN 

Kontributies, netto 

FBA en SGGP 

Rentebaten, per saldo 

Huuropbrengst 

LASTEN 

Bestuur 

Service-apparaat 

Exploitatiekosten pand 

Voorlichting en publiciteit 

Kongres en partijraden 

Sekretariaat buitenland 

Rooie Vrouwen 

Gewesten 

Opbouw zuidelijke gewesten 

Fonds Internationale Solidariteit 

Verkiezingsfonds 

Aktie-sekretariaat 

Dr. Wiardi Beekman Stichting, 

inklusief SGGP 

Stichting Vormingswerk 

Jongerenwerk 

Evert Vermeer Stichting 

Toevoegingen voorzieningen en bestemmingreserves 

Diversen 

Overschot 1982/1983 

144 

1982/1983 1981/1982 

f 6.317.616,94 f 6.133.972,41 

. 1.121.571,34 

297.907,67 

369.000,--

1.051.000,90 

471.820,91 

348.000,--

f 8.106.095,95 f 8.004.794,22 
============== ============== 

f 1.003.292,28 f 987.949,78 

2.300.903,09 2.199.815,47 

196.092,91 189.178,43 

849.809,08 689.608,18 

169.561,68 145.604,20 

412.688,72 364.304,23 

494.999,69 436.631,44 

993,-- 18.789,91 

54.926,44 53.449,64 

-,-- 40.179,73 

274.000,-- 930.271,27 

225.392,73 173.458,96 

816.819,98 945.700,--

243.100,-- 261.757,12 

78.800,-- 84.850,--

70.300,-- 70.300,--

170.400,-- 197.903,--

128.017,06 215.042,86 

615.999,29 -s.,--

f 8.106.095,95 f 8.004.794,22 

============== ============== 



Bijlage 3/1 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

behorende bij ons rapport 
d.d. 9 januari 1984 

==============~================ 

TOELICHTING BALANS 
================== 

Kas, bank- en girorekeningen 

Kas 

Postgiro 18218 

Postgiro 130095 

Postgiro 30624 

Postgiro 3479700 

Postgiro 230000 

Postgiro 2590 

Postgiro 315193 

Postgiro 3934400 

Postgiro 451963 

Postgiro 2882 

Hollandse Koopmansbank 63.50.11.778 

Hollandse Koopmansbank 63.50.12.677 

Depositorekeningen 

Hollandse Koopmansbank, tot 24 oktober 1983 (5 7/8 %) 

Hollandse Koopmansbank, tot 5 oktober 1983 (5 5/8 %) 

Algemene Spaarbank Nederland, fondsenbeleggingsrekening (8,76 %) 

Rijkspostspaarbank, tot 31 oktober 1983 (5~ %) 

Gewesten 

Betreft diverse vorderingen op een aantal gewesten. 

Debiteuren 

Betreft voornamelijk vorderingen op grond van diverse 

deklaraties. Een voorziening voor mogelijke dubieuze vorderingen 

is opgenomen on.der de post "voorziening afdelingen en debiteuren". 

f 5.198,90 

111.220,52 

18.125,46 

17.961,97 

2.636,87 

88,73 

1.422,10 

46,32 

115,35 

277,79 

58,17 

115.636,70 

1.784,86 

f 274.573,74 
============== 

f 500.000,-

1.500.000,--

210.000,--

500. oo.o' --

f 2.710.000,--
============== 

f 13.023,40 
=============c 

f 49.683,27 
============== 
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PARTIJ VAN DE ,ii&ID, AMSTERDAM 
=============~====•======== 

TOELICH~ BALANS 
================= 

Rekeningen-courant instellingen (te vorderen) 

Dr. Wiardi Beekman Stichting 

Bijlage 3/2 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 januari 1984 

f 365.336,25 

Stichting Vormingswerk Partij van de Arbeid 484.240,18 

Stichting Het Thiele Wibautfonds 3.708,08 

Evert Vermeer Stichting 108.178,78 

Diverse vorderingen en vooruitbetaald 

Vooruitbetaalde kosten Europese Verkiezingen 

Af: Vooruitontvangen doorberekende kosten 

GAK 

Tweede Kamerfraktie 

Te vorderen couponrente staatsleningen 

Te vorderen overige renten 

Voorschotten en leningen 

Voorraad papier en andere materialen huisdrukkerij 

PTT, depotbedrag 

Radio- en tv-uitzendingen 

PGGM 

Stuurgroep Europese Politiek 

Vooruitbetaalde kosten blad "Voorwaarts" 

Garantiesom K.K.N. 

Komitee mensenrechten El Salvador 

Diversen 
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f 961.463,29 
============== 

f 229.383,82 

75.761,39 

f 153.622,43 

306.097,94 

142.910,38 

215.000,--

20.011,35 

114.980,89 

76.768,--

57.350,--

23.037,46 

18.270,--

12.205,95 

7.977,42 

3.750,--

2.630,27 

9.401,11 

f 1.164.013,20 
============== 



Bijlage 3/3 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 januari 1984 

=============================== 
TOELICHTING BALANS 
================== 

Effekten 

f 1.000.000,-- 12 % lening Nederland 1981-87/91 

beurskoers 114,6% 

f 1. 000.000' -- 12 % lening Nederland 1981-85/88 

beurskoers 109,7% 

f 2.500.000,-- 7! % lening Nederland 1983-1990 I 

beurskoers 96,6 % 

Deze leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde of lagere 

beurskoers (voor alle fondsen tezamen) op balansdatum. In verband 

met de overwaarde van de 12 %-leningen ten opzichte van de 7! % 

lening zijn alle effekten tegen nominale waarde gewaardeerd. 

De leningea zijn ingeschreven in het Schuldregister van het 

Ministerie van Financiën. 

Pand Nicelaas Witsenkade, Amsterdam 

Het pand is gewaardeerd op de benaderde waarde in 

eigen gebruik (ongewijzigd). 

Op deze boekwaarde wordt niet afgeschreven. 

Inventaris en apparatuur 

De aanwezige inventaris en apparatuur wordt pro memorie 

opgenomen. Alle aanschaffingen worden ten laste van de voorziening 

aanschaf apparatuur en inventaris gebracht. 

Krediteuren 

Krediteuren 

Af: Debetsaldi krediteuren 

Betreft voornamelijk schulden wegens geleverde diensten en 

materialen. 

f 1.000.000,--

1.000.000,--

2.500.000,--

f 4.500.000,--
============== 

f 3.000.000,--
============== 

f p.m. 
============= 

f 

f 

343.451,28 

163.974,11 

179.477' 17 
============== 
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3ijlage 3/4 
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Afdelingen 

PARTIJ VAN DE ARBED, AMSTERDAM 
================~========== 

TOELICHTINGBALANS 
==========·==== 

f 236.120,78 
============== Betreft de schulden in rekening-courant aan de afdelingen, 

voornamelijk uit hoofde van de aandelen in de kontributie-ontvangsten 

over het laatste kwartaal van het boekjaar. 

Gewesten 

Betreft het per saldo nor. te betalen aandeel voor de 

gewesten in de kontrit 

kwartaal van het boek:· 

c--ontvangsten over het laatste 

Rekeningen-courant in! ~ingen (verschuldigd) 

Stichting Fonds Bijzond,.e Publikaties 

f 133.738,50 
============== 

f 610.361,99 

Stichting Politiek Jongerenwerk in de Partij van de Arbeid 78.545,03 

Diverse schulden en vooruitontvangen 

Loonbelasting, premie AOW/AWW 

Te betalen pensioenkorting 1980 

Kosten blad "Voorwaarts" 

Garantie Stichting Vorming begroting 1983 

Onroerend-goedbelasting 1981 t/m 1983 

Foldermateriaal en stickers 

Nog te besteden in het kader van het opbouwwerk 

Nabetaling overwerk 1982 

Salariskosten inklusief kosten dienstweigeraar 

Accountantskosten 

Lening o/g 

Bestuurskosten 

Advieskosten inzake pensioenen 

- transporteren -
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f 688.907,02 
============== 

f 210.902,96 

70.425,--

74.655,38 

42.000,--

46.390,--

31.087' 10 

32.500,--

29.924,95 

19.543,19 

16.500,--

10.000,--

6.594,--

5.920,06 

f 596.442,64 



Bijlage 3/5 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 januari 1984 

=============================== 

- transport -

Institute for the new Chile 

Personeelspot feestkommissie 

Rioolbelasting 1981 t/m 1983 

TOELICHTING BALANS 
================== 

Nog te besteden in het kader van het 

Fonds Internationale Solidariteit 

Komitee mensenrechten El Salvador 

Diverse kosten 

! 596.442,64 

4.852,39 

4.127,78 

3.000,--

3.629,58 

2.630,27 

5.476,93 

! 620.159,59 
============== 

Voorziening bijzondere verplichtingen personeel 

Voorziening op 1 oktober 1982 

Bij: Toegevoegd ten laste van exploitatierekening 1982/1983 

Af: Koopsom verhoging pensioenen 

Eenmalige uitkering gepensioneerden 

Aanvulling WAO-uitkeringen en diversen 

! 58.006,--

9.498,15 

21.141,31 

! 

! 

(a) ! 

Deze voorziening is onder meer bestemd voor: 

- Aanpassing pensioenen 

Verplichtingen uit de CAO ten aanzien van degenen die een 

WAO-uitkering genieten of genoten hebben. 

Omtrent de wijziging van de pensioenregeling kon in het verslagjaar 

nog geen uitsluitsel worden gegeven. 

Sinds het derde kwartaal 1980 wordt een deel van de prijskompensatie 

en vakantietoeslag gereserveerd, te weten dat gedeelte dat als gevolg 

928.135,78 

94.300,--

1.022.435,78 

88.645,46 

933.790,32 

van de loonmaatregel niet mocht worden uitbetaald. Een deel van deze 

reservering werd in het boekjaar overgedragen aan de Stichting Vrijwillig 

Vervroegd Pensioen Partij van de Arbeid. Voor een ander gedeelte wordt nog 

een bestemming gezocht, met name voor de invulling van de niet ingevulde 

arbeidstijdverkorting (ATV). 
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Bijlage 3/6 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 januari 1984 PARTIJ VAN DE AHEED, AMSTERDAM 

============================== 
TOELICHTEN< BALANS 
================= 

De opbouw van de vorenstaande reservering is als volgt: 

~~::~!J 

Stand op 1 oktober 1982 f 248.494,46 

Bij: Rentevergoeding Stichting V.V.P. 9.297,34 

Af: Kosten Stichting V.V.P. f 9.245,10 

Overgedragen aan de 

Stichting V.V.P. 233.943,70 

Stand na afdracht aan de Stichting V.V.P. 

Bij: Reservering niet ingevulde ATV 

Rentevergoeding 

Gereserveerde prijskompensatie (0,44 %) 

Stand op 30 september 1983 

~!~!~!~~~!!!!~§!~ 

Stand op 1 oktober 1982 

Bij: Rentevergoedingen 

Gereserveerde prijskompensatie (0,44 %) 

Af: Overgedragen aan: 

Stichting Fonds Bijzondere 

Publikaties 

Evert Vermeer Stichting 

Stand op 30 september 1983 

f 58.235,72 

10.601,25 

f 257.791,80 

f 

f 

f 

243.188,80 

14.603,--

76.100,--

1.548,05 

3.210,--

91.546,94 

4.944,25 

3.054,--

99.545,19 

68.836,97 

f 95.461,05 

30.708,22 

Totaal reservering op 30 september 1983 (b) f 126.169,27 

De totale voorziening bijzondere verplichtingen 

personeel bedraagt op 30 september 1983 

ISO 

(a+ b) f 1.059.959,59 
============== 



Bijlage 317 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 
behorende bij ons rapport 
d.d. 9 januari 1984 

~============~================= 

TOELICHTING BALANS 
================== 

Voorziening afdelingen en debiteuren 
Stand op 1 oktober 1982 

Af: Bijdrage afdeling Heerlen 

Bijdrage afdelingen in het gewest Groningen 

Stand op 30 september 1983 

f 1. 000,--

5.000,--

Deze voorziening is bestemd om sanering van afdelingsfinanciën 

mogelijk te maken. 

Tevens kunnen dubieuze yorderingen ten laste van deze 

voorziening worden gebracht. 

Voorziening aanschaf apparatuur en inventaris 

Voorziening op 1 oktober 1982 

Bij: Doorberekend in de bureau- en huisvestingskosten 1982/1983 

Af: Onttrokken in verband met diverse aanschaffingen 

volgens onderstaande spec~fikaties 

Stand op 30 september 1983 

De reservering is bestemd voor de aanschaf van diverse 

apparatuur en inventaris in de komende jaren. 

Diverse signaalontvangers 

Telefoonbeantwoorders 

Plaatmaker G.T.O. 

Geluidsinstallatie telefooncentrale 

- transporteren -

f 31.035,71 

6.000,--

f 25.035,71 
============== 

f 293.836,56 

190.500,--

f 484.336,56 

24.779,91 

f 459.556,65 
============== 

f 

f 

3.646,20 

3.180,11 

3.159,45 

1.909,64 

11.895,40 
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Bijlage 3/8 
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- transport -

Letterpakket zetmachine 

~lektrische· briefopener 

Cassettedeck telefoon 

Vaatwasser 

Af: Verkoop prikklok 

Meubilair 

Naambord 

Jalouzieën 

Opberghok 

==============~============ 

TOELICHT~CBALANS 

================= 

Totaal aanschaffingen 1982/1983 

Voorziening onderhoud pand Nicelaas Witsecede 

Voorziening op 1 oktober 1982 

f 

f 

(al ! 

f 

(b) f 

(a + b) f 

11.895,40 

1. 770,--

1.563,80 

699,--

998,--

16.926,20 

300,--

16.626,20 

5.178,49 

831,90 

1.515,12. 

628,20 

8.153,71 

24.779,91 
============== 

f 213.416,82 

Bij: Gereserveerd ten laste van de exploitatie 1982/1983 158.300,--

Af: Aanschaf veiligheidsfolie en isolatieglas 

Gevelreiniging 

Reparatie diverse muren 

Uitbreiding alarminstallatie 

Vernieuwen dakrand 

Kosten dubbele ramen 

Stand op 30 september 1983 
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f 73.398,45 

11.062,50 

12.600,04 

8.260,--

7.640,50 

1.483,40 

f 371.716,82 

f 257.271,93 
============== 



Bijlage 3/9 
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PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM d.d. 9 januari 1984 
=============================== 

TOELICHTING BALANS 
================== 

De vorenstaande voorziening is gevormd om de periodieke onderhoudskosten 

van. het pand gelijkelijk te verdelen over de verschillende jaren. 

Voorziening kongressen 

Deze voorziening is als volgt opgebouwd: 

Gereserveerd op 1 oktober 1982 

Af: Kosten kongres volgens onderstaande specifikatie 

Tekort 

Gebracht ten laste van de exploitatie 1982/1983 

Kosten partijkongres d.d. 21 t/m 23 april 1983: 

- Kosten blad "Voorwaarts" 

f 127.500,--

280.800,73 

f"l. 153.300,73 

153.300,73 

f -,--

f 63.955,46 

-Kosten beschrijvingsbrief 15.120,34 

-Kosten beleidsverslag 7.904,65 

- Kosten organisatieverslag 4.629,67 

-Kosten overige kongresstukken 11.348,05 

-Diverse portikosten 19.089,77 

-Maaltijden en konsumpties 74.227,40 

-Reis- en verblijfkosten 37.501,94 

-Zaalhuur 28.190,20 

- Salariskosten 4.340,28 

- Overige kosten 14.492,97 

f 280.800,73 
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Bijlage 3/10 
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d.d. 9 januari 1984 PARTIJ VAN DE ~D, AMSTERDAM 

==============:============== 
TOELICH'JOO: BALANS 

~~~!~-Y~~~~!~~~~~~~-~~~~-11-~~-1~-~~~~-12~~ 
Stand op 1 oktober 1982 

Af: Kosten Rooie Vrouwenkongres: 

- Maaltijden en konsumpties f 
- Zaalhuur 

- Reis- en verblijfkosten 

- Kosten kongresstukken 

- Salariskosten 

- Overige kosten 

Tekort 

Gebracht ten laste van de exploitatie 1982/1983 

17.097,25 

13.807,26 

11.001,35 

4.328,65 

1.415,94 

1.719,46 

Gereserveerd ten laste van de exploitatierekening 1982/1983 

voor de Rooie Vrouwendag op 7 april 1984 

Stand op 30 september 1983 van de voorziening kongressen 

Fonds Spanje-aktie 

Stand op 1 oktober 1982 

Af: Overgedragen aan het Fonds Internationale 

Solidariteit 

Het Fonds werd in dit boekjaar opgeheven. 

154 

f 21.100,--

49.369,91 

rl. 28.269,91 

28.269,91 

f -,--

8.200,--

f 8.200,--
============== 

f 47.404,58 

47.404,58 

f -,--
============== 
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TOELICHTING BALANS 
================== 

Verkiezingsfonds 

Stand op 1 oktober 1982 

Bij: Bijdrage Partij van de Arbeid 
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f -.--
274.000,--

Bijdrage uit SGGP 1982/1983 89.900,--

Individuele bijdrage 23.848,--

Af: Onderzoekkosten 

Nagekomen kampagnekosten verkiezingen 1982 

Stand op 30 september !983 

Spaarfonds afdelingen 

Stand op 1 oktober 1982 

Bij: Rentevergoeding 1982/1983 

Gereserveerd uit kontributie-ontvangsten, 4 % 

Af: Uitkeringen in verband met tussentijdse 

verkiezingen: 

Friesland 

Hoekse Waard 

Maas en Waal en een gedeelte Rijk van Nijmegen 

Stand op 30 september 1983 

f 

f 

Het fonds is bestemd voor de afdelingen ter financiering 

van de verkiezingen van de gemeenteraden in 1986. 

30.469,--

19.690,96 

15.000,--

8.000,--

10.000,--

f 387.748,--

50.159,96 

f 337.588,04 
============== 

f 437.110,70 

33.013,12 

355.333,79 

f 825.457,61 

33.000,--

f 792.457,61 
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=============~============= 

Aktiefonds Rooie Vrouwen 

Stand op 1 oktober 1982 

Bij: Rente spaarrekening 

Giften 

TOELICHH}. BALANS 
================= 

Gebracht ten gunste van de exploitatie ~/1983 

Stand op 30 september 1983 

Het fonds is in de loop van het boekjaar opgeheven. 

Kapitaal 

Vermogen op 1 oktober 1982 

Bij: Rentebaten 1982/1983 over werkkapitaal (5 %l 

Af: Koersverlies bij aankoop effekten 

Vermogen op 30 september 1983 

156 

f 

f 

! 

5.940,11 

230,47 

62,90 

6.233,48 

6.233,48 

-,--
============== 

1 7.069.795,26 

203.489,76 

f 7.273.285,02 

15.000,--

f 7.258.285,02 
============== 
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================================ 
TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

====================================== 

Kontributies 

Betreft de in het boekjaar ontvangen kontributies, verminderd met de over 

het boekjaar verschuldigde kontributie-aandelen. 

Kontributies bruto 

Kontributie-aandelen: 

- Afdelingen 

- Gewesten 

- Aktiviteitenpot afdelingen 

- Bijdrage agglomeraties en openbare 

lichamen 

- Steunpunten gewesten 

- Spaarfonds afdelingen 

Kontributies netto 

FBA en SGGP 

Betreft de in het boekjaar ontvangen bijdragen. 

f 964.368,20 

693.789,--

251.896,68 

18.100,--

282.240,--

355.333,79 

! 8.883.344,61 

2.565.727,67 

! 6.311.616,94 

Deze zijn als volgt te specificeren, naar jaren waarover verschuldigd: 

Bijdragen vorige jaren (inklusief kontributies SGGP) 

Bijdragen 1982/1983 (inklusief kontributies SGGP) 

Rentebaten, per saldo 

?.ente deposito's 

Rente staatsleningen 

~ente bank en giro's 

rtentevergoeding Tweede Kamerfraktie 

?.entever·goeding rekening-courant "De Centrale" 

:Jverige rentebaten 

- transporteren --

! 121.798,42 

999.772,92 

f 1.121.571,34 
=============== 

f 

f 

218.537,46 

334.021,90 

13.012,56 

4.177,64 

8.737,22 

1.806,63 

580.293,41 
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TOELICHTING STAAT VANBATEN EN LASTEN 
===================~============= 

Werkkapitaal 

Spaartegoed afdelingen 

Stichting Fonds Bijzondere Publikat~ 

Voorziening bijzondere verplichtingen 

personeel 

! 203.489,76 

33.013,12 

30.093,22 

Huuropbrengst 

Betreft de aan de Partij en neveninstellingen berekende 

huur van het pand Nicelaas Witsenkade 30 te Amsterdam. 

Bestuur 

Salarissen en sociale lasten 

Onkosten voorzitter en sekretaris 

Kostenvergoedingen PB en DB 

Autokosten 

Autokostenvergoeding assistent sekretaris 

Vergaderkosten 

BureaiJkosten 

Huisvesting 

Accountantskosten 

Diverse kommissies 

Tourneekosten 

Doorberekende kosten permanente kampagne 

Reis- en verblijfkosten medewerkers 

Overige kosten 

158 

15.789,64 

! 580.293,41 

282.385,74 

! 297.907,67 
=============== 

! 369.000,--

! 632.462,12 

23.800,--

34.584,23 

32.639,64 

11.540,04 

9.662,80 

112.812,31 

69.900,23 

34.101,60 

9.910,64 

7.209,27 

8.650,75 

4.436,80 

11.581,85 

f 1.003.292,28 
=============== 
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Service-apparaat 

salarissen en sociale lasten 

Af: Doorberekende kosten afdeling administratie: 

- Tweede Kamerfraktie 

- Stichting Vormingswerk 

- Dr. Wiardi Beekman Stichting en SGGP 

- "Voorwaarts" 

- Evert Vermeer Stichting 

- Stuurgroep Europese Politiek 

Huisvestingskosten 

Af: Doorberekend Stuurgroep Europese Politiek 

Bureaukosten 

Af: Doorberekend Stuurgroep Europese Politiek 

Komputerkosten 

Reis- en verblijfkosten 

Diverse kosten 

Exploitatiekosten pand 

Toevoeging voorziening onderhoud pand 

Belastingen onroerend goed 

Verzekeringen 

Water 

Overige exploitatiekosten 

f 47.500,--

45.000,--

49.600,--

21.100,--

11.400,--

3.200,--

f 305.882,93 

2.600,--

f 140.750,07 

7.277,96 

f 1.690.600,03 

177.800,--

f 1.512.800,03 

303.282,93 

133.472,11 

34L 153,55 

8.539,47 

1.655,--

f 2. 300. 903 .• 09 
=============== 

f 

f 

158.300,--

18.543,--

6.884,94 

1.783,--

10.581,97 

196.092,91 
=============== 
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Voorlichting en publiciteit 

Blad "Voorwaarts" -----------------
Salarissen en sociale lasten 

Drukkosten 

Verzend klaarmaken 

Porti 

Foto- en tekenkosten 

Honoraria derden 

Administratiekosten 

Komputer- en inningskosten 

Huisvestingskosten 

Bureaukosten 

Abonneewerving 

Doorberekende kosten permanente kampagn~ 

Reis- en verblijfkosten 

Diverse kosten 

Af: Abonnementen, losse verkoop 

Advertentie-opbrengst 

Nadelig exploitatiesaldo 

Salarissen en sociale lasten 

Bureaukosten 

Huisvestingskosten 

Ledenwinakties: 

! 

-Advertentiekosten "en voor een kwar~·gepakt" f 

- Advertentiekosten "kruisraketten" 

- Advertentiekosten "eerlijk delen" 

- Advertentiekosten "u kunt nu al kiezen" 

- Brochure "wegwijs" 

- transporteren - f 

160 

739.504,80 

49.114,98 

(a) 

65.606,72 

.19. 351,88 

19.351,88 

10.320,44 

13.690,68 

128.321,60 

! 199.397,24 

360.455,96 

131.599,84 

272.117,27 

25.553,30 

57.544,09 

21.100,--

14.568,61 

21.783,21 

11.730,01 

24.802,92 

9.064,26 

7.094,35 

3.997,29 

! 1.160.808,35 

788.619,78 

! 372.188,57 
---------------

! 205.793,13 

27.265,93 

21.783,21 

f 254.842,27 
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- transporteren - f 128.321,60 f 254.842,27 

- Foldermateriaal 

- Overige kosten akties 

Reis- en verblijfkosten 

Kosten brochures en verkoopartikelen 

Af: Opbrengst 

Abonnementen 

Diverse kosten 

Af: Voordelig saldo radio- en tv-uitzendingen 

Totaal kosten voorlichting 

Kongressen en partijraden 

Nadelig saldo kongres 21 t/m 23 april 1983 

Partijraadsvergaderingen 

Sekretariaat buitenland 

Salarissen en sociale kosten 

Buitenlandse vertegenwoordigingen 

Socialistische Internationale 

Huisvestingskosten 

Bureaukosten 

Kostenvergoedingen sekretaris 

Overige lidmaatschappen 

Reis- en verblijfkosten 

- transporteren -

7.979,55 

495,25 

f 123.428,30 

45.221,30 

(b) 

(a + b) 

136.796,40 

f 391.638,67 

7.841,99 

78.207,--

2.015,71 

1.709,23 

f 481.412,60 

3.792,09 

f 477.620,51 

---------------

f 849.809,08 
=============== 

f 153.300,73 

16.260,95 

f 169.561,68 
=============== 

f 173.472,41 

102.664,09 

58.133,90 

24.991,01 

11.825,23 

15.000,--

13.296,99 

1.853,97 

f 4(11.237,60 
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==================================== 

- transport -

Abonnementen 

Diverse kommissies 

Diverse kosten 

Rooie Vrouwen 

Salarissen en sociale lasten 

Kosten bestuur 

Bureaukosten 

Huisvestingskosten 

Kommissiewerk 

Kosten 75-jarig bestaan 

Internationaal kontakt 

Nadelig saldo Rooie Vrouwenkongres 

Rooie Vrouwenraad 

Reservering Rooie Vrouwendag 1984 

Kosten brochures 

Af: Opbrengst brochures 

Diverse kosten 

Af: Kosten blad "Rooie Vrouwen" 

Opbrengst abonnementen en losse venkop 

162 

f 

f 

10.459,06 

7.237,85 

56.355,75 

60.965,--

f 

f 

401.237,60 

2.474,43 

2.380,30" 

6.596,39 

412.688,72 
=============== 

f 284.942,08 

47.977,75 

35.724,60 

43.603,72 

6.487,--

15.940,06 

16.367,33 

28.269,91" 

2.362,48 

8.200,--

3.221,21 

6.512,80 

f 499.608,94 

:1. 4.609,25 

f 494.999,69 
=============== 
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Fonds Internationale Solidariteit 

Bijdrage Poolse vakbeweging 

Ni caraqua-aktie 

Pravo Lidu, Tsjecho-slowakije 

Stichting Salvador Allende Centre 

Bakkies voor Nicaraqua 

Freute Amplio del Uruguay 

Seminar Argentinië 

Bijdrage reiskosten vertegenwoordiger S.D.P. Guatemala 

Diverse bijdragen advertentiekosten 

Bijdrage Columbiaans verzet 

Diversen 

Af: Overdracht uit Fonds Spanje-aktie 

minus te besteden in 1983/1984 

Giften 

Aktie-sekretariaat 

Salarissen en sociale lasten 

Sociale werkvoorziening dienstweigeraars 

Bureaukosten 

Huisvestingskosten 

f 

f 

Kosten permanente kampagne (zie specifikatie hierna) 

Werkgroep Milieu en Energie 

Werkgroep Ombudswerk 

Werkgroep Onderwijs 

Werkgroep Volkshuisvesting 

Werkgroep Werkgelegenheid en bedrijfsdemocratisering 

Reis- en verblijfkosten 

Diverse akties 

Diverse kosten 
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47.404,58 

3.629,58 

43.775,--

225,--

f 

f 

f 

20.000,--

5.000,--

5.000,--

3.000,--

3.000,--

3.000,--

1.500,--

1.500,-

l.OG0,--

400,--

600,--

44.000,--

44.000,--

-,--
=============== 

f 

f 

84.442,61 

20.87"3,93 

20.034,54 

13.726,41 

52.246,79 

3.236,23 

11.250,29 

1.370,72 

4.103,88 

3.880,21 

7.019,14 

2.403,88 

804,10 

225.392,73 
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===================================== 

Advertentiekosten 

Folders en stickers 

Overig drukwerk 

Vergaderkosten 

Kosten audiovisuele tournee 

Bijdrage gewesten 

Diverse onderzoekkosten 

Porti 

Overige kosten 

Af: Doorberekend aan: 

- Ledenwinakties 

- Bestuurskosten 

- Blad "Voorwaarts" 

- Diversen 

Uit verdeeld overschot 1981/1982 

Diverse bijdragen 

Toevoeging voorzieningen en bestemmingsreserves 

Bijzondere verplichtingen personeel 

Reservering niet ingevulde ATV 

164 

f 

f 

71.410,81 

8.650,75 

9.064,26 

858,78 

89.984,60 

32.603,54 

1.550,--

f 

f 

65.453,28 

60.322,96 

21.677,57 

10.242,35 

9.064,26 

2.174,52 

4.327,32 

1.638,02 

1.484,65 

176.384,93 

124.138,14 

f 52.246,79 

f 

f 

94.300,--

76.100,--

170.400,--
=============== 
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
===================================== 

Diversen 

Baten: 

Giften 

Aanvulling administratiekosten 1981 

Doorberekende kosten vorige jaren emancipatieprojekt 

Legaten 

Afwikkeling emancipatieprojekt 

Saldo Aktiefonds Rooie Vrouwen 

Huuropbrengst diversen 

Diversen 

Lasten: 

Reservering terug te betalen pensioenkorting 

1 Mei bijeenkomst 

Medische keuringen 

Kosten personeelsevenementen 

Kosten pensioenonderzoek 

Overige personeelskosten 

Kursuskosten 

Nagekomen verkiezingskosten 1982 

Onroerend-goedbelasting 1980 

Kosten publikatie "Gouden Gids" 

Subsidies en bijdragen 

Diversen 

Per saldo lasten 

f 
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63.000,--

56.962,30 

20.205,50 

13.163,07 

8.241' 12 

12.000,44 

5.665,80 

9.795,10 

5.628,--

6.219,02 

3.208,50 

3.431,30 

f 

f 

f 

13.235,--

31.700,--

7.391,08 

7.620,--

6.022,18 

6.233,48 

3.591,27 

3.710,08 

79.503,09 

207.520,15 

128.017,06 
=============== 
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