


BELEIDSVERSLAG 
PARTIJ VAN DE ARBEID 

1994-1996 

' ' .... 



INHOUD 

Voorwoord 5 

Eerste-Kamerfractie 7 

Tweede-Kamerfractie 15 

Eurofractie 57 

Jonge Socialisten 66 

Congressen 71 

Financiële verslagen 95 



VOORWOORD 
In deze bundel treft u aan de verslagen van de Eerste- en Tweede-Kamerfrac
tie, de Eurofractie en de Jonge Socialisten over de periode 1994/1996. Tevens 
zijn daarin opgenomen de financiële verslagen van de PvdA en de congresbe
sluiten. Deze verslagen worden besproken op het congres van 14 en 15 febru
ari 1997. 

Naast deze bundel zal nog een notitie van het partijbestuur verschijnen. In 
deze notitie, getiteld "Ideeën, Personen en Praktijken deel 2", zal een 
beschouwing gegeven worden over de ontwikkelingen van de afgelopen twee 
jaar, terwijl tevens zal worden ingegaan op de te verwachten ontwikkelingen 
voor de komende twee jaar. Het partijbestuur gaat ervan uit, dat zijn notitie 
een aanzet zal zijn tot een levendige gedachtenwisseling tijdens het congres. 

Het partijbestuur 

Amsterdam, januari 1997 
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EERSTE-KAMERFRACTIE 

De in juni 1995 geïnstalleerde Eerste-Kamerfractie van de PvdA bevond zich 
in een aantal opzichten in een "nieuwe" situatie. Allereerst was er sprake van 
een drastisch vernieuwde fractie: slechts zes van de veertien leden hadden 
ook in de voorgaande periode van de Eerste-Kamerfractie deel uitgemaakt. In 
de tweede plaats was na de Eerste-Kamerverkiezingen het politieke krach
tenveld in de Eerste Kamer verschoven. Met een "paars" kabinet in het zadel 
hadden (en hebben) CDA en VVD een potentiële meerderheid. Dit vereist(e) 
behoedzaam opereren, vooral omdat de coalitiefracties - anders dan hun 
counterparts aan de overzijde - niet direct gebonden zijn aan het regeerak
koord. 

Onder leiding van fractievoorzitter Joop van den Berg heeft de fractie zich de 
eerste maanden (naast het lopende werk) beziggehouden met het scheppen 
van een eigen toetsingskader, over de beleidsterreinen heen. 
In zijn eerste algemene beschouwing op 14 november 1995 -die door zijn 
vertrek naar de VNG tevens zijn laatste was- heeft hij het "visitekaartje" van 
de fractie afgegeven. In zijn bijdrage actualiseerde hij het thema "organisatie 
van de solidariteit", als centrale opgave voor de sociaal-democratie. 
Aan de basis ligt het begrip "sociale rechtsstaat", die op drie pijlers rust: 
I. de algemene beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid; 
2. het democratisch fundament, waarin al het openbare bestuur is gegrond

vest op democratische participatie en publieke verantwoording; 
3. de sociale grondrechten, zoals die in de Grondwet zijn neergelegd, en die 

de facto fungeren als opdracht voor de sociale rechtsstaat. 
De sociale rechtsstaat vergt onderhoud. De culturele en economische condi
ties veranderen en daarmee de inhoud van het begrip "organisatie van de soli
dariteit" als centrale missie van de sociaal-democratie. 
Die centrale missie verwoordde Joop van den Berg als volgt: 
"De sociaal-democratie is er niet alleen voor mensen in een sociaal, econo
misch of cultureel zwakke positie. Zij wil 'sterk' en 'zwak' in een sociaal ver
gelijk bijeen zien gebracht. Wat sociaal-democraten wél nastreven is mensen 
in een zwakke positie tot essentiële maatstaf maken van de kwaliteit van de 
samenleving als geheel." 
Dit vraagt om permanente herijking van de criteria waarmee wij - als leden 
van de Eerste-Kamerfractie van de PvdA - wetsvoorstellen toetsen. En dat 
hebben we dan ook gepoogd in de afgelopen periode, zoals uit de navolgende 
voorbeelden moge blijken. 
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Op het terrein van Justitie hebben wij geprobeerd wetsvoorstellen specifiek 
aan bovengenoemde criteria te toetsen en daarvoor ook in het kader van het 
beleidsdebat aandacht te vragen. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid, dat wij 
speciale aandacht hebben geschonken aan de gelijke behandeling van mensen 
die een uitkering krijgen en belastingbetalers, ook op het gebied van straf
wetgeving (Wet concentratie frauduleuze gedragingen). 
Verder hebben wij op alle rechtsterreinen gepoogd aan te dringen op een 
evenwichtige benadering, waarbij mensen met een zwakke maatschappelijke 
positie niet onevenredig getroffen worden. In dat kader hebben wij in het 
beleidsdebat Justitie nog eens speciaal aandacht gevraagd voor de rechtsbij
stand en voor preventie en een terughoudend gebruik van celstraffen. 

Het openbaar bestuur dient gegrondvest te zijn op een democratisch funda
ment. Dat geldt ook op het gebied van de Europese samenwerking. Het 
Schengenverdrag (over vrijheid van personenverkeer) en de "derde pijler" 
van het verdrag van Maastricht inzake de Europese Unie (over Justitie en Bin
nenlandse zaken) geven de bevoegdheden aan een Uitvoerend Comité (UC) 
c.q. Raad, bestaande uit de ministers van Justitie en Binnenlandse zaken. Dit 
UC kan ook besluiten nemen die voor Nederland bindend zijn. Daarom is in 
de goedkeuringswet van elk van beide verdragen bepaald dat onze ministers 
niet aan "enigerlei besluitvorming" over zulke besluiten mogen meewerken 
zonder de instemming van elk van beide Kamers der Staten-Generaal. Die 
goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven indien niet, binnen vijftien dagen 
nadat de ontwerpbesluiten zijn voorgelegd, een der Kamers "piept" - dat wil 
zeggen: verklaart dat zij erover wil beraadslagen. Dat betekent dat er sprake 
is van althans enige parlementaire controle op besluiten die Nederland bin
den. 
In de praktijk echter werden de ontwerpbesluiten zo kort van tevoren door de 
regering aan de Kamers voorgelegd, dat wij niet meer konden "piepen". In 
een vinnig debat met de bewindslieden in december 1995 heeft de Eerste 
Kamer geëist dat de stukken er tijdig moesten zijn. Een motie-Jurgens c.s. 
werd unaniem aanvaard. Deze kwam erop neer dat die instemming ongezien 
zou worden geweigerd als de stukken weer te laat zouden komen en dat- ster
ker nog - de ministers inmiddels ook niet aan besluitvorming zouden mogen 
meewerken. De fractie houdt hier strikt toezicht op. 

Er zijn weinig beleidsgebieden zó gereshuffeld als dat van de sociale zeker
heid. Een beleidsterrein bovendien, dat noopt tot het scherp in de gaten hou
den van de beginselen van de sociale rechtsstaat. Majeure veranderingen in 
ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om nauwkeurige toetsing aan algemene 
rechtsbeginselen, om zorgvuldige invoeringstrajecten en om een deugdelijke 
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motivering. Het gaat immers om zaken die mensen direct raken en waarbij het 
gevoel van rechtszekerheid krachtig onder druk kan komen te staan. 

De vervanging van de A WW door de Algemene Nabestaandenwet (ANW) 
was het eerste "grote" wetsvoorstel waarmee de fractie in nieuwe samenstel
ling werd geconfronteerd. De termijnen waren, zoals bijna steeds, zeer krap. 
Tijdens de behandeling werd de toezegging verkregen dat de invoeringsda
tum zou worden verschoven van 1 april 1996 naar 1 juli 1996. Onze bedoe
ling was hiermee tijd te winnen om belanghebbenden deugdelijk voor te lich
ten over de consequenties van de ANW én om hun de mogelijkheid te ver
schaffen zich te beraden over de noodzaak en/ of mogelijkheden om zich te 
verzekeren voor het ontstane "ANW-gat". Helaas heeft de voorlichting van 
overheidswege vervolgens maanden op zich laten wachten. 
De soms extreme inkomensgevolgen voor A WW -gerechtigden zijn nog 
enigszins verzacht door de door onze fractie verkregen toezegging de inko
menstoets zo te herzien, dat voor "oude gevallen" met inkomen in verband 
met arbeid (WAO, VUT, et cetera) 50% van het minimumloon vrijgelaten zal 
worden. Dit is inmiddels via reparatiewetgeving gerealiseerd. 

Dat de "privatisering" van de Ziektewet de tweede grote klapper was, zal nie
mand zijn ontgaan. Dit wetsvoorstel lag, ondanks het feit dat het uitvoering 
betrof van het regeerakkoord, zwaar op de maag. Met name tilden wij aan de 
te verwachten effecten voor mensen met een arbeidshandicap, een minder 
goede gezondheid en chronisch zieken: door verscherpte risicoselectie zou
den zij nauwelijks meer kans maken op een baan. 
In het tumultueus verlopen debat verkregen wij de concessie dat werkgevers 
die een bepaald quotum aan W AGW -werknemers in dienst hebben dan wel 
een bepaald percentage werkuitbesteden aan de WSW -bedrijven, zullen kun
nen rekenen op een reductie van de WAO-premie. Omdat het gaat om een 
omslagpremie, werd aldus het principe "de vervuiler betaalt" geïntroduceerd. 
Uitwerking vindt plaats in het wetsvoorstel-Pemba, dat de Eerste Kamer bij 
het schrijven van dit verslag nog niet had bereikt. 

De Wet Boeten en Maatregelen regelt uniforme, strenge sancties voor uitke
ringsgerechtigden die zich niet aan de regels houden. Weigering van "pas
sende arbeid" en acceptatie van "vrijwillige" werkloosheid leiden volauto
matisch tot algehele blijvende intrekking van de uitkering. Ondanks het feit 
dat in de Tweede Kamer een "tussensanctie" was ingeamendeerd, bleef het 
voor ons de vraag in hoeverre de verhouding tussen burger en overheid vol
doet aan de algemene beginselen van de rechtsstaat als zonder aanzien des 
persoons dergelijke zware sancties worden toegepast. Zeker als de begrippen 
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"passende arbeid" en "(on-)vrijwillige" werkloosheid niet ondubbelzinnig 
kunnen worden gedefinieerd en de wetgever de invulling overlaat aan nog te 
vormen jurisprudentie op basis van rechterlijke uitspraken. 
In het debat bereikten wij dat de staatssecretaris zich uiteindelijk confor
meerde aan ons standpunt dat aan het opleggen van een sanctie altijd een indi
viduele toetsing vooraf dient te gaan, waarbij ook persoonlijke omstandighe
den worden betrokken. 
Overigens was het wrang te constateren dat de behandeling van een wets
voorstel dat eenzelfde sanctiesysteem beoogt op te leggen aan belastingbeta
lers die zich niet aan de regels houden, door toedoen van VVD en CDA in de 
ijskast van de staatssecretaris van Financiën terechtkwam. 

Het paarse kabinet zet veel en snel in beweging. Dat is soms te prijzen, maar 
het gevaar is niet denkbeeldig dat daardoor ten onrechte onrust ontstaat omdat 
er te weinig aandacht wordt besteed aan de communicatie met de burgers. 

Een thema dat voor de nodige commotie zorgde - en daardoor haast mystieke 
vormen kreeg- was de "24-uurseconomie". Voor velen een bedreigend per
spectief. 
Bij de begrotingsbehandeling van het departement van Economische zaken 
heeft onze woordvoerder dit aan de orde gesteld. In het debat bleek dat het 
vooral gaat om beter en meer benutten van de (dure) infrastructuur in de 
meest brede zin (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg). Onze fractie heeft aan
gedrongen op zo concreet mogelijke communicatie van wat er nu precies 
wordt nagestreefd. Juist om te voorkomen dat door onzekerheid onnodige, 
maar begrijpelijke weerstanden ontstaan. 

Een belangrijke opgave voor de sociaal-democratie is de ecologische organi
satie van de solidariteit. Daarbij gaat het om solidariteit tussen de huidige en 
de toekomstige generaties. 
Bij de behandeling van het structuurschema "Groene Ruimte", dat het kader 
geeft voor de natuurontwikkeling, bleek vooral bij het CDA veel weerstand te 
bestaan tegen de voorstellen. Na uitvoerige en soms pittige discussies, waar
in wij ons sterk hebben gemaakt voor dit plan, is de Eerste Kamer uiteindelijk 
met algemene stemmen akkoord gegaan. 
Ook bij de behandeling van de PKB Schiphol was de spanning tussen econo
mie en ecologie helder zichtbaar. De discussie spitste zich toe op de vraag of 
de prognoses over de groei van Schiphol niet gebaseerd waren op achterhaal
de groeicijfers. Volgens de minister van Verkeer en Waterstaat was slechts 
sprake van een tijdelijk exorbitante groei, die in de toekomst zou worden 
rechtgetrokken door een periode met lagere groei. In het debat erkende de 
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minister dat er nieuwe prognoses nodig zijn op basis van de werkelijke groei
cijfers. Zij heeft toegezegd na te gaan wat de langetermijnprognoses zijn en 
daarover aan de Kamer te rapporteren. 

Solidariteit op het gebied van milieu vraagt echter ook een nauwkeurige 
beschouwing van de effecten van maatregelen voor de onderscheiden groe
pen in de huidige samenleving. Zo treft de, op zich toe te juichen, ecotax de 
groepen met lagere inkomens die vaak ook wonen in niet of minder goed geï
soleerde woningen, zwaarder dan de betergesitueerden, waardoor zij hun 
energieverbruik nauwelijks kunnen beïnvloeden. 
In het debat over deze milieumaatregel werd door de bewindslieden toege
zegd, dat een onderzoek zal worden verricht waarin de netto-inkomenseffec
ten van deze energiebelasting voor huishoudens met een minimumloon en 
daaronder in beeld gebracht worden. In aansluiting aan dat onderzoek wordt 
een speciaal programma voor energiebesparing opgezet om daardoor het 
negatieve inkomenseffect voor de minima te neutraliseren. De situatie waar
in invaliden en chronisch zieken in verband met hun energieverbruik komen 
te verkeren, krijgt daarbij bijzondere aandacht. 

Privatisering, verzelfstandiging, meer concurrentie en marktwerking zijn 
sleutelbegrippen in het kabinetsbeleid. De overheid treedt op tal van terreinen 
terug. Voor sociaal-democraten is het de vraag hoe solidariteit georganiseerd 
moet worden onder de nieuwe condities. 
De fractie beoordeelt de huidige trend om meer en meer overheidstaken over 
te hevelen naar het private terrein als zodanig niet negatief. Wel meent zij dat 
de 'sociale grondrechten' behoren tot de onvervreemdbare overheidstaken. 
De toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van zaken als onderwijs, 
volksgezondheid, huisvesting en dergelijke behoren een overheidszorg te 
blijven, ook als er sprake is van verzelfstandiging. 

Zo heeft de fractie bij de behandeling van de Wet Educatie en Beroepsonder
wijs met succes gepleit voor een zodanige financieringssystematiek van het 
nieuwe BYE-onderwijs, dat uit bedrijfseconomisch oogpunt onrendabele 
vestigingen of opleidingen in stand gehouden zullen worden als de bereik
baarheid van het BYE-aanbod onder een bepaald minimum dreigt te geraken. 
De motie-Jaarsma c.s. van die strekking is Kamerbreed aangenomen en de 
minister heeft toegezegd hieraan uitvoering te geven. 

Eveneens Kamerbreed bestond grote zorg over de decentralisatie huisves
tingsgelden onderwijs. Enerzijds was men bang dat de "efficiencykorting" 
het gemeenten onmogelijk zou maken zorg te dragen voor adequate huisves-
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ting. Anderzijds leefden er bezwaren tegen de toedelingssystematiek van 
huisvestingsgelden voor het voortgezet onderwijs die immers, als gevolg van 
de door de overheid gewenste schaalvergroting, veelal een bovenlokale 
schaal hebben. 
In het debat is door de beide staatssecretarissen toegezegd dat met de decen
tralisatie geen onomkeerbaar proces wordt ingezet. De decentralisatie wordt 
nauwlettend gemonitoord. Als daartoe aanleiding bestaat wordt de wet gewij
zigd en in het uiterste geval kan de decentralisatie worden teruggedraaid. Om 
er zeker van te zijn dat de monitoring ook plaatsvindt op de volgens de Eerste 
Kamer essentiële punten is door de VVD een motie ingediend die Kamer
breed is aangenomen. 

Niet alleen de zorg om de fysieke onderwijsinfrastructuur vraagt om aan
dacht, ook de kwaliteit van het onderwijs zelf. In het debat rond de prestatie
beurs heeft onze fractie de minister geconfronteerd met de mening dat het 
beleidsdebat de laatste jaren teveel wordt bepaald door een discussie over stu
diefinanciering en structuur en te weinig door discussie over inhoud. De 
minister zegde toe dat het nog te voeren kennisdebat en het studiefinancie
ringsdebat niet met elkaar verbonden zullen worden. 

Ook bij de behandeling van de eerdergenoemde Wet Educatie en Beroepson
derwijs is onzerzijds nadrukkelijk aandacht gevraagd vo<?r de inhoudelijke 
kwaliteit. Het rendementsbegrip, zoals dat in deze wet wordt gehanteerd, 
werkt feitelijk in het nadeel van groepen die meer aandacht in het onderwijs 
nodig hebben als alleen gekeken wordt naar de prestaties van scholen in ter
men van input en output. Het is nu eenmaal een feit dat "confectieleerlingen" 
minder aandacht vergen dan leerlingen die niet aan deze "standaard" voldoen. 
De minister heeft toegezegd in de bekostigingssystematiek vorm te geven aan 
instroom- en uitstroomdifferentiatie. Daardoor zullen "zwakke" groepen een 
zwaarder gewicht in de schaalleggen bij de prestatiemeting van onderwijsin
stellingen. 

De privatisering van de volkshuisvesting heeft geleid tot stijgende huren, het
geen tot grote bezorgdheid leidde. Deze bezorgdheid bleek echter voorname
lijk verbaal. Een wetsvoorstel waarbij verhuurders worden verplicht in ieder 
geval de huurverhoging te motiveren naar hun huurders haalde het in de Eer
ste Kamer niet: CDA en VVD vonden dat deze minimale eis van voorlichting 
en enige zeggenschap voor huurders een te grote administratieve belasting 
zou inhouden voor de verhuurders. 

Een goed voorbeeld van een één/tweetje tussen Eerste- en Tweede-Kamer-
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fractie betrof de wijziging van de Wet op de Bejaardenoorden. De Tweede 
Kamer behandelde de wet op de laatste dag voor het reces onder tijdsdruk. In 
de Eerste Kamer kwam - zoals vaker het geval is - naar voren dat er proble
men waren. In dit geval tussen rijk en provincies over de financiële ruimte. De 
Eerste Kamer eiste kamerbreed dat de problemen door de staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) moesten worden opgelost; de 
Tweede Kamer beoordeelde de gevonden oplossing in een algemeen overleg. 
Ook de eigen bijdragen voor de bewoners zijn, dankzij onze kritische vragen, 
opnieuw door de staatssecretaris bekeken en gewijzigd. Terecht, want 
ondanks de goede kanten van het wetsvoorstel zou onze fractie grote proble
men hebben gehad om vóór een wetsvoorstel te stemmen waardoor vermo
gens worden ontzien, maar mensen met een klein pensioen of spaargeld op 
het niveau van de Bijstandswet achteruit zouden gaan. 

De fractie meent dat er nog teveel sprake is van verkokering in het overheids
beleid. Wij proberen derhalve bij beleidsdebatten de relaties tussen het beleid 
op de onderscheiden beleidsgebieden te leggen. Immers, de resultaten komen 
vaak bij dezelfde burgers terecht. 
In het beleidsdebat over de begroting van het ministerie van VWS hebben wij 
de samenhang tussen het beleid op het gebied van SZW en dat van VWS 
onder de loep genomen, met als hoofdlijn de relatie tussen gezondheid en het 
kunnen deelnemen aan betaalde arbeid. De vraag naar de wijze waarop VWS
beleid kan bijdragen aan de participatiedoelstelling en door een betere 
afstemming met het SZW-beleid kan voorkomen dat mensen worden uitge
sloten, heeft duidelijk weerklank gevonden in het Advies terzake van de 
Voorlopige Raad voor de Volksgezondheid. Het is jammer dat, voor zover 
wij dat thans kunnen beoordelen, wederom als gevolg van een te grote tijds
druk bij de wetsbehandeling in de Tweede Kamer, deze samenhang in het 
praktische wetgevingsproces - zoals ook bij de WULBZ - onderbelicht blijft. 

Deze laatste constatering heeft ook een bredere strekking. 
Een omstandigheid die maakte dat het optreden van de Eerste-Kamerfractie 
niet steeds "gladjes" kon verlopen, was het feit dat het kabinet-Kok ongeveer 
bij het aantreden van de Eerste Kamer in nieuwe samenstelling "op stoom" 
was gekomen wat betreft de, vaak ingrijpende, paarse wetgeving. Wetgeving 
die bovendien in een hoog tempo de Tweede Kamer passeerde, waardoor de 
buitenwereld in een aantal gevallen pas wakker schrok als de wetsvoorstellen 
al voor finale toetsing in de Eerste Kamer waren gearriveerd. Hierdoor werd 
de Senaat meermalen in de oneigenlijke rol van "Kamer van Beroep" gedron
gen. De fractie acht deze ontwikkeling ongewenst, maar constateert tegelij
kertijd dat zij wordt uitgelokt door de wijze waarop het wetgevingsproces 
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thans vorm krijgt. Niet zelden worden wetsvoorstellen -lopende het proces in 
de Tweede Kamer- "onderweg" (via nota's van wijziging en amendementen) 
zó ingrijpend gewijzigd, dat het voor belanghebbende groeperingen en bur
gers nauwelijks meer te volgen is. De fractie meent dat hierdoor afbreuk 
wordt gedaan aan een breed draagvlak én dat hierdoor de rol van de Eerste 
Kamer onder druk komt te staan. 

Samenstelling Eerste-Kamerfractie per 31 december 1996: 
M.J. Cohen, fractievoorzitter 
Mw. A. Grewel 
Mw. M.F. Jaarsma-Buijserd 
E.C.M. Jurgens 
Mw. M.Y. Linthorst 
Mw. G. Lycklama à Nijeho1t 
M.Pit 
Mw. F.le Poole 
P.R. Staffelen 
H.D. Tjeenk Willink 
Mw. E. ter Veld 
M.A.M. Wöltgens 
W. v.d. Zandschulp 
K. Zijlstra 
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TWEEDE-KAMERFRACTIE 
INLEIDING 
Evenals het vorige beslaat dit verslag een periode van twee jaar. Met het aan
treden van de huidige fractie, mei 1994, is ook de organisatiestructuur veran
derd. De aanleiding hiervoor was tweeledig. De huidige fractie is kleiner dan 
de vorige. Dit vraagt om een zodanige structuur, dat met minder mensen 
dezelfde taken op hetzelfde kwaliteitsniveau gehandhaafd kunnen worden. 
Daarnaast is uit een sterkte/zwakte-analyse de wens naar voren gekomen de 
werkwijze van de fractie te veranderen. Doel hiervan is te waarborgen dat de 
fractie haar primaire taak - wetgeving en controle - optimaal kan blijven uit
voeren. Dit laatste impliceert dat zij voorop dient te gaan in het maatschappe
lijke en politieke debat. 

Vanuit deze twee achtergronden is gekomen tot een organisatiemodel dat 
bestaat uit vijf fractiegroepen en het fractiebestuur. Elke groep is een cluste
ring van de oude fractiecommissies, die parallelliepen aan de Vaste Kamer
commissies. De clustering in groepen ziet er als volgt uit: 
* Sociaal, Economisch en Financieel Beleid (SEF): 

Sociale zaken, Economische zaken en Financiën. 
* Binnenlands Bestuur (BiBe): 

Justitie, Binnenlandse zaken, Nederlands Antilliaanse en Arubaanse 
zaken. 

* Buitenlands Beleid (BuBe): 
Buitenlandse zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Defensie. 

* Ruimtelijk Beleid (RuBe): 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landbouw, 
Na tuur en Visserij en Verkeer en Waterstaat 

* Zorg en Ontwikkeling (Z&O): 
Welzijn, Volksgezondheid en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
pen. 

De fractie kiest een voorzitter voor elke groep. De voorzitter is qualitate qua 
lid van het fractiebestuur, dat daarnaast nog bestaat uit de fractievoorzitter, de 
vice-voorzitter en de secretaris - allen gekozen door de fractie - zodat het 
totaal aantalleden acht bedraagt. Tenslotte is de financiële woordvoerder nog 
toegevoegd aan het fractiebestuur. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding in 
het politieke proces en voor wat betreft het efficiënt laten functioneren van het 
bedrijf. Hierbij is de combinatie van groepsvoorzitterschap en fractiebe
stuurslidmaatschap waardevol omdat in deze constellatie alle beleidsterrei-
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nen zowel qua management als qua politieke sturing vertegenwoordigd zijn. 

Behalve de fractie is ook het ondersteunend apparaat anders ingericht. Het 
personeel ressorteert nu onder vier afdelingen, waarvan de hoofden het 
Managementteam vormen, het coördinerend orgaan. De afdeling Voorlich
ting houdt zich bezig met pers- en pubheksvoorlichting voor zowel de ver
eniging PvdA als de Tweede-Kamerfractie. De afdeling Facilitair houdt zich 
bezig met het personele, financiële en materiële beheer. Tenslotte zijn er nog 
twee beleidsinhoudelijke afdelingen. Afdeling I richt zich op SEF en 2&0; 
afdeling II op BiBe, BuBe en RuBe. 
Dit verslag omvat de eerste twee jaar van het kabinet-Kok I. Twee jaar waar
in veel gebeurd is en waarin deze uitzonderlijke coalitie haar bestaansrecht 
volledig heeft bewezen. De hoofdpunten van de PvdA-inzet zijn tijdens de 
laatste Algemene Beschouwingen naar voren gebracht. Het gaat weer beter 
met Nederland. De pijnlijke maatregelen uit het verleden, waarvoor ook de 
PvdA verantwoording droeg, leveren nu, gecombineerd met loonmatiging, 
resultaat op. Er wordt weer gekoppeld. Lastenverlaging is een belangrijk in
strument om werkgelegenheid te creëren. Langdurig werklozen komen, 
dankzij de Melkertbanen, weer aan de slag. 
Maar er is meer nodig om er voor te zorgen dat het hele peloton de nieuwe 
eeuw in gaat en niet alleen de kopgroep. Er zijn daarom nadere inspanningen 
nodig om een maatschappelijke tweedeling te voorkomen en mensen weer 
vertrouwen te geven in de verzorgingsstaat. Geen bezuinigingen meer die de 
ongelijkheid vergroten, bijvoorbeeld die op rechtshulp en op stadsvernieu
wing. De balans tussen de verhouding van overheid en markt dient opge
maakt te worden. Naast de overheid moet ook het bedrijfsleven zich inspan
nen om langdurig werklozen aan de slag te helpen. Er is een "Verbond van 
welwillenden" nodig waarin ondernemers het op zich nemen mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt méér kansen te geven. Nu reeds dient de 
betaaibaarheid van de AOW veilig gesteld te worden, zodat de jongeren van 
nu niet straks met de extra kosten opgezadeld worden. 
Voorts wordt op een aantal deelterreinen voorstellen gedaan. Met de dalende 
staatsschuld komt er ruimte om milieuproblemen aan te pakken: C02-reduc
tie, vergroening fiscaal stelsel, het duurder maken van autorijden en een 
oproep te komen tot een Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Daarnaast dient 
de kwaliteit van het funderend onderwijs verbeterd te worden, vandaar een 
pleidooi voor een plan van aanpak voor klassenverkleining. In de gezond
heidszorg wil de PvdA - verwoord in de nota "Gepaste Zorg" - het bestaande 
systeem verbeteren zonder de solidariteit aan te tasten. Tenslotte zijn er voor
stellen gedaan om de problemen in de thuiszorg en de verpleeghuiszorg te lijf 
te gaan. 
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Het eerste kabinet-Kok kenmerkt zich door een pluriform en open karakter 
waarin besluitvorming tot stand komt. Teneinde aan deze kwalificaties recht 
te doen is gekozen voor een opzet waarin de bezigheden van de fractie wat 
uitvoeriger zijn beschreven. Tevens is rekening gehouden met de nieuwe 
organisatiestructuur. In de hiernavolgende vijf paragrafen komen achtereen
volgens SEF, BiBe, BuBe, RuBe en Z&O aan de orde. 

I. SOCIAAL, ECONOMISCH EN FINANCIEEL BELEID 

1. SOCIAAL BELEID 

Inleiding 
Op 15 augustus 1994 stuurde Wim Kok, onze eigen premier van het nieuwe 
en eerste paarse kabinet, zijn "Brief van de formateur" aan de voorzitter van 
de Tweede Kamer. De titel van het eerste hoofdstuk van dit regeerakkoord -
want zo heet de brief in het dagelijkse gebruik - tekent dit kabinet ten voeten 
uit: "werk, sociale zekerheid en inkomen". Dat hoofdstuk begint vervolgens 
met de pretentieuze doelstelling om in 1998 tenminste 350.000 mensen extra 
aan de slag te hebben. 
Redenerend vanuit deze doelstelling werden de bakens uitgezet: voortgezette 
loonmatiging, evenwichtig gespreide koopkrachtontwikkeling met toepas
sing van de koppelingswet, extra banen voor specifieke groepen, miljarden 
voor investeringen, verlaging van de loonkosten, met name aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt. 
Daarop aansluitend werd ingezet op wijziging van het sociale zekerheidsstel
set om dit een meer activerende werking te geven. 
Activering impliceert minder mensen uit de arbeidsmarkt en méér mensen 
aan de slag, mede daardoor lagere premies en lagere loonkosten met nieuwe 
banen als gevolg. 
Al na ruim twee jaar kan worden geconcludeerd dat de paarse aanpak werkt, 
letterlijk en figuurlijk. De nagestreefde banengroei wordt niet na vier, maar al 
na drie jaar bereikt. 
De verhouding tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden is langs die weg 
sterk verbeterd. Zo werd en wordt elk jaar de koppeling van de uitkeringen 
"verdiend": de treurige reeks van jaarlijks gelijkblijvende uitkeringen is 
doorbroken. 

Ruimte voor nieuwe perspectieven 
In de ontwikkeling van de afgelopen jaren is een duidelijke lijn te ontwaren. 
Op de zeer sterke groei van het aantal uitkeringsgerechtigden in de jaren tach-
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tig volgde in eerste instantie een ingreep in de hoogte van de uitkeringsrech
ten. 
Pas nadat het rapport van de commissie-Buurmeijer de achterliggende pro
cessen helder had blootgelegd, werden maatregelen getroffen die echt gevol
gen hadden voor het volume van de instroom in de sociale zekerheid. Op de 
belangrijkste maatregelen zal in het onderstaande nader worden ingegaan; 
duidelijk is dat ze een significant effect hadden. 
Voor het eerst in zeer lange tijd werd de spiraalbeweging van stijgende uitke
ringskasten en stijgende loonkosten omgekeerd. Daardoor kan de opwaartse 
ontwikkeling van de economie niet alleen worden gestimuleerd, maar ook 
optimaal worden uitgebuit ten behoeve van de werkgelegenheidsgroei. De 
zin én het succes van dit beleid krijgen vooral reliëf wanneer ze worden 
geplaatst naast de ontwikkelingen in het ons omringende buitenland. Niet 
alleen groeit in Nederland de werkgelegenheid sneller, de aanpassingen van 
de sociale zekerheid dient in die landen nu in versneld tempo plaats te vinden 
en gaat mede daardoor gepaard met grote maatschappelijke schokken. 

Hoewel deze processen ook in eigen land nog niet zijn afgerond, biedt de tij
dige aanpak de Partij van de Arbeid nu wel de gelegenheid het voortouw te 
nemen in de discussie over de modemisering van de sociale zekerheid. Met 
het uitbrengen van de nota "Sociale zekerheid bij de tijd" kon in én buiten de 
partij de discussie over de toekomst weer worden gestart. Daarmee komt niet 
alleen een afronding van een moeilijke en voor iedereen vaak pijnlijke perio
de van sanering in zicht, maar openen zich gelukkig weer nieuwe perspectie
ven. 

Ziektewet 
Twee factoren kenmerkten de Ziektewet: een omvangrijk gebruik ondanks 
een gezonde bevolking en de anonimiteit van de premiebetaler. In de vorige 
kabinetsperiode was al ingezet op zowel verbetering van de arbeidsomstan
digheden (Arbowet) als op een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tus
sen betrokkenen. Dat laatste kreeg vooral vorm in de zogenaamde 2/6 weken
maatregel: de werkgever moest voortaan gedurende de eerste 2 (kleine bedrij
ven) of 6 weken (grote bedrijven) het loon doorbetalen. De ziekteverzuimcij
fers (geschoond voor het effect van de niet-melding in de eerste 2/6 weken) 
daalden snel. In het regeerakkoord werd afgesproken deze ontwikkeling door 
te trekken naar het volledige Ziektewetjaar voor iedere werknemer met een 
dienstverband (Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte). De reste
rende Ziektewet functioneert als vangnet voor vrouwen met zwangerschaps
Ibevallingsverlof en voor alle werknemers zonder vast dienstverband. Op die 
manier is iedere werknemer verzekerd en blijven hoogte en duur van de uit-
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kering gegarandeerd. Om zicht te houden op negatieve neveneffecten zoals 
medische selectie van kandidaten en het buitenspel houden van chronisch zie
ken, werd in de Kamer met de regering een periodieke evaluatie overeenge
komen. 

Arbeidsongeschiktheidswetten 
Twee ontwikkelingen speelden in deze verslagperiode. Ten eerste de uitwer
king van de eerder genomen maatregelen met betrekking tot de WAO en de 
andere arbeidsongeschiktheidswetten. Die leidden tot een beperking van de 
instroom, maar met name door de herkeuringen van eerder arbeidsongeschikt 
geworden personen ook tot een forse uitstroom uit de regelingen. De precie
ze effecten voor de hele groep die wordt en zal worden hergekeurd laten zich 
nog moeilijk inschatten; het lijkt erop dat de ouderen in mindere mate weer 
arbeidsgeschikt worden beoordeeld. Niettemin is de uitstroom van de jonge
re herkeurden veel groter dan verwacht. Veel problematischer is dat hun reïn
tegratie beduidend trager verloopt dan destijds verondersteld. 
De vele problemen leidden in eerste instantie tot een reeks voorstellen van de 
zijde van de fractie tot verbetering van het herkeuringsproces (Wet Amber). 
Begin november 1996 konden op initiatief van de fractie (na diverse eerdere 
pogingen) een paarse meerderheid én het kabinet worden gewonnen voor het 
besluit om de herkeuring van personen die op 1 augustus 1993 arbeidsonge
schikt waren en 45 jaar of ouder (maar nog geen 50 jaar) alleen nog te ver
richten naar het oude arbeidsongeschiktheidscriterium. 

De tweede ontwikkeling op dit terrein zijn de wetsvoorstellen die zullen lei
den tot premiedifferentiatie in de WAO (waarin de AAW wordt opgenomen), 
met de mogelijkheid voor werkgevers om de kosten van de eerste vijf uitke
ringsjaren zelf te betalen (marktwerking) (Pemba). Voor zelfstandigen (waar
onder alfa-hulpen) en beroepsbeoefenaren komt er een nieuwe regeling 
(W AZ) die (praktisch) gelijke rechten toekent als de AAW. Nieuw en een 
duidelijke vooruitgang is het uitkeringsrecht voor vrouwen bij zwangerschap 
en bevalling. 
Voor jonggehandicapten en studenten komt er een voorziening- de Wajang
die hen rechten geeft als in de AAW. 

De afronding van de wetgeving met betrekking tot ziekte en arbeidsonge
schiktheid komt, na de herziening van de uitvoeringsorganisatie, in zicht. Die 
afronding zal de vorm krijgen van een Wet op de reïntegratie: een voorstel dat 
door de fractie is ingebracht en dat het kader moet gaan bieden voor een 
geconcentreerde aanpak van de terugkeer van arbeidsgehandicapten naar de 
arbeidsmarkt. 

19 



Nabestaandenwet 
Alle vier grote partijen hadden in hun verkiezingsprogramma's de intrekking 
van de A WW genoemd. Het kabinet koos er voor een nieuwe wet te maken, 
waarin ouderen (tot een bepaald geboortejaar) rechten behouden, net als 
nabestaanden met kinderen onder de 18 jaar. De uitkering wordt daarbij ten 
dele atbankelijk van inkomen uit arbeid. 
Bij de behandeling in de Kamer zijn door de fractie aanzienlijke verbeterin
gen aangebracht. Zo is de categorie die op basis van geboortejaar rechten 
behoudt sterk uitgebreid door de grens van het geboortejaar met vijf jaar te 
verlengen. Daarmee werd uitdrukking gegeven aan de moeilijkheden die 
deze categorie feitelijk nog vaak heeft om op latere leeftijd werk te vinden. 
Naast wezen kregen ook halfwezen uitkeringsrechten. 
Het vrij te laten inkomen uit arbeid werd bovendien vergroot. 
In een latere fase werd ook nog aandacht gegeven aan de specifieke proble
men van de groep die zich nog moeilijk particulier zou kunnen verzekeren. 
Met de Nieuwe Algemene Nabestaandenwet is een veel modernere regeling 
tot stand gekomen die uitkeringsrechten geeft waar nodig, maar niet langer 
uitgaat van het achterhaalde monopolie op arbeid van de kostwinner. 
Een probleem dat niet alleen bij deze wetswijziging speelde maar hier wel erg 
sterk tot uitdrukking kwam was de aanhoudende onjuiste beeldvorming over 
de inhoud van de wetswijzigingen. 

Organisatie sociale verzekeringen 
Behalve de wetten en de kostenverdeling verandert ook de organisatie van de 
uitvoering van de sociale verzekeringswetten. Was in de vorige kabinetspe
riode de lijn al ingezet om uitvoering en toezicht te scheiden en het toezicht 
onatbankelijker te maken, in de eerste twee jaren van het kabinet-Kok kreeg 
dat een vervolg in de scheiding tussen uitvoering en verantwoordelijkheid. 
Op basis van contracten voeren zelfstandige organisaties de wetten uit, al is 
tot hetjaar 2000 nog sprake van gedwongen winkelnering. Met de nu voor
gestelde wetgeving zal een einde komen aan de publieke taak van de bedrijfs
verenigingen. 

Armoedebeleid 
Ondanks het feit dat juist het kabinet-Kok de koppeling van de uitkeringen 
weer herstelde, staat het armoedevraagstuk eind 1996 met vetgedrukte letters 
op de politieke agenda. Misschien moet het anders worden geformuleerd: 
armoede is nooit weggeweest, maar het bestaan ervan wordt pas nu openlijk 
aan de orde gesteld en als maatschappelijk vraagstuk erkend. 
Dat impliceert de bereidheid om het vraagstuk ook aan te pakken. Onder lei
ding van minister Melkert werd met de nota "De arme kant van Nederland" 
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een analyse gemaakt en werd een reeks van maatregelen opgesteld en in wer
king gesteld. 
De fractie zette zich met name in om op diverse terreinen het beleid toe te 
spitsen. Zoals het beperken van de woonlasten en verbetering van de huur
subsidie, vooral voor ouderen, gezinnen met kinderen en de laagste inko
mensgroepen. Op het terrein van de gezondheidszorg werd en wordt hard 
gewerkt aan verruiming van de toegang tot het ziekenfonds voor ouderen met 
lage inkomens. Op het terrein van de fiscale faciliteiten gaat het vooral om 
extra belastingaftrek voor ouderen. 
Verruiming van de bijstandsverlening, schuldhulpverlening en kwijtschel
ding door gemeenten zijn andere terreinen die door de fractie nadrukkelijk 
zijn aangewezen. 

Pensioenvoorziening in de toekomst 
Hoewel de analyses al van eerdere datum waren, ontstond rond de verkiezin
gen van 1994 veel discussie over de financierbaarbeid van de AOW in de toe
komst. In het regeerakkoord leidde dat tot een passage waarin de AOW als 
blijvend basispensioen werd aangeduid, waarvoor gezocht zou worden naar 
een draagvlak als waarborg voor de financiering in de toekomst. Het is de 
fractie geweest die hier de maatschappelijke discussie heeft gestart én geleid. 
Na een voorafgaande zorgvuldige analyse en raadpleging van deskundigen is 
een zeer uitgebreide en intensieve discussie gevoerd in honderden bijeen
komsten in het land. Dat leverde een stroom van positieve reacties en goede 
ideeën op, die verwerkt zijn in een goed onderbouwd en breed gedragen frac
tiestandpunt Daarmee zal eind 1996 de discussie met het kabinet worden 
aangegaan. Met betrekking tot de aanvullende pensioenen is aan het eind van 
de verslagperiode een vergelijkbare discussie gestart, waarbij betaaibaarheid 
en realistische pensioenaanspraken én pensioentoezeggingen uitgangspunten 
zijn voor de discussie. Met die reeks van intensieve discussies is in ieder 
geval de betaalbaarbeid van redelijke aanspraken aangetoond. 

2. ECONOMISCH BELEID 

Algemeen 
Direct na het aantreden is het kabinet, zoals afgesproken in het regeerak
koord, begonnen met het bevorderen van de economisch groei en groei van de 
werkgelegenheid langs drie lijnen. De eerste lijn is die van het goedkoper 
maken van arbeid door lastenverlichting en het stimuleren van loonmatiging. 
De tweede lijn is het versterken en vernieuwen van de economische structuur. 
En de derde lijn is het verbeteren van de marktwerking en het vergroten van 
de dynamiek. De tweede en derde lijn zijn bij uitstek het domein van het 
ministerie van Economische zaken. 
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Versterken van de economische structuur 
Centraal bij het versterken van de economische structuur staan, naast de 
investeringen in de infrastructuur, het bevorderen van het ondernemerschap 
en het vergroten van de kennisintensiteit van de bedrijvigheid. Met de nota 
"Werk door ondernemen" heeft het kabinet in de zomer van 1995 het beleid 
voor het bevorderen van het ondernemerschap op de rails gezet. De meeste 
van de voorgestelde maatregelen zijn inmiddels ingevoerd, bijvoorbeeld de 
hogere belastingaftrek voor starters, ruimere afschrijvingsmogelijkheden, fis
cale stimulans voor het lenen van geld aan beginnende bedrijven - de "tante 
Agaath-regeling"- en de fondsen voor "technostarters". De fractie heeft het 
pakket aan maatregelen - waarvan er veel uit de koker van Willem Vermeend 
komen - gesteund. Daarnaast is extra aandacht gevraagd voor onder meer de 
scholing van werknemers in het MKB, want de mogelijkheden daarvoor laten 
te wensen over. Op initiatief van de PvdA wordt onderzocht op welke wijze 
de begeleiding van werkzoekenden naar zelfstandig ondernemerschap het 
beste gestalte kan krijgen. 

Kennis is de toekomst. Wil Nederland zijn welvaart behouden en willen we 
adequaat kunnen inspelen op de toenemende concurrentie, dan zullen we pro
ducten en productieprocessen constant moeten vernieuwen. Wie niet probeert 
vooruit te lopen, raakt achterop. Dat is de centrale boodschap van het beleid 
neergelegd in de kabinetsnota "Kennis in beweging". Met een reeks van 
maatregelen wordt getracht kennis een belangrijker rol te laten spelen in de 
economie. Bijvoorbeeld door een loonkostensubsidie voor R&D-werkne
mers, door het oprichten van technologische topinstituten en door weten
schap en bedrijfsleven te prikkelen tot nauwere samenwerking. Betrekkelijk 
nieuw op de agenda zijn de elektronische snelweg en het project "Economie, 
ecologie, technologie". Met het stimuleren van de elektronische snelweg gaat 
het moeizaam. En het is zeer de vraag of de overheid met een budget van 70 
miljoen per jaar de impasse in de sector kan doorbreken. 
Voor het project "Economie, ecologie, technologie" geldt een beetje hetzelf
de. De ambities voor duurzame groei zijn prima, maar de impuls voor de 
omschakeling naar een duurzame economie van 45 miljoen is wel erg 
bescheiden. Zeker gezien de oplopende spanning tussen economie, ecologie 
en ruimtebeslag. 

Bevorderen van de mededinging en marktwerking 
De tweede lijn waar het ministerie van Economische zaken zich op concen
treert is het bevorderen van de mededinging en marktwerking. De redenering 
is dat als markten beter functioneren, bedrijven dat ook doen en daardoor 
beter kunnen concurreren. Het mededingings- en marktwerkingsbeleid 
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geschiedt onder de paraplu van de operatie "Marktwerking, deregulering en 
wetgevingskwaliteit". De vestigingseisen voor ondernemers zijn per I janu
ari 1996 versoepeld en de winkeltijden zijn verruimd. Er komt een nieuwe 
mededingingswet die vrijwel alle afspraken die mededinging beperken ver
biedt. De operatie strekt zich vanuit Economische zaken ook uit naar andere 
terreinen: van de taxichauffeurs tot milieuregelgeving en arbeidsomstandig
heden. 
De PvdA steunt het uitgangspunt dat regels die de economische ontwikkeling 
onnodig in de weg zitten, verstarrend werken of bedrijven en burgers node
loos op kosten jagen moeten verdwijnen of vervangen moeten worden. Maar 
ze heeft daarbij wel een iets genuanceerdere benadering dan de minister van 
Economisch zaken. Regels voor sociale bescherming, afspraken over veilig
heid en milieubelasting dienen eigen doelen. Die doelen dienen ook in de 
afweging betrokken te worden. 
Steeds meer onderzoek laat zien dat de Nederlandse economische orde mede 
bepalend is voor onze economische kracht en dat het Nederlandse model zich 
kan meten met andere landen. Zo is er nogal wat kritiek op het maatschappe
lijke middenveld, het zou ondernemerschap in de weg staan en de groei rem
men. Soms is dat misschien ook zo, maar hetzelfde middenveld zorgt voor de 
begeleiding van beginnende ondernemers en maak afspraken over de scho
ling van werknemers. 

Energiebeleid 
Hoewel er belangrijke resultaten geboekt worden op het terrein van de ener
giebesparing, neemt het energieverbruik nog steeds toe. Dit betekent dat er 
nog meer geïnvesteerd moet worden in energiebesparing dan we al doen. En 
daarom is het goed dat het kabinet 750 miljoen gulden vrijgemaakt heeft voor 
de reductie van de uitstoot van C02. 

De gasmarkt en de elektriciteitsmarkt wordt geliberaliseerd. Dat wil zeggen 
dat in de eindfase veel meer vrijheid voor de kopers en verkopers van gas en 
elektriciteit is. Omdat het hier om essentiële goederen voor burgers en bedrij
ven gaat en er grote milieubelangen op het spel staan, wil de PvdA dat er op 
de nieuwe markten streng onafhankelijk toezicht komt. Toezicht op een eer
lijke behandeling van de gebruikers die eigenlijk niets te kiezen te hebben en 
toezicht op milieu-aspecten als de hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom. 
Vanuit het oogpunt van duurzaam gebruik van de grondstoffen in de Neder
landse bodem, vanwege de gewenste stapsgewijze overgang naar duurzame 
energie en vanwege twijfels over de noodzaak van gasboringen in de Wad
denzee is de discussie over het aardgasbeleid opnieuw geopend. 
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3. FINANCIEEL BELEID 

Begrotingstechniek 
Ook op financieel terrein is het kabinet-Kok een andere weg ingeslagen dan 
de vorige regeringen. Onder het ogenschijnlijk boekhoudkundige kopje 
"begrotingstechniek" gaat namelijk méér schuil dan een werkwijze voor de 
ambtenaren van Financiën. 
In de vorige kabinetsperiode stonden het financieringstekort en de collectie
ve lastendruk centraal. Voor beide zaken golden strikte normen die niet 
mochten worden overschreden. Dat leidde in de praktijk tot één lange reeks 
van bijstellingen - in de praktijk altijd in de vorm van bezuinigingen - wan
neer nieuwe economische berekeningen aangaven dat de cijfers te optimis
tisch waren geraamd. Voortdurende maatschappelijke onrust- met de Tus
senbalans als concentratiepunt- was het gevolg. 
Onder paars is een ander uitgangspunt gehanteerd: uitgaande van een voor
zichtige raming is een uitgavenplafond vastgesteld. Op basis daarvan worden 
éénmaal per jaar de uitgaven geraamd; tussentijdse economische ontwikke
lingen (voorzover niet van majeure omvang) veranderen daar niets aan. Daar
mee is veel rust geschapen rond de begrotingsuitvoering. Onder dat plafond 
zijn overigens wel herhaalde malen, al dan niet via moties en amendementen, 
met succes wijzigingsvoorstellen gedaan op de rijksbegroting. Zo is te wijzen 
op de 100 miljoen extra voor Justitie, op de extra gelden voor stadsvernieu
wing, voor een forse eenmalige impuls voor monumentenzorg en voor klas
sen-assistenten in het onderwijs (100 miljoen). Hoewel voor de thuiszorg niet 
het volle door de fractie gesuggereerde extra bedrag (75 miljoen) werd bin
nengehaald, worden toch aanzienlijk extra middelen ingezet (40 miljoen). 
Nog niet financieel ingevuld, maar wel verstrekkend is de aanvaarde motie
Wallage waarin de regering werd uitgenodigd nog in 1997 een stappenplan 
op te zetten dat voldoende draagvlak heeft in het onderwijs. Voor de uitvoe
ring van dat meerjarenplan zullen vanaf 1998 financiële middelen beschik
baar komen. 

Inzet van financiële meevallers 
Bij de opstelling van het regeerakkoord, maar ook bij de jaarlijkse begrotin
gen, is steeds uitgegaan van een voorzichtige ('behoedzame') raming. Omdat 
grote tegenvallers uitbleven, leidde dat tot overschotten. Temeer daar de eco
nomische ontwikkelingen, gesteund door de effecten van het kabinetsbeleid, 
zelfs enige meevallers lieten zien. Omdat ook de begrotingsuilgaven per sal
do meevielen (minder uitgaven voor sociale zaken, meer voor gezondheids
zorg) kon het kabinet de jaareinden steeds financieel gezond afsluiten. Het 
effect is dat het voor 1998 geraamde tekort al een jaar eerder wordt gehaald. 
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Daarmee kwam de vraag aan de orde op welke wijze de (groei-)meevallers 
zouden worden ingezet. In het regeerakkoord zijn daarover afspraken 
gemaakt. In eerste instantie zou 100 miljoen worden vrijgemaakt voor wat de 
Justitieketen heet (opsporing, berechting, straf), hetgeen op initiatief van de 
fractie reeds in het eerste jaar is gebeurd. Vervolgens zou een afweging wor
den gemaakt tussen verdere reductie van het financieringstekort en lastenver
lichting binnen de inkomenspolitieke randvoorwaarden met een aparte afwe
ging terzake van economische structuurversterking. 
De fractie koos gedurende de verslagperiode voor een combinatie van deze 
drie. Voor de rest van deze regeerperiode zal de nadruk - naast een gelijk
waardige inkomensontwikkeling - worden gelegd op zowel de materiële als 
de immateriële economische structuurversterking ter wille van de werkgele
genheidsontwikkeling. 

De toegang tot de EMU 
In de eerste twee jaren van het kabinet-Kok stonden voor wat de Europese 
Unie betreft vooral de criteria voor de toegang tot de derde fase van de Eco
nomische Monetaire Unie (EMU) op dominante wijze centraal in de aan
dacht. Gelet op de bovenomschreven ontwikkeling van het Nederlands finan
cieringtekort en omdat Nederland ook voldoet aan andere maatstaven (op het 
gebied van de staatsschuld, lange rente, inflatie en wisselkoersstabiliteit) is 
toegang tot de derde fase van de Economische Monetaire Unie verzekerd. 
In discussie is nu de vraag naar welk tekort de lidstaten zouden moeten gaan 
in die derde fase. Deze discussie is op gang gebracht door de Duitse minister 
van Financiën, Waigel, die een stabiliteitspact voorstelt waarin lidstaten een 
boete krijgen bij overschrijding van de norm van maximaal 3% tekort. De 
fractie heeft zich steeds verzet tegen een mechanische boeteprocedure en 
kiest voor wat het tekort op middellange termijn betreft voor een cijfer van 
rond2% BBP. 

11. BINNENLANDS BESTUUR 

1. BiNNENLANDSE ZAKEN 

Gedurende de eerste twee jaar van het kabinet-Kok is een behoorlijk aantal 
afspraken uit het regeerakkoord uitgevoerd. 

Staatkundige vernieuwing 
In het kader van de staatkundige vernieuwing heeft het kabinet een voorzet 
gegeven voor een aantal veranderingen. De fractie was niet erg onder de 
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indruk van die voorzet. Zij had liever gezien dat meer voorstellen waren 
gedaan. Desalniettemin is een beperkt aantal wijzigingen de Kamer gepas
seerd. 
Eén van die wijzigingen behelst de invoering van het correctief wetgevings
referendum op centraal en decentraal niveau. Op dit punt wordt nu een grond
wetswijziging voorbereid. 
Er wordt eveneens een grondwetswijziging voorbereid om de wethouder van 
buiten de raad (respectievelijk de gedeputeerde van buiten de staten) te kun
nen aanstellen. De fractie was voorstander van een proefperiode, waarbij 
zogenaamde niet-homogeen samengestelde colleges van B&W (met wethou
ders van binnen én van buiten de raad) zouden kunnen ontstaan. Die sugges
tie kreeg geen Kamermeerderheid. Dat betekent, dat de wethouder van buiten 
de raad op z'n vroegst in 2002 kan aantreden. 
De benoemingsprocedure van de burgemeester (respectievelijk de Commis
saris van de Koningin) wordt enigszins aangepast. De vertrouwenscommissie 
krijgt een grotere stem in het kapittel. De minister van Binnenlandse zaken 
zal de Commissarissen der Koningin voorstellen om alle namen van sollici
tanten door te geven en niet slechts de door hem/haar gekozen kandidaten. De 
(door de gemeenteraad) gekozen burgemeester is door de fractie bepleit, maar 
kon niet op een meerderheid in de Kamer rekenen. 
Een poging om het kiesstelsel te wijzigen is ook in de Kamer gestrand. Staats
secretaris Kohnstamm heeft zijn voorstel ingetrokken. In het voorstel had de 
staatssecretaris een mix van evenredige vertegenwoordiging en districten
stelsel beschreven. De fractie vond de voorgestelde districten veel te groot en 
wil nu de mogelijkheden van invoering van het Duitse kiesstelsel nader 
bezien. Daarnaast heeft de fractie samen met D66 en Groen Links een initia
tiefvoorstel ingediend om het kiesrecht voorniet-Nederlandersuit te breiden 
tot de verkiezingen voor Provinciale Staten. Dit kan bijdragen aan hun inte
gratie in de Nederlandse samenleving. 
Er is een algemene bestuursdienst tot stand gekomen, waarin de rijksambte
naren vanaf schaal zeventien zijn ondergebracht. De fractie wil de algemene 
bestuursdienst graag verbreden, waarbij met name ook instroom uit interna
tionale functies en vanuit lokale overheden kan plaatsvinden. 
Het adviesstelsel van de overheid is doorgelicht en wordt gereorganiseerd. 
De adviesstructuur wordt daardoor verhelderd. 
Kabinet en Kamer hebben overleg gevoerd over extreem rechts. De fractie 
heeft het kabinet tijdens dat overleg verzocht de mogelijkheden van een par
tijverbod te onderzoeken, omdat de CD door de Hoge Raad is veroordeeld. 
Het kabinet is bovendien verzocht meer ruchtbaarheid te geven aan het feit, 
dat gemeenten en provincies een verordening kunnen invoeren, op basis 
waarvan de wedde van gemeenteraads- respectievelijk provinciale statenle-
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den gekort kan worden, wanneer ze vaak afwezig zijn. De praktijk leert name
lijk, dat leden van extreem rechtse fracties vaak afwezig zijn bij raads
respectievelijk statenvergaderingen. 

Decentralisatie 
De fractie heeft decentralisatie van rijkstaken hoog in het vaandel staan. 
Decentralisatie is echter geen dogma voor de PvdA. Bij ieder decentralisatie
voorstel is het van groot belang te kijken of bepaalde overheidstaken beter 
door provincies of gemeenten kunnen worden uitgevoerd, dan door het rijk. 
De verwachte gevolgen van decentralisatie moeten daarom goed in kaart 
worden gebracht en daarna worden afgewogen. In de afgelopen periode is een 
aantal taken daadwerkelijk gedecentraliseerd (onder andere de Wet Voorzie
ningen Gehandicapten en de huisvesting van het onderwijs). Dat wil niet zeg
gen, dat kabinet en Kamer nu achterover kunnen leunen. De fractie vindt dat 
overheidstaken zo dicht mogelijk bij de burger uitgevoerd moeten worden. 
Met die invalshoek moeten rijkstaken goed tegen het licht worden gehouden. 

Reorganisatie binnenlands bestuur 
De door het vorige kabinet ingeslagen richting rond de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur wordt voortgezet. De kaderwet "Bestuur in verandering" 
wordt tot nu toe als leidraad gebruikt voor zeven grootstedelijke regio's. In de 
kaderwetgebieden is/wordt de ROL-fase geëvalueerd. Daarna geeft het kabi
net een standpunt per gebied. Het kabinet kan kiezen voor het creëren van een 
stadsprovincie of voor een herindeling. Voor de fractie staat voorop, dat er zo 
snel mogelijk een oplossing geboden moet worden voor de bestuurlijke pro
blemen in de grootstedelijke regio's. 
De wetsvoorstellen met betrekking tot de totstandkoming van de stadspro
vincie Rotterdam zijn door het kabinet ingetrokken, omdat er na het in Rot
terdam gehouden referendum geen Kamermeerderheid meer voor de opde
ling van de centrumstad bestond. (De fractie kon zich ook niet in de opsplit
sing vinden.) Het kabinet heeft de commissie-Andriessen de opdracht gege
ven te inventariseren welke bestuurlijke constructie wél haalbaar zou zijn. De 
commissie-Anctriessen kiest voor een stadsprovincie met een ongedeelde 
centrumstad. Nog voor het Kerstreces zullen Kamer en kabinet over deze 
conclusie debatteren, waarna eventueel een nieuw wetgevingstraject kan 
worden ingezet. 
In Noord-Brabant, Zeeland en rond het Lemelerveld zijn gemeentelijke her
indelingen gerealiseerd om de gemeentelijke structuur te versterken. In 
Drenthe zal, zoals het er nu uitziet, voor het eind van deze kabinetsperiode 
eveneens een grootschalige herindeling worden afgerond. 
Het kabinetsbeleid is erop gericht de centrumgemeenten een steun in de rug 
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te geven (C20-beleid). De fractie steunt dit beleid. De provinciale besturen 
zijn druk doende om op dit punt voorstellen aan het kabinet af te ronden. 

Financiële verhoudingswet 
Deze wet, die de verdeling van het Gemeentefonds regelt, is gewijzigd. De 
oude financiële verhoudingswet ging voorbij aan een aantal problemen die de 
laatste jaren met name in de grotere steden is ontstaan. De steden vervullen in 
veel regio's een centrumfunctie waar de randgemeenten van profiteren, maar 
waar ze niet of nauwelijks aan mee betalen. Daarnaast werd ook geen reke
ning gehouden met de sociale structuur van gemeenten. Centrumgemeenten 
met een zwakke sociale structuur ontkwamen er daarom niet aan hoge belas
tingen van hun burgers te heffen. De verdeelsleutels "sociale structuur" en 
"centrumfunctie" hebben na de wijziging van de financiële verhoudingswet 
een veel zwaarder gewicht gekregen. Door de wijziging treedt er een ver
schuiving in de uitkering van het Gemeentefonds op van rijk naar arm en van 
de rand naar de stad. Daardoor zullen de lokale heffingen in de centrumge
meenten met een zwakke sociale structuur waarschijnlijk lager worden, 
omdat deze gemeenten meer geld krijgen uit het Gemeentefonds. Gemeenten, 
die daarentegen minder geld uit het Gemeentefonds krijgen, zullen hun belas
tingen moeten verhogen. Daardoor zullen de verschillen in de hoogte van de 
lokale heffingen worden verkleind. Uiteraard heeft de fractie de wijzigings
voorstellen gesteund. 

Grote steden 
De grote steden staan centraal in het kabinetsbeleid. Inmiddels zijn met de 
Grote Vier (G-4), daarna met de zogenaamde G-15 en tenslotte met de G-6 
convenanten gesloten. Op basis van die convenanten hebben de steden plan
nen aangedragen en stelt het kabinet budgetten beschikbaar. Zo wil het kabi
net een vitaliteitsfonds in het leven roepen, waarmee de fysieke en sociale ste
delijke structuur kan worden verbeterd. Daarnaast zullen er kanszones wor
den gecreëerd, waarin voor ondernemers speciale voordelen gelden. Door 
regelvrijstelling of fiscale privileges voor bedrijven in die zones zal de werk
gelegenheid worden vergroot. In het kader van het 40.000-banenplan van het 
kabinet hebben de grote steden tot nu toe 10.000 Melkertbanen gekregen. Het 
accent bij de invulling van de banen ligt grotendeels bij functies in de sfeer 
van de openbare orde en/of de veiligheid. Merkbare en meetbare resultaten 
van het grote stedenbeleid zullen de komende jaren tot stand moeten worden 
gebracht. Dat vergt een voortdurende inzet van rijk en steden. De fractie vindt 
het grotestedenbeleid bijzonder belangrijk, omdat in de grote steden enorme 
problemen aan de orde zijn. Daarnaast zijn er ook veel uitdagingen te bespeu
ren, waarop zeer snel gereageerd moet worden. Daarom benadrukt de fractie, 
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dat het kabinet nog best wat voortvarender aan het grotestedenbeleid mag 
trekken. 

2.JUSTITIE 

Commissie-Van Traa 
Op het terrein van Justitie is het afgelopen jaar veel aandacht uitgegaan naar 
de bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie Opsporingsmetho
den, ofwel de "commissie-Van Traa". "Er is een crisis in de opsporing". Dat 
was, na meer dan een jaar onderzoek, de belangrijkste conclusie uit het eind
rapport van de commissie-Van Traa. Het rapport beschrijft de georganiseer
de criminaliteit, de opsporingsmetboden van justitie en politie en de organi
satie van de opsporing in Nederland. De commissie constateerde dat de norm
stelling onvoldoende is, in de organisatie onduidelijk is wie waarvoor verant
woordelijk is en het Openbaar Ministerie te weinig gezag heeft over de poli
tie. 
De fractie was het eens met de stelling van de commissie dat de gebreken in 
de opsporing die aan het licht zijn gekomen de legitimiteit raken van de 
rechtshandhaving en daarmee ook raakt aan het vertrouwen in onze democra
tische rechtsstaat. 
De inzet van het debat tussen de Tweede Kamer en het kabinet over het rap
port van de enquêtecommissie diende volgens de fractie te zijn dat vertrou
wen in justitie en politie - waar nodig - wordt hersteld en gezag aantoonbaar 
wordt hernomen. 
Deze inzet moet zichtbaar worden gemaakt door drie dingen te doen: de 
opsporing moet worden genormeerd, de opsporing moet beter worden geor
ganiseerd en tenslotte moet worden beoordeeld of degenen die leiding moe
ten geven aan opsporing en vervolging daartoe ook in staat zijn. Als je de 
balans opmaakt moet je vaststellen dat met betrekking tot de normering en 
organisatie belangrijke stappen zijn gezet. Het trekt allemaal wat minder de 
aandacht, maar ondertussen wordt wel besloten veel en belangrijke wetge
ving tot stand te brengen. Vastgesteld kan worden dat op hoofdlijnen zowel 
het kabinet als de Tweede Kamer het eens zijn met de aanbevelingen die de 
enquêtecommissie op tafel heeft gelegd. Dat is volgens de fractie pure winst 
omdat nu de problemen voortvarend kunnen worden aangepakt. 
Wat betreft het doorlaten van illegale goederen zijn kabinet en Kamer het zo 
goed als eens geworden. De enquêtecommissie wil bij hoge uitzondering nog 
wel softdrugs doorlaten. Het kabinet wil dat alleen als de minister zelf daar 
toestemming voor geeft. Dat zal dus ook bij hoge uitzondering zijn. Het kan 
dan overigens ook andere gevaarlijke goederen betreffen. 
Gedurende het debat heeft de minister dit standpunt nader toegelicht en daar-
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bij bleek dat het echt gaat om een uiterste mogelijkheid. Geen van de door
laatacties die tot op heden hebben plaatsgevonden zou met inachtneming van 
het kabinetsstandpunt zijn toegelaten. 

Tijdens het debat is ook veel aandacht geschonken aan de verschillende ver
antwoordelijke functionarissen, zowel ambtelijk als politiek. Voor wat de 
ambtelijke verantwoordelijken betreft heeft de fractie naar voren gebracht dat 
indien het kabinet zou menen dat (bijna) iedereen op zijn of haar plaats kan 
blijven zitten, het kabinet wel wat heeft uit te leggen. Het vertrouwen van bur
gers in justitie en politie is geschaad. Aan het herstel van vertrouwen van de 
burger in justitie en politie wordt geen positieve bijdrage geleverd indien 
iedereen uiteindelijk kan blijven zitten op de plaats waar men verantwoorde
lijk was voor de gang van zaken. 

De fractie heeft een motie ingediend, die met algemene stemmen is aangeno
men, waarbij het kabinet is verzocht een plan van aanpak te ontwikkelen en 
de Kamer daarover te berichten. De minister van Justitie heeft de Kamer een 
plan van aanpak voorgelegd. De voorstellen met betrekking tot de wetgeving 
hadden de instemming van de fractie. De resultaten van het plan van aanpak 
ter zake van de personele gevolgen vond de fractie onbevredigend en ze heeft 
dit in het eindoordeel dat in november I 996 is gegeven naar voren gebracht. 

Leefvormen in het familierecht 
Een ander belangrijk onderwerp was het debat over de leefvormen in het 
familierecht. In mei I 995 bracht de fractie de nota "Familierecht bij de tijd" 
uit. Hiermee startte zij een maatschappelijke discussie over onder andere leef
vormen, ouderschap, adoptie en naamrecht. Deze discussie was nodig omdat 
er de laatste twintig jaar grote veranderingen hebben plaatsgevonden binnen 
de samenleving. Zo zijn er naast het traditionele gezin andere vormen van 
samenleven ontstaan, zoals LAT-relaties, éénoudergezinnen, homo- en lesbi
sche paren, enzovoorts. Omdat het familierecht niet meer aansluit op al deze 
veranderingen en er daardoor voor andere samenlevingsvormen dan het 
huwelijk geen juridische bescherming bestaat, dient de wet te worden aange
past, zo meent de fractie. 

Huwelijk en registratie 
Nadat het kabinet in september I995 zijn nota "Leefvormen in het familie
recht" heeft uitgebracht, debatteert de Tweede Kamer in maart 1996 over het 
familierecht. Het kabinet en de Tweede-Kamerfractie van de PvdA konden 
elkaar vinden als het gaat om uitbreiding van de juridische bescherming naar 
samenlevingsvormen anders dan het traditionele huwelijk. Maar de fractie 
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miste in de kabinetsnota een gelijkstelling van paren van hetzelfde geslacht 
met paren van verschillend geslacht. Gelijkheid is immers een belangrijk 
beginsel voor de PvdA. 
Maar het kabinet koos daar niet voor. Wel wilde het kabinet het mogelijk 
maken dat twee mensen van verschillend geslacht én twee mensen van gelijk 
geslacht zich kunnen laten registreren, waardoor zij dezelfde plichten en 
rechten krijgen als gehuwden, met uitzondering van de relatie tot kinderen. In 
plaats van ouderschap krijgt men, bij registratie, medegezag over de kinderen 
van de partner. 
De fractie is óók voor registratie van partnerschap en medegezag over de kin
deren. Voordeel hiervan is dat dit snel geregeld kan worden. Maar de fractie 
wil verder gaan door het huwelijk, ouderschap en adoptie open te stellen voor 
twee homoseksuelen. Dit is haars inziens in de lijn van artikel l van de 
Grondwet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Verder is uit onderzoek 
gebleken dat een ruime meerderheid van de bevolking vindt dat homoseksu
elen moeten kunnen trouwen. Mogelijke negatieve reacties uit het buitenland 
zijn voor de PvdA geen reden geweest haar standpunt te wijzigen. Wel zal 
onderzocht moeten worden of er internationaalrechtelijke problemen te ver
wachten zijn. 
Samen met D66 heeft de PvdA een motie ingediend waarin het kabinet 
gevraagd wordt een onafhankelijke commissie in te stellen om de juridische 
gevolgen, ook internationaal, van de openstelling van het huwelijk te inven
tariseren. Deze motie werd met een royale meerderheid door de Tweede 
Kamer aangenomen. De VVD stemde verdeeld; het CDA en de klein rechtse 
partijen stemden tegen. Deze motie is door het kabinet uitgevoerd en inmid
dels is de onderzoekscommissie geïnstalleerd. 

Naamrecht 
Ook het naamrecht maakt deel uit van het familierecht. Het kabinet heeft 
voorgesteld de ouders te laten kiezen tussen de naam van de vader óf van de 
moeder. De fractie staat daar achter maar wilde ook hier verder gaan dan het 
kabinet. Indien er geen keuze gemaakt wordt zou een kind de naam van de 
moeder moeten krijgen. Immers, het is dikwijls de vrouw die de zorg voor de 
kinderen heeft en de kinderen na echtscheiding krijgt toegewezen. Voor dit 
laatste was helaas géén meerderheid te vinden in de Kamer en bij géén keuze 
blijft de naam van de vader automatisch doorgegeven. 

Vreemdelingenbeleid 
Het vreemdelingenbeleid is ook het afgelopen jaar, ondanks de aanzienlijke 
daling van de instroom van het aantal asielzoekers, een aanhoudende bron 
van zorg geweest. 
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Binnen de coalitiefracties PvdA en VVD ligt het asielbeleid en met name het 
verwijderingsbeleid, gevoelig. Uitspraken van de VVD omtrent gesloten 
opvang voor illegalen kunnen niet op de steun van de PvdA-fractie rekenen. 
Voor de fractie van de Partij van de Arbeid zal de nadruk blijven liggen op 
een humaan uitzettings- en verwijderingsbeleid. 

Naar verwachting zal het totaal aantal asielzoekers dit jaar beperkt blijven tot 
± 20.000. Vorigjaar was de instroom nog 29.258. Beperking van de instroom 
is het gevolg van een aantal genomen maatregelen zoals verbetering van de 
aanmeldingsprocedure, inwerkingtreding Schengen, wet veilige landen van 
herkomst en veilige derde landen en de internationale ontwikkelingen. 
De aandacht is het afgelopen jaar vooral uitgegaan naar de uitvoering van het 
asielbeleid. Eén van de belangrijkste opdrachten voor 1996 is het op verant
woorde wijze inlopen van de achterstanden bij het IND. De ervaringen uit de 
afgelopen jaren hebben geleerd dat de uitvoeringsorganisaties voorbereid 
moeten zijn op sterke fluctuaties in het werkaanbod. Er moet rekening wor
den gehouden met de noodzaak een buffer te creëren om mogelijke nieuwe 
pieken op te vangen. De fractie van de Partij van de Arbeid steunt de staats
secretaris van Justitie in haar beleid op dit punt. 
Voorts heeft de fractie de staatssecretaris gesteund in de handhaving van het 
zogenaamde driejarenbeleid. Asielzoekers die vanwege de toestand in het 
land van herkomst niet kunnen worden teruggestuurd krijgen een voorlopige 
vergunning tot verblijf. Indien na drie jaar de situatie in het land van herkomst 
nog niet is verbeterd, kan een definitieve verblijfstitel worden verleend. De 
CDA-fractie heeft in juni 1996 een motie ingediend met de strekking deze ter
mijn te verlengen tot vijf jaar. De staatssecretaris heeft zich, met steun van de 
fractie, hiertegen fel verzet. Zij acht het uit humanitair oogpunt ongewenst 
mensen nog langer dan drie jaar in onzekerheid te laten omtrent hun ver
blijfsmogelijkheden. Met een krappe meerderheid is de motie verworpen. 
Voorts heeft de staatssecretaris naar aanleiding van een verzoek van de frac
tie toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken om asielzoekers de moge
lijkheid te geven tot (vrijwilligers-)werk en scholing. 

Bij het regeerakkoord was afgesproken dat aan de Hoge Raad een advies zou 
worden gevraagd omtrent de invoering van het hoger beroep in vreemdelin
genzaken. Inmiddels heeft het kabinet naar aanleiding van dit advies een 
voorstel voor een voorziening in hoger beroep gedaan en aan de Tweede 
Kamer voorgelegd. Ook dit krijgt de steun van de fractie. 
Het terugkeer en uitzettingsbeleid vormt het sluitstuk van de keten. Uitgepro
cedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen dienen ons land te verlaten. 
Vrijwillige terugkeer is mogelijk met ondersteuning van het terugkeerbureau. 

32 



Gedwongen terugkeer levert meer problemen op. De commotie over de mis
lukte uitzetting van een groep Somaliërs heeft duidelijk gemaakt hoe moeilijk 
het is op een goede manier de uitzetting voor te bereiden. De fractie van de 
Partij van de Arbeid heeft naar aanleiding van deze gebeurtenis benadrukt dat 
slechts mag worden uitgezet indien aan de uitzetting op humane wijze gestal
te kan worden gegeven. Dit mag er echter ook niet toe leiden dat de verwach
ting wordt gewekt dat in het geheel niet meer wordt uitgezet. 
De ambtsberichten over de diverse landen van het ministerie van Buitenland
se zaken vormen een belangrijk uitgangspunt voor het te voeren vluchtelin
genbeleid c.q uitzettingsbeleid. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft, 
mede naar aanleiding van de commotie die is ontstaan over het ambtsbericht 
over Iran, aangedrongen op verbetering van de opzet van deze ambtsberich
ten. 

De koppelingswet 
Onlangs is deze wet in de Tweede Kamer behandeld. De koppelingswet is het 
sluitstuk van een aantal maatregelen die al eerder genomen zijn. Het niet-ver
lenen van een Sofi-nummer aan illegalen, de invoering van de Wet Arbeid 
Vreemdelingen en de Identificatieplicht zijn zulke maatregelen. De koppe
lingswet heeft zijn naam te danken aan het feit dat hij handelt over het koppe
len van de verblijfsstatus aan het gebruikmaken van allerlei voorzieningen. 
Ook wordt de koppeling van diverse bestanden, zoals een koppeling tussen 
de bestanden van de sociale dienst en die van de vreemdelingenpolitie met 
deze wet geregeld. Zo kan snel duidelijk worden of iemand rechtmatig of 
onrechtmatig in Nederland verblijft. 
Uit de samenleving kwamen verschillende reacties op het wetsvoorstel. Zo 
wordt de wet weleens inhumaan of discriminerend genoemd. Dat laat de Par
tij van de Arbeid niet onberoerd, maar zij vindt dat de argumentatie voor der
gelijke uitspraken niet overeenkomt met de inhoud van het wetsvoorstel. Om 
dat onjuiste beeld weg te nemen moet het kabinet zorgen voor een goede 
voorlichting. Nadat het kabinet het wetsvoorstel aan de Kamer had aangebo
den, is al een aantal wijzigingen aangebracht. Die werden ingegeven door 
opmerkingen uit de samenleving en uit verschillende fracties in de Tweede 
Kamer. Die wijzigingen betroffen vooral de positie van het onderwijs en de 
gezondheidszorg binnen het koppelingsbeginsel. Met die veranderingen kun
nen kinderen van illegale vreemdelingen tot hun achttiende jaar naar school 
zonder dat de school controle uitoefent op hun verblijfsstatus. Maar het vol
gen van een opleiding is geen reden om niet te worden uitgezet. 
Het onderwerp van de gezondheidszorg heeft veel discussie losgemaakt. In 
het voorstel dat nu behandeld is in de Tweede Kamer noemt het kabinet een 
aantal punten in de gezondheidszorg die onder noodzakelijke zorg wordt ver-
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staan. Het gaat dan om onder andere de huisartsenzorg, zorg rond zwanger
schap en gezondheidszorg aan kinderen zoals dat is vastgelegd in het Verdrag 
voor de Rechten van het Kind. Het voorstel van het kabinet gaat niet zozeer 
over de toegankelijkheid van de zorg zelf maar meer over de financiering 
ervan. Hiertoe wordt een fonds in het leven geroepen. De fractie heeft het 
kabinet gevraagd in ieder geval de kwaliteit van de zorg te garanderen en er 
voor te zorgen dat er geen onnodige bureaucratische wegen bewandeld hoe
ven te worden, zoals het invullen van uitgebreide declaraties en dergelijke om 
voor het fonds in aanmerking te komen. 

III. BUITENLANDS BELEID 

Herijking 
De belangrijkste, algemene discussie over de internationale politiek geduren
de de afgelopen twee parlementaire jaren ging over de zogeheten "herijking 
van het buitenlands beleid". Doel daarvan was de aanpassing, organisato
risch, financieel maar ook beleidsinhoudelijk, van het internationaal beleid 
aan de veranderende internationale situatie. Beleidsinhoudelijk is echter wei
nig veranderd. Het beleid blijft gericht op de behartiging van traditionele 
doelstellingen, en binnen de bekende instituties. Binnen de Europese Unie 
wordt gestreefd naar meer democratisering, verdieping en uitbreiding met 
Midden- en Oost-Europese landen, binnen de NAVO naar een meer gelijk
waardige verhouding tussen Europa en de VS, binnen de VN naar een meer 
efficiënte organisatie. Accenten werden gelegd op de samenwerking in Bene
luxverband en op de bilaterale contacten met Duitsland en Frankrijk. Met 
België en Luxemburg is een gezamenlijk memorandum opgesteld waarin de 
standpunten zijn geformuleerd ten aanzien van de lopende Intergouverne
mentele Conferentie (IGC) over de herziening van het Verdrag van Maast
richt. Dit memorandum vormt het sluitstuk van de debatten die in de Kamer 
hebben plaatsgevonden over de vier regeringsnota's over de uitbreiding van 
de Europese Unie, het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, 
justitie- en binnenlandse-zakenbeleid en de institutionele vormgeving van de 
Unie. De fractie heeft de politieke noodzaak onderschreven van de uitbrei
ding met Midden- en Oost-Europese landen, van de daaraan gerelateerde aan
passing van het institutioneel kader en van de verdere integratie binnen de 
zogeheten tweede en derde pijlers. De fractie heeft ook het standpunt ingeno
men dat het loslaten van de unanimiteitsregel, wat tot nu toe een belemmering 
is geweest voor het voeren van een effectief buitenlands- en veiligheidsbe
leid, een van de resultaten moet zijn van de IGC. 

34 



De samenwerking met Duitsland is verder geconcretiseerd in nauwe contac
ten tussen de regeringsleiders en de oprichting van het Duits-Nederlands 
legerkorps. De beoogde toenadering tot Frankrijk is echter aanzienlijk 
bemoeilijkt door de controverse rond het Nederlands drugsbeleid en de Fran
se kernproeven. Tegen het laatste heeft de fractie zich fel verzet. 

De gevreesde algehele economisering van het beleid als gevolg van de herij
king heeft niet plaatsgevonden, ondanks de nauwere samenwerking tussen 
Buitenlandse zaken en Economische zaken. De invulling van het zogeheten 
nationaal belang dat door het buitenlands beleid behartigd moet worden is 
conform de wensen van het kabinet en de fractie niet beperkt tot handel en 
economie, maar omvat ook kwesties als mensenrechten, democratisering en 
internationale rechtsorde. Met betrekking tot de mensenrechtenpolitiek heeft 
de fractie in de afgelopen jaren verschillende kwesties aan de orde gesteld. Er 
is met succes aangedrongen op een hardere opstelling ten aanzien van onder 
andere de situatie in Turkije, de activiteiten van Shell in Liberia en Heineken 
in Birma. Daarnaast is een discussie geëntameerd over de analyses die door 
Buitenlandse zaken gemaakt worden, de zogeheten ambtsberichten, over de 
mensenrechtensituatie in landen waar asielzoekers vandaan komen. In de 
nieuwe ambtsberichten komt, mede op aandrang van de fractie, vanaf 1996 
ook de mening van non-gouvernementele organisaties als Amnesty Interna
tional aan bod. Met betrekking tot de niet onomstreden toelating van Rusland 
tot de Raad van Europa heeft de fractie gemeend dat deze wel plaats moet vin
den; de dialoog met Rusland over democratie en mensenrechten kan veel 
effectiever binnen dan buiten dit forum worden gevoerd. 

De meest ingrijpende verandering als gevolg van de herijking, voltooid in 
1996, betrof de organisatorische herindeling van het ministerie van Buiten
landse zaken in nieuwe regionale directies, themadirecties en forumdirecties. 
Hiermee wordt beoogd een bundeling van kennis en expertise te bewerkstel
ligen, omwille van het formuleren en implementeren van een meer geïnte
greerd beleid. Wat de implementatie betreft is gekozen voor een model van 
decentralisatie, waarbij aan de ambassades grotere bevoegdheden worden 
toegekend, voornamelijk op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. 
Met betrekking tot de financiën is ervoor gekozen om verschillende uitgaven 
in een nieuwe budgettaire vorm onder te brengen, die een omvang zal hebben 
van I, l % van het Bruto Nationaal Product en als leidraad zal fungeren voor 
de jaarlijkse begrotingsopstelling. Binnen deze Homogene Groep Internatio
nale Samenwerking vallen de ODA-middelen (0,8 % van het BNP) en uitga
ven voor beleidsintensivering, waaronder de hulpprogramma's voor Midden
en Oost-Europa. Bij ontwikkelingssamenwerking is daarmee de ODA-inzet 
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gegarandeerd, waarbij het hulpbeleid meer dan in het verleden geconcen
treerd zal worden op de meest behoeftige landen. De herijking heeft het idee 
van "ontschotting" van beleid, zoals geformuleerd in de nota "Een wereld in 
geschil" van minister Jan Pronk, uitgewerkt. Meer aandacht is gekomen voor 
conflictpreventie en conflictbestrijding. Verder zijn er voorzichtige stappen 
genomen voor een intensiever internationaal milieubeleid. 

Onze fractie heeft zich in de discussies ter voorbereiding van de topbijeen
komsten van de Verenigde Naties over sociaalbeleid en de positie van vrou
wen sterk ingezet voor human development en sociale ontwikkeling. De op 
de Sociale Top in Kopenhagen gemaakte afspraken over het zogeheten 
20/20-initiatief, dat wil zeggen dat minstens 20 procent van de begroting van 
ontwikkelingslanden en donoren besteed moet worden aan basis-sociale 
voorzieningen, worden nu vertaald in het Nederlands ontwikkelingssamen
werkingsbeleid. 

Bij Defensie is de uitvoering van de beleidslijn die uiteengezet werd in de 
"Prioriteitennota" van het vorige kabinet voortgezet. Met instemming van de 
fractie is in het kader van de beleidsintensivering uit de herijking extra finan
ciële middelen aan Defensie toegekend om dit ook mogelijk te maken. Een 
belangrijke stap, waarvoor door de fractie al eerder werd gepleit, was de 
beslissing om de overgang naar een beroepsleger met een jaar te versnellen. 
Deze zal per I januari 1997 een feit zijn. 

Bosnië-Herzegowina 
De belangrijkste gebeurtenis in deze periode was de val van Srebrenica in 
Bosnië-Herzegowina. De val van de enclave is gepaard gegaan met de moord 
op duizenden Bosnische moslims. Hiernaar loopt nog een onderzoek door de 
VN. Tegen de politiek-verantwoordelijken, de Servische leiders Karadzic en 
Mladic, is een internationaal arrestatiebevel uitgebracht dat nog steeds niet is 
uitgevoerd. Naar de mening van de fractie moet dit deel uitmaken van de 
taken die aan IFOR-II worden opgedragen, na de beëindiging van IFOR eind 
1996. 

De val van Srebrenica heeft anderzijds tot een verharding van de opstelling 
van de internationale gemeenschap geleid, wat uiteindelijk heeft geresulteerd 
in de vredesakkoorden van Dayton. Aan de luchtacties waarmee deze vrede is 
afgedwongen heeft Nederland een belangrijke bijdrage geleverd, met instem
ming van de fractie. Ook aan deNAVO-operatie IFOR doet Nederland mee. 
Tegen alle ontgoocheling in na Srebrenica is dus gekozen voor een blijvende 
Nederlandse presentie in Bosnië. Deze zal ook na beëindiging van IFOR 
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voortgezet moeten worden. Wat de bijdragen aan vredesoperaties in het alge
meen betreft blijft de fractie van mening dat die niet beperkt moeten worden 
tot onze eigen Europese regio. Operaties in NAVO-verband verdienen welis
waar de voorkeur, vooral als het om grootschalige acties gaat, maar indien 
nodig moet ook in VN-kader kunnen worden opgetreden. 

Srebrenica heeft tegelijkertijd tot een nog niet afgeronde discussie geleid over 
de rol van de internationale gemeenschap en de Nederlandse VN-soldaten bij 
de bescherming van deze moslimenclave. In eerste instantie vonden na de 
debriefing door het ministerie van Defensie in de Kamer overleggen en een 
afsluitend plenair debat plaats. De constante stroom aan nieuwe informatie 
over het optreden van Dutchbat en de vermeende afspraken die internationaal 
zouden zijn gemaakt om Srebrenica te laten vallen, heeft de discussie echter 
doen heropenen. Van de zijde van de fractie en de meeste andere fracties is 
gevraagd om een internationaal onderzoek te laten verrichten naar deze 
zaken. Het kabinet is na gesprekken die gevoerd zijn in de VN en met de leden 
van de VN-Veiligheidsraad tot de conclusie gekomen dat een dergelijk 
onderzoek niet op internationale medewerking zou kunnen rekenen. Als 
tweede optie is daardoor gekozen voor het inschakelen van het RIOD voor 
een onderzoek naar de nationale en internationale besluitvorming. De fractie 
heeft daarmee ingestemd, maar duidelijk gemaakt dat dit onderzoek de gehe
le periode tussen het VN-besluit tot instelling van de veiligheidszone in Sre
brenica en diens val zou moeten beslaan. Bovendien diende de regering te 
garanderen dat alle medewerking aan het RIOD zou worden verleend. De 
fractie heeft voorts benadrukt dat parlementaire betrokkenheid gedurende het 
hele onderzoekstraject van het RIOD essentieel zal zijn. Afhankelijk van het 
verloop van het onderzoek door het RIOD zal die parlementaire betrokken
heid verder moeten worden ingevuld. 

IV. RUIMTELIJK BELEID 

l.MJLJEU 

Klimaatbeleid 
De klimaatproblematiek, de verandering van het klimaat als gevolg van men
selijk ingrijpen (met name C02-uitstoot), staat al geruime tijd op de milieu
agenda. Het gaat om een hardnekkige problematiek, die nauw samenhangt 
met economische groei, groei van de wereldbevolking, mobiliteitsgroei, 
enzovoorts. Naar aanleiding van blijvend verontrustende berichten nam de 
PvdA-fractie eind 1995 het initiatieftot een eigen onderzoek door de Kamer, 
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als onderbouwing van het debat met de regering over het klimaatbeleid. In de 
eerste helft van 1996 heeft een tijdelijke commissie, onder leiding van GPV
lid Van Middelkoop, tientallen deskundigen gehoord over oorzaken, effecten 
en mogelijke beheersmaatregelen met betrekking tot de klimaatverandering. 
Het mondde uit in een lijvig rapport, waarin de commissie concludeert dat het 
niet langer gaat over de vraag óf er een klimaatsprobleem is, maar over de 
vraag wát we er aan doen. De Tweede Kamer schaarde zich unaniem achter 
de conclusies van haar commissie en spoorde de regering aan om ambitieuze 
doelen én maatregelen voor te bereiden. Hoewel die in de eerste plaats inter
nationaal van aard zullen zijn, heeft de PvdA-fractie aangedrongen op maat
regelen die Nederland sowieso kan nemen zonder directe consequenties voor 
de concurrentiepositie. Het optreden van de Kamercommissie heeft de rege
ring ongetwijfeld verder aangespoord in het treffen van maatregelen. De ver
ontrustende mededeling van het RIVM, in september 1996, dat de doelen 
voor C02-reductie in 2000 steeds verder uit beeld geraken door de snel toe
genomen economische groei, heeft het kabinet doen besluiten 750 miljoen 
gulden extra uit te trekken voor C02-reductie. 

Lokale milieulasten en variahilisering 
Omdat de lokale milieulasten (reinigingsheffingen, water- en riooltarieven) 
in de afgelopen jaren flink zijn opgelopen, besloot de fractie in de loop van 
1995 aandacht te vragen voor de consequenties daarvan voor de portemonnee 
van de burger én voor de vraag in hoeverre eigenlijk de vervuiler betaalt. Bij 
de behandeling van de begroting van VROM voor 1996 werden door de 
PvdA, bij motie, voorstellen gedaan om de tarieven meer te variabiliseren, dat 
wil zeggen te koppelen aan het vervuilende gebruik. Meer afval, meer reini
gingsheffing, en meer watergebruik, meer zuiveringsheffing en meer riool
rechten (ook wel waterspoor genoemd). Hoewel het kabinet op zichzelf wei
nig moeite had met deze voorstellen, plaatste het twee kanttekeningen: het 
druist in tegen het streven naar lokale autonomie en er bestaan technische 
belemmeringen voor (grootscheepse) doorvoering van zo'n nieuw systeem. 
Voor zover er problemen zijn qua juridische regelgeving of voorlichting, zeg
de het kabinet toe hieraan te zullen werken. Tijdens de Algemene Beschou
wingen in september 1996 is door fractievoorzitterWallage nogmaals aange
drongen op bovenstaand beleid. Mocht dat onverhoopt toch niet uitvoerbaar 
blijken, dan bepleit de fractie een benadering van sterkste schouders en 
zwaarste lasten. Dat wil zeggen een dekking van het vaste deel van de 
heffingslasten uit de algemene middelen en slechts het resterende uit bijdra
gen van gebruikers. 
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Vergroening belastingstelsel 
Sinds 1992 bestaat de Wet Belastingen op Milieu grondslag, op basis waarvan 
de grondwaterheffing, de brandstoffenbelasting en de afvalstoffenheffing zijn 
ingevoerd. In het regeerakkoord van het paarse kabinet werd een kleinver
bruikersheffing op gas en elektriciteit overeengekomen. De opbrengsten 
daarvan worden ingezet voor een verlaging van de belastingen op arbeid. Er 
is, kortom, sprake van een verschuiving van de belasting op arbeid naar belas
ting op milieu. De PvdA-fractie ondersteunt krachtig deze vergroening van 
het belastingstelsel. Verder heeft de fractie al enkele jaren geleden het initia
tief genomen tot vrije afschrijving van investeringen in milieuvriendelijke 
projecten (V AMIL) en fiscale bevoordeling van beleggingen in zogeheten 
groenprojecten. Met andere woorden, de PvdA heeft al een hele tijd het voor
touw in het proces van vergroening van het belastingstelsel. Onder verant
woordelijkheid van Financiën is de werkgroep Vergroening Fiscaal Stelsel al 
enige tijd bezig de opties voor nieuwe maatregelen te inventariseren. De 
PvdA zal de resultaten daarvan nauwkeurig volgen en concrete voorstellen 
doen. 

Afvalbeleid 
Afvalbeleid stond diverse keren en in verschillende vormen op de politieke 
agenda: successen, problemen en de toekomst domineren het beleidsterrein. 
Aan de hand van een Tienjarenprogramma Afval steunt de PvdA de minister 
in haar politiek een "krappe capaciteit" te plannen voor verbrandingsinstalla
ties. Omdat steeds meer afval hergebruikt wordt, slinkt de afvalberg elk jaar 
een beetje en hoeven er geen nieuwe verbrandingsgevaarten bij te komen. Al 
het brandbaar afval komt in de bestaande installaties terecht, zodat de ovens 
op vollast kunnen draaien, omdat de minister een stortverbod uitvaardigde. 
Dat roept wel weer nieuwe problemen op bij de exploitatie en nazorg van 
bestaande en recent gesloten stortplaatsen. Sanering van oude stortplaatsen 
moet in een later stadium aan de orde komen. 
Verbranding van afval bracht vaak giftige dioxines in de lucht, maar de 
Nederlandse installaties voldoen ondertussen aan de strengste normen. Ver
brandingsresten, bijvoorbeeld vliegas, mogen gebruikt worden als bouwstof
fen indien ze voldoen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit Definitiepro
blemen blijven de gemoederen bezig houden, vooral bij import- en export van 
(afval-)goederen. Maar ook verbranding van afval in andere ovens onder het 
mom van "secundaire brandstof' dient zorgvuldig in de gaten gehouden te 
worden. 
Binnenkort verwachten we een tweede convenant Verpakkingen, dat nadruk
kelijker dan het vorige de producentenverantwoordelijkheid als uitgangspunt 
heeft. Over de toekomst van afvalland ligt een rapport van de commissie-
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Epema-Brugman op tafel. Het bevat voorstellen voor een verdeling van 
bevoegdheden en wijst op de gevolgen van openstelling van Europese bin
nengrenzen voor goederen. De milieuhygiënische verwerking van ons afval, 
die steeds beter verloopt, gaat jammer genoeg niet samen met lagere prijzen 
en dus goedkopere afvalstoffenheffingen. 

Milieu en economie 
Al kort na het aantreden van het kabinet-Kok klonk uit de richting van de 
ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke orde
ning en Milieu het pleidooi voor een systematische integratie van milieu en 
economie, meer in het bijzonder een pleidooi voor loskoppeling van econo
mische groei en groei van de milieuvervuiling. Een groot project Milieu en 
Economie werd gestart, hetgeen maart 1997 moet uitmonden in een kabinets
nota. Deze nota moet een kader bieden voor het macro-economisch beleid op 
langere termijn, dus over de eeuwgrens heen. De PvdA-fractie heeft dit ini
tiatief vanaf het begin verwelkomd, maar wil tegelijkertijd het initiatief niet 
geheel overlaten aan de betrokken ministeries. Al tijdens de begratingsbe
handelingen van EZ en VROM over hetjaar 1997 zijn door de fractie "piket
paaltjes" geslagen. Daarbij is duidelijk gemaakt dat de discussie over milieu 
en economie niet mag worden verengd tot een discussie over uitsluitend 
win/win-situaties. Fundamentele keuzen zijn noodzakelijk om de relatie tus
sen milieu en economie blijvend gezond te houden, technologische oplossin
gen zijn daarbij even vanzelfsprekend als veranderingen in consumptiepatro
nen. De fractie wil in het debat naar aanleiding van de kabinetsnota het initia
tief naar zich toetrekken. Ter voorbereiding daarvan organiseert zij eind 1996 
een eerste workshop. 

2. LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ 

Dynamiek en vernieuwing 
Eind 1995 vond het Kamerdebat plaats over de omvattende beleidsnota 
"Dynamiek en vernieuwing" van LNV-minister Van Aartsen. De fractie gaf 
voluit steun aan de inzet: stimuleren van het proces van heroriëntatie van de 
landbouw op een veranderende omgeving. De liberale bewindsman gaat 
daarbij ver in het centraal stellen van de markt als sturend mechanisme. De 
PvdA-fractie legde nadruk op de noodzakelijke betrokkenheid van de over
heid als het gaat om sociale randvoorwaarden, natuur, milieu, dierenwelzijn, 
openluchtrecreatie en leefbaarheid van het platteland. Sinds de nota door de 
Kamer is aangenomen, heeft de minister een en ander uitgewerkt voor deel
terreinen: het kennis- en innovatiebeleid, het subsidiebeleid, het structuurbe
leid, enzovoorts. Veel aandacht gaat momenteel uit naar de vertaling van de 
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vernieuwingsprincipes in het gewenste Europese landbouwbeleid. Een gelei
delijke confrontatie van de Europese landbouw met wereldmarktontwikke
lingen kan niet worden uitgesteld. Dat betekent naar de mening van de fractie 
overigens niet dat de landbouwmarkt niet langer een stabilisatiemechanisme 
behoeft. Onzes inziens zal het volledig loslaten van productiebeheersende 
maatregelen leiden tot aanhoudende instabiliteit van vraag en aanbod en daar
mee van inkomens op agrarische bedrijven. Met onaanvaardbare sociale 
gevolgen op het platteland. Met deze uitgangspunten heeft de PvdA in de nota 
"Aanzetten tot een vernieuwd Europees landbouwbeleid" de contouren van 
zo'n nieuw beleid geschetst. 

Mest- en ammoniakbeleid 
Nadat de ministers Van Aartsen en De Boer kort na hun aantreden besloten 
om het mest- en ammoniakbeleid te herijken, duurde het tot de zomer van 
1995 alvorens zij met hun "Integrale Notitie" voor de dag kwamen. De coali
tie had, op initiatief van de PvdA-fractie, in juni 1995 een voorlopig akkoord 
op hoofdlijnen gesloten waarvan de kernpunten zijn terug te vinden in de 
Integrale Notitie. In december 1995 legde de Kamer het beleid vast: op (mid
dellange) termijn moeten alle agrarische bedrijven aangifte doen van hun 
mineralenverlies (fosfaat en stikstof). Boven een in de tijd steeds strenger 
wordende norm moeten zij een heffing betalen. Ondanks stevige boerenacties 
in het najaar van 1995 steunde de Kamer het kabinetsvoorstel om in de perio
de tot 2008/10 uit te komen bij zeer stringente milieunormen. Op aandringen 
van de PvdA-fractie werd een aantal elementen toegevoegd: naast heffingen 
komen er ook premies voor agrariërs die ónder de norm presteren, omdat ook 
kunstmest bijdraagt aan mineralenverliezen moeten ook plantaardige secto
ren een mineralenaangifte doen, er komen per provincie 20 voorbeeldbedrij
ven waarop valt te zien hoe normen gehaald kunnen worden. Bovendien stel
de het kabinet 475 miljoen gulden voor de komende jaren ter beschikking om 
het noodzakelijke proces van sanering en herstructurering in de veehouderij 
te stroomlijnen. 

Natuurbeleid 
De fractie heeft onverminderd gewerkt aan voortzetting en uitwerking van 
het natuurbeleid, waarbij vormen van differentiatie meer aandacht krijgen. 
De Ecologische Hoofd Structuur (EHS) uit het Natuurbeleidsplan blijft de 
leidraad, terwijl in het overige "witte" gebied een grote rol is weggelegd voor 
agrarische natuurbeheer. Na jarenlange ervaringen is het "oude" relatienota
beleid op steeds meer plaatsen aan z'n grenzen gekomen en vindt er flexibili
sering plaats. Zo wordt, mede op aandringen van de PvdA-fractie, geëxperi
menteerd met vormen van natuurproductiebeloning. Reserves heeft de fractie 
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nog bij de beleidswijziging van de minister, ingezet in de begroting 1997, die 
neerkomt op minder verwerving van grond voor natuurdoelen en méér lang
lopende beheersovereenkomsten met particulieren. Naast de vertrouwde par
ticuliere natuurbeschermingsorganisaties komen er aldus ook minder gepro
fessionaliseerde beheerders; de resultaten van enige experimenten moeten 
aangeven of dit een goede weg is. 

3. VERKEER EN WATERSTAAT 

Mobiliteitsbeleid 
De uitvoering van het in 1991 vastgestelde Structuurschema Verkeer en Ver
voer (SVV) blijft de kern van het gevoerde mobiliteitsbeleid. De doelstellin
gen van dit beleid zijn onomstreden. Enerzijds moet de bereikbaarheid, voor
al van onze economische centra, worden gewaarborgd, anderzijds moet 
omwille van milieu en leefbaarheid de groei van de automobiliteit worden 
teruggedrongen. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in een beleid onder 
andere gericht op een selectieve aanleg van nieuwe weginfrastructuur, het 
duurder maken van het gebruik van de (personen-)auto en het stimuleren van 
fiets en openbaar vervoer. 
De uitvoering van het SVV verloopt moeizaam. Van een echte trendbreuk is 
nog geen sprake. Daarom stelde de PvdA bij de behandeling van de begroting 
1995 voor het SVV te reactiveren. Zo moet het parkeerbeleid worden ver
sterkt en moet verbreding van wegen vooral ten behoeve van vrachtverkeer 
en openbaar vervoer plaatsvinden. 
Op ons initiatief sprak de Tweede Kamer in meerderheid uit dat rekeningrij
den zo snel mogelijk moet worden ingevoerd. Met dit systeem, dat inmiddels 
ook door de Europese Commissie omarmd is, kan het autorijden worden 
belast, gedifferentieerd naar plaats en tijd. De ontwikkeling ervan heeft ech
ter toch nog zoveel haken en ogen dat uitvoering pas na de eeuwwisseling 
mag worden verwacht. 

Schiphol, Betuwelijn en Hogesnelheidslijn 
Een onderdeel van het verbeteren van de bereikbaarheid van Nederland vor
men de plannen voor de aanleg van de Betuwelijn, de HSL en een vijfde baan 
voor Schiphol. De Tweede Kamer had reeds ten tijde van het kabinet-Lub
bers/Kok ingestemd met de aanleg van de Betuwelijn. Volgens de voorstan
ders van de lijn, PvdA en CDA, zou met het nieuwe spoor niet alleen de eco
nomische positie van de nieuwe haven worden versterkt, maar zou het ook 
een milieumaatregel zijn. Op termijn immers zou een substantieel deel van 
het lange-afstandsvervoer niet meer met de vrachtauto maar met de trein kun
nen gaan. De nieuwe coalitiepartners van de PvdA dachten daar een slag 
anders over. -
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Er volgde een nieuwe discussie, waarbij nut en noodzaak van de Betuwelijn 
nu ook door D66 en VVD werden bevestigd, maar belangrijke wijzigingen in 
de wijze waarop werden aangebracht. Vooral op ons initiatief werd besloten 
tot ondertunneling van een groot deel van het landschappelijk kostbare Rijn
strangengebied. Voorts kreeg de regering de opdracht te gaan onderzoeken 
hoe meer vracht op de trein kan worden gekregen. De nota die hiervan het 
resultaat is, verscheen met Prinsjesdag 1996. 

Ook bij het Tweede-Kamerdebat over Schiphol ging de discussie bovenal 
over de verhouding milieu en economie. De inzet van de PvdA was dat de 
wenselijke rem op de groei van het luchtverkeer niet bereikt kan worden door 
een stijging van het gebruik van Schiphol onmogelijk te maken. Dat wil zeker 
niet zeggen dat Schiphol onbeperkt moet kunnen groeien: geluidshinder en 
problemen met de aan- en afvoer van passagiers en werknemers geven de 
grens aan. 
Op initiatief van de PvdA is, naast de grens die aan de geluidshinder is 
gesteld, ook vastgelegd dat de luchthaven per jaar niet meer dan 44 miljoen 
passagiers mag verwerken. Dit betekent dat de nieuw aan te leggen vijfde 
baan niet ten volle zal kunnen worden benut. Die vijfde baan overigens is op 
korte termijn wenselijk omdat daarmee, ervan uitgaande dat ook met het hui
dige banenstelsel groei plaatsvindt, de geluidshinder kan worden geredu
ceerd. 

Voor het derde grote infrastructuurproject, de HSL Amsterdam - Parijs, 
bevestigde de regering de keus van haar voorganger voor een tracé ten oosten 
van Zoetermeer. De fractie sprak zich ruim voor de start van het Kamerdebat 
over de HSL, dat na de afronding van dit verslag plaatsvond, uit voor aanleg 
in Zuid-Holland van de zogeheten Bos-variant, waarbij de lijn gebundeld 
wordt met autosnelwegen. 

Verzelfstandiging en verzakelijking van het openbaar vervoer 
Nadat tijdens de vorige kabinetsperiode reeds het principebesluit was geno
men de NS te verzelfstandigen, stuurde minister Jorritsma het na langdurig 
onderhandelen met de NS verkregen overgangscontract naar de Kamer. Dit 
contract, dat loopt tot 2000, bevat bepalingen waaraan het spoorbedrijf moet 
voldoen en regelt de boedelscheiding: de infrastructuur blijft in beheer bij het 
rijk, het exploitatiebedrijf wordt een commerciële onderneming. De exploita
tiesubsidies zullen in 2000 zijn gestopt. Wel zal de overheid dan nog geld 
moeten uittrekken voor de zogenaamde onrendabele lijnen. 
De Kamer maakte zich vooral zorgen over deze lijnen en sprak uit dat hier
voor voldoende geld beschikbaar moest zijn. Verder stelde de Kamer grenzen 
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aan de tariefvrijheid die NS inmiddels heeft en beperkte ook de mogelijkhe
den stations te sluiten. 
De PvdA is niet tegen aanbesteding van onrendabele lijnen in de periferie, 
maar is wel tegen concurrentie op het rompnet, waar de minister geleidelijk 
naar toe wil. De kans dat er dan sprake zal zijn van het "krenten-uit-de-pap
fenomeen" is wat ons betreft te groot. 

Ook voor het stads- en streekvervoer is sprake van verzakelijking en invoe
ring van concurrentie. De regering wil overgaan tot aanbesteding van dit 
openbaar vervoer, waarbij bedrijven concessies krijgen voor bijvoorbeeld 
vijf jaar. Zij meent dat dat kan leiden tot een effectiever en efficiënter open
baar vervoer. 
De PvdA stelde een groot aantal kritische vragen over deze kwestie. Zo vroe
gen wij ons af wat er na vijf jaar met het personeel zou gebeuren. Het kan toch 
niet zo zijn dat duizenden tijdelijke contracten zouden krijgen. Grote proble
men zag een Kamermeerderheid bij aanbesteding van het openbaar vervoer in 
de drie grote steden. 
De discussies over de mogelijke concurrentie spelen zich af in een tijd waar
in jaarlijks op het openbaar vervoer wordt bezuinigd. De PvdA-fractie heeft 
zich de afgelopenjaren telkens verzet tegen de grote omvang van de bezuini
gingen. Toen in 1991 de jaarlijkse kortingen op de exploitatie-uitkeringen 
begonnen was het met de efficiency van de bedrijven droevig gesteld. Inmid
dels is de bureaucratie sterk teruggedrongen en hebben de bezuinigingen 
vooral minder openbaar vervoer als effect. Dat effect wil de PvdA voorko
men. 

Rivierdijkverzwaringen 
In de winters van 1993/94 en 1994/95 vond een enorme afvoer van water via 
de grote rivieren plaats. In Limburg overstroomden woongebieden en in het 
rivierengebied dreigden dijkdoorbraken. Er was de periode daarvoor fors 
bezuinigd op dijkverzwaring. Voorts was er een jarenlang maatschappelijk 
debat over een meer 1andschapsvriendelijke aanpak. 
Na de bijna-ramp kwam het kabinet met het Delta-plan grote rivieren, dat 
beoogt op korte termijn de meest kwetsbare dijkvakken te versterken. Daar
bij worden de normale wettelijke procedures voor een specifiek benoemd 
aantal dijkvakken bekort. De PvdA heeft van harte met het plan en het bijbe
horende wetsontwerp ingestemd, maar stelde als voorwaarden dat zoveel 
mogelijk landschapsvriendelijk moest worden gewerkt en dat alleen de meest 
kwetsbare dijken op de lijst mochten staan. Voor het overige zal men zich 
weer aan de normale (inspraak en beroeps-)procedures moeten houden. 
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4. VOLKSHUISVESTING 

Huurbeleid en individuele huursubsidie 
Meteen bij aanvang van deze regeerperiode werd de Tweede Kamer gecon
fronteerd met een foutieve interpretatie van de huursubsidieregeling. die leid
de tot hele lage subsidiebedragen. Alhoewel deze fout hersteld is, werd dus 
meteen al duidelijk dat het huidige systeem van individuele huursubsidie nau
welijks meer te begrijpen was, en nauwelijks meer rechtvaardig te noemen 
was. De toon was gezet: het roer moest om. Om hiervoor de benodigde ruim
te te scheppen, kwam de PvdA-fractie in het geweer tegen alle voorgestelde 
bezuinigingen die boven het regeerakkoord uitgingen. De woonlasten bleven 
stijgen, met name omdat het systeem van kwaliteitskortingen het onmogelijk 
maakte om het steeds hogere huurniveau door de huursubsidie op een aan
vaardbaar niveau te brengen. 
Steeds meer onderzoeken wezen op de toename van de ruimtelijke tweede
ling (segregatie) die hiervan het gevolg is. De PvdA heeft de regering door 
middel van een motie opgeroepen met voorstellen te komen om deze segre
gatie aan te pakken. 
Onder druk van deze ontwikkelingen kondigde staatssecretaris Tommei een 
herziening van het huursubsidie-instrumentarium aan. 
De PvdA-fractie kwam, ter voorbereiding op de discussie over de huursubsi
die, met een eigen nota "Een ongedeelde stad". Hierin werden onder andere 
voorstellen gedaan om bij hoge huren de huursubsidie flink te verhogen, door 
het aanpassen van de kwaliteitskorting. Ook voor alleenstaanden werden 
maatregelen voorgesteld. Deze voorstellen gingen veel verder dan wat Tom
mei in zijn nota voorstelde. 
Het debat hierover is op hoogspanning gevoerd. Uiteindelijk heeft de PvdA 
een meerderheid van de Kamer achter het gros van haar voorstellen weten te 
verenigen. Veel van deze moties zijn overgenomen door de regering. 
Per I juli 1997 kan driekwart van de huursubsidie-ontvangers een flinke ver
hoging van de huursubsidie tegemoet zien. 

Ten aanzien van het huurbeleid heeft de PvdA-fractie de marges voor ver
huurders zoveel mogelijk proberen te beperken. Dit is, door gebrek aan steun 
van de andere fracties, niet altijd gelukt. Uiteindelijk is de maximale huur
verhoging beperkt gebleven tot 6,5%, in plaats van de binnen de bruterings
afspraken voorziene 7 ,5%. De verplichting om bij huurverhogingen boven de 
2,8% een motivatie hiervoor aan de huurders te sturen, is uiteindelijk door 
tegenstemmen van VVD en CDA in de Eerste Kamer gesneuveld. Na lang 
aandringen van de PvdA is Tommei met de woningcorporaties overeengeko
men om de verplichting minimaal 3,5% huurverhoging over het hele bezit te 
realiseren, te versoepelen in verband met de lagere inflatie. 
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Uiteindelijk is de gemiddelde huurverhoging tijdens deze regeerperiode 
gezakt van 5,2% in 1994 naar 4,1% in 1996. 
De PvdA blijft aandacht vragen voor de betaaibaarheid in bepaalde wijken en 
buurten, en het segregatie-effect hiervan. 

Huurdersinvloed 
Een belangrijke lacune in de uitvoering van de onder het vorige kabinet inge
zette herordening van de volkshuisvesting vormt het ontbreken van daadwer
kelijke huurdersinvloed. Sociale verhuurders hebben in de nieuwe ordening, 
alle goede bedoelingen ten spijt, een belang bij huurverhogingen ten behoeve 
van de bedrijfsvoering. Daarom is het onontbeerlijk dat huurders zelf zeg
genschap krijgen over het beleid van hun verhuurder. Alhoewel iedereen het 
hier eigenlijk wel over eens is (zoals gezegd maakte het deel uit van de heror
dening) is het kabinet nog niet veel verder gevorderd met de uitvoering. Daar
om heeft de PvdA-fractie al vrij vroeg in deze kabinetsperiode zelf een initia
tiefwetsvoorstel ingediend, dat beoogt huurders meer invloed te geven. 
Dit wetsvoorstel is momenteel bij de Kamer in behandeling. In de tussentijd 
zijn er veel vormen van overleg gegroeid, die we met het Wetsvoorstel niet 
voor de voeten willen lopen. Een aantal vormschriften zullen daarom uit het 
wetsvoorstel geschrapt worden. De verplichting tot overleg blijft echter over
eind. 

Positie van gemeenten 
Tijdens deze kabinetsperiode speelde de WEL-affaire, waarbij eens te meer 
bleek dat er in de verhouding rijk - gemeenten - corporaties nogal wat aan de 
hand is. Het nieuw opgezette instrumentarium na de herordening, het Besluit 
Beheer Sociale Huursector, bleek en blijkt te onduidelijk en te beperkt om de 
benodigde helderheid te scheppen wie waarvoor verantwoordelijk is. De 
Algemene Rekenkamer heeft forse kritiek op het financieel toezicht door 
gemeenten en rijk. 
De PvdA heeft deze twee jaar regelmatig aangedrongen op helderheid. Het 
BBSH moet zodanig worden herzien, dat de verantwoordelijkheid van 
gemeenten voor het lokale volkshuisvestingsbeleid ook werkelijkheid kan 
worden. Binnenkort zijn de regeringsvoorstellen te verwachten. 

Het probleem van de steden 
Armoede, werkloosheid en ruimtelijke segregatie zijn door dit kabinet én 
door de Kamer duidelijk op de politieke agenda gezet. Staatssecretaris Tom
mei is opgeroepen om binnen de volkshuisvesting met instrumenten te komen 
om te voorkomen dat, door de zuigkracht van de VINEX-gebieden (de nieu
we woonwijken die de komende jaren gebouwd gaan worden), de "arme" 
wijken steeds armer worden omdat de rijkeren wegtrekken. 
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Bij de begroting 1997 is een mager instrumentarium gepresenteerd, waardoor 
het bouwen van woningen voor meer draagkrachtigen in de arme wijken een 
stimulans moet krijgen ("herstructurering"). Naar de mening van de PvdA is 
dit slechts één van de benodigde maatregelen, waarvoor bovendien veel te 
weinig geld wordt vrijgemaakt. 

Van huur naar koop 
Al deze ontwikkelingen maken het naar de mening van de PvdA noodzake
lijk, dat de volkshuisvesting een stap verder getild wordt. Om problemen van 
betaaibaarheid en segregatie het hoofd te bieden, en om tegelijkertijd de 
betrokkenheid van huurders bij wat er met hun woning en woonomgeving 
gebeurt te vergroten, is een nieuwe visie nodig. 
De PvdA heeft deze visie ontwikkeld en gepresenteerd in de nota "De koop
woning bereikbaar; een sociale koopsector voor lagere inkomens". Ze behelst 
voorstellen om het lagere inkomensgroepen mogelijk te maken op een ver
antwoorde wijze een woning te kopen. Veelal gaat het daarbij om hun huidi
ge huurwoning. Voorgesteld worden een financieel instrumentarium (Indivi
duele Koopbijdrage) en collectieve garanties voor onderhoud. In reactie op 
de vele commentaren is het plan bijgesteld. Er is samen met de Nationale 
Hypotheekgarantie een constructie bedacht, die financiële risico's voor 
kopers zeer sterk terugbrengen. Op de corporaties wordt opnieuw een groot 
beroep gedaan constructief mee te werken aan verdere uitwerking van het 
plan, dat ook voor de sociale huursector positieve gevolgen zal hebben. 
Gemeenten krijgen in het plan het voortouw bij het bepalen van de spreiding 
van huur- en koopwoningen op een wijze, die de segregatie naar inkomen 
voorkomt. Het plan, inclusief een bijbehorend wetsvoorstel, zal de komende 
twee jaar een grote rol spelen in het volkshuisvestingsdebat. 

V. ZORG EN ONTWIKKELING 

1. ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN 

De afspraken in het regeerakkoord over een zelfstandigere rol voor de scho
len en een gedifferentieerder stelsel van hoger onderwijs leidden tot een aan
tal ingrijpende voorstellen van het kabinet. 

Een meer zelfstandige school 
Het uitgangspunt om scholen beter toe te rusten om zelfstandig te kunnen 
opereren, de gemeente een sterkere rol te geven in het onderwijsbeleid en 
ondoelmatigheden als gevolg van de verzuiling aan te pakken, mondde uit in 
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de zeven zogenaamde "paarse wetsvoorstellen". De belangrijkste daarvan 
zijn: nieuwe bestuursvormen in het openbaar onderwijs, de decentralisatie 
van de huisvesting, de overheveling van het achterstandsbeleid van het rijk 
naar de gemeente, en afschaffing van de roemruchte overschrijdingsregeling. 
De fractie beoordeelde de voorstellen welwillend, maar kritisch. Mede door 
de positieve opstelling van bijna alle fracties in de Kamer kwam het tot een 
voortvarende behandeling. Soms was de fractie zeer kritisch, zoals bij de 
decentralisatie van de huisvesting, waarbij vooral de gevolgen voor de finan
ciën van de gemeente zorgen baarde. Ten aanzien van het wetsvoorstel om 
samenwerkingsscholen mogelijk te maken ontstonden er ernstige aarzelingen 
over de wijze waarop het kabinet daaraan vorm wilde geven. Uiteindelijk 
werden met uitzondering van het laatstgenoemde wetsvoorstel, alle paarse 
wetsvoorstellen goedgekeurd danwel tot een afrondend stadium van behan
deling gebracht. 

Hoger onderwijs en studiefinanciering 
De kabinetsplannen voor het hoger onderwijs en de studiefinanciering wer
den door de fractie met grote terughoudendheid bejegend. Hoewel beargu
menteerd met de stelling dat differentiatie in het hoger onderwijs wenselijk is, 
was de overheersende indruk dat de plannen geïnspireerd waren door de 
noodzaak van bezuinigingen. De minister van Onderwijs slaagde erin om de 
taakstelling van 500 miljoen op het hoger onderwijs aanzienlijk te beperken. 
Hij stelde voor de collegegelden geleidelijk te verhogen, hetgeen 200 miljoen 
oplevert en tegelijkertijd een eenmalige bedrag van 300 miljoen te investeren 
in de verbetering van de studeerbaarheid. 
Het uitgangspunt dat meer differentiatie naar inhoud en duur van opleidingen 
in alle sectoren van het hoger onderwijs noodzakelijk is, kreeg maatschappe
lijk beperkte steun. Vooral in de grote discussieronde langs de instellingen 
van hoger onderwijs door staatssecretaris Nuis bleek de scepsis te overheer
sen. De wens om het hoger onderwijs de mogelijkheid van differentiatie te 
bieden, werd door de fractie echter onderschreven. De geleidelijk in te voeren 
collegegeldverhoging van 500 gulden werd door de Kamer nadrukkelijk 
gekoppeld aan de verbetering van de studeerbaarheid. De daarvoor noodza
kelijke wetgeving inzake kwaliteit en studeerbaarheid werd door onze fractie 
gesteund. Een intensief programma ter verbetering van de studeerbaarheid is 
inmiddels bij de verschillende hogescholen en universiteiten in gang gezet. 

Met betrekking tot de studiefinanciering werd door het kabinet een besparing 
van I miljard gulden voorgesteld. Ondanks de omvang van deze bezuiniging 
slaagde de minister erin de hoogte van het studiefinancieringsbedrag voor de 
individuele student te handhaven. De bezuiniging werd ingeboekt door de 
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systematiek "eerst beurs en bij onvoldoende voortgang een lening" om te 
draaien. Daarnaast werd voorgesteld de periode waarvoor nieuwe instromers 
een beurs kunnen krijgen in overeenstemming te brengen met de cursusduur 
en de leeftijdsgrens voor het recht op studiefinanciering van 18 jaar voor het 
hoger onderwijs te laten vervallen. 
Omdat nog steeds zeer veel studenten veel te traag danwel niet afstuderen was 
de fractie van mening dat studenten meer op hun prestatie afgerekend moes
ten worden. Op enkele punten diende zij amendementen in: - een herkansing 
voor eerstejaars die niet aan de norm hebben voldaan, maar hun diploma wel 
binnen de cursusduur halen; - de mogelijkheid om een aaneengesloten perio
de van 12 maanden de studiefinanciering stop te zetten. Die voorstellen wer
den door de minister overgenomen. Ook de motie van PvdA-zijde om de 
,regering jaarlijks te laten rapporteren over de gevolgen van de prestatiebeurs 
voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs werden door de Kamer 
gesteund. 

De vernieuwing van het primair en voortgezet onderwijs 
De reeds onder het vorige kabinet begonnen vernieuwing van het primair en 
voortgezet onderwijs werd verder uitgewerkt. De plannen om de samenhang 
tussen basis- en speciaal onderwijs te versterken verkregen instemming van 
de Kamer. Basisscholen die veel leerlingen verwijzen naar het speciaal 
onderwijs, zullen daartoe formatie moeten afstaan. Voor het speciaal onder
wijs dat buiten het weer-samen-naar-school-proces valt, werden de plannen 
voor leerlinggebonden financiering aan de Kamer voorgelegd. Niet het kind 
moet naar de speciale zorg, maar de speciale zorg naar het kind, is daarbij de 
leidende gedachte. De zeggenschap van ouders wordt daardoor aanzienlijk 
vergroot. Over de vormgeving van de "expertise-centra" die speciale zorg 
kunnen verlenen, wordt thans beleid voorbereid. 
De implementatie van de plannen met betrekking tot de vernieuwing van 
VBO en MAVO in aansluiting op de basisvorming kreeg in samenwerking 
met de Kamer nader vorm. Veel aandacht werd besteed aan een juiste mix van 
algemeen vormende en beroepsgerichte vakken. Bij versterking van de prak
tijkgerichtheid van het onderwijs trachtte de fractie een al te functiegerichte 
opleiding te voorkomen. Ook de positie van de zwakke leerling kreeg de 
nodige aandacht; de eerste projecten voor de praktijkschool zijn inmiddels 
goedgekeurd. Ten aanzien van de invoering van vier profielen in HAVO en 
VWO in de fase volgend op de basisvorming werden spijkers met koppen 
geslagen. De aansluiting op het onderwijs aan hogescholen en universiteiten 
kan erdoor verbeterd worden. Het wachten is thans op de wetgeving die een 
en ander gestalte zal moeten geven. 
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Cultuur 
De samenvoeging van Onderwijs en Cultuur moet een impuls geven aan de 
culturele educatie, zo luidde de regeringsverklaring. De inmiddels aan de 
Kamer aangeboden nota "Cultuur en School" reikt een aantal nieuwe moge
lijkheden aan om scholen en cultuurinstellingen dichter bij elkaar te brengen. 
De Cultuurnota 1997-2000 bevindt zich in het beginstadium van behande
ling. Het is verheugend dat er voor deze planperiode een extra bedrag van 32 
mln geboekt staat, maar de vraag is vooralsnog of dat voldoende zal zijn voor 
de vele wensen die er in deze sector leven. Op verzoek van de fractie is in 
1995, in reactie op het Strategisch Plan Monumentenzorg, een extra bedrag 
van 275 mln voor de restauratie van monumenten beschikbaar gekomen. Elke 
geïnvesteerde gulden verdient zich hier, qua werkgelegenheid en andere eco
nomische doelstellingen, ruimschoots terug en dat rechtvaardigde naar de 
mening van de fractie deze investering. 

Media 
Een sterke, herkenbare publieke omroep maar ook ruimte voor commerciële 
omroep werd in het regeerakkoord als doelstelling verwoord. Eén van de eer
ste daden van het kabinet, een beperking van de tijdsduur van concessies naar 
vijf jaar, kreeg de instemming van de fractie. Inmiddels wacht het advies van 
de commissie-Ververs over de toekomst van de publieke omroep op een 
standpunt van het kabinet. De fractie, die als doelstellingen pluriformiteit en 
kwaliteit wil hanteren, heeft in een eerste reactie reeds kanttekeningen 
geplaatst bij het - meest omstreden - voorstel van de commissie, te weten 
omroepverkiezingen. De fractie is van mening dat te ver doorgeschoten po
pularisering risico's inhoudt, en vraagt zich af wat de meerwaarde is van ver
kiezingen boven lidmaatschap. Bovendien kan het de noodzakelijke en 
gewenste samenwerking tussen de zendgemachtigden onder druk zetten. 

2. VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT 

Volksgezondheid 
In het regeerakkoord is afgesproken dat gedurende deze regeerperiode geen 
grote wijzigingen in het verzekeringsstelsel tot stand gebracht zullen worden. 
De einddoelen van de coalitiepartners verschillen daarvoor te veel van elkaar. 
Wel staat in het regeerakkoord dat er een Wet op de Convergentie zal komen, 
waarmee bedoeld wordt het totstandbrengen van eenzelfde pakket voor zie
kenfonds en particuliere verzekering en het geleidelijk naar elkaar toegroeien 
van de wijze van premieheffing. Voor de Partij van de Arbeid betekent con
vergentie dat het onderscheid tussen ziekenfondsverzekering en particuliere 
verzekering wordt opgeheven doordat beide verzekeringssystemen opgaan in 
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een verzekering binnen het sociale zorgsysteem voor iedereen en niet: 
opheffing van het sociale systeem (ziekenfonds) en introductie van een parti
culiere verzekering voor iedereen met een voor iedereen gelijke nominale 
premie. Het kabinet gaat er nog steeds vanuit dat convergentie op vrijwillige 
basis tot stand zal komen. De Partij van de Arbeid heeft via een motie 
gevraagd wetgeving voor te bereiden; deze motie is aangenomen. 

Invoering eigen bijdrage in de Ziekenfondswet 
Het kabinet heeft als alternatief voor het eigen risico besloten per I januari 1997 
een eigen bijdrage voor ziekenfondsverzekerden in te voeren van f 200.-. De 
Partij van de Arbeid is daarmee alleen akkoord gegaan nadat daarbij ook 
geregeld werd dat deze eigen bijdrage gecompenseerd wordt voor ouderen, 

r chronisch zieken en mensen die alleen een lage uitkering hebben. Bovendien 
vond de PvdA dat de eigen bijdrage niet mocht gelden voor zorg die geboden 
wordt door de huisarts. De PvdA is namelijk van mening dat de huisarts voor 
iedereen vrij toegankelijk moet zijn. Onze wensen zijn toegezegd; de regeling 
per I januari 1997 ziet er nu als volgt uit: 
* ziekenfondsverzekerden gaan een eigen bijdrage betalen van f 200.- per 

hoofdverzekerde per jaar (het maximum kan dus gelden voor een heel 
gezin); 

* tegelijkertijd daalt de nominale premie die iedereen nu voor het zieken
fonds betaalt, met f 110.- per verzekerde; 

* voor de huisarts en de tandarts geldt geen eigen bijdrage; 
* ouderen, chronisch zieken en mensen met een minimumuitkering worden 

gecompenseerd: 
- mensen met een minimumuitkering (AAW, bijstand) betalen maximaal 

f 100,- per jaar; 
- ouderen vanaf 65 jaar betalen ook maximaalf 100,-. Veel ouderen zijn 

individueel verzekerd en zonder deze compensatie zouden veel oudere 
echtparen anders 2 x f 200,- = f 400,- kwijt zijn; 

- iedereen die drie jaar achtereen de maximale eigen bijdrage moet betalen 
krijgt f 90,- per jaar terug; natuurlijk is voor deze groep een overgangs
regeling opgesteld en is het niet de bedoeling dat chronisch zieken drie 
jaar moeten wachten alvorens gebruik te kunnen maken van hun com
pensatie. 

In de particuliere verzekering krijgen alle verzekerden per 1 januari 1997 een 
eigen risico van f200.-, overigens op vrijwillige basis. 

De Wet-Van Otterloo 
Vóór inwerkingtreding van deze wet was de situatie zo dat mensen die hun 
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hele leven ziekenfonds-verzekerd waren geweest maar de laatste twee jaar 
vóór hun pensionering, door een kleine promotie, particulier verzekerd 
waren, na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in de particuliere 
verzekering moesten blijven, ongeacht hun inkomen. Dat betekende dat veel 
mensen onevenredig zwaar belast werden door een hoge particuliere ziekte
kostenpremie, bij een inkomen dat kon bestaan uit alleen AOW of AOW en 
een klein pensioen. 
Om aan deze situatie een einde te maken heeft de Partij van de Arbeid een ini
tiatiefwetsvoorstel ingediend, de Wet-Van Otterloo. Deze wet bepaalde dat 
mensen ouder dan 65 jaar onder een bepaalde inkomensgrens toegang kregen 
tot het ziekenfonds. Echter, door wijziging in de manier van berekening van 
de pensioenen kan het nu voorkomen dat iemand die levenslang ziekenfonds
verzekerd was toch na het 65e jaar particulier verzekerd moet worden. De 
inkomensgrens voor toegang tot het ziekenfonds dient dus verhoogd te wor
den voor deze groep mensen. Vorig jaar december heeft de PvdA daartoe een 
voorstel ingediend; toen was er echter geen meerderheid voor in de Tweede 
Kamer. Minister Borst heeft toen echter wel toegezegd te zullen zien of ver
hoging van de grens per 1 januari 1997 mogelijk zou blijken. 

Daarnaast moet ook de rest van het ziekenfonds gereorganiseerd worden. Het 
is bijvoorbeeld niet eerlijk dat inkomen uit pensioen wél meetelt maar inko
men uit lijfrente niet; daarnaast zijn er groepen mensen die gezien hun inko
men toegang zouden moeten krijgen tot het ziekenfonds maar voor wie toe
treding door de huidige wetgeving niet mogelijk is. De herziening van het zie
kenfonds is een grote operatie. In deze kabinetsperiode zullen er aanzetten 
gegeven worden die in een volgende regeerperiode moeten worden uitge
voerd. Wél heeft het kabinet toegezegd dat de grens voor toelating tot het zie
kenfonds, voor mensen ouder dan 65 jaar, zal worden verhoogd. Het is nog 
niet duidelijk of dat in één of in twee stappen zal gebeuren; de grens zal dus 
per 1 januari 1997 worden verhoogd naar f 38.300,- per jaar óf naar ongeveer 
f 35.000.- per jaar, waarna de volgende verhoging tot f 38.300.- per jaar dan 
pas per 1 januari 1998 zal plaatsvinden. De PvdA is van mening dat de ver
hoging geheel dient plaats te vinden op 1 januari 1997, omdat dat rechtvaar
dig is en omdat het financieel ook haalbaar is. Wij zullen ons daarvoor blijven 
inzetten. 

Gepaste zorg 
De PvdA heeft het kabinet in juni 1995 gevraagd een inventarisatie te maken 
van bestaande mogelijkheden om de zorg via efficiencyverbetering goedko
per te maken. Toen het kabinet daarop niet reageerde heeft de Partij van de 
Arbeid in het najaar de nota "Gepaste zorg" gepresenteerd. De PvdA is nog 
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steeds van mening dat er op dit moment te veel verspilling en ondoelmatig
heid in de zorg bestaat, terwijl er steeds wel gesproken wordt over eigen ver
antwoordelijkheid van burgers in de vorm van eigen betalingen. Aanspraken 
op zorg moeten niet beperkt worden, toepassingen van aanspraken eventueel 
wel. Vergoeding van kosten dient aan de toepassing van een verstrekking 
gekoppeld te worden, niet aan de verstrekking zelf. En dan geldt: zelf betalen 
voor gepaste zorg is ongepast, zelf betalen voor ongepaste zorg is gepast. 
Daarnaast staan wet- en regelgeving doelmatige zorg nog vaak in de weg. 
De meeste voorstellen uit de nota Gepaste zorg zijn door de minister overge
nomen in haar beleid. Echt vaart wordt er helaas nog niet gemaakt. De Partij 
van de Arbeid zal hier dus op blijven hameren en bij de begroting voor 1997 
een nota "Gepaste zorg II" presenteren waarin nieuwe voorbeelden staan 
waarmee kostenbesparing mogelijk is terwijl dat voor de kwaliteit van de 
zorg en voor de portemonnee van de burger geen negatieve gevolgen heeft. 
Sterker nog: waarmee bestaande problemen (wachtlijsten, vergoedingen voor 
nieuwe medicijnen) kunnen worden opgelost. 

Tandheelkunde 
Per 1 januari 1995 wordt het grootste deel van de tandheelkundige zorg niet 
meer via het ziekenfonds vergoed maar dient men een aanvullende verzeke
ring af te sluiten. Voor volwassenen wordt onder andere één maal per jaar 
periodieke controle nog vergoed. Dit voorjaar is het tweede evaluatierapport 
van de Ziekenfondsraad over de overheveling van tandheelkunde uitge
bracht. Hieruit blijkt dat een aantal ziekenfondsverzekerden geen aanvullen
de verzekering heeft afgesloten. Ook wordt geconcludeerd dat voor sommige 
mensen een prothese niet meer binnen de mogelijkheden ligt. Tijdens het 
overleg met de minister heeft de Partij van de Arbeid gevraagd om hoe dan 
ook te zorgen dat de prothese weer vergoed wordt. De minister heeft dit toe
gezegd. Oudere mensen hebben vaak jarenlang premie betaald en moeten nu 
dus ook hun recht op vergoeding van voor hen noodzakelijke zorg behouden. 

Fysiotherapie 
Per 1 januari 1996 zijn de aanspraken op fysiotherapie beperkt. Het oor
spronkelijke plan was voor iedereen maar een klein aantal behandelingen te 
vergoeden. De Partij van de Arbeid kon daar niet mee akkoord gaan en heeft 
bedongen dat voor mensen die chronisch ziek zijn en dus langer aangewezen 
zijn op fysiotherapie geen beperkingen zouden gelden. Uiteindelijk is een 
lijst opgesteld van chronische ziekten waarbij fysiotherapie wel onbeperkt 
vergoed wordt. Het is de bedoeling dat deze tijdelijke maatregel wordt veran
derd in een systeem waarbij mensen op indicatie fysiotherapie krijgen voor
geschreven en vergoed. 
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Geneesmiddelen 
De prijzen voor geneesmiddelen zijn in Nederland altijd veel hoger geweest 
dan elders in Europa. Daarom is in 1996 de Prijzenwet van kracht geworden, 
waarbij fabrikanten gebonden worden aan een maximumprijs. De minister 
heeft toegezegd dat als de Prijzenwet geneesmiddelen niet voldoende effect 
heeft aanvullende maatregelen genomen zullen worden om de al jarenlang 
torenhoge kortingen en bonussen die apothekers ontvangen aan banden te 
leggen. 

Zorg voor ouderen 
De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. In het 
regeerakkoord kreeg dit zijn uitwerking via: 
* overname van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Wel-

schen; 
* overgang van verzorgingstehuizen naar de AWBZ; 
* betere mogelijkheden voor zorg aan huis. 
De fractie heeft kritisch gereageerd op de beleidsvoornemens van de paarse 
bewindspersonen op VWS. Allereerst over het uitblijven van de beleidsbrief 
over de thuiszorg. Vervolgens over de eigen-bijdrageregeling en de financië
le ruimte voor de thuiszorg. Met als resultaat dat de oorspronkelijke voorstel
len omtrent de eigen bijdragen (met forse consequenties voor de lagere en 
middeninkomens) zullen worden herzien en de financiële ruimte voor de sec
tor ouderenzorg sterk wordt vergroot. In eerste instantie werd 30 mln "afge
dwongen"; bij de Algemene Beschouwingen werd door PvdA en D66 nog 
eens 75 mln extra aan het budget voor de thuiszorg gevraagd, waarbij finan
ciële dekking werd aangegeven. De sterkstijgende vraag naar thuishulp en de 
grotere zorgzwaarte rechtvaardigen deze hoge prioriteit voor versterking van 
de thuiszorg. 
De Overgangswet Verzorgingshuizen is inmiddels in de Tweede Kamer met 
algemene stemmen aangenomen. De eigen bijdragen voor verzorgingshuis en 
verpleeghuis zullen worden geharmoniseerd; de vermogenstoets wordt per 1 
januari 1997 afgeschaft. Gemeenten zullen 1997 nog als overgangsjaar kun
nen gebruiken om te komen tot een onafhankelijke, objectieve en integrale 
indicatiestelling (inclusief de thuiszorg). Ook bij behandeling van dit onder
werp heeft de fractie een zeer kritische inbreng geleverd: beijvering voor de 
rol van de provincies (regiovisie), voor behoud van capaciteit aan verzor
gings/verpleeghuisplaatsen én daarmee samenhangende financiële ruimte 
voor de provincies. 

Persoonsgebonden budget (PGB) 
Zowel bij de thuiszorg als bij de zorg voor lichamelijk gehandicapten zijn er 
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sinds vorig jaar mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een PGB. 
Niet langer de zorgvoorziening staat centraal, maar de persoon die zorg nodig 
heeft en die vervolgens zélf een keuze kan maken voor zorg-op-maat. Hoewel 
de fractie deze ontwikkelingen toejuicht, heeft ze - aarzelend- ingestemd met 
het verplichte lidmaatschap van de vereniging van budgethouders. Nauwlet
tend worden de ontwikkelingen met het PGB gevolgd. 
Eenzelfde ontwikkeling dient zich aan in het onderwijs. Het advies van de 
commissie-Rispens "Een steun in de rug" inzake leerlinggebonden financie
ring biedt perspectief voor ouders van gehandicapte leerlingen inzake meer 
zeggenschap over inhoud en richting van de extra zorg in het - reguliere -
onderwijs. 

Zorg voor gehandicapten 
Najaar 1995 is de evaluatie van de Wet Voorzieningen Gehandicapten in de 
Kamer aan de orde geweest. Minister Melkert kwam kort vóór de ·behande
ling van de evaluatie met een aantal aanpassingen die met name de inko
mensgevolgen verzachtten. Dat was ook nodig, gezien de klachten en de 
onrust die inmiddels was ontstaan. Alle fracties, van mening zijnde dat deze 
decentralisatie-operatie (waarmee een bedrag van 1,2 mld op jaarbasis 
gemoeid was) redelijk was verlopen, waardeerden dit gebaar van minister 
Melkert. 
Overigens blijft er nog een aantal knelpunten die bij de evaluatie in 1997 
opnieuw aan de orde zullen komen, zoals de indicatiestelling, het bovenre
gionale vervoer, de (eigen bijdragen voor) woningaanpassing boven 
f 45.000,- en de cumulatie van eigen bijdragen. 

De integratie van en de zorg voor gehandicapten kwam uitgebreid aan de orde 
bij behandeling van de nota "De perken te buiten". De voornemens van het 
kabinet om een "cultuuromslag" te maken naar meer mogelijkheden voor 
kleinschalig wonen werden door de fractie onderschreven. Tegelijkertijd is 
forse kritiek geleverd op de lange wachtlijsten die er in deze sector bestaan, 
op de beperkte mogelijkheden voor dagbesteding, de ingewikkelde regelge
ving ten aanzien van arbeidsintegratie en - opnieuw - de opeenhoping van 
eigen bijdragen waarmee gehandicapten te maken hebben. Intussen is het 
kabinet wel met een financiële vergoeding gekomen voor ouders die hun 
gehandicapt kind in de thuissituatie willen verzorgen. De voortgangsrappor
tage van "De perken te buiten" (inmiddels naar de Kamer gestuurd) wacht op 
behandeling. 
Zorgelijk is in dit verband het percentage gehandicapten dat aan het werk 
komt, óók bij de overheid zélf. 
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Samenstelling per 31 december 1996: 
Mw. K. Adelmund 
A. Apostolou 
Mw. M.M. v.d. Burg 
D.W.deCloe 
F.J.M. Crone 
A.Th. Duivesteijn 
Mw. S.A.M. Dijksma 
Mw. G.A. Dijksman 
W.J. van Gelder 
R. van Gijzel 
P. van Heemst 
M.Houda 
J.S. Huys 
Mw. N.A. Kalsbeek-Jasperse 
Mw. J. Liemburg 
J.J. Lilipaly 
L.P. Middel 
Mw. J. van Nieuweohoven 
Mw. S.E.A. Noorman-den Uyl 
R.H. Oudkerk 
G.J.W. van Oven 
F. van der Ploeg 
J.P. Rehwinkel 
Mw. M. Sterk 
Mw. W.J.C. Swildens-Rozendaal 
M. van Traa 
G. Valk 
Mw. J.M. Verspaget 
Mw. A.M. Vliegenthart 
H. Vos 
R.L. Vreeman 
J. Wallage, fractievoorzitter 
Mw. T. Witteveen-Hevinga 
E.P. W oltjer 
Mw. M.M. vanZuylen 
J. van Zijl 
M. Zijlstra 

56 



EUROFRACTIE 
De aanvang van de werkzaamheden van onze delegatie stond sterk in het 
teken van de extreem lage opkomst bij de Europese verkiezingen. Europese 
politiek sprak de meeste kiezers onvoldoende aan, motiveerde althans niet 
om naar de stembus te gaan. 

Dit betekende voor ons de keuze voor een andere werkwijze. Om de band met 
de kiezer te herstellen besloten wij meer activiteiten in Nederland te ont
plooien en (nog) meer aandacht te besteden aan het inzichtelijk maken van 
wat er in Europa gebeurt. Wij openden daartoe een "filiaal" in Den Haag, met 
als belangrijkste opdracht de activiteiten van de delegatie in Nederland te ver
sterken en duidelijk meer naar buiten gericht te maken. Inmiddels kan worden 
vastgesteld dat wij in deze opdracht zijn geslaagd. De afgelopen tijd organi
seerden wij een groot aantal aandachttrekkende conferenties, brachten wij 
werkbezoeken aan een aantal regio's (daarmee ook de belofte inlossend dat 
wij niet alleen in verkiezingstijd van ons zouden laten horen), lieten wij een 
nieuwe periodiek verschijnen en intensiveerden wij de contacten met allerlei 
maatschappelijke organisaties, zoals vakbeweging, milieu- en consumenten
organisaties. Daarnaast werd de frequentie van de ontmoetingen met de 
Kamerfractie aanmerkelijk verhoogd, terwijl tegelijkertijd van de zijde van 
de Kamerfractie een extra inspanning werd gedaan de onderlinge coördinatie 
te verbeteren. 

Daarnaast hebben wij ons de afgelopen tijd ingespannen bij te dragen aan ver
sterking van het Europees Parlement als zodanig. Wij deden dat enerzijds 
door de bestaande bevoegdheden gedegen en creatief te gebruiken, anderzijds 
door de ons ter beschikking staande interne en externe kanalen te gebruiken 
om de Europese Raad ervan te overtuigen dat het Europees Parlement ook 
meer bevoegdheden nodig heeft om als een normaal parlement te kunnen 
functioneren. Het is en blijft onze overtuiging dat het aantal terreinen, waar
op het Europees Parlement medebeslissingsrecht kan uitoefenen, moet wor
den uitgebreid. Dat zal een van de resultaten moeten zijn van de komende 
intergouvernementele conferentie. 

Het blijft natuurlijk van grote betekenis om het dagelijkse parlementaire werk 
naar behoren uit te voeren. Deze delegatie levert, net als haar voorganger, een 
belangrijk aandeel in het vervullen van de fractie- en parlementsfuncties. 
Vanuit deze en dergelijke functies kan de socialistische fractie, de grootste 
fractie in het Europees Parlement, een stevige invloed uitoefenen op de stand
punten van het Europees Parlement. 
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In september 1996 keerde Leonie van Bladel de PvdA, de delegatie en de 
socialistische fractie de rug toe. Over haar werkelijke motieven tasten wij tot 
op dit moment in het duister. Van Bladel is niet bereid geweest politiek inhou
delijk te beargumenteren waarom zij de PvdA wenste te verlaten en heeft 
daarmee naar onze opvatting kiezersbedrog gepleegd en minachting voor de 
partij getoond. 

Inmiddels werken wij toe naar het Nederlandse voorzitterschap van de Euro
pese Unie. Door een grote conferentie en door een aantal andere publieksge
richte activiteiten, maar ook door intensief overleg met Kamerfractie en 
PvdA-bewindspersonen proberen wij bij te dragen aan een (ook voor ons) 
politiek succesvol half jaar. Belangrijkste punt op de agenda zal natuurlijk de 
IGC zijn, die in Amsterdam mogelijk zijn afronding krijgt. Maar ook op ande
re voor de socialisten prioritaire terreinen, zoals sociaal beleid, ontwikke
lingssamenwerking en milieupolitiek, staan het komende half jaar belangrij
ke zaken op de agenda. 

De activiteiten van de delegatie per beleidsterrein 

Vervolgens gaan wij kort in op de activiteiten, die de delegatieleden op de 
verschillende beleidsterreinen in de afgelopen periode hebben ontplooid. 

Hedy d' Ancona 
Als delegatieleider is D' Ancona tegelijkertijd vice-voorzitter van de socialis
tische fractie en dus lid van het fractiebureau. Een belangrijk deel van 
D' Ancona's agenda wordt in beslag genomen door het vorm- en inhoudgeven 
aan het algemene beleid van de socialistische fractie. Daarnaast heeft zij 
namens de fractie als specifieke verantwoordelijkheid de behandeling van de 
zogeheten urgente resoluties tijdens de zittingen in Straatsburg. Via dit parle
mentaire instrument wordt gepoogd snel in te spelen op actuele ontwikkelin
gen, waaronder mensenrechtenschendingen en natuurrampen. 

D'Ancona is voorts lid van de Commissie Openbare Vrijheden. Onder deze 
commissie vallen de onderwerpen die behoren tot de zogeheten "Derde Pij
ler"; zaken op het terrein van Binnenlandse zaken en Justitie. D' Ancona was 
onder andere rapporteur voor het Parlement op het gebied van de minimum
garanties voor asielzoekers en woordvoerster voor de socialistische fractie op 
het terrein van drugs. Ten aanzien van dit laatste maakt ze deel uit van een 
samenwerkingsplatform van Raad, Commissie, Parlement, dat een reeks van 
conferenties voorbereidt met betrekking tot vergelijking van wetgeving op 
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het terrein van drugs, drugs en stedelijke criminaliteit, drugspreventie, et 
cetera. 

Voorts is D'Ancona lid van de Commissie Rechten van de Vrouw. Ze was 
rapporteur voor het Vierde Actieprogramma voor de Vrouw en (komend jaar) 
voor mensenrechten binnen de Europese Unie. 

Als plaatsvervangend lid van de Commissie Cultuur, Jeugd en de Media volgt 
zij onder andere het mediabeleid, zoals het debat over TV zonder grenzen en 
de rol van de publieke omroep. 

Tenslotte is zij voorzitter van de parlementaire delegatie voor de betrekkin
gen met Roemenië en als zodanig nauw betrokken bij de discussie over de uit
breiding van de Unie met een aantal Midden- en Oost-Europese landen. 

Buiten het directe parlementaire werk houdt D' Ancona zich intensief bezig 
met de externe activiteiten van Eurodelegatie en Anne Vondeling Stichting, 
zoals de opzet en organisatie van werkbezoeken van de delegatie in Neder
land en van diverse conferenties die in Nederland plaats hadden, waaronder 
de mediaconferentie in Amsterdam en de Europaconferentie in Rotterdam in 
het bijzijn van Wim Kok en de socialistische fractieleider in het Europees 
Parlement, Palen Green. 

Daarnaast onderhoudt D 'Ancona natuurlijk de contacten met de partij in 
Nederland door het lidmaatschap van het partijbestuur, door talrijke spreek
beurten en door adoptie van enkele achterstandsbuurten in de Bijlmerrneer. 

Frits Castricum 
Castricums werk in het Europees Parlement voltrekt zich voor een belangrijk 
deel binnen de beleidsterreinen transport en toerisme. Hieronder volgen een 
paar van de politieke hoofdpunten. 

De toeristenindustrie is de belangrijkste bron van werkgelegenheid in de 
Unie, voor velen een goede reden om het Europese stempel steeds zwaarder 
op het beleid te laten drukken. Castricum staat een meer terughoudende bena
dering voor. Europa zou zich moeten richten op wat werkelijk Europees is: de 
zorg voor het milieu, de bescherming van de consument, de werkomstandig
heden van de miljoenen mensen in deze industrie. Subsidiariteit is het sleu
telwoord. 

Het transportbeleid is breed en veelomvattend. Het trefwoord omvat bijna 
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alles wat met mobiliteit te maken heeft: alle vormen van vervoer over land, 
door de lucht en over de verschillende soorten wateren, het vervoer van goe
deren en personen, de veiligheid van werkers en burgers, het vastlopen van 
transportsystemen in veel stedelijke gebieden en specifieke regio's, de belas
ting voor het milieu, de leefbaarheid. 

Mede door toedoen van de Europees commissaris voor Transport, Neil Kin
nock, is op tal van deelterreinen een dikwijls heftig debat ontstaan over de 
toekomst van de mobiliteit in Europa. In de kern komt dat debat neer op de 
vraag hoe op een vrije markt de afwikkeling van een dagelijks groeiende ver
keersstroom in maatschappelijk aanvaardbare banen geleid kan worden. Dat 
is geen sinecure. Achter die vraag gaan immers talrijke deelbelangen schuil. 
Het is hier dan ook van groot belang dat een Europarlementariër niet alleen in 
de Unie, maar vooral ook thuis zijn ogen en oren de kost geeft. Het is vervol
gens de grote uitdaging om, rekening houdend met alle deelbelangen en met 
de vaak aanzienlijke politieke verschillen van mening, ook tussen sociaal
democraten, een Europees Unie-transportbeleid te ontwikkelen dat een ant
woord geeft op de talrijke problemen die op ons afkomen. 

Piet Dankert 
Het zwaartepunt van de activiteiten van Dankert lag, zoals in de periode voor 
1989, bij begroting en begrotingscontrole. 
Als rapporteur voor de begroting van de kleine instellingen (Parlement, Hof 
van Justitie, Rekenkamer, Economisch en Sociaal Comité, Comité van de 
Regio's) van 1995 en 1996 slaagde Dankert, samen met enkele andere socia
listen, erin het Europees Parlement van de noodzaak van een strak begra
tingsbeleid te overtuigen. 

In de Begrotingscontrolecommissie ontstond scherpe politieke verdeeldheid 
over Dankerts werk als verantwoordelijke voor de structuurfondsen. Die ver
deeldheid ging zo ver dat een kritisch deelrapport over de structuurfondsen in 
1995 werd verworpen. 

Dankert was voorts lid van de Enquêtecommissie Transitfraude, die de explo
sief gestegen fraude in die sector (sigaretten!) onderzocht en aanbevelingen 
deed voor verbetering van het beleid. 

Samen met collega Wiersma (vol lid) heeft Dankert als plaatsvervangend lid 
van de commissie Institutionele Zaken de vinger aan de pols gehouden als het 
ging om belangrijke standpuntbepalingen van het Europees Parlement inzake 
de Intergouvernementele Conferentie. 
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De informele werkgroep "Seat" waarvan Dankert voorzitter is, probeert het 
aantal zittingen in Straatsburg zo beperkt mogelijk te houden en het werk 
meer in Brussel te concentreren. 

Tenslotte bekleedde Dankert het vice-voorzitterschap van de gemengde par
lementaire commissie EP-Turkse Nationale Vergadering, een weinig aange
name maar politiek zeer zinvolle bezigheid. 

Wim van Velzen 
Van Velzen is sinds september 1994 coördinator en eerste woordvoerder van 
de socialistische fractie op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. 
Hij was nauw betrokken bij de voorbereiding van de debatten over arbeids
tijdverkorting, werkgelegenheid en economische richtlijnen en participeerde 
daarin natuurlijk ook intensief. 

Van Velzen is voorts voorzitter van de groep die de contacten tussen het 
Europees Parlement en de Europese vakbonden onderhoudt. 
Samen met andere leden van de Eurodelegatie maakte Van Velzen deel uit 
van een gezamenlijke werkgroep met de FNV, waaruit onder meer een 
gemeenschappelijke tekst over het sociale gehalte van het nieuwe Europese 
Verdrag voortvloeide. Hoofdlijn van deze nota is dat de onderwerpen werk
gelegenheid en arbeidsmarktpolitiek niet meer alleen op nationaal niveau 
kunnen worden afgehandeld. Door het ontbreken van heldere bevoegdheden 
en instrumenten hiervoor op Europees niveau is het Europese beleid te een
zijdig financieel-monetair gericht. Dit moet tijdens de IOC-onderhandelingen 
worden verbeterd. Tijdens deze onderhandelingen moet ook een eind worden 
gemaakt aan de uitzonderingspositie van het Verenigd Koninkrijk op sociaal 
gebied en moet het Sociaal Handvest een plaats krijgen in het Verdrag. 

Wim van Velzen was rapporteur over de "sociale aspecten van de informatie
maatschappij" op het gebied van de sociale politiek en de werkgelegenheid. 
In zijn rapport betrekt hij de stelling dat de ontwikkeling van de Informatie
maatschappij niet aan de macht alleen mag worden overgelaten. Om te waar
borgen dat de positieve effecten rechtvaardig worden verdeeld, is sturing van 
de overheid nodig op verschillende niveaus. Tevens dienen de overheden te 
bevorderen dat alle burgers deel kunnen nemen aan de Informatiemaatschap
pij. In dit kader past ook de rapportage van Van Velzen over het Groenboek 
van de Europese Commissie inzake "Living and Workingin the Information 
Society: People First" en het lidmaatschap van het door de Europese Com
missie in het leven geroepen "Forum Information Society" waar hij het Euro
pees Parlement vertegenwoordigt in werkgroepen over "Fundamentele socia-
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leen democratische waarden in de virtuele gemeenschap" en "De invloed op 
economie en werkgelegenheid". Het forum heeft inmiddels een eerste rapport 
uitgebracht. 

In AVS-verband organiseerde Van Velzen overigens samen met D'Ancona 
de eerder genoemde mediaconferentie van de Eurodelegatie in Amsterdam. 

Binnen de Commissie van Sociale zaken en Werkgelegenheid is Wim van 
Velzen voor de socialistische fractie tevens verantwoordelijk voor de stand
puntbepaling met betrekking tot de "globalisering en reallocatie van bedrij
ven". In die hoedanigheid heeft hij een bijdrage geleverd aan verschillende 
conferenties, onder andere van de EVS. 

Maartje van Putten 
Als lid van de Commissies Natuur, Milieu, Volksgezondheid, Consumentza
ken én de Commissie Ontwikkelingssamenwerking heeft Van Putten een 
combinatieportefeuille waarbij milieu en armoede op wereldschaal aan bod 
komen. De verwevenheid is terug te vinden in de werkzaamheden. De rode 
draad leidde begin 1995 tot de nota "Milieu is overal", waarin Van Putten 
inging op milieuvraagstukken die in de andere beleidssectoren als transport, 
economische zaken, handel, werkgelegenheid, landbouw, mensenrechten en 
buitenlandbeleid aan de orde dienen te worden gesteld. In 1996 werd vervol
gens een werkgroep onder leiding van Van Putten in het leven geroepen die 
politiek-verantwoordelijken en (Brusselse) deskundigen bijeenbracht rond 
het thema "Europees geïntegreerd milieubeleid". In de nota "Roeien met 
meer riemen" die daarop volgde werd aan de orde gesteld dat in het Europees 
milieubeleid de zo noodzakelijke integratie nog onvoldoende tot stand komt 
en dat veel meer mogelijk is. In het uitgebrachte advies worden voor de sec
toren industrie, energie, transport en landbouw vele aanbevelingen gedaan 
zoals: een systeem van verhandelbare vergunningen en emissierechten, een 
Europese milieuconvenant, een gezamenlijke milieutransportraad, het ophef
fen van de ontheffing van accijns op kerosine, invoering road-pricing, bevor
dering alternatieve energiebronnen, ondersteuning van de biologische land
bouw, et cetera. 

Als rapporteur voor het Europees Parlement behandelde Van Putten het 
beleid van de Europese Unie over de tropische bossen en de hardhouthandeL 
In 1994 werd opgeroepen tot het Europees invoeren van het Forestry Ste
wardship Council-label zoals in 1996 ook in de Tweede Kamer werd voorge
steld. 
Van Putten was ook op het terrein van de dierenbescherming actief. In febru-
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ari 1996 volgde het Europees Parlement haar amendering van de vogelricht
lijn waarbij de sluiting van de jachtdatum op trekvogels voor alle Europese 
landen scherp getrokken werd. Hiervoor ontving Van Putten van de Franse 
milieubeweging "France Nature et Environnement" als eerste niet-Franse 
ingezetene de milieuprijs 1996. 

In 1994 nam Van Putten het initiatief het zogenaamde cacao-comité op te 
richten waarin onder andere de Derde-Wereldbeweging, FNV, consumenten
organisaties, de haven van Amsterdam (de grootste cacaohaven ter wereld), 
maandelijks overleggen over en zich verzetten tegen de door de Europese 
Unie voorgesteld wijziging van chocoladebestanddelen waardoor miljoenen 
cacaoboeren in het Zuiden getroffen worden. Van Putten werd voorzitter van 
het comité. 

In 1994 en 1995 volgde zij als waarnemer namens het Europees Parlement de 
onderhandelingen tussen de 15 EU-lidstaten en de 71 ontwikkelingslanden 
over de herziening van het Lomé-verdrag. In juni 1996 vond in Amsterdam 
voor vier dagen op haar initiatief en onder haar voorzitterschap de European 
Conference of Streetchildren Worldwide plaats, waarbij ministers, vertegen
woordigers van meer dan 200 NGO's, Unicef, de Europese Commissie, 
OECD en de Raad van Europa overlegden over de wereldwijde groei van het 
aantal straatkinderen en een Europees Netwerk oprichtten dat met steun van 
onder andere de Nederlandse regering van start is gegaan. 

Jan Marinus Wiersma 
Wiersma is lid van de parlementscommissies Buitenlandse zaken, Economi
sche betrekkingen en Institutionele zaken. Dit zijn belangrijke terreinen, ook 
al is het Europees Parlement hier vaak meer een platform dan een medebe
slissingsorgaan. 

Wiersma legde zich toe op de relaties met Midden- en Oost-Europa. In het 
licht van de aanstaande uitbreiding van de Europese Unie is daarvoor veel 
aandacht nodig. Voor het parlement volgde Wiersma de tenuitvoerlegging 
van het PARE-programma, het belangrijkste financieringsinstrument van de 
Europese Unie met een begroting van vele miljarden. Hij is nauw betrokken 
bij alle discussies over de uitbreiding van de Europese Unie en de gevolgen 
daarvan. 

Natuurlijk is er de afgelopen jaren ook veel en intensief over Joegoslavië 
gesproken. Wiersma bezocht enige malen de regio in het kader van de verbe
tering van de betrekkingen met de Europese Unie, die een belangrijke bijdra
ge levert aan de wederopbouw. 
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Een belangrijke issue in de afgelopen periode was het conflict rond de kem
proeven van Frankrijk. Het Europees Parlement was vanaf het begin één van 
de felste tegenstanders. Wiersma was verantwoordelijk voor de coördinatie 
van de inzet van de socialistische fractie. Als parlementsrapporteur voor de 
verlenging van het Verdrag tegen de verspreiding van kernwapens (waar de 
PvdA-Eurodelegatie natuurlijk sterk voor was) raakte Wiersma bij het thema 
van de kernwapens betrokken. 
Binnen de fractie én binnen de Europese socialistische partij (PES) is een 
meer algemene discussie gaande over het toekomstige veiligheidsbeleid van 
de Unie. Voor de fractie schreef Wiersma daarom een discussienota, waarin 
gepoogd werd de verschillende tradities (van neutrale landen én NAVO-lid
staten) bijeen te brengen. Daarin wordt minder de nadruk gelegd op de Euro
pese Unie als mogelijke vervanger van de NAVO, maar meer op de vredes
handhavende rol die de Europese Unie in situaties à la Bosnië zou moeten 
spelen. 

Tenslotte de Regeringsconferentie. Hoe verder met de Unie? Er is een ver
schil tussen de werkelijkheid van het Europees Parlement en de werkelijkheid 
van de Unie. Het een is meer consistent dan het ander. Het Europees Parle
ment heeft duidelijke voorstellen ingediend over meer democratie en meer 
effectiviteit. De lidstaten onderhandelen nog en moeten compromissen slui
ten. De sleutel voor succes ligt uiteindelijk bij hun politieke wil, zoals het suc
ces van de Unie afhangt van effectieve politiek. 

Alman Metten 
Als vice-voorzitter van de economische commissie en oud-coördinator van 
de fractie richtte Alman Metten de afgelopen periode vooral zijn aandacht op 
de EMU en het stabiliteitspact. Hoewel bij de EMU zowel de nationale parle
menten als het Europees Parlement door de opstellers van het Verdrag van 
Maastricht slechts een rollangs de zijlijn toebedacht hebben gekregen, pro
beert het Europees Parlement zoveel mogelijk invloed uit te oefenen door 
intensieve discussie met alle besluitvormers en door binnen de PvdA tot een 
gemeenschappelijke opstelling met de Kamerfractie te komen. In Nederland 
heeft de PvdA-Eurodelegatie de EMU-discussie verder aangewakkerd door 
hierover conferenties te beleggen en overleg te starten met betrokkenen, 
waaronder de FNV. Dit laatste heeft 
onder andere geleid tot een gemeenschappelijk boekje over de sociale dimen
sie van de EMU, en tot bijeenkomsten met de gezamenlijke achterbannen. 
Door verder veel spreekbeurten te vervullen en krantenartikelen te schrijven 
poogt Metten verder achterban en groter publiek te informeren. 

64 



Naast de EMU was verder de belastingpolitiek een hoofdpunt van Mettens 
activiteiten. Europa zal een cruciale rol moeten spelen bij het verminderen 
van de belastingdruk op arbeid. Het gevaar ontstaat dan echter dat bij een stel
selherziening de sociale rechtvaardigheid het slachtoffer wordt. Metten stel
de daarom onder andere voor om lage BTW -tarieven van toepassing te maken 
op arbeidsintensieve diensten. 

Een derde hoofdonderwerp van Mettens activiteiten was het bevorderen van 
doorzichtigheid. Hij stelde onder andere (overigens als vervolg op voorstel
len van meer dan zeven jaar geleden) voor meer openheid te creëren rond het 
lobbyen in het Europees Parlement. Samen met een aanscherping van de 
regels rond nevenverdiensten van parlementariërs heeft het parlement einde
lijk in juli 1996 een lobbyregister en gedragscode aangenomen. Alman Met
ten heeft het parlement reeds voorgesteld een jaarverslag te maken over hoe 
de nieuwe regels functioneren en eventueel verbeterd moeten worden. 

Tenslotte besteedde Metten in de verslagperiode veel aandacht aan de parle
mentaire controleerbaarheid van ministers als leden van de (Europese) raden. 
Een jarenlange procedure door Alman Metten om via de Nederlandse Wet 
Openbaarheid van Bestuur inzicht in de notulen van Europese ministerraden 
te verkrijgen leed uiteindelijk schipbreuk bij de Raad van State. Een voorstel 
aan het kabinet om de Nederlandse verslagen over die Europese minister
raadsvergaderingen aan de Tweede Kamer informatiever te maken, werd na 
uitgebreid beraad afgewezen. Na het zogenaamde Guardian-arrest van het 
Gerecht van eerste aanleg, leverden rechtstreekse verzoeken bij de Raad om 
deze notulen wel succes op. Met een zeer teleurstellend resultaat: het infor
matiegehalte was nog gebrekkiger dan van de wel openbare persberichten 
van deze vergaderingen. Conclusie van al deze inspanningen: er zullen ande
re middelen dan openbaarheid van raadsnotulen gezocht moeten worden om 
de Europese ministers effectief te kunnen controleren als ze besluiten nemen. 
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JONGE SOCIALISTEN 
1. POLITIEK VERSLAG 

Het politieke beleid van de Jonge Socialisten (JS) in de jaren 1995 en 1996 
kenmerkte zich hoofdzakelijk door het streven de politieke koers van de 
PvdA te beïnvloeden. Op deze manier probeert de JS haar bijzondere positie 
als politiek onafhankelijke jongerenorganisatie die tóch verbonden is met de 
PvdA, zo goed mogelijk te laten gelden. Gedachte hierachter is dat met deze 
brugfunctie de politieke opvattingen van jongeren een ingang kunnen vinden 
in de ideeënvorming en het beleid van de PvdA. 

Naast het beïnvloeden van de PvdA heeft de JS voortdurend gereageerd op 
actuele thema's, waarvan de invoering van de Nieuwe Algemene Bijstands
wet (NABW), de discussie rondom (vlieg-)mobiliteit en milieuheffingen, de 
bezuinigingen op het MBO en de koppelingswet illegalen enkele voorbeel
den zijn. 

1.1. POLITIEKE PRIORITEITEN 

1.1.1. PvdA-congres 10 februari 1996 
De zwaartepunten in het politieke beleid van de JS liggen bij haar congressen. 
In 1995 heeft de JS twee politieke congressen georganiseerd. In juni in Nij
megen met als thema "De verrechtsing onder jongeren", en in november in 
Leiden, waar de door de PvdA uitgebrachte rapporten "De sociale staat van 
Nederland", "De PvdA en de stad" en "De wonderbaarlijke terugkeer van de 
solidariteit" onderwerp van discussie waren. Aan de hand van de daar bepaal
de standpunten heeft het bestuur van de JS zijn inzet voor het PvdA-congres 
van 10 februari 1996 bepaald. Een aantal standpunten van de JS is door het 
PvdA-congres overgenomen. Voorbeelden daarvan zijn: een minder repres
sieve invulling van het begrip "basisbaan", legalisatie van soft-drugs en een 
goede evaluatie van de gevolgen van de decentralisatie van de NABW. 

1.1.2. De Nieuwe Algemene Bijstandswet (NABW) 
Over de gevolgen van deNABWheeft de JS in november 1995 het rapport 
"Geen maatwerk, maar willekeur" uitgebracht dat de vloer aanveegde met het 
beleid van veel gemeenten bij het vaststellen van de hoogte van de uitkerin
gen. Naar aanleiding van dit rapport zijn er ook gesprekken met minister Mel
kerten met kamerleden van verschillende partijen gevoerd. Veel van de door 
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de JS naar voren gebrachte bezwaren zijn onderschreven in latere rapporten 
van onder andere de FNV en het Landelijk bureau van Sociaal Raadslieden. 
Verder hebben ook de JS-afdelingen Groningen en Amersfoort successen 
geboekt op lokaal niveau met het realiseren van een rechtvaardiger bijstands
beleid. 

1.1.3. Milieu 
Milieu heeft de hoogste prioriteit bij de JS. Al jarenlang poogt de JS het 
milieubeleid hoger op de politieke agenda van de PvdA te krijgen. Onder
werpen waarmee de JS zich vanuit milieu-oogpunt heeft bemoeid zijn: de 
Betuwelijn, de uitbreiding van Schiphol, nachtvluchten en de aanleg van de 
HSL. 

1.1.4. Onderwijs 
Als jongerenorganisatie heeft het onderwijsbeleid een grote prioriteit bij de 
JS. Er is dan ook regelmatig overleg gevoerd met minister Ritzen. Naast de 
'traditionele' aandacht vanuit de JS voor studiefinanciering en het hoger 
onderwijs heeft het accent in 1995 en 1996 vooral gelegen op de ontwikke
lingen in het MBO-onderwijs. De JS heeft zich verzet tegen de bezuinigingen 
op het MBO en heeft door middel van een MBO-debattenreeks MBO-scho
lieren in contact gebracht met minister Ritzen om aandacht te vragen voor een 
aantal concrete problemen die spelen binnen het MBO. Minister Ritzen, 
staatssecretaris Netelenbos en enkele kamerleden kwamen zo nu en dan op 
bezoek bij JS-afdelingen. 

1.1.5. Armoede en Sociale zekerheid 
In november 1996 heeft de JS in Groningen een congres georganiseerd met 
als thema Sociale zekerheid, op basis van het PvdA-rapport "Sociale zeker
heid bij de tijd". Hier is de inzet van de JS bepaald voor het PvdA-congres in 
1997. In de voorbereiding hier naartoe zijn verschillende activiteiten onder
nomen. Zo zijn bijvoorbeeld in Groningen en Amsterdam JS-ers bezig met 
het inventariseren van het lokale armoedebeleid. Het rapport "Sociale zeker
heid bij de tijd" is bij de JS goed gevallen. Het rapport heeft een aantal bezwa
ren weggenomen die bij de JS leven tegen het sociale beleid van de PvdA. 

Deze opsomming van politieke activiteiten van de JS is natuurlijk niet volle
dig. Gedurende 1995 en 1996 heeft de JS voortdurend gereageerd op allerlei 
actuele politieke kwesties. Hierbij is steeds de motivatie geweest de stem van 
jongeren in en buiten de PvdA krachtig te laten horen! 
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2. ORGANISATORISCH VERSLAG 

2.1. Bestuur 
Door de temponorm en prestatiebeurs wordt het steeds moeilijker voor het 
landelijk bestuur voldoende geschikte mensen te vinden. Gelukkig heeft de 
JS tot nu toe nog voldoende mensen bereid gevonden om zich kandidaat te 
stellen voor het landelijk bestuur. Bij andere politieke jongerenorganisaties is 
dit helaas al anders. 

Het landelijk bestuur van de JS is qua samenstelling de afgelopen jaren vaak 
veranderd. 

Per juni 1995 zag het dagelijks bestuur er als volgt uit: 
Voorzitter: Tjeerd van Dekken 
Secretaris: Roeline Knottnerus 
Penningmeester: Roeland van der Schaaf 

Per juni 1996: 
Voorzitter: 
Secretaris: 
Penningmeester: 

Per december 1996: 
Voorzitter: 
Secretaris: 
Penningmeester: 

Fanny Bod 
Sisca Sytema 
Roeland van der Schaaf 

Fanny Bod 
Hilde Laffeher 
Léon Boer 

Niet alleen het landelijk bestuur, maar ook IS-afdelingen veranderen met eni
ge regelmaat van bestuurssamenstelling. 

2.2. Medewerkers 
Ook op het front van de medewerkers is het in deze twee jaren verre van rus
tig geweest. In 1995 zijn maar liefst drie medewerkers van baan veranderd. 
Doordat de dienstplicht is afgeschaft kan de JS geen dienstweigeraar meer in 
dienst nemen. Om op deze ontwikkeling in te spelen heeft de JS sinds sep
tember 1996 een banenpoolaanvraag liggen. Hierdoor zullen de werkzaam
heden van de andere medewerkers veranderen. 

Per aprill995 waren bij de JS de volgende mensen werkzaam: 
Bureaucoördinator: Benjamin Beerthuis 
Secretariaatsmedewerker: Petra Noordkamp 
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Medewerker Scholing 
& Vorming: 
Dienstweigeraar: 
Begin januari 1996 kwam 
dienst van de JS. 

2.3. Regiokantoor 

Mirjam Zielhuis 
Albert Both 

David Kleeman als laatste dienstweigeraar in 

Sinds juni 1996 heeft de JS in Groningen een regiokantoor. Per 1 december 
1996 komt een banenpooler in dienst van dit kantoor. Op deze manier kan het 
lokale en regionale werk van de JS beter tot zijn recht komen. Dit kantoor is 
in eerste instantie een experiment. Over twee jaar wordt bekeken of het expe
riment een blijvend karakter kan krijgen en naar andere delen van het land kan 
worden uitgebreid. 

2.4. Activiteiten 
De activiteiten van de JS zijn te verdelen in twee soorten activiteiten: regulie
re activiteiten en niet-structurele activiteiten. 

De JS heeft een drietal terugkerende grote activiteiten: het jaarlijkse congres, 
het Pinksterfestival en de Jongerenmanifestatie. Deze activiteiten zijn altijd 
zeer succesvol. 

Daarnaast brengt de JS twee bladen uit: "Clinch" (ledenblad) en "Aktief' 
(kaderblad). Voor actuele zaken brengt de JS enkele keren per jaar een 
nieuwsbrief uit. Ter voorbereiding van congressen wordt naar alle leden een 
congreskrant gestuurd. 

Een andere structurele activiteit zijn de scholingsdagen. Deze variëren van 
landelijke bijeenkomsten en regiodagen tot "afdelingswerk op maat". 

Daarnaast heeft de JS een aantal per jaar vastgestelde activiteiten. Een 
belangrijke activiteit was de MBO-tour. De JS heeft in samenwerking met het 
LAKS, FNV-jongeren en het Ministerie van OCW een aantal MBO-scholen 
bezocht. Op deze scholen zijn scholieren in debat gegaan met minister Ritzen. 
Van deze debatten is een boekje gemaakt. 

Ook de PvdA-congressen waren een belangrijke prioriteit voor de JS. 
Sinds kort organiseert de JS ook enkele malen per jaar politiek actuele debat
ten. 
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2.5. Werkgroepen 
De JS kent zes werkgroepen: Internationaal beleid, Milieu, Onderwijs, Eman
cipatie en discriminatie, Sociale zekerheid en Cultuur. De taak van de werk
groepen is het initiëren van discussies over de desbetreffende onderwerpen en 
het inhoudelijk ondersteunen van het bestuur. 

2.6. Afdelingen 
De JS kent ongeveer 30 afdelingen, die qua grootte en mate van activiteit uit
eenlopen. In 1995 maar vooral in 1996 is er een groot aantal nieuwe afdelin
gen bijgekomen: Limburg, Smilde, Eindhoven, 's-Gravendeel, Deventer, 
Woerden en Zeeland. 

70 



CONGRESSEN 
BESLUITEN VAN HET 25STE HUISHOUDELIJK CON
GRES, GEHOUDEN OP ZATERDAG 4 MAART 1995 TE 
MAASTRICHT 

V ASTSTELLING KANDIDATENLIJST EERSTE KAMER 
Plaats 1: H.D. Tjeenk Willink Bij acclamatie 
Plaats 2: J.Th.J. v.d. Bergh Bij acclamatie 
Plaats 3: Annemarie Grewel Bij acclamatie 
Plaats 4: M.F. Jaarsma-Buijserd Bij acclamatie 
Plaats 5: M.A.M. Wöltgens Bij acclamatie 
Plaats 6: M.J. Cohen Bij acclamatie 
Plaats 7: F.le Poole 12,1% 

W. v.d. Zandschulp 87,9% 
Gekozen: W. v.d. Zandschulp 
Plaats 8: F.le Poole Bij acclamatie 
Plaats 9: K. Zijlstra Bij acclamatie 
Plaats 10: M. Linthorst Bij acclamatie 
Plaats 11: E. ter Veld Bij acclamatie 
Plaats 12: E. Jurgens 78,3% 
M. Pit 21,7% 
Gekozen: E. Jurgens 
Plaats 13: G. Lyclama à Nijeholt Bij acclamatie 
Plaats 14: P. Staffelen Bij acclamatie 
Plaats 15: F. Meeter 

H. Dors 
Gekozen: F. Meeter 
Plaats 16: J.N. Scholten 55,9% 

M.Pit 17,3% 
H. Dors 26,7% 

Gekozen: J.N. Scholten 
Plaats 17: T. Maas-Brouwer Bij acclamatie 
Plaats 18: H. Rigter Bij acclamatie 
Plaats 19: S. Piersma 75,4% 

H. Dors 24,6% 
Gekozen: S. Piersma 
Plaats 20: H. Dors Bij acclamatie 
Plaats 21: M. Leyenaar Bij acclamatie 
Plaats 22: N.J. Schijver Bij acclamatie 
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Plaats 23: J. Baartmans-v.d. Bo. Bij acclamatie 
Plaats 24: B.M. van Dijk Bij acclamatie 
Plaats 25: W.I.Witteveen Bij acclamatie 
Plaats 26: Ph. van Tijn Bij acclamatie 
Plaats 27: S. van Driel Bij acclamatie 
Plaats 28: A.T. Toxopeus Bij acclamatie 
Plaats 29: D.J. Elzinga Bij acclamatie 
Plaats 30: M.Pit Bij acclamatie 
Plaats 31: Th.O.J. Lucarctie Bij acclamatie 
Plaats 32: J.C.Th. v.d. Doef Bij acclamatie 

MOTIES 

Huurverhoging 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 4 
maart 1995 te Maastricht 
- neemt in aanmerking het op 3 maart j.I. gevoerde debat in de Tweede 

Kamer over de toegestane maximale huurverhoging voor 1995; 
- overweegt dat de afgelopen jaren de huren sterk gestegen zijn; 
- spreekt uit dat de komende drie jaar de jaarlijkse huurverhoging niet hoger 

dan 6% mag zijn; 
- verzoekt het landelijk partijbestuur van de Partij van de Arbeid deze motie 

onder de aandacht te brengen van de leden van de Tweede- en Eerste
Kamerfractie van onze partij, alsmede van de eerstverantwoordelijke 
PvdA-bewindslieden; 

- en gaat over tot de orde van de dag. 

Gezondheidszorg 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 4 
maart 1995 te Maastricht 
- constateert dat: 

* de komende jaren op de stijgende kosten van de gezondheidszorg 4 
miljard gulden moet worden bezuinigd; 

* als één van de bezuinigingsmaatregelen wordt genoemd het schrappen 
van de pil uit het ziekenfondspakket voor vrouwen ouder dan 18 jaar; 

- overweegt dat: 
* aan het besluit over een dergelijke maatregel een fundamentele afwe

ging ten aanzien van alle bezuinigingsmogelijkheden op het gebied van 
de volksgezondheid ten grondslag moet liggen; 

* het financieel nadeel van deze maatregel uitsluitend ten laste komt van 
vrouwen, waardoor sprake is van een vorm van ongelijke behandeling; 
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* het niet meer vergoeden van de pil maatschappelijke nadelen met zich 
brengt, zoals de vergrote kans op abortussen; 

- roept de PvdA-ministers van het Kabinet en de Tweede-Kamerfractie op 
om niet ad hoc te beslissen over het niet meer vergoeden van de pil en eerst 
een fundamentele afweging te maken ten aanzien van de verschillende 
bezuinigingsmogelijkheden op het gebied van de volksgezondheid, waar
bij met name ook de genoemde overwegingen worden betrokken; 

- en gaat over tot de orde van de dag. 

Beroepsonderwijs 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 4 
maart 1995 te Maastricht 
- constateert dat het paarse kabinet in het regeerakkoord heeft vastgelegd dat 

moet worden geïnvesteerd in het beroepsonderwijs (MBO en Leerlingen
wezen), met als doelstelling in 1995 20.000 extra arbeidsleerplaatsen te 
creëren; 

- constateert dat die doelstelling door twee factoren wordt bemoeilijkt: 
* bezuinigingen op de arbeidsbureaus hebben tot effect dat er onvol

doende geld beschikbaar is om extra arbeidsleerplaatsen te creëren: het 
beschikbare geld is 'bevroren' op het niveau van 1994; en 

* werkgevers blijken nog onvoldoende op de hoogte van de mogelijkhe
den dat het leerlingwezen biedt: veel werkgevers weten niet dat de 
mogelijkheid bestaat om leerlingen in dienst te nemen. Bovendien zijn 
werkgevers die wel op de hoogte zijn van de mogelijkheden te weinig 
bereid om te investeren in de opleiding van toekomstige werknemers; 

- verzoekt de Tweede-Kamerfractie om een concreet beleidsvoorstel hoe zij, 
de geconstateerde problemen in acht genomen, denkt de doelstelling in het 
regeerakkoord te gaan halen; 

- en gaat over tot de orde van de dag. 

VERKIEZING PARTIJBESTUUR 
Dagelijks Bestuur (verkozen bij acclamatie) 
Voorzitter: 
Eerste vice-voorzitter: 
Tweede vice-voorzitter: 
Penningmeester: 
Drie leden: 

Felix Rottenberg 
Ruud Vreeman 
Jan Marinus Wiersma 
Walter Etty 
Annie Brouwer-Korf 
Mariëtte Hamer 
Marijke Steenbergen 

73 



Door het congres gekozen leden Algemeen Bestuur 
Aantal maximaal per persoon te behalen 
aantal stemmen: 
Absolute meerderheid: 
Pit Bakker 
Mari jke van Hees 
Ellen v.d. Hout 
Mirjam de Meijer 
Anje Toxopeus 
Kemalettin Colakoglu 
Edit HallensJeben 
Joke Kniesmeijer 
Bea van Schaaijk 
Johanneke Liemburg 

Opvolgers: 
le: Sander Hupkes 
2e: Wibo Koole 
3e: Rein Zunderdorp 
4e: Jan Tindemans 
Se: Seyfi Osguzel 
6e: Piet Boekhoudt 
7e: Annet van der Hoek 
8e: Secil Arda 
9e: Klaas Arie Beks 
toe: Paul Krabbe 

Wil Hout 
Johan Chandoe 
Hans Krosse 
Andrys de Jong 
HannaMolly 
Lena Marina Huizer 
Wil Paes 
Peter de Ruiter 
Robert Boëtius 
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1126 
563 
914 stemmen 
845 stemmen 
800 stemmen 
778 stemmen 
769 stemmen 
753 stemmen 
741 stemmen 
672 stemmen 
665 stemmen 
647 stemmen 

457 stemmen 
434 stemmen 
408 stemmen 
267 stemmen 
240 stemmen 
231 stemmen 
229 stemmen 
192 stemmen 
179 stemmen 
168 stemmen 

162 stemmen 
153 stemmen 
145 stemmen 
116 stemmen 
85 stemmen 
82 stemmen 
68 stemmen 
36 stemmen 
23 stemmen 



VERKIEZING CONGRESPRESIDIUM 
Er waren geen tegenkandidaten. Het congrespresidium, bij acclamatie verko
zen, bestaat uit: 
Alard Beek 
Geke Faber 
Annemarie Grewel 
Ineke Ketelaar 
lrene Koopman 
Hans Ouwerkerk 
Willemien Ruygrok 

VERKIEZING BEROEPSCOMMISSIE 
Aantal maximaal per persoon 
te behalen aantal stemmen: 
Absolute meerderheid: 
Clovis Cnoop Koopmans 
Grieto Folkertsma 
Herstemming tussen: 

972 
487 
783 stemmen 
657 stemmen 

- Henri v.d. Zaken 407 stemmen 
- Rype Boon 401 stemmen 
In herstemming behaalt Henri v.d. Zaken de meerderheid van de stemmen. 

Plaatsvervangende leden: 
Rype Boon 
Johan Schagen 
Willem Hendriks 

401 stemmen 
357 stemmen 
311 stemmen 

BESLUITEN VAN HET CONGRES, GEHOUDEN OP 
10 FEBRUARI 1996 TE ZWOLLE 

Toezeggingen partijbestuur 
Internationaal 
- Het partijbestuur neemt de suggestie over om een rapport op te stellen over 

Europa en de wereld en daarover vervolgens een conferentie te beleggen. 
- Er zal opnieuw bekeken worden hoe de relatie PvdA en PES vorm kan wor

den gegeven. 
Arbeid 
- Er komt een discussie over de sociale zekerheid. Daarbij zullen ook het 

koopkrachtverlies van de minima en de sociale criteria (zoals genoemd in 
Motie A) betrokken worden. 
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Ruimte 
- In de definitieve tekst zal aandacht gegeven worden aan het instrumentari

um aangaande de positie van huurder dan wel koper. 
Kennis 
- Naar aanleiding van amendementen 432 wordt toegezegd bij een verdere 

discussie over onderwijs de elementen schaalvergroting, rol overheid en 
kwaliteit te betrekken. 

Beginselprogram 
Aan Thijs Wöltgens is gevraagd een notitie te schrijven over gedachten en 
ideeën voor een nieuw beginselprogram. Op basis van die notitie zal het par
tijbestuur een besluit nemen of er een nieuw programma moet komen. Zo ja, 
dan zal het congres geïnformeerd worden over de te volgen procedure. 

TEKST RESOLUTIE IDEEEN VOOR DE TOEKOMST 

1. ARBEID 

1.0 
Voor een versterking van de kwaliteit van de arbeid en de sociale zekerheid 
en het vergroten van de participatie doet de PvdA de volgende voorstellen: 

1.1. 
De huidige structurele werkloosheid in de Europese lidstaten en de voort
schrijdende globalisering stellen Nederland voor de opgave haar economie 
nieuwe dynamiek te geven. Uit oogpunt van internationale solidariteit mag 
deze nieuwe dynamiek niet ten koste gaan van de concurrentiepositie van ont
wikkelingslanden. 
De globalisering leidt tot belangrijke veranderingen in de internationale 
arbeidsverdeling. Dit heeft gevolgen voor de werkgelegenheid in Nederland 
en stelt Nederland voor de opgave haar arbeidsmarkt hieraan aan te passen. 
Om in de internationale concurrentie voorop te blijven lopen, is een breed 
pakket aan extra maatregelen noodzakelijk. In de eerste plaats investeringen 
in kennis, technologie, milieu en infrastructuur. Daarnaast het stimuleren van 
nieuwe en jonge ondernemingen, met name in het midden- en kleinbedrijf, in 
het belang van de werkgelegenheid en een versterking van de Nederlandse 
economie. Regelgeving die het starten van eigen bedrijven belemmert moet 
worden aangepast. Bovendien is het noodzakelijk een beleid te voeren gericht 
op het verlagen van de arbeidskosten door verkleining van de wig, zonder het 
vrij besteedbaar inkomen te verlagen. Deze verlaging is in het bijzonder van 
belang voor het behoud en het uitbreiden van werkgelegenheid van lager 
opgeleiden. Daarnaast is een verdere verschuiving van de belasting op arbeid 
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naar een belasting op milieubelastende producten en processen van belang. 
Het minimumloon wordt niet ter discussie gesteld. 

1.2 
De herverdeling door een verkorting van de gemiddelde werkweek kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan de groei van het aantal arbeidsplaatsen en 
moet daarom een nieuwe impuls krijgen. Hiervoor dient de overheid het 
voortouw te nemen en wordt tegelijkertijd een beroep gedaan op de sociale 
partners. Ook door maatregelen in de sfeer van belasting en premies kunnen 
nieuwe kansen worden gecreëerd voor een verdere doorbraak in de herverde
ling van arbeid. Deeltijdwerk stelt mannen en vrouwen in staat te kiezen voor 
de combinatie van werk, zorg en vrije tijd die het best past bij hun persoonlij
ke voorkeur en omstandigheden. Deeltijdwerk dient daarom mogelijk te zijn 
voor alle werknemers. Hun rechtspositie moet gelijkgesteld worden aan die 
van fulltime werknemers. Er moeten meer wettelijk vastgestelde mogelijkhe
den komen voor zorg- en studieverlof. Belemmeringen- in de sfeer van belas
tingen, premies, sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden - voor een betere 
spreiding van leren, zorgen en werken dienen te worden genventariseerd en 
weggenomen. 

1.3 
Ook bij flexibilisering van de arbeid moeten werknemers grip hebben op hun 
tijd en dient de baan- en inkomensonzekerheid beperkt te zijn. Bij het streven 
naar grotere flexibiliteit mag de rechtspositie van de werknemer niet door het 
steeds meer toepassen van tijdelijke arbeidscontracten uitgehold worden, 
omdat tijdelijke contracten zowel de toekomst voor de jonge werknemer 
onzeker maken als ook tot uitval van vooral oudere en minder gezonde werk
nemers leiden. Er moet steeds een evenwicht worden gezocht tussen het stre
ven naar flexibiliteit en het belang van voldoende stabiele arbeidsrelaties. De 
PvdA wil dat in wetgeving en CAO's (op centraal niveau) meer ruimte wordt 
gelaten voor maatwerk in de ondernemingen en dat de zeggenschap van 
werknemers, ook in het midden- en kleinbedrijf, over hun arbeidsomstandig
heden, waaronder de arbeidstijden, versterkt wordt. Afspraken over informa
tie, consultatie en betrokkenheid van werknemers ter zake dienen, waar 
mogelijk, op Europees niveau vastgesteld te worden. De sociale partners kun
nen hierbij een belangrijke rol spelen. 

1.4 
Het concept "basisbaan" dient vorm te krijgen op basis van vrijwilligheid en 
door middel van een stimuleringsbeleid in plaats van een sanctiebeleid. 
Omdat arbeid en inkomen in brede zin belangrijke integratiefactoren zijn, 

77 



moet daaruit consequenties getrokken worden. Zonder een verbreding van 
het arbeidsbegrip door de erkenning dat betaalde en onbetaalde zinvolle 
arbeid bijdraagt aan participatie en integratie en de basis vormen waarop de 
samenleving draait, zal het niet lukken armoede en uitsluiting een halt toe te 
roepen. Essentieel blijft de solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden. 
Wie in staat is om te werken maar werk of opleiding weigert of geen afspra
ken wil maken over andersoortige activiteiten, gericht op integratie en parti
cipatie, kan worden gekort op zijn of haar uitkering. Van verplichting tot vrij
willigerswerk is daarbij in principe geen sprake. Het opgetreden koopkracht
verlies van de minima die langdurig op een minimumuitkering zijn aangewe
zen zal in de komende jaren geleidelijk worden hersteld. 

1.5 
In de toekomst zal concreet gestalte gegeven moeten worden aan de "basis
baan"; het principe dat door een uitkeringsorganisatie of arbeidsbemidde
lingsinstantie met iedere uitkeringsgerechtigde een afspraak wordt gemaakt 
over de activiteiten die ondernomen worden. Deze instantie heeft tot taak om 
voor de cliënt maatwerk te leveren door middel van een activiteitencontract 
op basis van de volgende uitgangspunten: 
- het vinden van een baan; 
- het vinden van (een) geschikte opleiding( en); 
- het verrichten van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstver-

lening; 
- het onder omstandigheden ontheffen van het verrichten van arbeid; 
- het verlenen van toestemming tot het tijdelijk bijverdienen bovenop een 

uitkering als overbrugging naar een betaalde baan. 
Aangesloten wordt zoveel mogelijk bij de initiatieven van de uitkeringsge
rechtigden zelf. De invulling sluit aan bij de persoonlijke situatie, opleiding, 
werkervaring en kansen op de arbeidsmarkt. Bij de "basis baan" staan partici
patie en integratie door enigerlei vorm van werk voorop. Bij de invoering van 
de basisbaan moet aandacht zijn voor scholing en doorstroming. De basis
baan mag geen eindstation zijn; doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt 
moet waar mogelijk doel van beleid zijn. Instrumenten als scholing, stage en 
persoonlijke begeleiding moeten daarvoor ontwikkeld worden. De "basis
baan" doet recht aan het feit dat betaalde en onbetaalde zinvolle arbeid de 
samenleving draaiende houden en bijdragen aan participatie en integratie. 
Zeker nu volledige werkgelegenheid ver weg is, dient participatie door eni
gerlei vorm van werk gehonoreerd te worden. Daarom zullen afhankelijk van 
de persoonlijke omstandigheden ook afspraken gemaakt kunnen worden om 
maatschappelijke dienstverlening, variërend van vrijwilligerswerk tot, te 
erkennen. Basisbanen in de sfeer van maatschappelijke dienstverlening en 
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vrijwilligerswerk mogen geen vervanging zijn voor wegbezuinigd betaald 
werk. 

1.6 
Er zal uiteindelijk een groep mensen overblijven voor wie een traject naar 
betaalde arbeid niet haalbaar is. Deze realiteit dwingt tot het formuleren van 
een helder sociaal criterium op grond waarvan mensen ontheven worden van 
de sollicitatieplicht. Voor hen fungeert de uitkering als een bestaanszeker 
inkomen, zonder dat daar verdere eisen aan worden gesteld. Om te voorko
men dat deze mensen het contact met de hoofdstroom van de samenleving 
verliezen, worden praktijken en initiatieven gericht op participatie en integra
tie, gestimuleerd en gehonoreerd. Bijvoorbeeld door een toeslag op de uitke
ringen. 

Nieuwe punten 
De inkomensverschillen in Nederland zijn de afgelopen jaren gegroeid. Met 
meer kracht en inventiviteit zal de PvdA in de komende jaren nieuwe wegen 
bewandelen om de inkomensverschillen te verkleinen. 
Evenredige arbeidsdeelname van allochtonen dient op alle terreinen en op 
alle niveaus met alle beschikbare middelen bevorderd te worden, zeker gelet 
op de aanbevelingen uit de Rapportage Minderheden 1995 van het Sociaal 
Cultureel Planbureau (Concentratie en Segregatie). Gezien de oververtegen
woordiging van allochtonen onder de werklozen dienen aanvullende maatre
gelen (zoals het aanscherpen van de WBEAA) genomen te worden om deze 
vorm van ongelijkheid op te heffen. Zaken als discriminatie en vooroordelen 
bij werving en op de werkvloer dienen meer actief aandacht te krijgen door 
een extra impuls van overheidswege. 

2. RUIMTE 

2.0 
De openbare ruimte is in toenemende mate een schaars goed aan het worden. 
Bovendien wordt de toegankelijkheid van de openbare ruimte bedreigd. De 
kwaliteit van het milieu laat te wensen over. De schaarse ruimte en milieu zul
len eerlijk verdeeld moeten worden. Daarvoor is een aantal keuzes noodzake
lijk. 

2.1 
Door zoveel mogelijk de milieukosten die aan vervaardiging, verbruik of 
afvoer van producten zijn verbonden in de prijs te verwerken, kunnen de 
gedrags- en consumptieveranderingen grotendeels via de markt plaatsvinden. 
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Milieubelastingen en -heffingen die geen invloed op het gedrag kunnen heb
ben, moeten vervangen worden door financiering uit de algemene middelen. 
Wanneer milieuheffingen en milieubelasting de lagere inkomens onevenre
dig treffen, moet dit met verlaging van belastingen en sociale premies gecom
penseerd worden. Om redenen van rechtvaardigheid en efficiency zal ook aan 
grootverbruikers een navenante vorm van energieheffing moeten worden 
opgelegd. 

2.2 
Een actieve bemoeienis van de overheid met de inrichting van de omgeving 
is noodzakelijk. Door talloze veranderingen in de schaarse ruimte is een Vijf
de Nota Ruimtelijke Ordening dringend gewenst; hierbij dient ruimte te ont
staan voor een principedebat aan de hand van verschillende ontwerp-scena
rio's over de toekomstige inrichting van Nederland. Bij beslissingen over 
ruimtelijke indeling van Nederland moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen grond met primair een economische functie en grond met primair een 
natuur- en historische waarde. De verdergaande toename van (auto-)mobili
teit dwingt ons de komende tijd keuzes te maken over het vervoer op stedelijk 
en regionaal niveau. Door een sterke uitbreiding en modemisering van de 
openbaar-vervoersnelten in het stedelijk gebied en een aansluiting op inter
nationale netten, alsmede door een sterke modemisering op stedelijk en 
regionaal niveau zal het aandeel van de auto in vervoer en transport moeten 
worden teruggedrongen. Om een optimale spreiding van het vervoer in 
Nederland te bewerkstelligen en een nauwkeurige afweging bij beslissingen 
over grote infrastructurele vervoersprojecten mogelijk te maken, moeten 
geleidelijk aan de maatschappelijke kosten van mobiliteit in rekening 
gebracht gaan worden. 

2.3 
De gevolgen van de strikte toepassing van milieunormen rond steden zijn in 
sommige gevallen doorgeschoten. Dit geldt in het bijzonder voor geluidshin
der en bodemsanering. Milieunormen moeten wel een voldoende gezondheid 
en veilig leefklimaat garanderen. Aan de andere kant mag de ontwikkeling 
van de steden niet worden lamgelegd door strikte toepassing van (scherpe) 
normen. In dit licht moeten de milieunormen met alleen lokale effecten wor
den beoordeeld. Hierdoor kan worden voorkomen dat ze leiden tot onnodige 
prijsstijgingen onder meer in volkshuisvesting en beperking van de ontwik
keling van steden. 

2.4 
In een meer geliberaliseerd volkshuisvestingsbeleid heeft de overheid een 
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grote verantwoordelijkheid om de woonlasten van lage inkomens binnen de 
perken te houden. Bovendien dreigt de voorraad betaalbare woningen steeds 
kleiner te worden, terwijl nieuwbouwwoningen niet bereikbaar zijn voor de 
laagste inkomens. In de verhouding tussen inkomen en woonlasten lijkt voor 
de laagste inkomens de kritische grens bereikt. De individuele huursubsidie is 
nog steeds de kurk waarop een sociaal volkshuisvestingsbeleid drijft. De 
kwaliteit van dit instrument staat of valt met een stijging van de individuele 
huursubsidie evenredig met de huurontwikkeling. Andere instrumenten kun
nen zijn het invoeren van een huurbelasting en de instelling van een boven
grens voor aftrek van hypotheeklasten. Ten behoeve van een komende 
regeerperiode dient onderzocht te worden hoe een meer evenwichtige balans 
in woonlasten tussen kopers en huurders kan worden bereikt, waarbij de over
heidsbijdrage zo goed mogelijk gericht moet worden op het mogelijk maken 
van betaalbare huisvesting voor mensen met de lagere en middeninkomens. 
Bij dit onderzoek zal tevens betrokken worden welke instrumenten of maat
regelen hierbij een rol kunnen spelen. Te denken valt aan het huurwaardefor
fait, de hypotheekaftrek, de huurbelasting en het instellen van een centraal 
volkshuisvestingsfonds. 

2.5 
Het ruimtelijk beleid moet worden ingezet om ruimtelijke tweedeling tegen te 
gaan. Dat betekent ruimte voor economische ontwikkelingen, ook op klein
schalig niveau in buurten, een streven naar menging van functies en een gro
tere ruimtelijke menging van (naar prijs verschillende) woningtypen en een 
voortgaand streven naar ruimtelijke dichtheid. 

2.6 
In de nieuwbouw zal de sociale sector een evenredig aandeel moeten behou
den of terugkrijgen. Met name in de nieuwe zogenaamde "VINEX-locaties" 
is het evenwicht tussen vrije sector en sociale woningbouw zoek. Om het 
evenwicht te herstellen moeten extra financiële middelen worden ingezet. 
Alternatieven zijn te vinden in een wettelijke verplichting voor de inzet van 
de financiële reserves van corporaties in de sociale woningbouw, "vriendelij
ke" leningen tussen woningbouwcorporaties onderling en in de verkoop van 
woningbezit ten bate van nieuwe sociale woningbouw elders. Een zekere 
regulering van de grondmarkt door de overheid is wenselijk om prijsopdrij
ving op nieuwbouwlokaties tegen te gaan. In de steden zal meer ruimte moe
ten komen voor vrije-sector-koopwoningen. Een evenwichtige samenstelling 
van uiteenlopende groepen en maatschappelijke functies bevordert de eigen 
dynamiek van buurten en steden. De lokale overheid dient voldoende stu
ringsmogelijkheden te behouden en krijgen om de eigen maatschappelijke 
verantwoordelijkheden inzake volkshuisvesting waar te maken. 
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2.7 
Vormen van buurtbeheer brengen het probleemoplossend vermogen terug op 
de plek waar de problemen in de dagelijkse woon- en leefsituatie zich voor
doen. De overheid stimuleert en instrumenteert de ontwikkeling van buurtbe
heer. Daar waar maatschappelijke problemen zich concentreren en de veilig
heiden leefbaarheid onder druk staan, dient de inzet van politie, maar ook van 
nieuwe toezichthoudende functionarissen zoals buurtconciërges en stads
wachten, te worden vergroot. 

2.8 
De PvdA wenst een verruiming van maatregelen in de sfeer van "dwang en 
drang" voor hardnekkige criminele drugverslaafden. 
Die hardere aanpak moet gecombineerd worden met uitbreiding van de expe
rimenten met medische verstrekking van hard drugs. 
Mogelijkheden om te komen tot het liberaliseren van soft drugs moeten ver
der worden onderzocht. De PvdA bepleit internationale samenwerking, in het 
bijzonder met een aantal Europese steden die een vergelijkbare benadering 
van de drugproblematiek kennen. De PvdA bepleit: 
- !egalisering (en volledige decriminalisering) van de soft-drugshandel op 

een wijze die de gebruikerswereld van soft drugs en hard drugs volledig 
scheidt (bijvoorbeeld analoog aan de wijze waarop alcoholische drank 
wordt verhandeld en onder de gebruikers gedistribueerd: onder andere via 
een vergunningenstelsel); 

- medische verstrekking van hard drugs aan verslaafden op een zodanige 
wijze en schaal en met een zodanige prijs en kwaliteit, dat de handel in deze 
drugs niet langer lucratief is; 

- een voorlichtingsbeleid over alle drugs. 

2.9 
Bestuurders zijn bij de bestrijding van overlast door allerlei regels met han
den gebonden. De PvdA pleit voor een verruiming van de administratieve 
regelgeving om acute overlast beter te kunnen bestrijden. 

3. KENNIS 

3.0 
Cruciaal - zowel cultureel, maatschappelijk als economisch - in de aanloop 
naar de volgende eeuw is modem, toegankelijk en geavanceerd onderwijs. De 
laatste jaren heeft het financieel-economisch kader een zwaar stempel op het 
hoger-onderwijsbeleid gedrukt. Het basis- en voortgezet onderwijs is daaren
tegen ontzien. De kennis en vaardigheden van de bevolking zijn de belang-
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rijkste hulpbron in ons land. Onderwijs omvat meer dan het overbrengen van 
kennis en vaardigheden alleen; zo kan een meer intercultureel onderwijs bij
dragen aan de algemene vorming van zowel autochtone als allochtone jonge
ren. Daarom heeft de onderwijs-infrastructuur hoge prioriteit en zal daarmee 
bij de verdeling van middelen rekening worden gehouden. Een aantal keuzes. 

3.1 
De opkomst van informatie- en communicatietechnologie mag niet leiden tot 
een nieuwe tweedeling in de samenleving. Iedereen moet in staat gesteld wor
den deel te nemen in de informatiemaatschappij. Spreiding van kennis is 
opnieuw een prioriteit. 
Daarvoor moet breed geïnvesteerd worden in de kennismaatschappij. 

3.2 
Schaal vergratingsoperaties in het onderwijs mogen niet ten koste gaan van de 
kwaliteit. Grote scholen moeten zich kleinschalig organiseren, zodat leerlin
gen niet anoniem zijn. De grotere onderwijseenheden die inmiddels zijn ont
staan, bieden wel de mogelijkheid een volwaardig personeelsbeleid te ont
wikkelen. Zo moeten wachtgelders weer betrokken worden bij het onderwijs. 
Oudere leerkrachten voor wie het voltijds-lesgeven een te zware belasting 
wordt, kunnen worden ingezet ten behoeve van de kwaliteitsverbetering en 
zorgverbreding van het onderwijs. Er moeten meer functies in het onderwijs 
gerealiseerd worden. Functies die passen bij de diverse werkzaamheden in 
het onderwijs en die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het 
werkklimaat in het onderwijs. 

3.3 
Het basisonderwijs in zijn geheel verdient in de komende jaren een flinke 
impuls. Om onderwijs op maat te kunnen bieden dienen, afhankelijk van de 
situatie, verschillende oplossingen te worden gekozen, bijvoorbeeld groeps
verkleining of extra handen in de klas door de inzet van klasse-assistenten. Er 
zijn verschillende mogelijkheden om dit extra geld in te zetten, waar scholen 
elk naar de eigen omstandigheden een keuze uit maken. Dat kan onder ande
re zijn extra leraren voor groepsverkleining, extra leraren voor bijzondere 
taken, meer inzet van klasse-assistenten, educatieve activiteiten voor driejari
gen. 
Een kennisintensieve samenleving moet vooral veel aandacht besteden aan 
het basisonderwijs, omdat daar de fundamenten worden gelegd. K waliteits
meting dient in het onderwijs een vaste plaats te krijgen. Het stimuleren van 
zelfinitiatief gericht op het verwerven van kennis is een belangrijk onderwijs
doel in het funderend onderwijs. Het gebruik van de computer dient een vas
te plaats in te nemen in het basisonderwijs. 
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Achterstanden opgelopen in de eerste jaren van de schoolloopbaan zijn op 
latere leeftijd bijna niet meer in te halen. Die achterstanden zijn vaak het 
gevolg van een problematische thuissituatie. Om die achterstand te voorko
men, is preventie van groot belang. Hierbij kan worden gedacht aan hulpver
lening in de thuissituatie en desnoods het via de jeugdhulpvoorziening aan
bieden van "thuissituaties" die pedagogisch verantwoord zijn. Daarnaast kan 
een rol zijn weggelegd voor voor-, na- en buitenschoolse opvang, maaltijd
voorzieningen, activiteiten na schooltijd en voorschoolse programma's zoals 
al in de onderwijsvoorrangsgebieden gestalte krijgt. Daarbij is overigens een 
fundamentele discussie nodig met betrekking tot de rol van het onderwijs 
(met name het basisonderwijs) voor wat betreft de opvoedende taken die in 
toenemende mate naar het onderwijs worden geschoven (opvang, normen en 
waarden). 

3.4 
In het voortgezet onderwijs moet veel aandacht besteed worden aan veelzij
dig mediagebruik, wat het leerproces zal moderniseren. Leerlingen leren om 
mondiaal te communiceren, waardoor ze worden opgeleid tot moderne 
wereldburgers, hetgeen voor een klein land als Nederland van essentieel 
belang is. 

3.5 
Om al deze noodzakelijke verbeteringen in het onderwijs mogelijk te maken 
is het van groot belang dat de opleidingen tot leraar aan kwaliteit winnen. Het 
beroep leraar moet weer voor meer mensen aantrekkelijk worden. Dit kan 
onder meer door een beter loopbaanperspectief te bieden. Daarnaast is het 
belangrijk de begeleiding van beginnende leerkrachten te verbeteren. Tevens 
dient de kwaliteitsverbetering van het bestuur en het management verder 
vorm en inhoud te krijgen. 

3.6 
Onderwijs is een recht en moet voor iedereen betaalbaar blijven. Financiële 
drempels/beperkingen mogen geen beletsel vormen voor de toegang tot het 
(hoger) onderwijs. Leerlingen zijn tot en met de zestienjarige leeftijd volledig 
leerplichtig. Onze inzet is, dat leerlingen het onderwijs niet verlaten zonder 
diploma. Daartoe dienen extra middelen te worden ingezet ter voorkoming 
van het vroegtijdig school verlaten. De PvdA is er een voorstander van dat na 
deze leeftijd jongeren gedurende een nader vast te stellen periode aanspraak 
kunnen maken op door de overheid bekostigd onderwijs, door middel van 
individueel toegekende leerrechten (vouchers). Onze inzet is dat leerlingen 
het onderwijs niet verlaten zonder diploma. Daartoe dienen extra middelen te 
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worden ingezet ter voorkoming van het vroegtijdig schoolverlaten. Daarbij 
moeten de contacten tussen school en lokale arbeidsmarkt verder van de 
grond komen, opdat de overgang van school naar werk wordt vergemakke
lijkt. Daarna moet er volop ruimte zijn voor permanente educatie. Dit moet op 
alle mogelijke manieren worden gestimuleerd, onder meer met vouchers die 
in CAO's en andere regelingen vaste vormen kunnen krijgen. Daarnaast 
speelt, om zoveel mogelijk mensen door middel van scholing een traject naar 
betaalde arbeid te bieden, het tweede-kansonderwijs in de ogen van de PvdA 
een belangrijke rol. De volwasseneneducatie dient blijvend opleidingsmoge
lijkheden te bieden aan zowel Nederlandstalige volwassenen met een oplei
dingsachterstand als aan anderstaligen. 

Nieuwe punten 
Nederland dreigt achter te blijven bij andere OECD-landen met de investe
ringen in Onderzoek en Ontwikkeling (Ren D). Dit ondergraaft op den duur 
onze concurrentiepositie en daarmee de werkgelegenheid. Conform de aan
bevelingen van het Witboek Delars moet Nederland zijn uitgaven voor R en 
D verhogen tot 3% van het Bruto Nationaal Product. Dit betekent meer 
gerichte stimulering van R en D door de overheid zelf en het stimuleren van 
een hogere besteding voorRen D door het bedrijfsleven, onder meer door fis
cale maatregelen. 
Met de toenemende integratie van Europa in gedachten is het van steeds gro
ter belang dat diploma's uit diverse landen onderling uitwisselbaar zijn. 
Grensoverschrijdend (beroeps-)onderwijs stelt leerlingen bovendien in staat 
later ook grensoverschrijdend te werken met verschillende voorschriften. 
Met name bij LBO- en MBO-onderwijs valt hier nog het een en ander te ver
beteren. 

Onderwijs als huiskamer van de samenleving 
Kennisoverdracht is slechts een van de doelstellingen die wij beogen met het 
onderwijs. Onze samenleving legt steeds meer nadruk op individualisering, 
waarbij sociale verbanden steeds meer verdwijnen of verwateren. Dit moet 
vervangen worden door een nieuwe sociale cohesie, die weliswaar uitgaat 
van individualisering, maar tot nieuwe vormen van ontmoeting en wederzijds 
begrip kan leiden. Het onderwijs dient hierin een belangrijke rol te spelen. 
Hoewel onderwijs niet alles kan oplossen, kan de school meer als huiskamer 
van de samenleving functioneren. Het is een van de weinige plaatsen waar 
mensen met zeer verschillende achtergrond elkaar (moeten) tegenkomen. 
Naast leren, het primaire doel van onderwijs, kan de school door samenwer
king met welzijn, arbeidsmarktbeleid, politie en ouders een veel centralere rol 
spelen zodat sociale problemen tijdig worden gesignaleerd en aangepakt. De 
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aanpak kan mogelijk het beste gerealiseerd worden op wijkniveau, door mid
del van een integrale wijkaanpak. Dus naast investeren in leefbaarheid, bete
re huisvesting, voor- en naschoolse opvang en onderwijs. Dit moet niet alleen 
door beroepskrachten, maar ook door betrokkenheid van (alle) buurtbewo
ners. Migranten moeten gestimuleerd worden zich ook meer voor de buurt en 
de woonomgeving in te zetten. 

Diverse amendementen 

De afdeling Leeuwarden stelt het congres van de PvdA voor om het partijbe
stuur op te dragen om, in navolging van de voorliggende ontwerp-resoluties 
met betrekking tot arbeid, ruimte en kennis, binnen anderhalf jaar met een 
ontwerp-resolutie te komen, waarin een of meer thema's worden behandeld 
op het terrein van milieu, volksgezondheid, onderwijs of modemisering 
sociale zekerheid. 

MOTIES 

Prioriteiten Buitenland en Europa 
1. De inrichting van Nederland is sterk afhankelijk van internationale ont

wikkelingen. Solidariteit, veiligheid en duurzaamheid kennen geen gren
zen. Een actief internationaal beleid ter ondersteuning van onze nationa
le doelstellingen is onontbeerlijk. De internationale samenwerking met 
het Zuiden en in het kader van de Europese Unie moet versterkt worden, 
waarbij werk, een schoner milieu, ontwikkeling èn democratie voorop 
staan. 

2. De Europese samenwerking bevindt zich op een tweesprong. De komen
de jaren moet worden besloten over hervorming van het Unieverdrag, de 
verdere uitbreiding en de financiering van de Europese Unie. Een een
heidsmunt komt eraan. 
Tegelijk is de Europese integratie minder vanzelfsprekend geworden. Er 
is kritiek op het functioneren van de Unie uit teleurstelling over de 
getoonde onmacht in Bosnië of het uitblijven van concrete resultaten op 
bijvoorbeeld het terrein van de misdaadbestrijding. De burger voelt de 
afstand tot de Europese instellingen groter worden. Sociale spanningen 
worden in verband gebracht met de invoering van de eenheidsmunt. In het 
politieke debat wordt meer nadruk gelegd op nationale belangen. Dit 
maakt het debat over de noodzakelijke Europese keuzes des te belangrij
ker. Wie, zoals de PvdA, kiest voor het belang van een Europese gemeen
schap, zal duidelijker moeten maken waarom en voor wie. 

3. Volgens het verdrag van Maastricht zal in 1999 de eenheidsmunt worden 
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ingevoerd door die EU-lidstaten die voldoen aan de voorwaarden met 
betrekking tot begrotingstekort, overheidsschuld en inflatie. De PvdA is 
voorstander van de eenheidsmunt. De discussie daarover mag echter niet 
geïsoleerd gevoerd worden. De invoering van de eenheidsmunt en het 
voldoen aan de toetredingsvoorwaarden laten onverlet de noodzaak door 
te gaan met de noodzakelijke investeringen in werk en, meer in het alge
meen, in de kwaliteit van onze verzorgingsstaat. In het Europa van mor
gen moet een hoog sociaal gehalte een uitgangspunt blijven. Daarom 
bepleit de PvdA een stelsel van Europese minimumnormen om sociale 
dumping tegen te gaan. De werkloosheid in de Europese Unie is onaan
vaardbaar hoog. Gelijk opgaand met de introductie van de eenheidsmunt 
moet op nationaal en op Europees niveau de voorwaarden worden 
geschapen voor een krachtig werkgelegenheidsbeleid. 

4. De Europese Unie moet hervormd en verder gedemocratiseerd worden 
om slagvaardiger te kunnen opereren, en daarmee de kloof tussen burger 
en Europees bestuur te verkleinen. Verdere uitbreiding van de Unie ver
eist verdieping van de samenwerking. Dat betekent minimaal meer meer
derheidsbesluitvorming in de Raad van Ministers en uitbreiding van het 
medebeslissingsrecht van het Europees Parlement. 

5. Om de internationalisering van de misdaad het hoofd te kunnen bieden is 
verdergaande samenwerking binnen de Europese Unie noodzakelijk. 
Verschillen in aanpak hebben er overal in Europa toe geleid dat het recht 
op asiel is ingeperkt. Harmonisatie van het asielbeleid is een voorwaarde 
om ook in de toekomst het recht op asiel te kunnen blijven waarborgen. 
De huidige intergouvernementele werkwijze op het terrein van Justitie en 
Binnenlandse Zaken moet worden aangepast. De besluitvorming moet 
doorzichtiger en eenvoudiger worden. De rol van de Europese Commis
sie, van het Europese Hof van Justitie en van het Europese Parlement 
moet worden versterkt. 

6. De PvdA is voor uitbreiding van de Europese Unie. Dat draagt bij aan 
meer welvaart, stabiliteit en democratie. De Europese Unie moet daar
voor de voorwaarden scheppen door steun aan kandidaat-lidstaten voor 
wie het lidmaatschap reëel en noodzakelijk is en door interne hervormin
gen die de slagvaardigheid en de betaaibaarheid van de Unie na uitbrei
ding veilig stellen. 

7. De Europeanisering van de politiek vraagt om het totstandbrengen van 
een meer slagvaardige Europese sociaal-democratische partij, die inhou
delijke prioriteiten van de sociaal-democratie in Europese politiek kan 
vertalen. De PvdA zal zich inzetten voor een zodanige hervorming van de 
Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES). 

8. Ontwikkelingssamenwerking is een onmisbaar aspect van het buiten-
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landbeleid. Juist ook om mondiaal die ontwikkelingen te ondersteunen 
die niet door marktwerking vanzelf tot stand komen: gezondheidszorg, 
onderwijs, milieubeleid, democratisering, noodhulp en rehabilitatie in 
met name de armste landen. Ook in het ontschotte buitenlandbeleid is 
daarom een minister voor Ontwikkelingssamenwerking noodzakelijk. 

9. Nederland heeft in internationaal verband afspraken gemaakt op het ter
rein van duurzame ontwikkeling. Dat heeft consequenties voor het beleid 
in eigen land. Het proces van ecologische modemisering in Nederland 
moet versneld worden doorgezet. De PvdA kiest voor het terugdringen 
van vervuilende vormen van mobiliteit, het terugdringen van energie- en 
mestgebruik in onze voedselproductie, het bevorderen van duurzaam 
bouwen en voor kwaliteitsverbetering van produkten wat betreft energie
inhoud, langer gebruik, reparatie en hergebruik. Daarnaast dient juist ook 
op Europees niveau een geïntegreerde aanpak van het milieuvraagstuk 
gestalte te krijgen. Voor de PvdA is de totstandkoming van de Europese 
Ecotax een belangrijke prioriteit. 

Ziektewet 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 10 
februari 1996 te Zwolle 
1. constateert dat: 

a. de uitvoering van de herziening van de Ziektewet zou kunnen leiden 
tot het afwentelen van ondernemersrisico op werknemers met een 
(vermeend) hogere ziektekans en daarom reële risico's inhoudt voor 
de positie van onder meer chronisch zieken en sollicitanten met een 
verhoogd gezondheidsrisico, en van de verzekerbaarheid van alle 
werknemers; 

b. in de uitvoering van de herziene ziektewet en de nadere invulling van 
de nieuwe regelgeving garanties voor het ontzien van groepen men
sen met een verhoogd risico mogelijk zijn; 

c. Eerste- en Tweede-Kamerfractie van de PvdA een uiterste poging 
hebben gedaan om ongewenste effecten zoveel mogelijk te verhinde
ren; 

d. er nieuwe kabinetsvoorstellen in de maak zijn die premiedifferentia
tie en gedeeltelijke privatisering van de AAW/WAO beogen; 

e. in het regeerakkoord een tussenstand inzake de realisatie van het bij 
de start van het kabinet overeengekomen beleid inzake de sociale 
zekerheid is aangekondigd; 

2. doet een klemmend beroep op de Tweede-Kamerfractie van de PvdA bij 
de voorziene evaluatie van de nieuwe ziektewet al het mogelijke te doen 
om opgetreden negatieve effecten, waarvan bijvoorbeeld werknemers 
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met een zwakkere gezondheid of een verhoogd gezondheidsrisico het 
slachtoffer zouden kunnen worden, tegen te gaan; 

3. verzoekt bij de introductie van premiedifferentiatie en marktwerking 
(opting out) in de WAO zich maximaal in te spannen voor de realisatie 
van de in het regeerakkoord genoemde randvoorwaarden: de plicht voor 
alle werknemers om tegen de risico's van arbeidsongeschiktheid verze
kerd te zijn en het recht van werkgevers om voor alle werknemers zonder 
selectie een betaalbare verzekering tegen arbeidsongeschiktheid te kun
nen afsluiten, waarbij de positie van chronisch-zieke werknemers en van 
kleine bedrijven bijzondere aandacht heeft; 

4. verzoekt het partijbestuur en de Tweede-Kamerfractie van de PvdA er 
zorg voor te dragen dat over de modernisering van ons sociaal-zeker
heidsstelsel op de langere termijn ook in de partij een uitvoerige gedach
tenwisseling en standpuntbepaling heeft plaatsgevonden alvorens beslui
ten worden genomen over de modernisering van ons sociaal-zekerheids
stelsel; 

5. en gaat over tot de orde van de dag. 

Eigen risico in ziektekostenverzekering 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 10 
februari 1996 te Zwolle 
1. overweegt dat: 

a. in het regeerakkoord wordt voorgesteld om in het kader van een nieu
we convergentiewet te komen tot een eigen risico in de ziektekosten
verzekering (ziekenfonds) van f 200,-; 

b. deze nieuwe convergentiewet niet zal worden ingediend; 
c. dit eigen risico een verschuiving van f 900 miljoen van collectieve 

naar private lasten met zich brengt; 
d. daarom op het moment gezocht wordt naar alternatieven voor dit 

eigen risico; 
2. constateert dat: 

a. eigen risico en eigen bijdragen niet leiden tot daadwerkelijke vermin
dering van de kosten voor de zorg, maar wel tot lastenverzwaring 
voor mensen die vaak ziek zijn; 

b. een zeer groot deel van de zorg noodzakelijk is en geen luxe is; 
c. zieke mensen de afgelopenjaren financieel toch al onevenredig zwaar 

worden getroffen: 
3. spreekt uit dat: 

a. afgezien moet worden van eigen betalingen waar het noodzakelijke 
zorg betreft: 

b. in plaats van optische verschuivingen van collectieve naar private 
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financiering, de afgesproken bezuinigingen beter werkelijk behaald 
kunnen worden door: 
* tegengaan van verspilling en ondoelmatigheid in de zorg (overeen

komstig de nota van de PvdA-fractie "Gepaste zorg") en 
* beperking van toelating van het ziekenfonds tot degenen die hier 

daadwerkelijk op aangewezen zijn; 
4. alleen indien dit op termijn onvoldoende zou blijken op te leveren, zijn 

beperkte eigen betalingen voor niet-noodzakelijke zorg aanvaardbaar, 
onder voorwaarde dat deze onderscheiden kan worden van noodzakelijke 
zorg. 

5. en gaat over tot de orde van de dag. 

Huursubsidie sociale woningbouw in relatie tot inkomen 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 10 
februari 1996 te Zwolle 
1. overweegt dat 

a. er een tekort is aan sociale woningbouw; 
b. wie in een sociale huurwoning woont profiteert van subsidie die is 

gebruikt om het huis te bouwen en wordt gebruikt om het te onderhou
den; 

c. een aantal bewoners een relatief te hoog inkomen heeft om te profiteren 
van deze subsidie; 

2. spreekt de hoop uit dat het partijbestuur van de Partij van de Arbeid en de 
Eerste- en Tweede-Kamerfracties van deze partij alles in het werk zullen 
stellen om deze onjuiste situatie te herstellen door nog nader te formule
ren instrumentaria. Hierbij kan gedacht worden aan het betalen van een 
toeslag, gelijk of ongelijk aan de ontvangen subsidie, door hen die een 
gesubsidieerde woning bewonen met een relatief te hoog inkomen; 

3. en gaat over tot de orde van de dag. 

Flexibilisering arbeidsmarkt/gezinszorg 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag I 0 
februari 1996 te Zwolle 
1. constateert: 

a. dat de flexibilisering op de arbeidsmarkt sterk groeiende is, en dat een 
toenemend aantal werknemers niet meer in zogeheten "vaste dienst" 
komen, maar ingehuurd worden op tijdelijke basis; 

b. tegelijkertijd dat deze tendens eveneens leidt tot een achteruitgang in 
"rechten"; 

c. in Doetinchem in de gezinszorg vaste banen omgezet worden in zoge
heten "alfa-contracten", maar de gezinsverzorgsters doen wel hetzelf
de werk; 
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d. dat zij vanwege de "omzetting" geen recht meer hebben op de ziekte
kostenverzekering, geen vakantie en geen ontslagbescherming; 

2. roept het partijbestuur op om bij de Tweede-Kamerfractie en het kabinet 
er op aan te dringen dat: 
a. de (nodige) flexibilisering niet mag leiden tot een eenzijdige afwente

ling van de lasten op de werknemers; 
b. in het concrete geval van de gezinszorg de bezuinigingen niet inge

vuld worden over de "ruggen" van de gezinsverzorgsters door middel 
van het omzetten van "vaste contracten" in zogeheten "alfa-contrac
ten"; 

3. en verzoekt het kabinet en de Tweede-Kamerfractie in verband met de 
flexibilisering van de arbeidsmarkt passende maatregelen te nemen, zodat 
toch enige controle op de ontwikkeling gehouden kan worden ter voorko
ming van "uitwassen"; 

4. en gaat over tot de orde van de dag. 

Huursubsidiestelsel 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 10 
februari 1996 te Zwolle 
1. neemt in aanmerking: 

a. de notitie "De gedeelde stad" van de Tweede-Kamerleden Duive
steijn en Van der Ploeg; 

b. de huurstijgingen van de afgelopen jaren; 
c. de hierdoor sterk gestegen woonlasten van met name de minst-draag

krachtigen; 
d. het financieel voordeel dat huiseigenaren door middel van aftrek van 

hypotheeklasten hebben ten opzichte van huurders; 
2. spreekt uit dat: 

a. het stelsel van huursubsidie niet verder afgebouwd mag worden; 
b. er mogelijkheden gezocht moeten worden om het stelsel te financie

ren; 
c. de inperking van de aftrek van hypotheeklasten hierbij niet buiten 

beschouwing gelaten moet worden; 
3. verzoekt de Tweede-Kamerfractie van de PvdA en de direct betrokken 

PvdA-bewindslieden om alles in het werk te stellen bovenstaande punten 
te realiseren; 

4. en gaat over tot de orde van de dag. 

Basisinfrastructuur openbaar vervoer 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 10 
februari 1996 te Zwolle 
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1. overweegt dat: 
a. binnen zeer afzienbare tijd keuzes gemaakt moeten worden die de 

toekomst bepalen van het openbaar vervoer in ons land; 
b. de actualiteit van dit moment, te weten de onderhandelingen die nu 

plaatsvinden tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het 
Inter-Provinciaal-Overleg en het Rijk over een af te sluiten convenant 
'Decentralisatie Verkeer en Vervoer', alsmede de hierover binnen
kort te starten discussies en besluitvorming in de Tweede Kamer, 
dwingt om heldere beleidslijnen voor de toekomst uit te zetten; 

2. spreekt uit dat het van essentieel belang is een basis-infrastructuur van 
openbaar vervoer in stand te houden en te moderniseren, waarbij het hui
dige voorzieningenniveau minimaal gehandhaafd dient te worden, 

3. draagt de Tweede-Kamerfractie en met haar het partijbestuur en de volks
vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid in de publieke organen 
op, om dit beleid verder vorm te geven; 

4. en gaat over tot de orde van de dag. 

Studiefinanciering 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 10 
februari 1996 te Zwolle 
1. constateert dat: 

a. het studiefinancieringsstelsel de afgelopen jaren telkens voorwerp 
van bezuiniging is geweest; 

b. het voorgenomen principe van ouderonafhankelijkheid in het studie
financieringsstelsel in de praktijk onder toenemende druk is komen te 
staan; 

c. de les- en collegegelden de afgelopen jaren bijna elk jaar zijn geste
gen; 

2. overweegt dat: 
a. voor een kennisintensieve maatschappij als de Nederlandse, onder

wijs een vereiste is voor maatschappelijke aansluiting; 
b. onderwijsdeelname ten volle gestimuleerd zou moeten worden; 
c. financiële zekerheid, ouderonafhankelijkheid en duidelijkheid over 

de toekomstige overheidsbijdrage stimulansen voor studenten en 
scholieren zijn om te (blijven) studeren; 

d. de noodzaak om op korte termijn te komen tot een Nationaal Kennis
debat ook herhaaldelijk door de minister van Onderwijs is uitgespro
ken; 

e. onlangs bekend is geworden dat het aantal eerstejaarsstudenten in het 
hoger onderwijs dit collegejaar meer gedaald is dan ooit eerder het 
geval was in Nederland; 
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3. spreekt uit dat: 
a. er snel duidelijkheid dient te komen over de precieze toekomst van 

het studiefinancieringsstelsel; 
b. het studiefinancieringsstelsel in de nabije toekomst ook in de praktijk 

de uitgangspunten van solidariteit, ouderonafuankelijkheid, over
zichtelijkheid en overheidsstimulering van onderwijsdeelname waar
maakt; 

c. de mogelijkheden onderzocht worden tot het instellen van een voor 
elke student toegankelijk onderwijsfonds waaraan overheid, ouders 
van studenten en afgestudeerden bijdragen; 

d. verdere stijging van de les- en collegegelden in de toekomst verme
den moeten worden; 

4. en gaat over tot de orde van de dag. 

Gevolgen decentralisatie toeslagenbeleid 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 10 
februari 1996 te Zwolle 
1. stelt vast dat de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid 

voor het aanvullend inkomensbeleid is toegenomen; 
2. overwegende dat: 

a. in dit kader de verantwoordelijkheid voor het toeslagenbeleid in de 
bijstandswet is gedecentraliseerd; 

b. op verschillende wijze aan het toeslagenbeleid wordt vormgegeven; 
3. verzoekt het partijbestuur bij de voorbereiding van het congres over 

sociale zekerheid de gevolgen van deze decentralisatie te inventariseren; 
4. en gaat over tot de orde van de dag. 

Stadsprovincie/bestuurlijke reorganisatie 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 10 
februari 1996 te Zwolle 
1. overweegt dat de PvdA groot belang hecht aan de bestuurlijke reorgani

satie, in het bijzonder de stadsprovincie; 
2. overweegt de dreigende impasse op dit onderwerp; 
3. spreekt uit dat het kabinet en de Tweede-Kamerfractie een maximale 

inspanning moeten leveren om de bestuurlijke reorganisatie, in het bij
zonder de stadsprovincies, doorgang te laten vinden; 

4. en gaat over tot de orde van de dag. 
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Het partijbestuur van de 
PARTIJ VAN DE ARBEID 
AMSTERDAM 

Hilversum, 30 augustus 1995 

Dames en heren, 

• l.,l,lper~wld 27 
121 ~ VB Hilwr~urn 

Poo.,tbu:. ll16 
1200 AT I idvPr~um 

• Tddoon CHS-21 (,() 'i4 
F,1x <HS-24 J7 92 

Hierbij bieden wij u aan ons rapport omtrent de jaarrekening 1994 van de vereniging Partij van de 
Arbeid. 
Evenals voorgaande jaren beslaat dit rapport uitsluitend het landelijk bureau van de Partij. 
De gewesten en afdelingen, die in juridische zin onderdelen van de vereniging zijn, worden daarin 
niet opgenomen. 
De afzonderlijke jaarrekeningen van de gewesten en de afdelingen zijn derhalve niet in onze controle 
begrepen. 

Accountantsverklaring 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 1994 van het landelijk bureau van de vereniging Partij 
van de Arbeid gecontroleerd. Onze controle is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde 
controle grondslagen. 

Wij zijn van oordeel dat de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 1994 en van het resultaat over 1994. 
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2 Resultaat 

Het boekjaar 1994 is afgesloten met een voordelig saldo van f 143.825 tegenover een nadelig saldo 
van f 437.203 over het boekjaar 1993, een verbetering van rond f 58!.000. 
De vergelijking tussen beide boekjaren geeft het volgende beeld. 

(in duizenden guldens) 

Baten 
Contributies 
FBAenCLB 
Rentebaten, per saldo 
Exploitatie gebouw 
Ledenblad 
Subsidie radio- en televisie-uitzendingen 
Doorberekeningen 
Diversen 
Onttrekking kapitaal 

Lasten 
Organisatiekosten 
Activiteiten 
Overige uitgavenionvoorzien 

Voordelig, respectievelijk nadelig saldo 

1994 

8.545 
524 
164 
210 
139 
52 

522 
23 

10.179 

4.039 
5.817 

179 

10.035 

144 

Voor nadere specificaties verwijzen wij naar de bijlagen 2 en 4 bij dit rapport. 

Ten aanzien van het resultaat willen wij nog het navolgende opmerken. 

1993 

8.587 
1.624 

3!5 
209 
188 
95 

586 
18 

151 

11.773 

4.557 
7.548 
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12.210 

(437) 

Het voordelig saldo over het afgelopen boekjaar is toegevoegd aan het kapitaal. 

100 

Meer/ 
minder 

(42) 
(1.100) 

(151) 
I 

(49) 
(43) 
(64) 

5 
(151) 

---
(I .594) 

(518) 
(1.731) 

74 

(2.175) 
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2 Het ledental van de Partij is de laatste jaren als volgt. 

I januari 1991 
I januari 1992 
I januari 1993 
I januari 1994 
1 januari 1995 
Het ledental daalde in 1994 met 1.411 leden. 

%t.o.v. 
ledental vorigjaar 

91.784 (5,0) 
79.059 (13,9) 
73.807 (6,6) 
69.464 (5,9) 
68.053 (2,0) 

3 De inkomsten uit contributies namen af met 0,5%. Deze daling is als volgt te analyseren. 

Daling gemiddeld ledental gedurende hetjaar van 71.661 naar 69.398 
Invloed contributieverhoging op I januari 1994 
Overige factoren (onder andere relatieve verschuiving naar hogere 
contributieschalen) 

% 

(3,2) 
1,5 

1,2 

(0,5) 

4 De daling van de baten uit CLB-contributies is met name veroorzaakt door de met ingang van 
1994 vastgestelde gewijzigde verdeling van deze contributies. In de jaarrekening van de Partij is 
thans alleen opgenomen het deel van de contributies dat bestemd is voor het Verkiezingsfonds. 
Samenhangende met deze ten opzichte I 993 lagere baten staat de ruim f 900.000 lagere 
bijdrage aan het Centrum voor Lokaal Bestuur. 

5 De ontvangen rentebaten namen af met f I 52.000, geheel te verklaren uit de lagere liquiditeiten 
als gevolg van de verkiezingsuitgaven in I 994. 

6 In het verslagjaar werd aan salarissen en sociale lasten in totaal f 2.880.000 betaald, tegenover 
f 2.850.000 begroot ( + I, I%). 
Deze bedragen zijn exclusief de neveninstellingen en de uit de reorganisatievoorziening en de 
voorziening bijzondere verplichtingen personeel betaalde bedragen. Ten opzichte van 1993 
daalden deze kosten met rond f 330.000 (10,3%)voornamelijk als gevolg van het kleinere 
personeelsbestand en lagere kosten bezoldigde bestuurders. 
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7 De vergelijking tussen de begroting 1994 en de uitkomsten geeft het volgende beeld. 

Uit- Meer/ 
(in duizenden guldens) Begroot komsten minder 

Baten 
Contributies 8.597 8.545 (52) 
FBAen CLB 515 524 9 
Rente baten, per saldo 130 164 34 
Exploitatie gebouw 201 210 9 
Ledenblad 60 139 79 
Radio- en televisie-uitzendingen 45 52 7 
Doorberekeningen 522 522 
Diversen 19 23 4 

Totaal van de baten 10.089 10.179 90 

Lasten 
Organisatiekosten: 

Salarissen en sociale lasten 2.850 2.880 30 
Overige organisatiekosten 1.123 1.159 36 

3.973 4.039 66 

Activiteiten: 
Partijorganisatie 241 129 (112) 
Internationale betrekkingen 198 154 (44) 
Voorlichting en publiciteit 1.332 1.428 96 
Verkiezingsfonds 617 617 
Partijprojecten 150 206 56 
Gewesten en afdelingen 2.383 2.315 (68) 
Instellingen 1.069 968 (101) 

5.990 5.817 (173) 

Overige uitgavenionvoorzien 126 179 53 

Totaal van de lasten 10.089 10.035 (54) 

Voordelig saldo 144 144 
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Ten aanzien van de vergelijking van de Partijbegroting met de uitkomsten zijn nog de 
navolgende toelichtingen te geven. 

Het voordelig saldo ad f 144.000 (begroot was nihil) is te verdelen in: 

Hogere inkomsten 
Lagere uitgaven 

Voor de hogere inkomsten zijn als hoofdoorzaken aan te geven: 

f 
90.000 
54.000 

144.000 

de begrote contributie-ontvangst werd bijna gerealiseerd (- 0,6% ), doordat de gemiddeld 
begrote 70.000 leden niet werd bereikt; 
per saldo meer rentebaten dan begroot; 
hogere opbrengst ledenblad(+ f 79.000). 

Bij de uitgaven vallen onder meer de volgende posten op. 

Hogere salarissen en sociale lasten 
Overige organisatiekosten (meer huisvestingskosten) 
Partijorganisatie (minder congres kosten) 
Internationale betrekkingen (minder contacten zusterorganisaties, lidmaatschappen 
en Fonds Internationale Solidariteit) 
Ledenblad (hogere kosten) 
Radio- en televisie-uitzendingen (meer televisie) 
Onderzoek en rapportages (meer onderzoeken) 
Partijprojecten (meer activiteiten) 
Instellingen (Opleidingsinstituut had minder nodig) 
Diversenionvoorzien (meer nagekomen lasten) 
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30.000 
39.000 
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(45.000) 
62.000 
34.000 
60.000 
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3 Verkiezingen 

In het verslagjaar hebben een drietal verkiezingen plaatsgevonden, waarvan de campagnes aan elkaar 
gekoppeld waren in de zogenaamde 'drie in één campagne". 
De uitgaven en de inkomsten van verkiezingen zijn niet in de jaarlijkse staten van baten en lasten 
opgenomen, maar worden in het verloop van het Verkiezingsfonds zichtbaar, althans voor zover deze 
kosten centraal zijn betaald. 

Het verloop van het Verkiezingsfonds in het verslagjaar was als volgt: 

(in afgeronde bedragen) 

Beschikbaar op I januari 1994 
Bijdrage Partij van de Arbeid 
Bijdrage Anne Vondeling Stichting 
Subsidie zendtijd politieke partijen 
Inzamelingsakties en overige bijdragen 

Kosten 'drie in één campagne' 
Af: reeds betaald in 1993 

Overige campagnekosten 

Af: in 1994 betaald voor Statenverkiezingen 1995 

Saldo beschikbaar op 31 december 1994 

Nadere specificaties zijn opgenomen in bijlage 3 (pagina 21). 

f 

4.318.000 
(847.000) 

3.471.000 
166.000 

f 

1.695.000 
617.000 
551.000 

80.000 
875.000 

3.818.000 

3.637.000 

181.000 
9.000 

172.000 

Voor de campagne is een afzonderlijke kosten- en verplichtingenadministratie gevoerd, welke er 
mede voor heeft gezorgd dat het budget voor de verkiezingskasten niet werd overschreden. 

104 



i!/ MOR ET ERNST & YDUNG 
AccouNTANTS 

4 Financiële positie 

Uit onderstaand vergelijkend overzicht moge de ontwikkeling van de financiële positie blijken. 

(in duizenden guldens) 

Dadelijk beschikbare middelen 
Vorderingen op korte termijn 
Beleggingen 

Schulden op korte termijn 
Voorzieningen en bestemmingsreserves 
Fondsen 

Kapitaal 
Vastgelegd in gebouw 

31-12-1994 

583 
l.700 
2.453 

4.736 

2.248 
669 
912 

3.829 

907 

2.907 
2.000 

907 

31-12-1993 

1.776 
2.302 
2.441 

6.519 

2.915 
808 

2.026 

5.749 

770 

3.770 
3.000 

770 

Het werkkapitaal nam per saldo toe met f 137.000, hetgeen als volgt is te verklaren. 

Voordelig saldo 1994 
Af: toevoeging reorganisatievoorziening 

Het werkkapitaal is toegenomen tot f 907.000. 

f 

144.000 
(7.000) 

137.000 

De financiële commissie heeft bepaald dat voor een gezonde balanspositie een verdere versteviging 
van het werkkapitaal noodzakelijk is. 

Voor het lopende jaar 1995 is een sluitende begroting gepresenteerd, waarbij een begroot overschot 
van f 145.000 is bestemd om te worden toegevoegd aan het werkkapitaal. 

De regelmatige afstemming van de lopende uitgaven met deze begroting vindt structureel plaats, 
waardoor van een effectieve bewaking kan worden gesproken. 
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De waardering van het pand Nicolaas Witsenkade is in de balans gewijzigd van f 3 miljoen naar 
f 2 miljoen. De ontwikkelingen op de onroerend goed markt voor dit soort kantoorpanden is in de 
afgelopen jaren negatief geweest, zoals uit twee recente taxaties is gebleken. Gezien de uitkomsten 
van de taxaties is besloten de balanswaardering van het pand voorzichtigheidshalve terug te brengen 
tot de ondergrens van de laagste waarde uit deze taxaties. 

De liquiditeitspositie is, na de relatief hoge uitgaven voor de verkiezingen, tot een minimum gedaald. 
Het bleek (net) niet nodig om de beleggingen aan te spreken, deze zijn op middellange termijn 
(maximaal 5 jaar) vastgelegd. 
Door de opbouw van de fondsen voor verkiezingsuitgaven zal de liquiditeitspositie de komende jaren 
kunnen worden versterkt. 

Al met al beoordelen wij de financiële positie van de Partij van c,le Arbeid op dit moment bepaald niet 
als ongunstig. Het kapitaal bedraagt 43% van de balanstelling. Zorgwekkend is evenwel de -naar het 
schijnt- blijvende ontwikkeling in de daling van het ledental. De relatief geringe daling in het 
verkiezingsjaar 1994 lijkt een tijdelijke zaak te zijn. de daling zet zich in 1995 onverminderd voort. 

De contributies zijn de hoofdbron van inkomsten voor de Partij. Het lijkt er op dat deze contributies 
moeten worden opgebracht door een steeds kleinere groep. Op termijn zal dit verschijnsel zijn 
invloed doen gelden op de omvang en de activiteiten van de organisatie. 
Door het lagere aantal 2e Kamer-zetels hebben de neveninstellingen de begrotingen moeten 
aanpassen aan de lagere subsidie-inkomsten. 

Voor een beter begrip omtrent het financiële kader waarbinnen deze jaarrekening wordt opgemaakt is 
hierna opgenomen als afzonderlijk hoofdstuk de 'Grondslagen van financiële verslaglegging', welke 
bij de Partij worden toegepast. 

Gaarne zijn wij bereid nadere toelichtingen te verstrekken. 

Hoogachtend, 
Morel Ernst & Young Accountants 
namens deze 

! i 

drs. W. van der Meer RA 
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GRONDSLAGEN VAN FINANCIELE VERSLAGLEGGING 

1 ALGEMEEN 

De verslaggeving wordt primair beheerst door het algemene principe dat baten en lasten zoveel 
mogelijk worden toegerekend aan de verslaggevingsperiode, los van het feit in welke periode de 
ontvangsten of betalingen hebben plaatsgevonden. 
Voorts zijn de volgende algemene beginselen van belang om het kader aan te geven: 

Realisatie 

Lopende zaken moeten een zekere mate van afronding hebben. 

Matching 

Baten en lasten die met elkaar te maken hebben moeten in dezelfde periode verantwoord worden. 

Voorzichtigheid 

Bij baten de zekerheid van ontvangst, maar bij lasten de waarschijnlijkheid van een uitgave. 

Continuïteit 

Uitgaan van de veronderstelling dat een duurzame voortzetting van de organisatie waarschijnlijk is. 

Consistentie 

Zo mogelijk op dezelfde manier presenteren als voorgaande jaren. 

V ergelijkbaarbeid 

Als de principes veranderd worden moet ook het ter vergelijking opgenomen jaar worden herrekend. 

Openheid 

Een heldere en gedetailleerde uiteenzetting van feiten. 
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BALANS 

Doel van deze staat is het zo getrouw mogelijk weergeven van de bezittingen en de schulden en 
daarmee tevens van het vermogen van de Partij. 
Daarbij wordt in het algemeen gewaardeerd op de geldwaarde of nominale waarde. 

Specifieke waarderingsregels gelden voor: 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een eventuele 
voorziening voor oninbaarheid. 
Voorraden brochures, papier e.d. worden gewaardeerd op de historische kostprijs, waarbij voor 
brochures nog van toepassing is dat deze redelijkerwijze nog verkoopbaar moeten zijn. In het 
algemeen zal dit voor brochures ouder dan 2 jaar niet meer het geval zijn. 
Effecten welke als belegging worden aangehouden worden gewaardeerd op de nominale waarde 
of lagere beurskoers. 
Onroerend goed wordt gewaardeerd op de geschatte waarde in eigen gebruik, welke waarde is 
onderbouwd door een periodieke externe taxatie van de waarde. Op deze waarde wordt niet 
afgeschreven. 
Inventaris en apparatuur wordt niet geactiveerd. 

Voorts kent de Partij de volgende voorzieningen, bestemmingsreserves en fondsen: 

Bijzondere verplichtingen personeel 

Betreft de bij begroting gereserveerde bedragen voor de in de toekomst te betalen uitgaven voor 
WAO-suppleties, onder aftrek van de feitelijke betaalde bedragen. 

Aanschaf apparatuur en inventaris 

Betreft het saldo van de in de begrotingen bepaalde bedragen voor vervangingsinvesteringen en de 
feitelijk uitgegeven bedragen tot de balansdatum. 

Onderhoud pand 

Betreft het saldo van de in de begrotingen bepaalde bedragen voor het eigenaren-onderhoud en de 
feitelijke uitgegeven bedragen tot de balansdatum. 

Reorganisatie 

Betreft de taxatie van de in de komende jaren te betalen uitgaven naar aanleiding van de reorganisatie 
in 1992. 
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Verkiezingstands 

Betreft het saldo beschikbaar vdor de financiering van landelijke en provinciale verkiezingen, en de 
landelijke kosten van de Gemeenteraadsverkiezingen. 

Spaarfonds afdelingen 

Betreft het uit de contributie-ontvangsten afgezonderd bedrag voor de afdelingen bestemd ter 
financiering van de kosten van de Gemeenteraadsverkiezingen op lokaal niveau. 

Hans Rosenbergfonds 

Betreft een ontvangen legaat, aan te vullen met bijdragen van derden, bestemd voor de financiering 
van bijzondere ledenwervingsactiviteiten buiten de reguliere begroting. 

STAAT VAN BA TEN EN LASTEN 

Doel van deze staat is het zo getrouw mogelijk weergeven van de baten en de lasten van de verslag
periode in vergelijking met de goedgekeurde begroting en in relatie met het voorafgaande jaar. 

Voor contributies, FBA-bijdragen en het Partij-aandeel van de CLB-contributies wordt uitgegaan van 
de in het verslagjaar feitelijk ontvangen bedragen, voor de overige baten en alle lasten wordt het 
toerekeningsbeginsel gehanteerd. 

Alle baten en lasten (exclusief de verkiezingskosten) worden over de staat van baten en lasten geleid, 
een rechtstreekse verantwoording in het kapitaal kan slechts indien daartoe expliciet een besluit is 
genomen. Dit is ten aanzien van de reorganisatiekosten en de afwaardering van het pand het geval. 
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BALANS OP 31 DECEMBER 1994 

Activa 

31-12-1994 31-12-1993 

f f f f 

Dadelijk beschikbare middelen 
Kas en bankrekeningen 582.807 953.019 
Depositorekeningen 822.500 

582.807 1.775.519 

Vorderingen en vooruitbetaald 
Afdelingen en gewesten 235.929 312.845 
Debiteuren 388.455 299.922 
Rekeningen-courant instellingen 425.723 658.525 
Diverse vorderingen en vooruitbetaald 649.918 1.030.540 

1.700.025 2.301.832 

Beleggingen 
Effecten 953.300 941.500 
Onderhandse geldlening 1.500.000 1.500.000 

2.453.300 2.441.500 

Vastgelegde middelen 
Pand Nicolaas Witsenkade, Amsterdam 2.000.000 3.000.000 
Inventaris en apparatuur p.m. p.m. 

2.000.000 3.000.000 

6.736.132 9.518.851 
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Schulden en vooruitontvangen 
Crediteuren 
Afdelingen 
Rekeningen-courant instellingen 
Diverse schulden en vooruitontvangen 

Voorzieningen en bestemmingsreserves 
Bijzondere verplichtingen personeel 
Apparatuur en inventaris 
Onderhoud pand 
Reorganisatie 

Fondsen 
Verkiezingsfonds 
Spaarfonds afdelingen 
Hans Rosenbergfonds 

Kapitaal 

Bijlage 1 
bij rapport d.d. 30 augustus 1995 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Passiva 

31-12-1994 31-12-1993 

f f f f 

1.018.868 1.582.453 
183.965 79.490 
774.280 954.294 
271.375 298.405 

2.248.488 2.914.642 

116.119 136.190 
264.142 78.418 

90.664 108.857 
197.700 485.000 

668.625 808.465 

172.437 1.695.194 
619.839 211.244 
119.654 119.654 

911.930 2.026.092 

2.907.089 3.769.652 

6.736.132 9.518.851 
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STAAT VAN BA TEN EN LASTEN BOEKJAAR 1994 

Begroting nummers 

Baten 

1.1 Contributies 
1.2 FBA-bijdragen 
1.3 CLB-contributies 
1.4 Renten 
1.5 Exploitatie gebouw 
1.6 Ledenblad 
1.7 Subsidie radio- en televisie-uitzendingen 
1.8 Doorberekeningen 
1.9 Diversen 
1.10 Onttrekking kapitaal 

Lasten 
Organisatiekosten 
2.1 Salarissen en sociale lasten 
2.2 Overige kosten 
2.3 Overige kosten stuurgroep Den Haag 
2.4 Overige organisatiekosten 

Activiteiten 
3 Partij-organisatie 
4 Internationale betrekkingen 
5 Voorlichting en publiciteit 
6 Verkiezingsfonds 
7 Partijprojecten 
8 Gewesten en afdelingen 
9 Instellingen 

Diversen 
I 0 Overige uitgavenionvoorzien 

Voordelig (nadelig) saldo 

112 

Bijlage 2 
bij rapport d.d. 30 augustus 1995 
PARTIJVAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Begroot Uitkomst Uitkomst 
1994 1994 1993 

f f f 

8.597.000 8.545.277 8.586.623 
125.000 134.429 182.817 
390.000 390.000 1.440.788 
130.000 163.741 315.425 
201.400 209.547 208.629 
60.000 139.418 188.492 
45.000 52.378 95.374 

522.100 522.100 586.000 
19.000 22.367 18.156 

150.633 

10.089.500 10.179.257 11.772.937 

2.850.500 2.880.233 3.209.059 
777.800 800.824 1.014.427 

36.600 53.253 73.781 
308.200 305.124 260.372 

3.973.100 4.039.434 4.557.639 

240.600 128.935 67.120 
198.500 153.566 125.976 

1.332.500 1.428.474 1.946.530 
616.600 616.600 710.767 
150.000 205.755 379.961 

2.383.000 2.315.083 2.352.121 
1.069.400 968.388 1.965.263 

5.990.600 5.816.801 7.547.738 

125.800 179.197 104.763 

143.825 (437.203) 

10.089.500 10.179.257 11.772.937 
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ACCOUNfANTS 

TOELICHTING BALANS 

Kas en bankrekeningen 

Kas 
Postbank, girorekening 18218 
Postbank, girorekening 130095 
Postbank, girorekening 2590 
Postbank, girorekening 30624 
Postbank, girorekening 3934400 
Postbank, girorekening 3758684 
Postbank, girorekening 3479700 
Postbank, girorekening 2882 
Postbank, girorekening 451963 
Postbank, girorekening 230000 
Postbank, girorekening 315193 
Postbank, girorekening 7 554 
Postbank, girorekening 7558 
Hollandsche Koopmansbank 63 50 ll 778 
Hollandsche Koopmansbank 63 50 12 677 
Algemene Spaarbank Nederland 87 .l 0.26.597 
Algemene Spaarbank Nederland 87.10.26.600 

Afdelingen en gewesten 

Afdelingen 
Dit betreft voornamelijk door afdelingen te betalen 
doorberekend verkiezingsmateriaal. 

Gewesten 
Dit betreft voornamelijk aan de gewesten betaalde 
voorschotten op de contributie 

Debiteuren 

Bijlage 3 
bij rapport d.d. 30 augusrus 1995 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

f 

10.043 
392.123 

4.670 
810 

10.580 
500 
500 

!.126 
500 
525 
550 
500 
500 
500 

84.215 
34.759 
15.406 
25.000 

582.807 

14.904 

22!.025 

235.929 

388.455 

Betreft vorderingen op grond van di verse doorberekende kosten en diverse declaraties. 
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AnDliNTANn 

Rekeningen-courant instellingen (te vorderen) 

Stichting Opleidingsinstituut Partij van de Arbeid 
Evert Vermeer Stichting 
Stichting Alfred Mozer 

Diverse vorderingen en vooruitbetaald 

Te vorderen rente 
Te vorderen bijdrage inzake Europese verkiezingen 
Voorraadverkiezings-en ledenwerfmateriaal 
Voorraad brochures 
GAK 
Depotbedrag PTT 

Bijlage 3 (vervolg) 
bij rapport d.d. 30 augustus 1995 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

f f 

46.823 
193.331 
185.569 

425.723 

89.494 
69.215 
45.517 
27.573 
70.853 
45.900 

Te vorderen kosten Outplacement fractiemedewerkers Tweede Kamer 
Af: voorziening outplacement 

105.950 
75.000 

Reaal inzake pensioenen 
Subsidie radio- en televisie-uitzendingen 
Leningen en voorschotten 
Vooruitbetaalde kosten blad 'Pro' 
Vooruitbetaalde congreskosten 
Vooruitbetaalde bureaukosten 
Vooruitbetaalde computerkosten 
Vooruitbetaalde kosten Rooie Vrouwendag 1995 
Vooruitbetaalde organisatiekosten 
Te vorderen portikosten 
Vooruitbetaald honoraria 
Vooruitbetaalde kosten gebouw 
Bankgarantie inzake huurpand Den Haag 
Vooruitbetaalde kosten huur pand Den Haag 
Vooruitbetaalde abonnementen 
Vooruitbetaalde huisvestingskosten 
Vooruitbetaalde kosten bijeenkomsten 
Diversen 
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30.950 
47.691 
17.099 
39.111 
20.575 
14.476 
11.698 
20.000 
35.000 

9.992 
11.557 
7.500 
5.401 
5.000 
3.650 
2.795 
5.917 
3.565 
9.389 

649.918 



E!J MORET ERNST & YOUNG Bijlage 3 (vervolg) 
ACCOUNTANTS bij rapport d.d. 30 augustus 1995 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Effecten 

f 1.000.000 7,5% Medium Term Notes BNG, ad 95,23% 
f 500 4% Lening Stichting Fonds voor bedrijven van vrouwen 
f 500 4% Lening Stichting Natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen 

in Nederland 

De Medium Term Notes BNG hebben geen beursnotering. 

f 

952.300 
500 

500 

953.300 

Het verschil tussen de aankoopwaarde (89,861 %) op 21 maart 1990 en de aflossingswaarde (100%) 
op I april !999 wordt lineair verdeeld over de looptijd. 
De balanswaarde op 31 december 1994 is 95,23%. 
De opwaardering per jaar wordt verantwoord onder de rentebaten. 
De overige leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Aflossing geschiedt door uitloting tot 
en met 1998, respectievelijk in 2004. 

Onderhandse geldlening 

f 
1.500.000 

Dit betreft een onderhandse geldlening verstrekt aan de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 
's-Gravenhage, aankoopkoers !00%. De aflossing zal geschieden op 8 oktober 1999 ineens. 
Vervroegde aflossing is niet mogelijk, de jaarlijkse rente bedraagt 7,7%. Waardering geschiedt tegen 
de nominale waarde. 

Pand Nicolaas Witsenkade, Amsterdam 

Het pand is gewaardeerd op de benaderde waarde in eigen gebruik. 
Op deze boekwaarde wordt niet afgeschreven. 
In het verslagjaar is het pand afgewaardeerd met f !.000.000 ten laste van het kapitaal. 

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. 

Crediteuren 

Betreft voornamelijk schulden wegens geleverde materialen en diensten. 
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f 
2.000.000 

p.m. 

1.018.868 
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AccouNTANn 

Afdelingen 

Bijlage 3 (vervolg) 
bij rapport d.d. 30 augustus 1995 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

f 

183.965 

Betreft het restant van het aan de afdelingen verschuldigde contributie-aandeel. 

Rekeningen-courant instellingen (verschuldigd) 

Stichting Fonds Bijzondere Publikaties 
Dr. Wiardi Beekman Stichting 
Stichting Politiek Jongerenwerk in de Partij van de Arbeid 
Stichting Het Thiele Wibaut Fonds 

Diverse schulden en vooruitontvangen 

Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie 
Huisvestingskosten 
Accountantskosten 
Salariskosten 
Te betalen declaraties 
Leningen o/g 
Portikosten 
Vooruitontvangen contributie 
F. Rottenbergfonds 
Bijeenkomst 100 jaar Sociaal Democratie 
Borg, inzake huurpand Den Haag 
Honoraria 
Conferenties 
Diversen 

Voorziening bijzondere verplichtingen personeel 

Voorziening op I januari 1994 
Bij: gereserveerd ten laste van exploitatie 1994 

Terug ontvangen betaling inzake malus-regeling 

Transporteren 
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764.610 
4.673 
2.037 
2.960 

774.280 

97.889 
19.933 
69.900 

9.504 
12.154 
25.000 

6.787 
3.619 
7.881 
5.000 
5.000 
2.400 
2.000 
4.308 

271.375 

136.190 
43.000 
13.269 

192.459 



i!/ MoRET ERNST & YouNc Bijlage 3 (vervolg) 
AccOUNTANTS bij rapport d.d. 30 augustus 1995 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Transport 
Af: aanvullingen WAO-uitkeringen 
Teveel ontvangen WW-uitkering 

Stand op 31 december 1994 

Deze voorziening is bestemd voor verplichtingen uit de CAO ten aanzien 
van degene die een WAO-uitkering genieten of genoten hebben. 

Voorziening apparatuur en inventaris 

Voorziening op I januari 1994 
Bij: doorberekend in 1994: 

bureaukosten 
huisvestingskosten 
organisatiekosten 

Af: onttrokken in verband met aanschaffingen en onderhoud 
volgens navolgende specificatie 

Stand op 31 december 1994 

De voorziening is bestemd voor de kosten van automatisering, alsmede 
de aanschaf van diverse apparatuur en inventaris en voor het onderhoud 
van de computerapparatuur. 

Aanschaffingen en onderhoud apparatuur en inventaris 

I Toyota Camry JN-CZ-51 
I Postsorteerkast 
Meubilair 
Automatiseringsapparatuur 
Software 
I Koffie- en thee-automaat 
I Draagbare telefoon 

Transporteren 
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f 

62.705 
13.635 

27.198 
51.759 

129.757 

f 

192.459 

76.340 

116.119 

78.418 

208.714 

287.132 

22.990 

264.142 

67.029 
5.734 
4.809 
8.182 
3.231 
5.075 
2.349 

96.409 
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ACCOUNTANTS 

Transport 
Af: verkochte apparatuur en inventaris: 

I Volkswagen GTI GD-BH-89 
I ToyotaCamryFf-RX-31 
Overige apparatuur en inventaris 
I Telefooncentrale 

Totaal gebracht ten laste van voorziening 

Voorziening onderhoud pand 

Voorziening op I januari 1994 
Bij: gereserveerd ten laste van de exploitatie 

Af: kosten vervanging vloerbedekking 
Onderhoud electrische installatie 
Vervanging luchtbehandelingsinstallatie 
Renovatie beveiligingsinstallatie 
Renovatie badkamer conciërgewoning 
Regulier onderhoud 

Voorziening op 31 december 1994 

Voorziening reorganisatie 

Stand op I januari 1994 
Af: uitkeringen personeel: 

Salarissen 
Sociale lasten 
Pensioenlasten 

Minus ontvangen uitkering GAK 

Aanvullingen salaris personeel 
Af: uitkeringen GAK 

Transporteren 
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Bijlage 3 (vervolg) 
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f j 

96.409 

31.000 
27.889 

6.086 
8.444 

73.419 

22.990 

108.857 
76.000 

184.857 
35.182 
16.640 
17.766 
13.278 
5.270 
6.057 

94.193 

90.664 

485.000 

227.468 
39.267 
12.469 

279.204 
(36.075) 

243.129 
67.316 
10.588 

56.728 

299.857 485.000 
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Transport 
Overige kosten 

Bijlage 3 (vervolg) 
bij rapport d.d. 30 augustus 1995 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

f f 

299.857 485.000 
374 

300.231 
Retour ontvangen in verband met afwikkeling diverse pensioenen (6.543) 

Benodigd op 31 december 1994 

Gebracht ten laste van het kapitaal 

Verkiezingsfonds 

Stand op I januari 1994 
Bij: begrote bijdrage Partij van de Arbeid 

Inzamelingsactie 
Bijdrage Anne Vondeling Stichting 
Subsidie Zendtijd politieke partijen 
Individuele bijdragen 

Af: kosten zogenaamde drie in één campagne verkiezingen 
volgens onderstaande specificatie 
Extra kosten campagne Amsterdam en Rotterdam 
Extra kosten Eurocampagne 
Kosten bijeenkomst I 00 jaar sociaal-democratie 

Af: vooruitbetaalde kosten Statenverkiezingen 1995 

Stand op 31 december 1994 

Kosten drie in één campagne verkiezingen 1994 
Media 

dagbladadvertenties 
radio- en televisiecampagne 
abri- en fietscampagne 
di verse kosten 

Transporteren 

119 

293.688 

191.312 
197.700 

6.388 

1.695.194 
616.600 
864.226 
550.901 

80.471 
10.512 

3.817.904 

3.471.002 
68.985 
56.400 
40.221 

3.636.608 

181.296 
8.859 

172.437 

f f 

997.850 
413.935 
320.175 

47.781 

1.779.741 
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ACCOl!NTANT.'; bij rapport d.d. 30 augustus 1995 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Transport 
Presentatiekosten 
Folders, affiches, programma 
Spiegels en kralen 
Bijeenkomsten, werkbezoeken 
Activiteiten leden, afdelingen 
Laatste dag activiteiten 
Ondersteuning gemeenteraadsverkiezingen 
Congreskosten 
Organisatiekosten 
Honoraria 
Diversen 

Totaal kosten van de campagne 
Af: betaald in 1993 

Ten laste van het verkiezingsfonds in 1994 

Spaarfonds afdelingen 

Stand op I januari 1994 
Bij: gereserveerd uit contributie-opbrengsten (4,5%) 

Rentevergoeding 1994 

Af: uitkeringen afdelingen in verband met herindelingsverkiezingen 

Stand op 31 december 1994 

Hans Rosenbergfonds 

f 

Dit fonds is ingesteld op 11 februari 1994 naar aanleiding van een ontvangen legaat. 
Het fonds is bedoeld om een deel van de ledenwerfactie te financieren. 
In 1994 vonden geen mutaties plaats. 

Kapitaal 

Vermogen op 1 januari 1994 
Bij: voordelig saldo 1994 

Af: toevoeging voorziening reorganisatiekosten 
Afwaardering pand 

Vermogen op 31 december 1994 
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f 

1.779.741 
111.354 
389.569 
116.130 
544.771 
165.713 
37.468 

200.000 
420.017 
418.693 

75.000 
59.591 

4.318.047 
(847.045) 

3.471.002 

211.244 
384.427 
25.528 

621.199 
!.360 

619.839 

119.654 

3.769.652 
143.825 

3.913.477 
6.388 

1.000.000 

2.907.089 
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AccouNTANTS 

TOELICHTING STAATVAN BATEN EN LASTEN 

BATEN 

1.1 Contributies 

Ontvangen contributies 
Af: kosten inning banken 

Bijlage 4 
bij rapport d.d. 30 augustus 1995 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

f 

8.610.397 
65.120 

8.545.277 

Betreft de in het boekjaar ontvangen contributies. De contributie-aandelen worden conform de 
begroting onder de lasten verantwoord. 

1.4 Renten 

Ontvangen rente 
Rente effecten 
Bij: jaarlijkse opwaardering Medium Term Notes 

Rente onderhandse geldlening 
Rente deposito's 
Rente banken 
Rente rekening-courant Reaal-pensioenen 
Overige rente 

Af: betaalde rente 
Spaarfonds afdelingen 
Stichting Fonds Bijzondere Publikaties 
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73.646 
11.300 

84.946 
115.500 

12.212 
31.708 
4.294 

388 

249.048 

25.529 
59.778 

85.307 

163.741 
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1.5 Exploitatie gebouw 

Berekende huur van het pand Ni colaas Witsenkade 30 
aan Partij van de Arbeid en neveninstellingen 
Af: exploitatiekosten pand: 

toevoeging voorziening onderhoud pand 
belastingen 
verzekeringen 
overige exploitatiekosten 

1.6 Ledenblad 

Bijdrage uit verkiezingscampagne 
Advertentie-opbrengsten 
Abonnementen, losse verkoop 

1.7 Subsidie radio- en tv-uitzendingen 

Televisie-uitzendingen 
Radio-uitzendingen 

1.8 Doorberekeningen 

Dr. Wiardi Beekman Stichting 
Centrum voor Lokaal Bestuur 
Evert Vermeer Stichting 
Opleidingsinstituut Partij van de Arbeid 
Stichting Politiek Jongerenwerk Partij van de Arbeid 

Bijlage 4 (vervolg) 
bij rapport d.d. 30 augustus 1995 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 
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76.000 
12.218 
5.314 
5.321 

f 

308.400 

98.853 

209.547 

60.000 
76.085 

3.333 

139.418 

37.868 
14.510 

52.378 

130.600 
87.200 

105.600 
139.600 
59.100 

522.100 

Dit betreft de doorberekeningen aan de instellingen voor het beslag op het service-apparaat van de 
Partij van de Arbeid. Deze doorberekeningen zijn verdisconteerd in de bijdrage van de Partij van de 
Arbeid aan die neveninstellingen. 
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1.9 Diversen 

Doorberekende administratiekosten: 
Anne Vondeling Stichting 
Diverse gewesten 

Brochureverkopen 
Huuropbrengst woning conciërge 
Overige opbrengsten 

LASTEN 

2.1 Salarissen en sociale lasten 

Bezoldigde bestuurders 
Directeur 
Stuurgroep Den Haag 
Bestuurs- en bureausecretariaat 
Be leidsondersteuning 
Algemene ondersteuning 
\Verving 
Ledenblad Pro 
Voorlichting 
Personeel en organisatie 
Administratie en automatisering 
Centrale algemene dienst 

2.2 Overige kosten 

Huisvesting 
Bureaukosten 

Reservering apparatuur 
Onderhoud apparatuur 
Telefoon 
Kantoorbehoeften 
Enveloppen 

Transporteren 
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9.240 
2.100 

104.157 
29.534 
80.303 
18.917 
23.450 

256.361 

f 

11.340 
3.140 
4.868 
3.019 

22.367 

276.044 
123.158 
130.964 
401.405 
284.901 
192.600 
113.091 
194.332 
99.600 

142.593 
657.842 
263.703 

2.880.233 

331.373 

331.373 
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Transport 
Portikosten 
Vracht 
Diversen 

Af: doorberekende kosten fotocopieerapparaat 

Drukkosten 
Vergoedingen bezoldigde bestuursleden 
Reis- en verblijfkosten medewerkers 
Diverse kosten 

Abonnementen, documentatie 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
Overige kosten 

2.3 Overige kosten Stuurgroep Den Haag 

Huisvesting 
Bureaukosten 
Autokosten 

2.4 Overige organisatiekosten 

Computerkosten 
Uitbesteding salarisadministratie 
Partijauto 
Accountantskosten 

Overige personeelskosten: 
Deskundigheidsbevordering 
Kosten Arbodienst 
Kosten afscheid, jubilea 
Kinderopvang 

Transporteren 
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256.361 
57.466 
7.379 

12.788 

333.994 
(28.969) 

12.581 
6.848 
3.292 

32.800 
7.649 
5.057 
5.474 

50.980 

f 

331.373 

305.025 
54.576 
36.646 
50.483 

22.721 

800.824 

20.679 
15.966 
16.608 

53.253 

92.873 
29.632 
27.164 
51.710 

201.379 

201.379 
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Transport 

Ondernemingsraad 
Diversen 

Voorziening bijzondere verplichtingen personeel 
Bijdrage VUT-regeling 

Af: ontvangen ziekengeld 

3 Partij-organisatie 

3.1 Partijbestuur 

Vergaderkosten 
Vergoedingen 
Representatie 
Honoraria 
Advies 
Ongevallenverzekering 
Overige kosten 

3.2 Congressen 

Advies en coördinatie 
Zaalhuur en bijkomende kosten 
Drukwerk 
Maaltijden en consumpties 
Advertentiekosten 
Overige kosten 

3.3 Den Uyl-/ezing 

Totaal partij-organisatie 
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50.980 201.379 

4.420 
2.233 

57.633 
43.000 
40.000 

342.ül2 
(36.888) 

305.124 

17.847 
37.973 

7.115 
5.880 
5.581 
1.911 
3.922 

(a) 80.229 

14.896 
8.933 

11.072 
5.791 
3.325 
4.628 

(b) 48.645 

(c) 61 

(a+b+c) 128.935 
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4 Internationale betrekkingen 

Contacten zusterorganisaties 
Conferenties 
Lidmaatschappen 

Socialistische Internationale 
Overige lidmaatschappen 

Fonds Internationale Solidariteit 

5 Voorlichting en publiciteit 

5.1 Ledenactiviteiten 

Ledenwerving 
Drukwerk 
Presentjes 
Mailing 
Donateurs 
Enquêteurs 
Overige kosten werving 

Ledenbehoud 
Salariskosten consulent 
Reis- en verblijfkosten consulent 
Inschrijfkosten 
Drukwerk 
Advies ledenwerfcampagne 
Overige kosten 

Totaal kosten ledenactiviteiten 
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42.238 
(54) 

71.184 
21.267 

92.451 
18.931 

153.566 

70.417 
23.565 
15.506 
13.950 
3.361 
5.066 

131.865 

4.379 
1.783 

18.514 
17.870 
13.351 

771 

56.668 

(a) 188.533 
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5.2 Ledenblad 'Pro' 

Drukkosten, inclusief verzendklaar maken 
Porti 
Vormgeving 
Honorar_ia 
Foto- en tekenkosten 
Overige kosten 

5.4 Radio- en televisie-uitzendingen 

Radio-uitzendingen 
Televisie-uitzendingen 

5.5 Onderzoek en rapportage 

Telefonische onderzoeken 
Schriftelijke onderzoeken 
Panel onderzoek 
Algemeen onderzoek 
Groepsdiscussies 
Onderzoek Rotterdam 
PEP 

5.5 Vrouwenactiviteiten 

Rooie Vrouwenmagazine 
Drukkosten inclusief verzendklaar maken 
Porti 
Vormgeving 
Honoraria 
Overige kosten 

Af: abonnementsgelden 

Transpo~teren 
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f 

(b) 

(c) 

(d) 

38.388 
5.341 

11.456 
25.491 
11.840 

92.516 
(51.508) 

f 

304.117 
225.639 
49.299 

102.632 
69.527 
10.976 

762.190 

13.378 
65.819 

79.197 

71.675 
21.738 
20.562 
44.529 
18.800 
7.226 

32.028 

216.558 

41.008 
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Transport 
Salarissen en sociale lasten 
Bestuurskosten 
Campagne 
Internationaal contact 
Congres 
Netwerk gewesten 
Overige kosten 

Af: ontvangen vergoeding bestuurskosten 
Giften 
Diverse ontvangsten 

5. 7 Diversen 

Kosten verzending informatiemateriaal 

Recapitulatie voorlichting en publiciteit 

Ledenactiviteiten 
Ledenblad 'Pro' 
Radio- en televisie-uitzendingen 
Onderzoek en reportage 
Vrouwenactiviteiten 
Diversen 
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41.008 
44.861 
43.769 
17.066 
18.090 

1.400 
1.190 

14.299 

181.683 
7.200 
1.058 

96 
~---~ 

8.354 

(e) 173.329 

(f) 8.667 

(a) 188.533 
(b) 762.190 
(c) 79.197 
(d) 216.558 
(e) 173.329 
(f) 8.667 

1.428.474 
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7 Partijprojecten 

Honderd jaar Soci~al-Democratie 
Organisatiekosten 
Aankleding 
Techniek 
Overige kosten 

Af: bijdrage uit campagnebudget 

Briefings 
Automatiseringsproject 

Ondersteuning specialisten 
Redacteur 
Internet 
Overige kosten 

Af: bijdrage Centrum voor Lokaal Bestuur 

Project Brabant 
Overige projecten 

Informatiemateriaal 
Commissies 
Verkenningen 
Conferentie trefpunt socialisme 
Di verse bijeenkomsten 
Werkbezoek Zeeland 
Bijdrage Jonge Socialisten inzake algemene activiteiten 
Bijdrage Troelstrahuis 
Overige kosten 

8 Gewesten en afdelingen 

Gewesten 
Contributie-aandeel per lid 
Activiteitenpot afdelingen 

Transporteren 
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f 

17.333 
34.111 
15.707 
13.291 

80.442 
(40.221) 

13.035 
6.000 
5.689 

836 

25.560 
(12.800) 

26.528 
32.241 

8.737 
5.954 
8.017 
3.472 

10.000 
5.000 
8.509 

f 

40.221 
13.089 

12.760 
31.227 

108.458 

205.755 

960.371 
234.045 

1.194.416 
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Transport 
Afdelingen 
Spaarfonds afdelingen 

9 Instellingen 

Betreft de bijdragen aan: 
Dr. Wiardi Beekman Stichting 
Centrum voor Lokaal Bestuur 
Evert Vermeer Stichting 
Stichting Opleidingsinstituut Partij van de Arbeid 
Jonge Socialisten 

10 Overige uitgavenionvoorzien 

Dotatie voorziening outplacement fractiemedewerkers 
Tweede Kamerfractie 
Kosten overlijden I. Dales 
Diverse overlijdensadvertenties 
Bijdrage gewest Friesland inzake project 1994 
Advieskosten drukwerk en foldermateriaal 
Juridische adviezen 
Kosten overwerk medewerkers Tweede Kamerfractie 
Honoraria 
Overige kosten 

Nagekomen lasten 
Afgeboekte vorderingen 

Anne Vondeling Stichting 
Campaign Company 
Media partners 
Bijdragen festival 1993 
Overige vorderingen 

Transporteren 
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f 

31.270 
12.260 
5.000 
5.450 
4.186 

58.166 

f 

1.194.416 
736.240 
384.427 

2.31.5.083 

241.500 
87.200 

180.500 
326.488 
132.700 

968.388 

75.000 
12.173 
6.378 
8.834 
8.516 
5.797 
6.000 
4.500 

647 

127.845 

127.845 
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Transport 
Naheffing premie ziektewet 1993 
Overwerk 1993 medewerkers Tweede Kamerfractie 
Kosten ledenblad 'Pro' 
Overige nagekomen kosten 

Nagekomen baten 
Afwikkeling pensioenen 1993 

Bijlage 4 (vervolg) 
bij rapport d.d. 30 augustus 1995 
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

f f 

58.166 127.845 
27.932 
13.000 
6.646 
2.988 

108.732 

23.773 
Bijdrage Tweede Kamerfractie inzake project Verkenning 1993 
Verkenningen 1993 

20.000 
20.000 

Restitutie reiskosten 1993 6.395 
Retour ontvangen portikosten 5.450 
Overige nagekomen baten 1.762 

57.380 

Per saldo lasten 51.352 

179.197 
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Het partijbestuur van de 
PARTIJ VAN DE ARBEID 
AMSTERDAM 

Hilversum, 4 juni 1996 

Dames en heren, 

Hierbij bieden wij u aan ons rapport omtrent de jaarrekening 1995 van de vereniging Partij van de 
Arbeid. 
Evenals voorgaande jaren beslaat dit rapport uitsluitend het landelijk bureau van de Partij. 
D~ gewesten en afdelingen, die in juridische zin onderdelen van de vereniging zijn. worden daarin 
niet opgenomen. 
De afzonderlijke jaarrekeningen van de gewesten en de afdelingen zijn derhalve niet in onze 
controle begrepen. 

1 Accountantsverklaring 

Opdracht 
Wij hebben de jaarrekening 1995 van het landelijk bureau van de Vereniging Partij van de Arbeid 
te Amsterdam geconrroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de 
leiding van de instelling. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de 
jaarrekening te verstrekken. 

Werkzaamheden 
Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot 
controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en 
uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door 
middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de 
toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen 
voor financiëie verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van 
belangrijke schattingen die de leiding van de instelling daarbij heeft gemaakt, alsmede een 
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een 
deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. 
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Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen op 31 december 1995 en van het resultaat over 1995 in 
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

2 Resultaat 

Het jaar 1995 is afgesloten met een voordelig saldo van f 184.482 tegenover een voordelig saldo 
van f 143.825 over hetjaar 1994. 
De vergelijking tussen beide jaren geeft het volgende beeld. 

(in duizenden guldens) 

Baten 
Contributies 
FBAenCLB 
Rente baten, per saldo 
Exploitatie gebouw 
Ledenblad 
Subsidie radio- en televisie-uitzendingen 
Doorberekeningen 
Diversen 

Lasten 
Organisatiekosten 
Activiteiten 
Overige uitgaven/onvoorzien 

Voordelig saldo 

1995 

8.685 
525 
169 
209 
60 

101 
580 

15 

10.344 

3.551 
6.221 

387 

10.159 

185 

Voor nadere specificaties verwijzen wij naar de bijlagen 2 en 4 bij dit rapport. 
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Meer/ 
1994 minder 

8.545 140 
524 I 
164 5 
210 (I) 
139 (79) 
52 49 

522 58 
23 (8) 

10.179 165 

4.039 (488) 
5.817 404 

179 208 

10.035 124 

144 41 
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Ten aanzien van het resultaat willen wij nog het navolgende opmerken. 

Het voordelig saldo over het afgelopen jaar is toegevoegd aan het kapitaal. 
Door de partijpenningmeester is voorgesteld om naar aanleiding van het overschot de 
volgende reserveringen te doen: 

Jongerenactiviteiten 
Informatiseringsuilgaven 1996 
Hans Rosenbergfonds 

De reserveringen zijn verwerkt in de balans. 

2 Het ledental van de Partij is de laatste jaren als volgt. 

I januari 1992 
I januari 1993 
I januari 1994 
1 januari 1995 
1 januari 1996 

Het ledental daalde in 1995 met 3.530 leden. 

ledental 

79.059 
73.807 
69.464 
68.053 
64.523 

f 
26.700 
70.000 
11.300 

108.000 

%t.o.v. 
vorig jaar 

(13,9) 
(6,6) 
(5,9) 
(2,0) 
(5,2) 

3 De inkomsten uit contributies namen toe met 1.6%. Deze stijging is als volgt te analyseren. 

Daling gemiddeld ledental gedurende hetjaar van 69.398 naar 66.252 
Het voeren van een inschalingsactie waardoor leden vaak in een hogere 
contributieschaal terechtkomen 
Invloed contributieverhoging op 1 januari 1995 
Kosten inschalingsactie 

% 

(4,5) 

5,4 
1,8 

(1 '1) 

1,6 

4 In het verslagjaar werd aan salarissen en sociale lasten in totaal f 2.453.000 betaald, 
tegenover f 2.43-l.OOO begroot ( + 0,8% ). 
Deze bedragen zijn exclusief tijdelijk personeel, de neveninstellingen en de uit de reorgani
satievoorziening en de voorziening bijzondere verplichtingen personeel betaalde bedragen. 
Ten opzichte Yan 1994 daalden deze kosten met f 427.000 (14,8%) voomarnelijk als gevolg 
van het kleinere personeelsbestand en lagere kosten bezoldigde bestuurders. 
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5 De vergelijking tussen de begroting 1995 en de uitkomsten geeft het volgende beeld. 

Uit- Meer/ 
(in duizenden guldens) Begroot komsten minder 

Baten 
Contributies 8.674 8.685 11 
FBAen CLB 517 525 8 
Rentebaten, per saldo 130 169 39 
Exploitatie gebouw 205 209 4 
Ledenblad 60 60 
Radio- en televisie-uitzendingen 95 lOl 6 
Doorberekeningen 580 580 
Diversen !0 15 5 

Totaal van de baten 10.211 !0.344 133 

Lasten 
Organisatiekosten: 

Salarissen en sociale lasten 2.434 2.453 19 
Overige organisatiekosten !.lOl 1.098 (3) 

3.535 3.551 16 

Activiteiten: 
Partijorganisatie 545 434 (!11) 
Internationale betrekkingen 160 161 l 
Voorlichting en pubheksactiviteiten 1.314 1.341 27 
Verkiezingsfonds 605 616 ll 
Partijprojecten 200 401 201 
Gewesten en afdelingen 2.307 2.234 (73) 
Instellingen !.152 1.034 (118) 

---
6.283 6.221 (62) 

Diversen: 
Onvoorzien/tijdelijk personeel 248 242 (6) 
Toevoeging kapitaal 145 145 

393 387 (6) 

Totaal van de lasten 10.211 10.159 (52) 

Voordelig saldo 185 185 
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Ten aanzien van de vergelijking van de Partijbegroting met de uitkomsten zijn nog de 
navolgende toelichtingen te geven. 

Het voordelig saldo ad f 185.000 (begroot was nihil) is te verdelen in: 

Hogere inkomsten 
Lagere uitgaven 

Voor de hogere inkomsten zijn als hoofdoorzaken aan te geven: 

f 
133.000 
52.000 

185.000 

de begrote contributie-ontvangst werd gerealiseerd, waarbij het gemiddeld ledental 
1,9% lager was dan begroot, waar tegenover een hogere opbrengst per lid werd bereikt, 
met name door de inschalingsactie; 
per saldo meer rentebaten dan begroot; 
hogere opbrengst ledenblad ( + f 60.000). 

Bij de uitgaven vallen onder meer de volgende posten op. 

Hogere salarissen en sociale lasten 
Partij-organisatie (minder congreskosten) 
Ledenactiviteiten 
Ledenblad (hogere kosten) 
Onderzoek en rapportages (hogere onderzoekskosten) 
Partijprojecten (veel activiteiten geven een verdubbeling 
van het begrotingsbedrag) 
Gewesten en afdelingen (lagere kosten door lager ledental) 
Instellingen (Opleidingsinstituut en Jonge Socialisten lagere bijdrage) 
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f 
19.000 

(107.000) 
(148.000) 
124.000 
57.000 

201.000 
(73.000) 

(116.000) 
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3 Verkiezingen 

In het verslagjaar hebben de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaatsgevonden. 
De uitgaven en de inkomsten ván verkiezingen zijn niet in de jaarlijkse staten van baten en lasten 
opgenomen, maar worden in het verloop van het Verkiezingsfonds zichtbaar, althans voor zover 
deze kosten centraal zijn betaald. 

Het verloop van het Verkiezingsfonds in het verslagjaar was als volgt: 

(in afgeronde bedragen) 

Beschikbaar op I januari 1995 
Bijdrage Partij van de Arbeid 
Inzamelingsakties en overige bijdragen 

Kosten Provinciale Staten Campagne 
Af: reeds betaald in 1994 

Overige campagnekosten 

Saldo beschikbaar op 31 december 1995 

Nadere specificaties zijn opgenomen in bijlage 3 (pagina 21). 

f f 
172.000 
630.000 
244.000 

1.046.000 
818.000 

9.000 

809.000 
4.000 

813.000 

233.000 

Voor de campagne is een afzonderlijke kosten- en verplichtingenadministratie gevoerd, welke er 
mede voor heeft gezorgd dat het budget voor de verkiezingskasten niet werd overschreden. 
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4 Financiële positie 

Uit onderstaand vergelijkend overzicht moge de ontwikkeling van de financiële positie blijken. 

(in duizenden guldens) 

Dadelijk beschikbare middelen 
Vorderingen op konetermijn 
Beleggingen 

Schulden op kone termijn 
Voorzieningen en bestemmingsreserves 
Fondsen 

Werkkapitaal 

Kapitaal 
Vastgelegd in gebouw 

Werkkapitaal 

31-12-1995 

1.718 
1.174 
2.465 

5.357 

2.130 
653 

1.406 

4.189 

1.168 

3.168 
2.000 

1.168 

31-12-1994 

583 
1.700 
2.453 

4.736 

2.248 
669 
912 

3.829 

907 

2.907 
2.000 

907 

Het werkkapitaal nam per saldo toe met f 261.000, hetgeen als volgt is te verklaren. 

Voordelig saldo 1995 
Bij: toevoeging ten laste van de exploitatie 1995 

Vrijval voorziening reorganisatie 

Af: reserveringen ten laste van voordelig saldo 1995 

Het werkkapitaal is toegenomen tot f 1.!68.000. 

f 

145.000 
39.000 

f 
!85.000 

!84.000 
(108.000) 

261.000 

Voor het lopende jaar 1996 is een sluitende begroting gepresenteerd, waarbij een begroot 
overschot van f 1~5.000 is bestemd om te worden toegevoegd aan het werkkapitaal. 

De regelmatige afstemming van de lopende uitgaven met deze begroting vindt structureel plaats, 
waardoor van een effectieve bewaking kan worden gesproken. 
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De waardering van het pand Nicolaas Witsenkade is in de balans voorshands gehandhaafd op het 
vorig jaar vastgestelde bedrag van f 2 miljoen. Het pand is in 1996 in principe verkocht voor een 
hoger bedrag als gevolg van het besluit om te gaan verhuizen naar een nader te bepalen gehuurde 
ruimte. 

Op de kosten van herinrichting en verhuizing bestaat op dit moment nog onvoldoende zicht, de 
balanswaardering van het pand geeft naar eerste oordeel een voldoende meerwaarde om deze 
kosten te kunnen dekken. 

Door de komende verkoop van het pand zal het werkkapitaal gelijk kunnen worden aan het in de 
balans getoonde kapitaal en daardoor kunnen toenemen tot een aanvaardbare hoogte. Het kapitaal 
bedraagt ultimo 1995 43% van de balanstelling (vorig jaar eveneens 43% ). 
De liquiditeitspositie kon door de versterking van het kapitaal en de toename van de fondsen voor 
de verkiezingen worden versterkt. 

De daling van het ledental gaat onverminderd voort. Over de oorzaken is reeds veel geschreven, 
feit is dat de voortgaande daling zijn effect heeft op de omvang en de activiteiten van de 
organisatie. 

Voor een beter begrip omtrent het financiële kader waarbinnen deze jaarrekening wordt 
opgemaakt is hierna opgenomen als afzonderlijk hoofdstuk de 'Grondslagen van financiële 
verslaglegging', welke bij de Partij worden toegepast. 

Gaarne zijn wij bereid nadere toelichtingen te verstrekken. 

Hoogachtend, 
Morel Ernst & Y oung Accountants 
namens deze 

~JL---
drs. ~!eer RA 
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GRONDSLAGEN VAN FINANCIELE VERSLAGLEGGING 

1 ALGEMEE1\ 

De verslaggeving wordt primair beheerst door het algemene principe dat baten en lasten zoveel 
mogelijk worden toegerekend aan de verslaggevingsperiode, los van het feit in welke periode de 
ontvangsten of betalingen hebben plaatsgevonden. 
Voorts zijn de volgende algemene beginselen van belang om het kader aan te geven: 

Realisatie 

Lopende zaken moeten een zekere mate van afronding hebben. 

Matching 

Baten en lasten die met elkaar te maken hebben moeten in dezelfde periode verantwoord worden. 

Voorzichtigheid 

Bij baten de zekerheid van ontvangst, maar bij lasten de waarschijnlijkheid van een uitgave. 

Continuïteit 

Uitgaan van de veronderstelling dat een duurzame voortzetting van de organisatie waarschijnlijk 
is. 

Consistentie 

Zo mogelijk op dezelfde manier presenteren als \·oorgaande jaren. 

Vergelijkbaarheid 

Als de principes veranderd worden moet ook het ter vergelijking opgenomen jaar worden 
herrekend. 

Openheid 

Een heldere en gedetailleerde uiteenzetting van feiten. 
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BALANS 

Doel van deze staat is het zo getrouw mogelijk weergeven van de bezittingen en de schulden en 
daarmee tevens van het vermogen van de Partij. 
Daarbij wordt in het algemeen gewaardeerd op de geldwaarde of nominale waarde. 

Specifieke waarderingsregels gelden voor: 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een eventuele 
voorziening voor oninbaarheid. 
Voorraden brochures, papier e.d. worden gewaardeerd op de historische kostprijs, waarbij 
voor brochures nog van toepassing is dat deze redelijkerwijze nog verkoopbaar moeten zijn. 
In het algemeen zal dit voor brochures ouder dan 2 jaar niet meer het geval zijn. 
Effecten welke als belegging worden aangehouden worden gewaardeerd op de nominale 
waarde of lagere beurskoers. 

• Onroerend goed wordt gewaardeerd op de geschatte waarde in eigen gebruik, welke waarde 
is onderbouwd door een periodieke externe taxatie van de waarde. Op deze waarde wordt 
niet afgeschreven. 
Inventaris en apparatuur wordt niet geactiveerd. 

Voorts kent de Partij de volgende voorzieningen, bestemmingsreserves en fondsen: 

Bijzondere verplichtingen personeel 

Betreft de bij begroting gereserveerde bedragen voor de in de toekomst te betalen uitgaven voor 
W AG-suppleties. onder aftrek van de feitelijke betaalde bedragen. 

Aanschaf apparanwr en inventaris 

Betreft het saldo van de in de begrotingen bepaalde bedragen voor vervangingsinvesteringen en 
de feitelijk uitgegeven bedragen totde balansdarum. 

Onderhoud pand 

Betreft het saldo van de in de begrotingen bepaalde bedragen voor het eigenaren-onderhoud en de 
feitelijke uitgegeven bedragen tot de balansdatum. 

Reorganisatie 

Betreft de taxatie van de in de komende jaren te betalen uitgaven naar aanleiding van de 
reorganisatie in 1992. 
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Verkiezingsfonds 

Betreft het saldo beschikbaar voor de financiering van landelijke en provinciale verkiezingen, en 
de landelijke kosten van de Gemeenteraadsverkiezingen. 

Spaarfonds afdelingen 

Betreft het uit de contributie-ontvangsten afgezonderd bedrag voor de afdelingen bestemd ter 
financiering van de kosten van de Gemeenteraadsverkiezingen op lokaal niveau. 

Hans Rosenbergfonds 

Betreft een ontvangen legaat, aan te vullen met bijdragen van derden, bestemd voor de 
financiering van bijzondere ledenwervingsactiviteiten buiten de reguliere begroting. 

STAAT VAN BA TEN EN LASTEN 

Doel van deze staat is het zo getrouw mogelijk weergeven van de baten en de lasten van de 
verslagperiode in vergelijking met de goedgekeurde begroting en in relatie met het voorafgaande 
jaar. 

Voor contributies, FBA-bijdragen en het Partij-aandeel van de CLB-contributies wordt uitgegaan 
van de in het verslagjaar feitelijk ontvangen bedragen, voor de overige baten en alle lasten wordt 
het toerekeningsbeginsel gehanteerd. 

Alle baten en lasten (exclusief de verkiezingskosten) worden over de staat van baten en lasten 
geleid, een rechtstreekse verantwoording in het kapitaal kan slechts indien daartoe expliciet een 
besluit is genomen. Dit is ten aanzien van de reorganisatiekosten en de reserveringen uit het 
overschot 1995 het geval. 
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BALANS OP 31 DECEMBER 1995 

Activa 

31-12-1995 31-12-1994 

f f f f 
Dadelijk beschikbare middelen 
Kas en bankrekeningen 443.455 582.807 
Deposito- en spaarrekeningen 1.275.000 

1.718.455 582.807 

Vorderingen en vooruitbetaald 
Afdelingen en gewesten 219.312 235.929 
Debiteuren 28.422 388.455 
Rekeningen ·Courant instellingen 325.260 425.723 
Diverse vorderingen en vooruitbetaald 601.243 649.918 

1.174.237 1.700.025 

Beleggingen 
Effecten . 964.510 953.300 
Onderhandse geldlening 1.500.000 1.500.000 

2.464.510 2.453.300 

V astgelegde middelen 
Pand Nicolaas Witsenkade, Amsterdam 2.000.000 2.000.000 
Inventaris en apparatuur p.m. p.m. 

2.000.000 2.000.000 

7.357.202 6.736.132 
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Schulden en vooruitontvangen 
Crediteuren 
Afdelingen 
Rekeningen-courant instellingen 
Diverse schulden en vooruitontvangen 

Voorzieningen en bestemmingsreserves 
Bijzondere verplichtingen personeel 
Apparatuur en inventaris 
Onderhoud pand 
Reorganisatie 

Fondsen 
Verkiezingsfonds 
Spaarfonds afdelingen 
Hans Rosenbergfonds 

Kapitaal 

Bijlage 1 
bij rapport d.d. 4 juni 1996 

PARTIJVAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Passiva 

31-12-1995 31-12-1994 

f f f f 

917.819 1.018.868 
175.716 183.965 
745.948 774.280 
291.046 271.375 

2.130.529 2.248.488 

97.398 116.119 
403.756 264.142 
121.861 90.664 
30.000 197.700 

653.015 668.625 

233.458 172.437 
1.041.522 619.839 

130.954 119.654 

1.405.934 911.930 

3.167.724 2.907.089 

7.357.202 6.736.132 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1995 

Begroting nummers 

Baten 

1.1 Contributies 
1.2 FBA-bijdragen 
1.3 CLB-contributies 
1.4 Renten 
1.5 Exploitatie gebouw 
1.6 Ledenblad 
1.7 Subsidie radio- en televisie-uitzendingen 
1.8 Doorberekeningen 
1.9 Diversen 

Lasten 
Organisatiekosten 
2.1 Salarissen en sociale lasten 
2.2 Overige kosten 

Activiteiten 
3 Partij-organisatie 
4 Internationale betrekkingen 
5 Voorlichting en publieksactiviteiten 
6 Verkiezingsfonds 
7 Partijprojecten 
8 Gewesten en afdelingen 
9 Instellingen 

Diversen 
l 0 Onvoorzien/tijdelijk personeel 
11 Toevoeging kapitaal 

Voordelig saldo 
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Begroot Uitkomst Uitkomst 
1995 1995 1994 

f f f 
8.674.000 8.685.345 8.545.277 

150.000 146.745 134.429 
367.500 378.300 390.000 
130.000 168.755 163.741 
204.900 209.497 209.547 

59.639 139.418 
95.000 100.624 52.378 

580.000 580.000 522.100 
10.000 14.782 22.367 

10.211.400 10.343.687 10.179.257 

2.434.400 2.452.695 2.880.233 
1.101.200 1.098.055 1.159.201 

3.535.600 3.550.750 4.039.434 

545.000 434.210 128.935 
160.000 160.603 153.566 

1.314.400 1.341.354 1.428.474 
605.000 615.800 616.600 
200.000 400.996 205.755 

2.306.600 2.233.945 2.315.083 
1.151.800 1.034.046 968.388 

6.282.800 6.220.954 5.816.801 

248.000 242.501 179.197 
145.000 145.000 

393.000 387.501 179.197 

184.482 143.825 

----
10.211.400 10.343.687 10.179.257 
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TOELICHTIJiiG BALANS 

Dadelijk beschikbare middelen 

Kas en bankrekeningen 

Kas 
Postbank, girorekening 18218 
Postbank, girorekening 130095 
Postbank, girorekening 2590 
Postbank, girorekening 30624 
Postbank, girorekening 3934400 
Postbank, girorekening 3758684 
Postbank, girorekening 3479700 
Postbank, girorekening 2882 
Postbank, girorekening 451963 
Postbank, girorekening 230000 
Postbank, girorekening 315193 
Postbank, girorekening 7554 
Postbank, girorekening 7558 
Hollandsche Koopmansbank 63 50 11 778 
Hollandsche Koopmansbank 63 50 12 677 
ING Bank 65.28.94.860 

Deposito- en spaarrekeningen 

Hollandsche Koopmansbank, depositorekening 
Postbank, kapitaalrekening 
Algemene Spaarbank Nederland 87.10.26.597 
Algemene Spaarbank Nederland 87 .I 0.26.600 
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f 

11.295 
303.951 

5.882 
3.361 

27.917 
500 

1.008 
661 
499 
505 
575 
500 
397 
500 

71.135 
3.016 

11.753 

443.455 

250.000 
500.000 
500.000 

25.000 

1.275.000 
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Vorderingen en vooruitbetaald 

Afdelingen en gewesten 

Afdelingen 
Dit betreft voomarnelijk door afdelingen te betalen 
doorberekend (verkiezings)materiaal. 

Gewesten 
Dit betreft voomarnelijk aan de gewesten betaalde 
voorschotten op de contributie-afdracht 

Debiteuren 

Bijlage 3 (vervolg) 
bij rapport d.d. 4 juni 1996 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

f 

1.287 

218.025 

219.312 

28.422 

Betreft vorderingen op grond van diverse doorberekende kosten en diverse declaraties. 

Rekeningen-courant instellingen (te vorderen) 

Stichting Den Uyl-lezing 
Stichting Opleidingsinstituut Partij van de Arbeid 
Evert Vermeer Stichting 
Stichting Politiek Jongerenwerk in de Partij van de Arbeid 
Stichting Alfred Mozer 

Diverse vorderingen en vooruitbetaald 

GAK 
Te vorderen rente 
Voorraad brochures 
Depotbedrag PTT 
Reaal inzake pensioenen 
Subsidie radio- en televisie-uitzendingen 
Te vorderen salariskosten gewesten 
Leningen en voorschotten 
Bankgarantie inzake huurpand Den Haag 

Transporteren 
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13.680 
69.797 

138.547 
5.247 

97.989 

325.260 

201.326 
116.153 
55.979 
45.900 
18.643 
15.623 
7.371 

47.497 
5.000 

513.492 
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Transport 

Te vorderen portikosten 
Te vorderen retourcommissie media advertenties 
Vooruitbetaald honoraria 
Vooruitbetaalde kosten Rooie Vrouwen Magazine 
Vooruitbetaalde bureaukosten 
Vooruitbetaalde organisatiekosten 
Vooruitbetaalde kosten drukwerk 
Vooruitbetaalde computerkosten 
Vooruitbetaalde abonnementen 
Vooruitbetaalde huisvestingskosten 
Diversen 

Beleggingen 

Effecten 

f 1.000.000 7.5% Medium Term Notes Bl\G. ad 96,35% 

Bijlage 3 (vervolg) 
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f 
513.492 

20.493 
2.530 
3.750 
4.611 

15.661 
12.895 
9.029 
2.080 
5.022 
5.401 
6.279 

601.243 

f 500 4% Lening Stichting Fonds voor bedrijven van vrouwen 
963.500 

500 
f 500 4% Lening Stichting N atuurniendenhuizen en -kampeerterreinen 

in Nederland (inclusief opgelopen rente) 510 

964.510 

De Medium Term Notes BNG hebben geen beursnotering. 
Het verschil tussen de aankoopwaarde (89,861%) op 21 maart 1990 en de aflossingswaarde 
(100%) op I apri11999 wordt lineair verdeeld over de looptijd. 
De opwaardering per jaar wordt verantwoord onder de rentebaten. 
De overige leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Aflossing geschiedt door uitloting 
tot en met 1998, respectievelijk in 2004. 

Onderhandse geldlening 

f 
1.500.000 

Dit betreft een onderhandse geldlening verstrekt aan de N.V. Bank voor :\ederlandse Gemeenten 
te 's-Gra,·enhage, aankoopkoers I 00%. De aflossing zal geschieden up 8 oktober 1999 ineens. 
Vervroegde atlossing is niet mogelijk, de jaarlijkse rente bedraagt 7.7'7c. Waardering geschiedt 
tegen de nominale waarde. 
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Bijlage 3 (vervolg) 
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Vastgelegde middelen 

Pand Nicolaas Witsenkade, Amsterdam 

Het pand is gewaardeerd op de benaderde waarde in eigen gebruik. 
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. 

Schulden en vooruitontvangen 

Crediteuren 

Betreft voornamelijk schulden wegens geleverde materialen en diensten. 

Afdelingen 

Betreft het in hoofdzaak aan afdelingen verschuldigde contributie-aandeel over 
het 4e kwartaal 1995 

Rekening-courant instellingen (verschuldigd) 

Stichting Fonds Bijzondere Publikaties 
Dr. Wiardi Beekman Stichting 
Stichting Het Thiele Wibaut Fonds 

Diverse schulden en vooruitontvangen 

Accountantskosten 
Lening o/g 
Huisvestingskosten 
Te betalen salarissen 
Drukkosten 
Te betalen declaraties 

Transporteren 
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f 

2.000.000 

p.m. 

917.819 

175.716 

740.333 
5.378 

237 

745.948 

47.800 
25.000 
26.440 
16.530 
14.181 
3.620 

133.571 
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Bijlage 3 (vervolg) 
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Transport 

Borg, inzake huurpand Den Haag 
Vooruitontvangen abonnementsgelden 
Vooruitontvangen contributie 
Honoraria 
Terug te betalen ontvangsten 
Te betalen uit verdeling overschot 1995: 

Jongerenactiviteiten 
Informatiseringsuilgaven 1996 

Diversen 

Voorzieningen en bestemmingsreserves 

Bijzondere \-erplichtingen personeel 

Voorziening op I januari 1995 
Bij: gereserYeerd ten laste van exploitatie 1995 

Af: aanvullingen WAO-uitkeringen 

Stand op 31 december 1995 

Deze voorziening is bestemd voor verplichtingen uit de CAO ten aanzien 
van degenen die een WAO-uitkering genieten of genoten hebben. 

Apparatuur en inventaris 

Voorziening op I januari 1995 
Bij: doorberekend in 1995: 

bureaukosten 
huisvestingskosten 
organisatiekosten 

Af: onttrokken in verband met aanschaffingen en onderhoud 
volgens navolgende specificatie 

Stand op 31 december 1995 

f 

98.364 
47.141 
83.827 

f 
133.571 

5.000 
10.515 
3.143 

10.823 
26.878 

26.700 
70.000 

4.416 

291.046 

116.119 
40.000 

156.119 
58.721 

97.398 

264.142 

229.332 

493.474 

89.718 

403.756 

De voorziening is bestemd voor de kosten van automatisering, alsmede de aanschaf van diverse 
apparatuur en inventaris en voor het onderhoud van de computerapparatuur. 
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Aanschaffingen en onderhoud apparatuur en inventaris 
Automatiseringsapparatuur 
Software 
Geluidsapparatuur 
Autotelefoon 

Totaal gebracht ten laste van voorziening 

Onderhoud pand 

Voorziening op I januari 1995 
Bij: gereserveerd ten laste van de exploitatie 

Af: brandmeldinstallatie 
Aanpassingen CV -installatie 
Riolerings- en drainagewerkzaamheden 
Onderzoek onderhoudssituatie 
Periodieke liftkeuring 

Voorziening op 31 december 1995 

Reorganisatie 

Stand op I januari 1995 
Af: uitkeringen personeel: 

Salarissen 
Sociale lasten 
Pensioenlasten 

Aanvullingen salaris personeel 

Benodigd op 31 december 1995 

Gebracht ten gunste van het kapitaal 
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f 

18.800 
18.113 
4.923 
4.000 

267 

86.927 
17.396 
8.676 

112.999 
15.548 

f 

71.755 
13.680 
2.138 
2.145 

89.718 

90.664 
77.300 

167.964 

46.103 

121.861 

197.700 

128.547 

69.153 
30.000 

39.153 
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Fondsen 

Verkiezingsfonds 

Stand op I januari 1995 
Bij: bijdrage Partij van de Arbeid 

Meer opbrengst contributies CLB 
Individuele bijdragen 

Statenverkiezingen 1995: 
Inzamelingsactie 
Bijdrage Partij van de Arbeid 
Bijdrage Centrum voor Lokaal Besruur 
Opbrengst materiaal 

Af: kosten Statenverkiezingscampagne 1995 
volgens onderstaande specificatie 
Overige kosten 

Stand op 31 december 1995 

Kosten campagne Statenverkiezingen 1995 
Media, ad,ertenties en bilboard affichering 
Affiches 
Tournee 
Materiaaldag 
Kadercursus 
Telefoonactie 
Bijdrage extra kosten congres 
Onderzoekskosten 
Organisatiekosten 
Onvoorzien 

Totaal kosten van de campagne 
Af: betaald in 1994 

Ten laste 'an het verkiezingsfonds in 1995 
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201.463 
25.000 
15.000 
5.795 

808.641 
3.609 

f 

172.438 
605.000 

10.800 
10.212 

798.450 

247.258 

1.045.708 

812.250 

233.458 

359.913 
53.974 

111.695 
37.885 
6.311 

63.224 
30.000 
43.937 
85.185 
25.376 

817.500 
8.859 

808.641 
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Spaarfonds afdelingen 

Stand op I januari 1995 
Bij: gereserveerd uit contributie-opbrengsten (4,5%) 

Rentevergoeding 1995 

Bijlage 3 (vervolg) 
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619.839 
395.040 

38.054 

Af: uitkeringen afdelingen in verband met herindelingsverkiezingen 

Stand op 3! december 1995 

1.052.933 
11.411 

1.041.522 

Hans Rosenbergfonds 

Stand op I januari 1995 
Uit verdeling overschot 1995 

Stand op 31 december 1995 

119.654 
11.300 

130.954 

Begin 1996 zijn ledenwervingsactiviteiten van start gegaan welke uit dit fonds gefinancierd 
worden. 

Kapitaal 

Vermogen op I januari 1995 
Bij: gereserveerd uit begroting 

Vrij\a] teveel gereserveerde reorganisatiekosten 
Voordelig saldo 1995 

Af: bestemming overschot 1995: 
Jongerenactiviteiten 
Informatiseringsuilgaven 1996 
Hans Rosenbergfonds 

Vermogen op 31 december 1995 
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26.700 
70.000 
!1.300 

f 

2.907.089 
145.000 
39.153 

184.482 

3.275.724 

108.000 

3.167.724 
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN 

1.1 Contributies 

Ontvangen contributies 
Af: kosten inning banken 

Af: kosten inschalingsactie 

Bijlage 4 
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8.842.262 
63.460 

8.778.802 
93.457 

8.685.345 

Betreft de in het boekjaar ontvangen contributies. De kosten van de inschalingsactie zijn hierop in 
mindering gebracht. De contributie-aandelen worden conform de begroting onder de lasten 
verantwoord. 

1.4 Renten 

Ontvangen rente 
Rente effecten 
Jaarlijkse opwaardering Medium Term Notes 
Rente onderhandse geldlening 
Rente deposito's en spaarrekeningen 
Rente banken 
Overige rente 

Af: betaalde rente 
Spaarfonds afdelingen 
Stichting Fonds Bijzondere Publikaties 
Reaal rekening-courant pensioenen 
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73.702 
11.200 

115.500 
36.907 
9.336 

222 

246.867 

38.054 
37.657 
2.401 

78.112 

168.755 
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1.5 Exploitatie gebouw 

Berekende huur van het pand Nicelaas Witsenkade 30 
aan Partij van de Arbeid en neveninstellingen 
Af: exploitatiekosten pand: 

toevoeging voorziening onderhoud pand 
belastingen 
verzekeringen 
overige exploitatiekosten 

1.6 Ledenblad 

Advertentie-opbrengsten 
Abonnementen, losse verkoop 

1. 7 Subsidie radio- en tv-uitzendingen 

Televisie-uitzendingen 
Radio-uitzendingen 

1.8 Doorberekeningen 

Dr. Wiardi Beekman Stichting 
Centrum voor Lokaal Bestuur 
Opleidingsinstituut Partij van de Arbeid 
Evert Vermeer Stichting 
Stichting Politiek Jongerenwerk Partij van de Arbeid 

Bijlage 4 (vervolg) 
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77.300 
13.788 
5.401 
7.814 

f 

313.800 

104.303 

209.497 

56.570 
3.069 

59.639 

84.252 
16.372 

100.624 

145.200 
96.800 

155.100 
117.300 
65.600 

580.000 

Dit betreft de doorberekeningen aan de instellingen voor de verleende diensten van de afdelingen 
personeel & organisatie, administratie en automatisering en de centrale algemene dienst. 
Deze doorberekeningen zijn verdisconteerd in de bijdrage van de Partij van de Arbeid aan die 
neveninstellingen. 
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1.9 Diversen 

Doorberekende administratiekosten gewesten 
Huuropbrengst woning conciërge 
Overige opbrengsten 

LASTE/\ 

2.1 Salarissen en sociale lasten 

Bezoldigde bestuurders 
Directeur 
Bestuurssecretariaat 
Beleid en onderzoek 
Algemene ondersteuning 
Werving 
Ledenblad Pro 
Project organisatie automatisering 
Vrouwenactiviteiten 
Personee I en organisatie 
Administratie en automatisering 
Centrale algemene dienst 

2.2 ÜYerige kosten 

HuiS\'esting 
Bureaukosten 

Reservering apparatuur 
Onderhoud apparatuur 
Telefoon 
Kantoorbehoeften 
Enwloppen 

Transporteren 
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begroot 

f 
163.300 
139.700 
362.500 
301.200 
205.600 
32.800 
62.300 

184.100 
21.700 

144.500 
582.100 
234.600 

2.434.400 

53.601 
1.861 

68.614 
24.187 

8.866 

157.129 

f 

2.100 
5.028 
7.654 

14.782 

werkelijk 

f 
160.902 
149.045 
357.240 
310.390 
205.183 

37.999 
57.857 

177.747 
19.243 

148.525 
597.620 
230.944 

2.452.695 

333.065 

333.065 
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Transport 

Portikosten 
Vracht 
Computerkosten 
Diversen 

Af: doorberekende kosten fotokopieerapparaat 

Drukkosten 
Vergoedingen bezoldigde bestuursleden 
Reis- en verblijfkosten medewerkers 
Diverse kosten 

Abonnementen, documentatie 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
Overige kosten 

Overige organisatiekosten 
Inningskosten 
Partijauto 
Accountantskosten 

Overige personeelskosten: 
Deskundigheidsbevordering 
Kosten Arbodienst 
Kosten afscheid, jubilea 
Ondernemingsraad 
Diversen 

Voorziening bijzondere verplichtingen personeel 

Totaal overige kosten 
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157.129 

60.759 
4.248 

156.648 
9.382 

388.166 
24.384 

14.112 
6.848 
7.917 

40.727 
38.651 
47.386 

7.306 
9.529 

11.628 
2.986 

16.261 

f 
333.065 

363.782 
60.669 
20.264 
76.924 

28.877 

126.764 

47.710 
40.000 

1.098.055 
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3 Partij-organisatie 

3. I Partijbestuur 

V ergaderkosten 
Vergoedingen 
Representatie 
01.'erige kosten 

3.2 Congres 4 maart 1995 

Zaalhuur en bijkomende kosten 
Drukwerk en mailing 
Reis- en verblijfkosten medewerkers 
Advies en coördinatie 
Overige kosten 

Af: bijdrage uit campagnebegroting 
Overige ontvangsten 

3.3 Congres conferentie november en december 1995 

Zaalhuur en bijkomende kosten 
Druk. werk en mailing 
Maaltijden en consumpties 
Externe ondersteuning 
O\·erige kosten 

3.-1 Den Uyl-lezing, bijdrage janllari en december 1995 

3.5 Drukwerk externe communicatie 

Totaal partij-organisatie 
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(a) 

30.000 
6.560 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(at/me) 

f 

22.788 
28.655 
12.290 
5.040 

68.773 

69.717 
59.337 
49.395 
14.138 
16.359 

208.946 

36.560 

172.386 

22.440 
74.305 

4.203 
22.256 
22.600 

145.804 

27.247 

20.000 

434.210 
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4 Internationale betrekkingen 

Contacten zusterorganisaties 
Lidmaatschappen 

Socialistische Internationale 
Overige lidmaatschappen 

Fonds Internationale Solidariteit 

5 Voorlichting en publieksacthiteiten 

5.1 Ledenactiviteiten 

Ledenwerving 
.-'Jgemene wervingskasten 
Presentjes 
Onkosten enqueteurs 
Onderzoekskosten 
Overige kosten werving 

5.2 Ledenonderhoud 

Inschrijfkosten 
Drukwerk 
Onderzoekskosten 

5.3 Ledenblad 'Pro' 

Drukkosten, inclusief verzendklaar maken 
Pon i 
Redactie en vormgeving 
Honoraria 
Foto- en tekenkosten 
0\ erige kosten 
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6!.306 

64.535 
19.836 

84.371 
14.926 

160.603 

4.366 
15.740 

425 
2.834 

39.487 

(a) 62.852 

6.224 
!.069 

32.879 

(b) 40.172 

194.495 
163.990 
113.293 
56.974 
50.216 
33.136 

(c) 612.104 
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AccouNTANTS 

5.4 Radio- en televisie-uitzendingen 

Radio-uitzendingen 
Televisie-uitzendingen 

5.5 Onderzoek en rapportage 

Telefonische onderzoeken 
Onderzoek politieke voorkeur 
Panel onderzoek 
AOW onderzoek 
Algemeen onderzoek 
Overige kosten 

5.6 Vrouwenactiviteiten 

Rooie Vrouwenmagazine 
Drukkosten inclusief verzendklaar maken 
Porti 
Vormgeving 
Honoraria 
Overige kosten 

Af: abonnementsgelden 

Salarissen en sociale lasten 
Bestuurskosten 

Bijlage 4 (vervolg) 
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f 

(d) 

(e) 

12.783 
1.643 
4.418 

10.331 
4.022 

33.197 
16.219 

f 

8.486 
100.024 

108.510 

65.672 
52.405 
34.075 

7.873 
45.880 
11.174 

217.079 

BijdrageOpleidingsInstituut Partij van de Arbeid, Rosaproject 
Landelijke Rooie Vrouwendag 

16.978 
29.451 
14.426 
59.000 
38.207 

Owrige bijeenkomsten 
Internationaal contact 
Kosten brochure 20 jaar Rooie Vrouwen 
o, erige kosten 

T rJnsporteren 
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4.71-l 
4.460 

26.408 
10.563 

204.207 
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Transport 

Af: Giften 
Diverse ontvangsten 

5.8 Bijdrage voorlichting Den Haag 

Recapitulatie voorlichting en pubHeksactiviteiten 

Ledenactiviteiten 
Ledenonderhoud 
Ledenblad 'Pro' 
Radio- en televisie-uitzendingen 
Onderzoek en rapportage 
Vrouwenactiviteiten 
Bijdrage voorlichting Den Haag 

7 Partijprojecten 

Fanlugschriften 
Drukkosten inclusief verzendklaar maken 
Porti 
Faxkosten 
Overige kosten 

Af: Opbrengst abonnementsgelden 

Ros~ bijeenkomsten 

Jongerenconferentie 
.-\f: bijdrage Anne Vondel in 

Bijdrage Opleidingsinsti 

Transporteren 
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f 

85 
3.485 

(f) 

(g) 

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 

79.627 
51.541 
21.851 
12.281 

165.300 
5.258 

28.287 
5.000 

15.000 

f 
204.207 

3.570 

200.637 

100.000 

62.852 
40.172 

612.104 
108.510 
217.079 
200.637 
100.000 

1.341.354 

160.042 
45.114 

8.287 

213.443 
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ACCOUNT4NTS 

Transport 

Overige projecten 
Briefings 
Open dag 7 oktober 1995 
Scenario studies sociale zekerheid 
Kenniscentrum bedrijfsleven en arbeid 
I mei bijeenkomsten 
Bijdrage Statenverkiezingen 
Bijdrage aan afdelingen 
Commissie ouderenbeleid 
Overige commissies 
Brochure materiaal 
Di verse bijeenkomsten 
Diverse kosten 

8 Gewesten en afdelingen 

Gewesten 
Contributie-aandeel per lid 
Activiteitenpot afdelingen 

Afdelingen 
Spaarfonds afdelingen 

9 Instellingen 

Betreft de bijdragen aan: 
Dr. Wiardi Beekman Stichting 
Centrum voor Lokaal Bestuur 
Evert Vermeer Stichting 
Stichting Opleidingsinstituut Partij van de Arbeid 
Jonge Socialisten 
Alfred Mozer Stichting 
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f 

15.098 
16.969 
16.961 
14.837 
17.830 
10.000 
25.207 
22.263 
!6.776 
11.507 
16.404 

3.701 

f 
213.443 

187.553 

400.996 

9!2.137 
221.957 

1.134.094 
704.812 
395.039 

2.233.945 

258.000 
96.800 

193.500 
356.946 
113.800 

15.000 

1.034.046 
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10 Overige uitgaven/onvoorzien 

Onvoorzien 

Cursuskosten politieke marketing 
Afwikkeling outplacement fractiemedewerkers 
Bijdrage VUT-overgangsregeling oudere werknemers 
Advieskosten drukwerk en foldermateriaal 
Diverse overlijdensadvertenties 
Juridische adviezen 
Diverse subsidies en bijdragen 
Overige kosten 

Nagekomen baten en lasten 

'\ agekomen lasten 
Salariskosten 
Portikosten 
Verkiezingskasten 
Overige vorderingen 

'\agekomen baten 
Afwikkeling GAK sociale 'erzekeringspremies 
Ledenwerfactiviteiten 
Afwikkeling pensioenen 1994 
Overige nagekomen baten 

Per saldo baten 

Tijdelijk personeel 

Totaal 
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f 

15.611 
3.867 
2.924 
5.863 

28.265 

29.058 
13.351 

1.373 
2.014 

45.796 

f 

32.000 
30.950 
15.690 
11.029 
9.670 
6.434 
4.250 
6.808 

116.831 

(17.531) 

143.201 

242.501 
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