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Inleiding 

Voor u ligt het beleidsverslag over de periode maart 2001 tot november 2003. Voor de PvdA een zeer 
turbulente periode met vier verkiezingscampagnes, een dramatische verkiezingsnederlaag in mei 2002 

en een bijzonder herstel in januari 2003. 

Een periode waar de partij zeer actief is geweest met veel nieuwe vrijwilligers en oudgedienden die zich 
hebben ingezet voor een sterke en sociaal PvdA. Een partij van en voor mensen. 

Namens het partijbestuur: 

(Ruud Koole) 
voorzitter 
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1. De PvdA als democratische ledenvereniging 

In een democratische ledenvereniging worden de leden in alle geledingen van de partij serieus geno
men door hen door middel van een goed functionerend partijbureau tijdig en adequaat in te lichten 
over procedures, activiteiten en standpunten van de partij. Daarnaast door hun inbreng in territoriale 
of thematische verbanden te optimaliseren, door interne verantwoordingsprocessen gewicht te geven 
en transparant te laten zijn, door gericht politieke talenten te 'scouten', door te streven naar diver
siteit op alle niveaus en door het lidmaatschap van de partij aantrekkelijk te laten zijn voor de huidige 
leden en voor nieuwe leden. 

1.1. Partijbestuur 

Het partijbestuur is een door het congres gekozen orgaan. Tot aan het congres van 16 en 17 maart 

2001 bestond het bestuur uit een Dagelijks Bestuur, dat 7 leden telde, en een Algemeen Bestuur, 
bestaande uit 22 gekozen leden en 4 adviserende leden. Met de wijzigingen voortkomende uit de vast
stelling van het rapport "Partij is mensenwerk", bestaat het partijbestuur met ingang van 18 maart 
2001 uit één bestuur, dat 11 gekozen en 6 adviserende leden telt. Het partijbestuur vergaderde eens 
per twee weken. 

1.1.1. Samenstelling 2001 

De samenstelling en de taak- en portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit: 

Ruud Koole Voorzitter 
Peter van de Velden 

Alvaro Pinto Scholtbach 
Mirjam de Meijer 

Wim Jacobs 
Hans Agterberg 
Helen Burleson-Esajas 

Martijn van Dam 
Maria Scali 

Steven de Waal 

Jan van Zijl 

Adviserende leden: 
Wim Kok 

Ad Melkert 
Geertje Lycklama a Nijholt 
Max van den Berg 
Paul Kalma 
Sander Zboray 

1.1.2. Samenstelling 2002 

Eerste vice-voorzitter 

Internationaal secretaris/tweede vice-voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Regio en afdelingen 
Scouting en werving 
Communicatie en ICT 

Doelgroepen 
Coördinatie Media 
Kenniscentra 

Mi nister-President 

Fractievoorzitter Tweede Kamer 
Fractievoorzitter Eerste Kamer 
Nederlandse delegatieleider socialistische fractie 

Directeur Wiardi Beekmanstichting 
Voorzitter Jonge Socialisten 

De samenstelling en de taak- en portefeuilleverdeling is in 2002 hetzelfde als in 2001. Na het congres 
in december 2002 is Martijn van Dam in de Tweede Kamer gekozen en is -met instemming van het 
congres- deze vacature niet opgevuld. Het partijbestuur vergaderde eens per twee weken. 
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In de samenstelling van de adviserende leden waren een aantal wijzigingen. De samenstelling was: 

Wim Kok (tot 15 mei 2002) Minister-President 
Ad Melkert (tot 15 mei 2002) Fractievoorzitter Tweede Kamer 
)eitje van Nieuwenhoven Fractievoorzitter Tweede kamer 
(van 15 mei 2002 tot en met 12 november) 
Wouter Bos Fractievoorzitter Tweede Kamer 

(vanaf 13 november) 
Geertje Lycklama à Nijholt 

Max van den Berg 
Paul Kalma 

Jasper Fastl 
(tot november 2002) 

Servaz van Berkum 

(vanaf november 2002) 

1.1.3. Samenstelling 2003 

Fractievoorzitter Eerste Kamer 
Nederlandse delegatieleider socialistische fractie 
Directeur Wiardi Beekmanstichting 

Voorzitter Jonge Socialisten 

Voorzitter Jonge Socialisten 

Ook in 2003 bleef de samenstelling van het partijbestuur hetzelfde als in 2002. Wederom waren in de 

adviserende leden een aantal wijzigingen. De samenstelling was: 
Wouter Bos Fractievoorzitter Tweede Kamer 

Johan Stekelenburg Fractievoorzitter Eerste Kamer 
Max van den Berg Nederlandse delegatieleider socialistische fractie 
Paul Kalma Directeur Wiardi Beekmanstichting 
Servaz van Berkum Voorzitter Jonge Socialisten 

(tot juni 2003) 

Loes Ypma Voorzitter Jonge Socialisten 

(vanaf juni 2003) 

1.1 ·4· Werkplan 
Na haar aantreden heeft het partijbestuur een werkplan gemaakt met als uitgangspunten: 
a. de Partij van de Arbeid is een democratische ledenvereniging; 

b. heeft een duidelijk sociaal-democratisch profiel; 
c. en is een partij die midden in de samenleving staat. 
Deze drie uitgangspunten vormen de leidraad voor het werkplan voor de periode 2001-2003. 

Leden zijn voor een democratische ledenpartij vanzelfsprekend van groot belang. Tegelijkertijd reali
seert het partijbestuur zich dat de algemene maatschappelijke ontwikkelingen (en niet alleen in 
Nederland) er een is van een dalend ledental van politieke partijen. Investering in ledenwerving en 
ledenbehoud is daarom van groot belang. Sinds 15 mei 2002 is overigens het aantal nieuwe leden sterk 

toegenomen. 
Om de democratische ledenvereniging te versterken heeft het partijbestuur in het jaar 2002 een recht
streekse ledenraadpleging over de lijstrekker Tweede en Eerste Kamer en het merendeel van de lijst
trekkers van de Provinciale Staten georganiseerd. Eerder in 2001 had het partijbestuur het Politiek 

Forum en de Adviesraad Verenigingszaken ingesteld. Open inhoudelijke discussies over maatschappe
lijke vraagstukken met leden en niet-leden dragen bij aan een herkenbaar sociaal-democratisch profiel. 
Het Kenniscentrum is van wezenlijk belang om leden en belangstellenden op thematische wijze te 
betrekken bij de discussies en ideeënontwikkeling in de partij. Door deze discussies wil de PvdA 
midden in de samenleving staan en is zij herkenbaar aan de eigen sociaal-democratische opvattingen, 
die op basis van 'oude' idealen worden vertaald in nieuwe ambities. Met deze idealen en ambities wil 

zij niet alleen proberen zoveel mogelijk kiezers te bereiken, maar ook een bijdrage leveren aan een 
rechtvaardige samenleving. 
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1.1.5. Werkgroepen de Boer en Andersson 
Naar aanleiding van de verkiezingsuitslagen van 6 maart en 15 mei heeft het partijbestuur besloten om 
twee werkgroepen in te stellen die op inhoudelijk en organisatorisch gebied deze zomer twee notities 
voorbereiden. De werkgroepen waren samengesteld uit mensen van buiten de Tweede-Kamerfractie en 
het partijbestuur. Enkele partijbestuursleden en fractieleden namen in adviserende hoedanigheid aan 
de werkgroepen deel. Voorzitter van de werkgroep 'inhoud' was Margreeth de Boer; voorzitter van de 

werkgroep 'organisatie/politiek cultuur' was Hans Andersson. 

De werkgroepen maakten onder meer gebruik van de schriftelijke reacties van leden, afdelingen en 
gewesten en de uitkomsten van de regionale ledenbijeenkomsten. De werkgroepen namen kennis van 
al deze inzichten en suggesties en vulden deze zo nodig aan met gesprekken met partijleden enjof 
buitenstaanders. In de notities werd een kritische inventarisatie gemaakt van mogelijke oorzaken van 
de dramatische nederlaag en werden suggesties gedaan voor organisatorische en inhoudelijk stappen 
die de PvdA op korte en middellange termijn moet zetten om het vertrouwen van de kiezers in de 
PvdA te herstellen. De volledige samenstelling van de werkgroepen was als volgt: 

Werkgroep 'inhoud': 
Margreeth de Boer; voorzitter; Margo Trappenburg, Bas Jacobs, Mark Bovens, Guusje ter Horst, 
Myrza Axwijk: leden; Ruud Koole, Alvaro Pinto Scholtbach: adviserende leden vanuit partijbestuur; 

Jeltje van Nieuwenhoven: adviserend lid vanuit Tweede-Kamerfractie; Paul Kalma, René Cuperus 
(WBS): secretariaat. 
Werkgroep 'organisatie/politieke cultuur': 

Hans Andersson: voorzitter; Jet de Ranitz, Simon van Driel, Fatima Elatik, Jeroen Dijsselbloem, Han 
Noten: leden; Steven de Waal, Hans Agterberg: adviserende leden vanuit partijbestuur; Aleid 
Wolfsen: adviserend lid vanuit Tweede-Kamerfractie; Berent Daan: secretariaat. 

1.1.6. Afscheid Wim Kok 
Op maandag 22 juli was de overdracht van het premierschap door Wim Kok aan Jan Peter Balkenende. 
Het definitieve vertrek van Wim Kok uit de actieve Nederlandse politiek was hiermee een feit. In 1986 
nam Kok het partijleiderschap over van Joop den Uyl. Drie jaar lang leidde hij als fractievoorzitter de 
oppositie tegen het kabinet-Lubbers 11. Na de verkiezingen van 1989 werd hij minister van Financiën en 

vice-premier in het kabinet Lubbers lil en na de spannende verkiezingen van 1994 gafhij bijna acht 
jaar lang leiding aan twee paarse kabinetten. De PvdA heeft veel waardering voor de wijze waarop Wim 
Kok zich de afgelopen 16 jaar voor de publieke zaak en de sociaal-democratie heeft ingezet en vond 
dan ook dat zijn afscheid niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. Daarom werd op zaterdagmiddag 2 

november 2002 een speciale feestelijke middag georganiseerd in Theater Carré in Amsterdam. Van 

13.30 uur tot 16.30 uur werd er een gevarieerd programma door de partij aangeboden. 

1.1.7. Overlijden Raymond Leendersen Johan Stekelenburg 
Op 9 september 2003 bereikte ons het droevige bericht dat Raymond Leenders, sinds juni lid van de 
Eerste Kamer en van 1990 tot 2002 wethouder in Maastricht, onverwacht op 51 jarige leeftijd is overle

den. Raymond was jurist en bekleedde diverse functies in de gezondheidszorg en de volkshuisvesting. 
Hij was van mei 1986 tot 1990 gemeenteraadslid en vanaf 1990 tot 2002 wethouder in Maastricht 
belast met cultuur, financiën, grote-stedenbeleid, stadsvernieuwing, volkshuisvesting en constructies 
voor publiek-private samenwerking (PPS). 
Raymond Leenders was Limburger in hart en nieren. 

Op 22 september overleed Johan Stekelenburg. Hij was sociaal-democraat in hart en nieren. Sinds het 
midden van de jaren 1960 was hij lid van de Partij van de Arbeid. Hij werd gemotiveerd en gedreven 
door een onuitputtelijke wil om op te komen voor mensen die in de knel zaten. Deze strijd voor sociale 
rechtvaardigheid heeft hij vanuit verschillende functies en op verschillende plaatsen gevoerd. Allereerst 

vanuit de FNV, waar hij uiteindelijk van 1988 tot 1997 voorzitter was. Daarna in Tilburg als burge
meester, waar hij zich snel geliefd maakte bij de Tilburgse bevolking door zijn gewone en toegankelijke 
manier van doen. De laatste vier jaar tevens als lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, vanaf dit voor-

11 



jaar- nadat de leden van de PvdA hem met een zeer grote meerderheid hadden aangewezen als lijst
trekker bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer- als voorzitter van de PvdA-fractie. 

1.2. Ledenraadpleging 

1.2.1. Ledenraadpleging lijsttrekker Tweede en Eerste Kamer en lijsttrekkers Provinciale Staten 
Na het terugtreden van Ad Melkert als politiek leider van de PvdA, op de avond van de verkiezingen 
van 15 mei 2002, heeft het partijbestuur besloten om een ledenraadpleging te houden voor het politiek 
leiderschap. Een unieke stap in de ontwikkeling van de partijdemocratie. Ook werd besloten om- bij 
een meervoudige kandidatuur- de lijstrekkers van de Eerste Kamer en de Provinciale Staten aan te wij
zen via een ledenraadpleging. Voorafgaand aan de ledenraadpleging hebben de kandidaten campagne 
gevoerd. Het partijbestuur heeft hiervoor in de regio verschillende bijeenkomsten georganiseerd. 

De ledenraadpleging werd georganiseerd tussen 6 en 12 november 2002 volgens het Alternative Vote 
principe. ledereen die 3 weken voor de aanvang van de raadpleging lid was en contributie had betaald 
(of een machtiging hiertoe had afgegeven), kon meedoen. Elke stemgerechtigde moest zijn voorkeur 
voor de kandidaten aangeven door een cijfer te plaatsen bij elke kandidaat. Wanneer niet meteen één 
kandidaat meer dan so% van de eerste-voorkeurstemmen had behaald, werden de stemmen waarvan 
de eerste-voorkeursstem naar de kandidaat gingen met de minste eerste-voorkeursstemmen verdeeld 
over de andere kandidaten op basis van de tweede-voorkeur in die stemmen. Dit proces werd herhaald 
zolang er geen absolute meerderheid was voor 1 kandidaat. 

Op ieder stembiljet stond een unieke kiescode vermeld. Stemmen kon alleen met vermelding van deze 
kiescode, om dubbel stemmen te voorkomen. Voor de verzending van de stembiljetten werd gebruik 
gemaakt van een tabel waarin het relatienummer van de stemgerechtigde gekoppeld werd aan de kies
code. Deze tabel werd na de verzending vernietigd. Wel bewaard werd een tabel waarin de kiescode 
gekoppeld werd aan de provincie, de vier cijfers van de postcode, de leeftijd en de sekse van elke kies
gerechtigde. Dit was nodig om de juiste afhandeling van de stemmen mogelijk te maken en achteraf 
statistische informatie over het stemgedrag af te leiden. De stem kon uitgebracht worden via de tele
foon of door het stembiljet in te vullen en op te sturen naar het Partijbureau. Het verwerken van de 
telefonische stemmen werd uitbesteed aan een extern bedrijf. De schriftelijke stemmen werden hand
matig geteld op het partijbureau, ondersteund door een computerapplicatie. Deze applicatie werd ont
wikkeld door een extern bedrijf. 

De ledenraadpleging voor de lijsttrekkers van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Provinciale Staten 
was een groot succes. In onderstaand overzicht geven wij u de uitslag. 
Aantal stemgerechtigden 58.902. In de gewesten Friesland en Drenthe was er sprake van een enkelvou
dige kandidatuur en heeft geen ledenraadpleging plaatsgevonden. In Noord-Brabant heeft jan 
Boelhouwer zich teruggetrokken nadat hij was gekandideerd voor de Tweede Kamer. Daardoor was er 
ook sprake van een enkelvoudige kandidatuur. De onderstaande gewesten hebben gebruik gemaakt 
van de centraal georganiseerde ledenraadpleging uitgezonderd Zuid-Holland. Daar heeft het gewest 
zelf de raadpleging georganiseerd en heeft men net de kiesdrempel gehaald. 

Tweede Kamer W. Bos ). v. Nieuwenhoven ). de Vries K. de Vries 

Opkomst 54.12'"' 6o.56 31-78 2.93 4-73 

Eerste Kamer 0. Feitsma ). Nieuwesteeg H. Noten J. Stekelenburg 

Opkomst 43·54 4-75 3-47 6.26 85·53 
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Groningen M. Calon R. Cudoghan 

Opkomst 44.50 79·74 20.26 

Overijssel S. Laganga J. ter Schegget 

Opkomst 47.17 25.88 74.12 

Gelderland Na twee R. Spiegelenberg P. Bijl 

Opkomst 39.69 herstemmingen 45-12 54·88 

Utrecht Na twee M. van Dijk B. Levering 

Opkomst 35.01 herstemmingen 43-17 56.83 

Flevoland L. Bouwmeester K. Goessens W. Herrebrugh 

72.07 12.15 15-78 

Noord-Holland M. Barth W. v. Oudheusden E. Neef W. v.d. Paard 

Opkomst 35.13 56.56 4-44 15-78 4·34 

R. Weeda 

18.88 

Zuid-Holland Na twee J. Keman M. Norder 

Opkomst 16.5 herstemmingen 831 stemmen 1125 stemmen 

Zeeland G. Bosman G. de Kok M. de Koster 

Opkomst 43.80 12.99 53·13 33-88 

Limburg Na een H. Evers 0. Wolfs ). Zuidgeest 

Opkomst 42-38 herstemming 27.03 51.21 21.76 

'~Alle uitslagen zijn in procenten aangegeven uitgezonderd Zuid Holland. 

1.2.2. Ledenraadpleging lijsttrekker Europese Verkiezingen 
Na de succesvolle ledenraadpleging van het najaar 2002 werd in het najaar van 2003 de ledenraadple
ging voor het lijsttrekkerschap voor de Europese Verkiezingen gehouden. Mede op basis van de erva
ringen in 2002 werd besloten aan de kandidatuur de voorwaarde van 50 ondersteuningsverklaringen 
van leden te koppelen. Het partijbestuur was verheugd met de kandidatuur van drie kandidaten. Net 

als vorig jaar hebben de kandidaten zich kunnen presenteren op vijf regionale ledenbijeenkomsten op 
22 september in Groningen, op 26 september in Enschede, op 3 oktober in Den Haag, op 6 oktober in 
Breda en op 10 oktober in Amsterdam. In goed bezochte bijeenkomsten werd inhoudelijk gediscussi
eerd over het concept Europees Manifest. Van 10 oktober tot 17 oktober werd de ledenraadpleging 

gehouden en op 17 oktober werd door Ruud Koole op een persconferentie de uitslag bekend gemaakt. 

Totale opkomst: 18.713 stemmen (30,35%) 

Max van den Berg 13.171 70,38% 

Tineke Netelenbos 2-488 13,30% 

Maartje van Putten 2.802 14,97% 
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1.3. Regionale ledenbijeenkomsten 

1.3.1. 2002 

In 2002 werden door het partijbestuur grootschalige regionale ledenbijeenkomsten georganiseerd. 
Direct na de grote verkiezingsnederlaag van 15 mei 2002, werd besloten het land in te gaan om zo veel 
mogelijk partijleden te spreken. Alle leden ontvingen een persoonlijke uitnodiging voor zo'n regionale 
ledenbijeenkomst bij hen in de buurt. Deze zes ledenbijeenkomsten dienden als platform voor discus
sies over de inhoudelijke koers van de partij. Doordat iedereen zijn/haar stem kon laten horen, waren 

de bijeenkomsten een geschikte mogelijkheid om een inventarisatie te maken van de meningen 
binnen de partij. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn meegegeven aan de commissies De Boer 
en Andersson. De bijeenkomsten vonden plaats op 28 mei in Assen, op 30 mei in Zwolle, op 10 juni in 
Utrecht, op 11 juni in Amsterdam, op 13 juni in Eindhoven, op 25 mei in Rotterdam. 

In het najaar van 2002 zijn wederom vier regionale ledenbijeenkomsten georganiseerd waar de kandi
daten voor het politiek leiderschap, Wouter Bos, Jeltje van Nieuwenhoven, Klaas de Vries en later ook 
Jouke de Vries, in debat gingen met de leden. Zij probeerden hun kandidatuur kleur te geven en gingen 
met elkaar in gesprek. Ook werden de uitkomsten van de rapporten van Andersson en De Boer bespro
ken. 

De bijeenkomsten werden doorgaans zeer druk bezocht, soms puilden de zalen zelfs uit en daaruit 
bleek dat het fenomeen van de regionale ledenbijeenkomsten zeer gewaardeerd werd. De meeste bij

eenkomsten werden geleid door partijbestuurslid Hans Agterberg. 
Deze bijeenkomsten in het najaar vonden plaats op 7 oktober in Tilburg (afgelast vanwege overlijden 
Prins Claus), op 11 oktober in Rotterdam, op 14 oktober in Apeldoorn, op 21 oktober in Amsterdam, op 
25 oktober in Groningen en op 4 november in Tilburg. 

1.3.2. 2003 

Half mei verscheen van het partijbestuur de discussienotitie 'Naar een vernieuwde PvdA. Open, demo

cratisch en midden in de samenleving' over de verdere vernieuwing van de PvdA. Het partijbestuur 
heeft met zoveel mogelijk leden over deze notitie gesproken. Ook Wouter Bos gaf zijn mening over de 
verdere vernieuwing van de partij. Mede op basis van deze discussies is de congresnotitie 'Gewoon 

Samen Doen' opgesteld, die wordt besproken op het congres in december 2003. De bijeenkomsten 
waren op 20 mei in Meppel, op 24 mei in Utrecht, op 3 juni in Dordrecht en op 4 juni in Roermond. 
Hans Agterberg was de moderator van deze bijeenkomsten. 

In het najaar van 2003 zijn 5 regionale ledenbijeenkomsten georganiseerd ter voorbereiding van de 
ledenraadpleging voor het Europees lijsttrekkerschap (zie ledenraadpleging). 

1.4. Congressen 

Het congres van de Partij van de Arbeid is het hoogste orgaan van de partij. Het bestaat uit de con
gresafgevaardigden van de afdelingen en de leden van het partijbestuur. 
In totaal zijn er ruim 500 congresafgevaardigden. Afhankelijk van het aantalleden dat een afdeling telt 

wordt het aantal afgevaardigden bepaald. 500 leden of een gedeelte daarvan geeft recht op een afge
vaardigde. Het aantal stemmen dat een afgevaardigde mag uitbrengen is eveneens gerelateerd aan het 
ledental: 50 leden of een gedeelte daarvan is goed voor één stem. De 460 afdelingen vaardigen in 
totaal ruim 500 afgevaardigden af. Deze afgevaardigden laten zich veelal vergezellen door co-afge
vaardigden, leden van afdelingen met wie tijdens het congres onderling overleg kan plaatsvinden over 
bij voorbeeld het bepalen van een standpunt. 

Gezien de reglementaire verplichtingen tot uitnodiging van diverse categorieën leden van de Partij van 
de Arbeid, zoals vertegenwoordigers in de Staten-Generaal en het Europees Parlement, ligt het aantal 



aanwezigen rond de negenhonderd partijleden. 

Het congres heeft een aantal vaste taken, onder andere het verkiezen van een nieuw bestuur, het vast
stellen van de kandidatenlijsten voor de landelijke verkiezingen en het vaststellen van verkiezingspro
gramma's en het beginselprogram. 

1.4.1.Congres 16 en 17 maart 2001 
Op dit congres kwamen de 'reguliere' zaken van de partij die verbonden zijn aan de bepalingen rond 
de vereniging aan de orde, zoals 

bespreking beleidsverslagen van partijbestuur en Eerste- en Tweede-Kamerfracties over de periode 

1999/2000; 
verkiezing partijbestuur, congrespresidium en PES-delegatie 

wijzigingen in de statuten en reglementen van de partij. 
De verkiezing van het partijbestuur stond vooral in het teken van de verkiezing van een nieuwe partij
voorzitter, waarvoor een vacature was ontstaan na de crisis in het dagelijks bestuur in het najaar van 
2000. 
Voorts werd er uitgebreid gediscussieerd en werden er besluiten genomen over twee rapporten inzake 

partijvernieuwing (het rapport "Politiek is mensenwerk" van de commissie onder voorzitterschap 
van Annie Brouwer) 

beginselprogramma (het rapport "Tussen droom en daad" van de commissie onder voorzitterschap 
van Willem Witteveen). 

Op deze rapporten, die in de voorbereidende fase uitgebreid in de partijafdelingen werden bediscussi
eerd, werden veel uiteenlopende amendementen ingediend. 

1.4.1.a. Voorcongres 
Om de discussie op het congres te stroomlijnen werd op zaterdag 10 maart 2001 een zogeheten 'voor
congres' met de congres- en co-afgevaardigden gehouden. Tijdens dit voorcongres konden de afge
vaardigden tevens kennis maken met de kandidaten voor het nieuw te verkiezen partijbestuur. 
Als uitvloeisel van de besluiten rond het rapport "Politiek is mensenwerk" vond (naast de 'reguliere' 

verkiezingen) eveneens verkiezing van de door het congres aan te wijzen leden van het Politiek Forum 
plaats. 

q.1.b. Verkiezingen 
Na bespreking van de beleidsverslagen van het partijbestuur en dePES-delegatie over de periode 

1999/2000 en besluitvorming over de voorstellen uit het rapport "Politiek is mensenwerk" werd over
gegaan tot de verkiezing van het partijbestuur 

Voorzitterschap: 
Hiervoor waren drie kandidaten, waarvan één kandidatuur zich uitstrekte over twee personen, te 

weten Sharon Dijksma, Ruud KoolejBouweOiij en Bart Tromp. Op het congres trokken B. Tromp en 
B. Olij hun kandidatuur in ten gunste van R. Koole 
Uitslag stemming: S. Dijksma 491 stemmen 

R. Koole 710 semmen 
Gekozen: R. Koole 

1 e Vice voorzitter: 

Hiervoor was één kandidaat, te weten Peter van der Velden, die bij acclamatie gekozen werd. 
Internationaal secretarisj2e Vice-voorzitter: 

Eveneens hiervoor één kandidaat, te weten Alvaro Pinto Scholtbach; bij acclamatie gekozen. 
Secretaris: 

Enkelvoudige kandidaatstelling van Mirjam de Meijer; bij acclamatie gekozen. 
Penningmeester: 

Te verkiezen aantal: 1 

Absolute meerderheid van stemmen: 593 
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Uitslag stemming: 

Overige leden: 

J. Gerarts 
W. Jacobs 
H. Lenferink 
Gekozen: W. Jacobs 

Te verkiezen aantal leden: 6 
Absolute meerderheid van stemmen: 591 
Uitslag stemming: 

Jan van Zijl 
Maria Scali 
Steven de Waal 
Hans Agterberg 
Helen Burleson 
Martijn van Dam 
Tjeerd van Rij 
Herman Wevers 1 
Anne Bazuin 
Faouz ben Salah1 
John Velterop 

• Verkiezing Congrespresidium: 
Aantal te verkiezen leden: 7 

367 stemmen 
735 stemmen 
83 stemmen 

1101stemmen (gekozen) 
1089 stemmen (gekozen) 
1077 stemmen (gekozen) 
1051 stemmen (gekozen) 
1030 stemmen (gekozen) 
1009 stemmen (gekozen 
289 stemmen 
35 stemmen 
113 stemmen 
11 stemmen 
75 stemmen 

Tot leden van het congrespresidium werden gekozen: 
Carry Abbenhues 
Rob Beek 
Laura Bouwmeester 
Jean Eigeman 
I neke Ketelaar 
Willemien Ruygrok 
Frank Vrolijks 
Plaatsvervangend lid werd Mirza Axwijk 

• Verkiezing PES-delegatie 
Aantal te verkiezen leden: 7 
Absolute meerderheid van stemmen: 358 
Uitslag stemming: L. Jacobs 

Marije Laffeber 
Erna Kruitwagen 
Egbert de Vries 
Edith Mastenbroek 
Wilbert van Bijlert 
G re gor Niessen 
I. Bonsen 
H. Spijkstra 
P.Dijksteel 
L. landstra 
J. Ytsma 
S. Tesfaye 
T. Broeke 
R. Hoffman 
J. Bloem 
L. Slot 
J. Velterop 

583 stemmen (gekozen) 
583 stemmen (gekozen) 
572 stemmen (gekozen) 
566 stemmen (gekozen) 
556 stemmen (gekozen) 
510 stemmen (gekozen) 
377 stemmen (gekozen) 
242 stemmen 
128 stemmen 
116 stemmen 
99 stemmen 
95 stemmen 
81 stemmen 
75 stemmen 
73 stemmen 
62 stemmen 
54 stemmen 
50 stemmen 



R. Elslander 
P. Kowalski 
G. Kolhorn 
L. van Kaam 
R. Schellingerhout 

45 stemmen 

39 stemmen 
31 stemmen 
28 stemmen 

26 stemmen 

• Verkiezing leden Politiek Forum 
Aantal te kiezen leden: 12 

Absolute meerderheid van stemmen: 397 

Uitslag stemming: M. Laffeber 635 stemmen (gekozen) 

q.1.c. Moties 
Beginselprogramma: 

E. Kuiper 633 stemmen (gekozen) 
L. Moll 583 stemmen (gekozen) 
B. Tromp 558 stemmen (gekozen) 
J. Kiestra 553 stemmen (gekozen) 
Q. Reesinck 546 stemmen (gekozen) 
H. Lenferink 535 stemmen (gekozen) 

B. Olij 482 stemmen (gekozen) 
N. Ketelaar 421 stemmen (gekozen) 

Via herstemming werden gekozen: 

J. Gerarts 354 stemmen, bij herstemming 618 
T. van Rij 261 stemmen, bij herstemming 568 

G. Yabas 251 stemmen, bij herstemming 509 
Stemmenaantal overige kandidaten: 

P.Aubert 267 stemmen, bij herstemming 316 
T. Bruinsma 285 stemmen, bij herstemming 478 

F. ben Salah 340 stemmen, bij herstemming 487 

Het congres besloot om de definitieve vaststelling van het beginselprogramma uit te stellen tot het 
congres in 2003 en het resultaat van de besluitvorming over de voorliggende tekst te beschouwen als 

een concept-beginselprogramma. Deze concepttekst vervangt tot 2003 het beginselprogramma zoals 
dat in 1977 is vastgesteld. 

Bij de discussie over het concept-beginselprogramma werden twee moties aangenomen: 

Motie 1 

Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 16 en 17 maart 2001 te Rotterdam 
1. is van mening dat het partijbestuur zijn best heeft gedaan om volgens eerdere congresbesluiten tot 

een concept-beginselprogramma te komen; 

2. is echter ook van mening dat de op dit congres geamendeerde versie het nieuwe conceptbeginsel
programma is; 

3· geeft het partijbestuur de opdracht een nieuw discussietraject in de afdelingen te organiseren met 
een optimaal scholend en wervend karakter; 

4· en vraagt het partijbestuur om op basis van dit discussietraject een definitief concept-beginselpro
gramma aan het congres voor te leggen. 

Motie 2 

Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 16 en 17 maart 2001 te Rotterdam 
1. is van mening dat het partijbestuur zijn best heeft gedaan om volgens eerdere congresbesluiten tot 

een concept-beginselprogramma te komen; 

2. is echter ook van mening dat de op dit congres geamendeerde versie het nieuwe concept-beginsel
programma is; 

3· geeft het partijbestuur de opdracht op basis van dit nieuwe concept-beginselprogramma een analy-
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se van de maatschappelijke werkelijkheid en de positie van de PvdA daarin- ook in relatie tot de 
andere politieke stromingen- te maken en deze in combinatie met het nieuwe concept-beginsel
programma aan de afdelingen voor te leggen. 

Het congres nam voorts de volgende moties aan: 

Werk in uitvoering 
1. Er van uitgaande dat in relatie tot betaalde arbeid het volgende vertrekpunt geldt: 

economische zelfstandigheid is het primaat, dit voor eerst te bereiken via betaalde arbeid; 

hoge en duurzame arbeidsparticipatie is het doel; 
betaald en onbetaald werk moeten evenwichtig verdeeld zijn; 
de overheid is mede verantwoordelijk voor een goed arbeidsmarktbeleid en daarbij passend 

(beroeps-)onderwijs; 
een verantwoorde balans tussen betaald werk, scholing, zorg en vrije tijd; 

2. constaterend dat betaalde arbeid in de laatste decennia een ander aanzien heeft gekregen door 

dominante trends als individualisering, flexibilisering, internationalisering. Als gevolg zijn nieuwe 
vormen van arbeid en arbeidsverhoudingen ontstaan. De werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie 
groeien. Technologische ontwikkelingen vereisen andere vaardigheden van werknemers en werkge

vers. De waarde die mensen hechten aan activiteiten buiten het werk stijgt; 
3· ons realiserende dat het nieuwe aanzien van betaalde arbeid binnen onze maatschappij heroverwe

ging van traditionele arrangementen en keuzes noodzakelijk maakt, waarbij wij er aan hechten dat 
waarden die voor sociaal-democraten voorop staan, zoals spreiding van kennis, macht en inkomen, 
solidariteit en het garanderen van gelijke kansen, ongeacht afkomst, inkomen of beperkingen, in de 
internationaal georiënteerde kenniseconomieën van vandaag de dag recht overeind moeten blijven 

staan; 

4· overwegende dat: 
a. niet iedereen op dit moment evenveel profiteert van de toegenomen werkgelegenheid en de gro

tere verscheidenheid aan sociale arrangementen. De huidige arbeidsmarkt is krap, maar grote 
groepen staan erbuiten. Het formuleren van een recht op arbeid is daarom een noodzakelijke 

voorwaarde voor mensen met een grote achterstand in de arbeidsmarkt- arbeidsgehandicap
ten, werklozen en herintreders, met specifieke aandacht voor etnische minderheden- om kan
sen voor toetreden te vergroten; 

b. we streven naar duurzame arbeidsparticipatie, maar tegelijkertijd betaalde arbeid gerelativeerd 
moet worden. Er is meer in het leven. Iedereen, ook mensen met lagere inkomens, moet in alle 
fases van het leven betaalde arbeid kunnen combineren met zorg- en andere activiteiten; 

c. beleid als doel moet hebben ervoor te zorgen dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen en dat 
eigen initiatief van mensen wordt gestimuleerd; 

d. voor de verschillende beroepsgroepen de kwaliteit van de arbeid uiteen loopt. De verschillen tus
sen beroepsgroepen in arbeidsomstandigheden en inkomens zijn niet altijd noodzakelijk of 

acceptabel; 
e. uitkeringsgerechtigden meewerken aan en invloed hebben op een passend aanbod van betaald 

werk; 
f. kwalificaties van werknemers relatief snel verouderen en voortdurende scholing het antwoord is 

om iedereen in de nieuwe kenniseconomie gelijke kansen te bieden; 
5· voorts overwegende dat de PvdA het voorgaande moet vertalen in randvoorwaarden en middelen 

waarmee mensen voldoende toegerust worden om eigen kansen te creëren en tegelijk bescherming 

bieden waar dat nodig is; 
6. stelt voor als randvoorwaarden te hanteren: 

a. een arbeidsbestel dat ontspannen is, waarin arbeid aangepast wordt aan mensen en niet anders

om, waar arbeid duurzaam is en waar ruimte is voor eigen initiatief en die goed in harmonie te 
brengen is met onbetaalde arbeid, met de zorg voor anderen en met een leven lang leren; 

b. het levensloopperspectief als centraal uitgangspunt bij het kunnen combineren van betaalde 
arbeid met andere taken. Er is geen standaard. Afhankelijk van de levensfase waarin mensen ver-



keren is er recht op het flexibel combineren van betaalde en onbetaalde arbeid; 

c. het volgen van scholing is een vanzelfsprekende activiteit in de verschillende fasen van het 

leven; 
d. de overheid voert een strategisch arbeidsmarktbeleid dat ontwikkelingen tijdig signaleert en bij

stuurt, waar nodig met wettelijke maatregelen; 
7. stelt voorts voor om binnen korte termijn te streven naar: 

a. het invoeren van het recht op betaald werk voor arbeidsgehandicapten, werklozen en herintre

ders; 
b. een langerdurend betaald zorgverlof dat flexibel en voor een brede zorgkring opgenomen kan 

worden 
c. individuele studie- en leerrechten die langdurig inzetbaar zijn, en meer investeringen in de kwa

liteit en de doorstroom van het beroepsonderwijs; 
d. gelijke mogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden om zorgactiviteiten te combineren met ver

plichtingen jegens de arbeidsmarkt, zoals die ook voor anderen (gaan) gelden; 
e. het sluiten van (nieuwe) coalities met sociale partners en andere maatschappelijke organisaties 

om door gezamenlijke inspanning tot deze genoemde doelen te komen. 

Zorg 
De Partij van de Arbeid 
1. overwegende dat 

a. het functioneren van de Nederlandse gezondheidszorg onvoldoende recht doet aan de noden 

van zorgvragers en hulpverleners; 
b. het waarborgen van een goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen 

onder alle omstandigheden een zaak is van onbetwistbare politieke verantwoordelijkheid; 
c. nieuwe technologische mogelijkheden het aanbod enorm verruimen en dat Europese zorggren

zen vervagen; 
d. demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen als vergrijzing, individualisering en multicul

turalisatie de roep om zorg-op-maat steeds verder aanwakkeren; 

e. de grootste uitdagingen voor modernisering van gezondheidszorg liggen op het vlak van meer 
keuzevrijheid, betere kwaliteit, minder bureaucratie en een betere toegankelijkheid; 

f. een nieuwe, fundamentele bezinning nodig is op de verdeling van verantwoordelijkheden; 
2. stelt vast dat: 

a. de PvdA naar een sociaal gezondheidszorgsysteem streeft met publiekrechtelijke basis, waarin 
preventie, behandeling en zorg, waaronder te verstaan zorg, wonen en welzijn, in goede onder
linge samenhang geboden worden en primair in dienst staan van het bevorderen van maat

schappelijke participatie. Hierbij zal ontschotting tussen verschillende zorgvormeninstanties en 
financieringsstromen noodzakelijk zijn; 

b. de PvdA aanstuurt op een meer zelfregulerend gezondheidszorgsysteem, waarbij beschikbaar
heid en bereikbaarheid van zorg gegarandeerd moet zijn voor alle burgers, ongeacht sociaal-eco
nomische status, inkomen of gezondheidsprofiel; 

c. de PvdA kiest voor een systeem waarin de vraag naar zorg bepalend is voor het aanbod van 
zorg, gemeten aan duidelijke zorginhoudelijke criteria. De PvdA kiest voor een ruimer budget 
waardoor een hoogwaardige zorgverlening voor iedereen bereikbaar wordt en tevens de aantrek

kelijkheid van het werken in de zorg kan worden vergroot; 
d. de PvdA streeft naar scherpe publieke doelstellingen in de zorg en innovatieve manieren van 

maatschappelijk ondernemen. Dit vraagt een ondubbelzinnige verdeling van verantwoordelijkhe
den en terughoudendheid in sturende regelgeving alsmede een dusdanige toewijzing van 
middelen dat de publieke doelen van zorg maximaal worden gediend. Met het oog hierop zijn 
betere informatieverstrekking, publieke verantwoording van alle partijen en een onafhankelijk 

extern toezicht op organisatie en toegankelijkheid van zorg noodzakelijk; 
e. de PvdA bepleit de integratie van het ziekenfonds, de particuliere ziektekostenverzekeringen en de 

AWBZ in één collectief, publiek geregeld zorgstelsel met een basisverzekeringspakket voor gepaste 

zorg, waarbij er risicosolidariteit bestaat en de premie (grotendeels) inkomensafhankelijk is. 
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Schiphol 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 16 en 17 maart 2001 te Rotterdam 
1. heeft kennis genomen van het rapport van de projectgroep luchtvaart "Schiphol: kwaliteitsluchtha

ven in bedrijf" van oktober 2000; 

2. constateert dat tijdens het congres van 2 maart 1999 een motie is aangenomen waarin gevraagd 
wordt om een selectieve groei van de luchthaven; 

3· spreekt uit dat de volgende uitgangspunten, gebaseerd op de aanbevelingen van de projectgroep 
luchtvaart, het standpunt van de PvdA verwoorden: 
a. de ambitie voor Schiphol is een kwaliteitsluchthaven met een internationaal hoogwaardig net

werk en een hoge economische toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Dit vergt 

keuzes binnen de beperkte milieu ruimte. De voor de mainport belangrijke vluchten krijgen voor
rang. Dit zijn met name de intercontinentale vluchten en vrachtvluchten en de toeleidende ver
voersstromen. Voor korte afstandsverbindingen moet het netwerk van hoge-snelheidslijnen
inclusief een snelle verbinding naar Frankfort-een goed alternatief bieden; 

b. Schiphol kan alleen groeien binnen de bestaande milieuruimte. De milieuruimte zoals vastge

legd in de Planologische Kernbeslissing van 1995 moet een gelijkwaardige en wettelijk afdwing
bare omzetting krijgen in een (integrale) milieuvergunning. De Wet Milieubeheer is hierbij de 

randvoorwaarde. Voor de invulling van de normen en de handhaving wordt aangesloten bij de 
aanbevelingen van de projectgroep, in het bijzonder voor wat betreft: 

het creëren van één (groter) handhavinggebied inclusief de vrijwaringzone; 
de verankering van de externe veiligheid in een norm voor individueel risico en een groeps
norm. De eerste aansluitend bij de norm voor industriële bedrijven. De tweede te ontlenen 
aan een te ontwikkelen causaal model; 
het introduceren van een onafhankelijke commissie gericht op het voorstellen van maatrege
len ter verhoging van de veiligheid; 
het opstellen van een emissieplafond voor luchtverontreiniging voor de luchtvaart; 
Nederlandse deelname aan een Europese kopgroep op het gebied van ecotaks voor de lucht

vaart en een LTO-heffi ng; 
Een vernieuwing van de commissie geluidhinder Schiphol als overlegplatform voor verbete
ring van de leefbaarheid in de ruimere omgeving van Schiphol; 

c. indien de exploitatie van de luchthaven geprivatiseerd gaat worden kan dit alleen indien: 

tevoren de overheid met de aanpassing van de normstelling en de verlening van de (milieu-) 
vergunning de kaders helder gesteld heeft; 
in de exploitatievergunning voorwaarden opgenomen zijn die betrekking hebben op de reali
satie van de mainportdoelstelling, duurzaamheid en ruimtegebruik; 
de eigendom van de grond aan de overheid blijft; 
in een consumentenstatuut de belangen van reizigers worden verankerd; 

de overheid tijdig en adequaat kan ingrijpen als het bedrijf in naleving van de voorwaarden 
tekort schiet. 

Dit kan in de vorm van een (tijdelijke) vergunning met langlopende exploitatietijdvakken. Het bedrijf 
verkrijgt in die situatie duurzame gebruiksrechten voor de luchtvaartinfrastructuur en de grond; 

d. de ruimtelijke ontwikkeling van de regio rondom Schiphol krijgt een selectiever profiel met meer 
prioriteit voor luchthavengebonden bedrijfsvestigingen. 

Arbeidsmigratie 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 16 en 17 maart 2001 te Rotterdam 
1. constateert dat 

a. er een tekort op de Nederlandse arbeidsmarkt is, terwijl er een toenemend aantal mensen elders 
in de wereld is die in het westen willen komen werken; 

b. er een groeiende groep sans-papiers in het westen is die veelal uitbuiting ondervindt en in 
uiterst moeilijke omstandigheden moeten overleggen; 

2. overweegt dat: 
a. een wereld van open grenzen een ideale situatie zou zijn, maar dat die nu nog niet haalbaar is, 
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omdat we niet in staat zijn alle nieuwkomers volledige sociaal-economische integratie aan te 
bieden en een te grote toestroom bovendien tot verdringing van de huidige werknemers op de 
westerse markt kan leiden; 

b. de Verenigde Staten allang met succes het systeem van Green Cards hanteren en ook in 

Duitsland de discussie loopt of deze al dan niet moeten worden ingevoerd; 
c. de uitbreiding van de EU nieuwe vragen oproept over arbeidsmobiliteit en arbeidsorganisatie 

tussen oude en nieuwe lidstaten; 
d. arbeidsmigratie het gevaar oproept van "braindrain" voor ontwikkelingslanden; 

3· spreekt uit dat het partijbestuur een debat moet organiseren en op basis daarvan een standpunt 
formuleren over internationale arbeidsmigratie, waarin het (Europese) beleid ten aanzien van 
arbeidsmigratie, asiel en ontwikkelingssamenwerking in een samenhangend verband worden 
beschouwd; 

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

Financiële ruimte 2002 

Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 16 en 17 maart 2001 te Rotterdam 

1. is van mening dat het regeerakkoord in 1998 opdroeg tot een evenwichtige beleidsinzet gericht op 
werkgelegenheidsgroei en terugdringing van het financieringstekort om daarmee ook investeringen 

in de kwaliteit van de publieke voorzieningen en de leefomgeving mogelijk te maken; 
2. constateert dat de werkgelegenheid fors is gegroeid en steeds meer vacatures moeilijk kunnen wor

den vervuld en het begrotingstekort is omgeslagen in een begrotingsoverschot; 

3· constateert dat de totale financiële ruimte voor 2002 ver uitgaat oven de verwachting bij de opstel
ling van het regeerakkoord; 

4· overweegt dat verdere ambities binnen bereik komen en nieuwe beleidsinitiatieven mogelijk en 
nodig zijn; 

5· verzoekt de fractie zich bij haar inzet met betrekking tot de begroting 2002 hierdoor te laten leiden 
met bijzondere aandacht voor: 
a. verdere vermindering van de staatsschuld en vermogensgroei van het AOW-spaarfonds; 

b. versterking van de kwaliteit van het onderwijs, zorg en veiligheid met speciale aandacht voor de 
arbeidsmarktpositie van werknemers en werkneemsters in de publieke sector. 

FOL's op Aruba en Curaçao 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 16 en 17 maart 2001 te Rotterdam 
1. overweegt dat: 

a. de Nederlandse regering op het punt staat een definitief verdrag met de Verenigde Staten, 

betreffende het gebruik van vliegvelden op Aruba en Curaçao als Forward Operating Locations 
(FOL's) voor de komende tien jaar, ter goedkeuring voor te leggen aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal; 

b. vanaf deze FOL's verkenningsvluchten kunnen worden uitgevoerd boven het grondgebied van 
Colombia; 

c. deze vluchten aansluiten op het "Plan Colombia", een onderdeel van de "War on Drugs"; 
d. bij dit "Plan Colombia" de gebieden waar zich cocaplantages bevinden worden besproeid met 

het bestrijdingsmiddel "Roundup Ultra"; 
e. dit bestrijdingsmiddel onherstelbare schade aanbrengt aan het leefmilieu van de in de betreffen

de gebieden levende minderheidsgroeperingen van de Colombiaanse bevolking en hun volksge
zondheid ernstig in gevaar brengt; 

f. de Nederlandse regering en de Europese Unie het "Plan Colombia" afwijzen; 

g. het Koninkrijk der Nederlanden door uitvoering van dit verdrag betrokken dreigt te worden bij de 
al veertig jaar durende burgeroorlog in Colombia; 

h. dat er door uitvoering van bovengenoemd verdrag onduidelijkheid bestaat hoe de handelwijze 
van de Amerikaanse vliegtuigen te controleren; 

2. vraagt: 

a. de Nederlandse regering bij ratincatie van dit verdrag zal bedingen dat er vanaf de FOL's op 
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Aruba en Curaçao geen vluchten plaatsvinden die ten doel hebben bestrijdingsmiddelen over 

Colombia te verspreiden, dan wel vluchten die ten doel hebben deze sproeivluchten voor te 
bereiden enjof te begeleiden; 

b. de Tweede-Kamerfractie een motie van deze strekking ter vergadering in te dienen; 

3· en gaat over tot de orde van de dag. 
NB: De Tweede-Kamerfractie heeft deze motie overgenomen met de opmerking, dat zij op een eigen 

wijze dit onderwerp onder de aandacht zal brengen. 

Duurzame ontwikkeling 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 16 en 17 maart 2001 te Rotterdam 
1. heeft kennis genomen van de IPCC-rapporten (lntergovernmental Panel on Climate Change van de 

Verenigde Naties); 
2. heeft gelezen de conclusies van Werkgroep lil d.d. 3 maart 2001, waarin staat dat het technisch 

mogelijk is de toename van broeikasgassen in de atmosfeer en de daardoor veroorzaakte klimaat
verandering een halt toe te roepen; 

3· heeft gelezen dat de kosten van het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen relatief laag zijn; 
4· heeft gelezen dat de effectiviteit van klimaatmaatregelen vergroot wordt wanneer deze ingepast 

worden in algemeen-economisch beleid gericht op duurzame ontwikkeling; 

5· heeft gelezen dat de belemmeringen voor een dergelijk beleid van politieke, culturele, sociale en 

gedragsmatige aard zijn; 
6. constateert dat de Partij van de Arbeid zich in de beginseldiscussie uitspreekt voor duurzame ont

wikkeling; 
7· draagt het partijbestuur op deze belemmeringen van politieke, culturele, sociale en gedragsmatige 

aard te inventariseren en deze inventarisatie te betrekken bij de verdere uitwerking van de beginse

len; 
8. en gaat over tot de orde van de dag. 

/GC 2004 

Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 16 en 17 maart 2001 te Rotterdam 
1. Op 26 februari j.l. heeft in Nice de ondertekening plaatsgevonden van het nieuwe EU-verdrag. Het 

ontwerpverdrag van Nice is echter een teleurstellend ontwerp geworden. De doelstellingen om de 
Unie klaar te maken voor de uitbreiding en zodanig te hervormen dat er sprake is van een versterk

te Unie die democratischer, efficiënter en doelmatiger kan besluiten, zijn onvoldoende gerealiseerd. 
De intergouvernementele onderhandelingsstructuur, die wordt gedicteerd en gedomineerd door 
kortzichtige nationale overwegingen, heeft zijn failliet overduidelijk bewezen. 

2. De regeringsleiders en staatshoofden hebben besloten dat in 2004 opnieuw een IGC moet plaats
vinden, die ditmaal vooral in het teken zal staan van een nauwkeurige afbakening van wat regionale, 
nationale en Europese bevoegdheden dienen te zijn. Het echec van Nice heeft bewezen dat de 
voorbereiding van deze conferentie radicaal anders zal moeten zijn. Ditmaal moet de burger wel 

deel kunnen nemen aan de voorbereiding ervan. Het draagvlak voor een voortzetting van het 
Europese integratieproces dreigt namelijk nog verder af te kalven indien de EU-regeringen niet 
bereid zijn tot een breed maatschappelijk debat over de toekomst van de Europese Unie. Europa is 

te belangrijk om het debat over (in)-richting en de vormgeving ervan over te laten aan regeringslei
ders en staatshoofden alleen. 

3· Onze partij, die zegt Europa in zijn hart en het democratisch gedachtegoed hoog in het vaandel te 
dragen, moet zich niet alleen uitspreken voor een dergelijk maatschappelijk debat, maar tevens het 
voortouw nemen tot het voeren ervan. 

4· Het congres is derhalve van mening dat 
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a. de partij, meer in het bijzonder het Kenniscentrum "Europa", de PvdA fractie in Eerste en 

Tweede Kamer, de delegatie in het Europees Parlement, alsmede de PES-delegatie ten spoedig
ste een actieplan moet formuleren om de PvdA-kiezer maximaal te betrekken bij de voorberei

ding van de IGC 2004; 

b. de Adviescommissie Europese Politiek (ACEP), gebaseerd op de agenda van de IGC 2004, een 



advies moet formuleren over de toekomst van de Europese Unie dat geagendeerd moet worden 

op het partijcongres in 2003; 
5· en gaat over tot de orde van de dag. 

Natuur en milieu 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 16 en 17 maart 2001 te Rotterdam 
1. overweegt dat: 

a. de PvdA zich sterk maakt voor urgente extra investeringen in zorg, onderwijs en veiligheid; 

b. de PvdA hecht aan bijdragen van Nederland aan de oplossing van belangrijke mondiale, regio
nale en lokale problemen op gebied van natuur en milieu; 

c. op initiatiefvan de PvdA-Tweede-Kamerfractie bij de Algemene Beschouwingen in 2000 een 
motie is aangenomen voor een Nationaal Natuuroffensief vergelijkbaar met het 
Bereikbaarheidsoffensief Randstad; 

2. is van mening dat naast zorg, onderwijs en veiligheid investeringen in natuur, milieu en biologische 
landbouw noodzakelijk zijn; 

3· roept bewindslieden en fractie van de PvdA op bij de Voorjaarsnota en de investeringen in het kader 
van de ICES-3, het Nationaal Natuuroffensief en bestaande en te ontwikkelen plannen voor klimaat
beleid en biologische landbouw- naast zorg, onderwijs en veiligheid- als extra prioriteit van een 
forse investeringsimpuls te voorzien; 

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

1.4.2. Congres 14 en 15 december 2001 

Dit congres stond geheel in het teken van de verkiezingen van de Tweede Kamer op 15 mei 2002. Aan 
de orde kwamen: 

de vaststelling van het verkiezingsprogramma "Samen voor de toekomst" 
de vaststelling van de kandidatenlijst. 

De concepttekst van het verkiezingsprogramma is opgesteld door een commissie, die in de zomer van 

2001 haar werkzaamheden heeft afgerond. Vervolgens is de tekst besproken in de partijafdelingen, het
geen leidde tot indiening van bijna duizend amendementen. Om tijdens het congres te komen tot dis

cussie op hoofdlijnen, werd op zaterdag 8 december 2001 een voorcongres georganiseerd, waarop de 
congresafgevaardigden onderling tot afstemming van hun amendementen konden komen. 
Aan het congres werd een ontwerpkandidatenlijst voorgelegd, opgesteld door een Adviescommissie 
ingesteld door het partijbestuur. Deze Adviescommissie heeft daarvoor in een tijdvak van een jaar een 
selectie gemaakt uit ruim 350 kandidaten. 
Ook bij dit congres konden de congresafgevaardigden zich laten bijstaan door de co-afgevaardigden. 
Aangezien dit congres grotendeels in het teken stond van de naderende verkiezingen was de betrok
kenheid van de leden en de PvdA politici groot en werd dit congres bijgewoond door ruim duizend par
tijleden. 

1.4.2.a. Regionale voorcongressen 
Om de discussie op het congres te stroomlijnen werden er op zaterdag 9 november 2001, 5 regionale 

'voorcongressen' georganiseerd. Dit waren bijeenkomsten speciaal georganiseerd voor afgevaardigden 
en co-afgevaardigden naar het congres, waar gediscussieerd kon worden over het verkiezingsprogram
ma en waar getracht werd te komen tot afstemming van de in te dienen amendementen. Ook niet
afgevaardigden waren op deze bijeenkomsten van harte welkom. De leiding ervan was in handen van 
het Congrespresidium. Leden van het partijbestuur waren aanwezig om het verkiezingsprogramma toe 

te lichten. De bijeenkomsten vonden plaats in Meppel, Utrecht, Amsterdam, Roosendaal en 
Roermond. 

q.2.b. Verkiezingen 
Deze kandidatenlijst werd als volgt vastgesteld: 
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1. Ad Melkert, Bussum 
2. Jeltje van Nieuwenhoven, Den Haag 
3· Klaas de Vries, Pijnacker 

4· Margo Vliegenthart, Den Haag 
5· Willem Vermeend, Leiden 
6. Tineke Netelenbos, Hoofddorp 

J. Dick Benschop, Badhoevedorp 
8. Eveline Herfkens, Den Haag 

9· Wouter Bos, Rotterdam 
10. Nebahat Albayrak, Rotterdam 
11. Adri Duivesteijn, Den Haag 
12. Karin Adelmund, Amsterdam 

13. Jan Pronk, Den Haag 
14. Elia Kalsbeek, Zoetermeer 
15. Bert Koenders, Amsterdam 
16. Jet Bussemaker, Amsterdam 
17. Ferd Crone, Heemstede 
18. Khadija Arib, Amsterdam 

19. Frans Timmermans, Heerlen 
2o.Sharon Dijksma, Enschede 
21. Peter van Heemst, Rotterdam 
22. Mariëtte Hamer Maassluis 

23. Aleid Wolfsen, Amsterdam 
24. Saskia Noorman-Den Uyl, Heemstede 
25. Jacques Tichelaar, Oranjewoud 
26.Gerdi Verbeet, Amsterdam 
27. Peter Rehwinkel, Amsterdam 
28. Marja Wagenaar, Schoor! 

29.Gerritjan van Oven, Oegstgeest 
30. Codelieve van Heteren, Amsterdam 

31. Jeroen Dijsselbloem, Delft 
32. Marleen Barth, Haarlem 

33· Diederik Samsom, Broek in Waterland 

34· José Smits, Heemstede 
35· Dick de Cloe, Waalwijk 
36. Tineke Witteveen-Hevinga, Hoogeveen 
37· Paul Maes, Nairobi, Kenya 

q.2.c. Moties 

38. Annet van der Hoek, Franeker 

39· Harm Evert Waalkens, Finsterwalde 
40.Sonia Westerveld, Amsterdam 
41. Staf Depla, Utrecht 
42. Bert Middel, Kollum 

43· Eppo Bolhuis, Utrecht 

44· Lia Roefs, Bergen (L) 
45· Thea Fierens, Noordwijk 
46.Usman Santi, Waalwijk 

47· Om ar Ramadan, Amsterdam 
48. Walter Etty, Amsterdam 

49-Jaap Jelle Feenstra, Den Haag 
50. Désiree Duijkers, Den Haag 
51. Arie Kuijper, Roermond 
52. Gertjan Boekraad, Utrecht 

53· Willem Herrebrugh, Lelystad 
54· Roos Vermeij, Haarlem 
55· Gerard Bosman, Oasterland 

56. Johan Brongers, Bellingwolde 
57· Kris Douma, Utrecht 
58. Angelien Eijsink, Den Haag 

59· Han Noten, Dalfsen 
6o. Jan Marinus Wiersma, Leiden 

61. Varina Tjon-a-Ten, Zoetermeer 
62.Wim Beekman, Koudum 

63. Bert Kreemers, Den Haag 
64.Zeynep Alantor, Leiden 

65. J urgen Warmerdam, Amsterdam 
66.Lau Schulpen, Nijmegen 
67. Lydia Giltaij-Lansink, Rotterdam 
68.Serv Wiemers, Peking, China 
69.Leen Verbeek, Houten 

JO. Hannie Stuurman, Capelle ajd IJssel 
71. Marjan van Giezen, Voorburg 
72. Co Verdaas, Zwolle 

73· Hans van der Marck, Leiden 
74· Roland Kip, Nunspeet 

Naast programma en kandidatenlijst nam het congres de volgende moties aan: 

Midden-Oosten 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 14 en 15 december 2001 te 
Amsterdam 

1. De PvdA is uiterst bezorgd over de destructieve cyclus van geweld en schendingen van de mensen
rechten in het Midden-Oosten. Onze solidariteit gaat naar de Israëlische en Palestijnse bevolkin

gen, en we doen een oproep aan hun leiders om de dialoog te hervatten en een vreedzame oplos
sing voor het conflict te vinden; 

2. Hervatting van de dialoog tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit vergt onmiddellijke maatregelen 
van beide zijden en grotere internationale betrokkenheid. De Palestijnse Autoriteit dient onmiddel-
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lijk effectieve en duurzame maatregelen te nemen om de terreuraanslagen in Israël te stoppen en 
de verantwoordelijken daarvan te berechten. Israël dient in lijn met het Rapport Mitchell en eerdere 
VN-resoluties de nederzettingenpolitiek en de executies te stoppen, en openingen te bieden voor 
onderhandelingen om te komen tot een levensvatbare Palestijnse staat en een duurzame vrede. Het 
contact met Arafat dient hersteld te worden en het geweld te worden beëindigd. 

3· De PvdA roept de Nederlandse regering op zich actief in te zetten, bilateraal en in Europese 
Unieverband, voor spoedige hervatting van de dialoog. 

4· Het congres roept de zusterpartijen in Israël en in de Palestijnse gebieden op om in lijn met het 
bovenstaande te handelen, elke vorm van geweld vanuit eigen gelederen of vanuit gelieerde bewe

gingen te stoppen, en spreekt haar wens uit om de contacten tussen de PvdA en beide partijen te 
verdiepen om aan een oplossing bij te dragen. 

Mensenrechtenjterrorisme 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 14 en 15 december 2001 te 
Amsterdam 

1. heeft er kennis van genomen dat op initiatiefvan de Labourregering in Groot-Brittannië een wet is 
aangenomen, waardoor buitenlanders die verdacht worden van terrorisme zonder enige vorm van 
proces kunnen worden opgesloten; 

2. overweegt dat: 
a. deze wet strijdig is met de mensenrechten; 

b. een stevige aanpak van het terrorisme gewenst is, maar dat een dergelijke wet in een EU-land 
niet thuishoort; 

c. Labour een sociaal-democratische zusterpartij is; 

3· spreekt uit het partijbestuur te vragen zijn afkeuring over deze wet kenbaar te maken aan het 
bestuur van Labour; 

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

Regionale omroepen 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 14 en 15 december 2001 te 
Amsterdam 

1. gelet op het feit dat het voortbestaan van de regionale omroepen in gevaar is gekomen door de 

wijze waarop de decentralisatie van de omroepbijdragen wordt vormgegeven; 
2. van oordeel dat het Rijk de financiering van de regionale omroepen zonder tekorten, zoals deze 

onderbouwd zijn in het rapport van ROOS dat ondersteund wordt door het Inter Provinciaal 
Overleg, moet overdragen aan de provincies; 

3· van oordeel dat de herkomst van de middelen (zijnde rijksbijdragen voor kleinere provincies ter 
compensatie voor het verlies aan inkomsten, dat het gevolg is van het vervallen van de omroepbij
drage) bij de verdeling over de provincies overeind moet blijven en dat het te decentraliseren 

bedrag voldoende moet zijn om ook in kleinere provincies een omroep overeind te houden met 
kwalitatief goede uitzendingen en een pluriform aanbod; 

4· roept onze vertegenwoordigers in parlement en regering op om spoedig besluiten te nemen over 
decentralisatie van de omroepbijdragen overeenkomstig bovenstaande oordelen; 

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

Westersehelde 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 14 en 15 december 2001 te 
Amsterdam 

1. is van oordeel dat met betrekking tot een verdere verdieping van de Westersehelde ten behoeve van 
de haven van Antwerpener-indien er ooit sprake zou kunnen zijn van verdere verdieping- dan in 
ieder geval vooraf bindende en concrete afspraken over uitvoering van natuurcompensatie, inclusief 

de financiering daarvan, moeten worden gemaakt, en niet pas achteraf- zoals bij vorige verdieping 
-waarna realisatie tot nu toe voor een belangrijk deel niet mogelijk bleek te zijn; 

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



Windenergie 
Het congres van de partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 14 en 15 december 2001 te 

Amsterdam 
1. benadrukt dat de doelstellingen voor duurzame energie in 2010, waaronder windenergie, moeten 

worden gehaald; 
2. beklemtoont dat daarbij veel meer inzet van het kabinet en anderen nodig is om voortgang te boe

ken met plaatsing van windmolens op het land (met name op industrieterreinen en lijnopstellingen 

langs vaart-/snelwegen) en in gebieden op zee en langs de kust, zie bijvoorbeeld het plan van 
Margreeth de Boer (energie voor de wind) in combinatie met die van de milieuorganisatie; 

3· gaat er vanuit dat (lopende) democratische afwegingen en procedures zowel door gemeenten en 
provincies als door het rijk tot hun recht moeten komen; 

4· stelt vast dat dit met name inhoudt dat plannen voor een windpark bij de Afsluitdijk getoetst moe
ten worden aan de Europese vogel- en habitatrichtlijn, en dat pas daarna beslist kan worden of 
plaatsing mogelijk en wenselijk is; 

5· verzoekt de Tweede-Kamerfractie initiatief te nemen voor een landelijk plaatsingsplan op kaart voor 
windmolens op land en zee; 

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

Naar aanleiding van een ingediende motie inzake IGC werd toegezegd, dat via het kenniscentrum vóór 

de kabinetsformatie van 2002 een discussie gevoerd zal worden over de Europese conventie. De uit
komst van die discussie zal betrokken worden bij de kabinetsformatie in 2002. 

Speciale vermelding verdient nog het zaterdagmiddagprogramma, waarin uitgebreid aandacht werd 
besteed aan de overdracht van het politiek leiderschap van de Partij van de Arbeid van Wim Kok aan 

Ad Melkert. 

1.4.3. Congres 16 november 2002 

Op basis van de uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei 2002 werd het kabinet 
Balkenende I geformeerd, bestaande uit CDA, VVD en LPF. De val van het kabinet-Balkenende op 16 

oktober 2002 en het uitschrijven van tussentijdse verkiezingen voor de Tweede Kamer noopten de par
tij tot het houden van een extra congres op zaterdag 16 november 2002 in Rotterdam. Tijdens dit con
gres werd het "Verkiezingsmanifest 2003-2007, voor verantwoordelijkheid, respect en solidariteit" 
vastgesteld als aanvulling op het in december 2001 vastgestelde verkiezingsprogramma "Samen voor 
de toekomst, idealen en ambities 2010". Het congres bekrachtigde de uitslag van de ledenraadpleging 
inzake het lijsttrekkerschap en gaf aldus zijn unanieme steun aan Wouter Bos. Vervolgens stelde het 
congres de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 22 januari 2003 vast. Vermelding 

verdient tenslotte het bijzonder hoge aantal aanwezigen bij dit congres: meer dan 1600 leden!!! 

q.J.a. Verkiezingen 
Ook werd tijdens dit congres de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen vastgesteld. Voor 
het eerst in de geschiedenis van de PvdA werd de lijsttrekker aangewezen via een ledenraadpleging. De 

uitslag van de ledenraadpleging gold als een zwaarwegend advies aan het congres. Aldus werd Wouter 
Bos door het congres gekozen tot lijsttrekker en tot de nieuwe politiek leider van de PvdA. 
Het congres stemde in met het voorstel om op de kandidatenlijst nummer 46 telkenmale een andere 
kandidaat te plaatsen, te weten een partijlid woonachtig in de desbetreffende kieskring. Zodoende kon 

de Partij van de Arbeid in totaal 64 kandidaten voordragen voor het lidmaatschap van de Tweede 
Kamer. De (centrale) lijst voor de nummer 1 tjm 45 werd als volgt vastgesteld: 



1. Wouter Bos, Amsterdam 

2. )eitje van Nieuwenhoven, Den Haag 
3· Klaas de Vries, Pijnacker 
4· Nebahat Albayrak, Rotterdam 
5· jet Bussemaker, Amsterdam 
6. Jacques Tichelaar, Oranjewoud 
7. jan Boelhouwer, Tilburg 
8. Marjo van Dijken, Groningen 

9· Diederik Samsom, Broek in Waterland 
10. Karin Adelmund, Amsterdam 
11. Adri Duivesteijn, Den Haag 
12. Khadija Arib, Amsterdam 
13. Ferd Crone, Heemstede 
14. Elia Kalsbeek, Zoetermeer 
15. Bert Koenders, Amsterdam 
16. Sharon Dijksma, Enschede 

17. john Leerdam, Amsterdam 
18. Angelien Eijsink, Den Haag 

19. Frans Timmermans, Heerlen 
2o.joanneke Kruijsen, Nijmegen 
21. Aleid Wolfsen, Amsterdam 
22. Mariëtte Hamer, Maassluis 
23. Peter van Heemst, Rotterdam 

24.Gerdi Verbeet, Amsterdam 
25. Piet Straub, Drachten 
26.Godelieve van Heteren, Amsterdam 
27. Staf Depla, Utrecht 
28.josé Smits, Almere 

29. Niesco Dubbel boer, Assen 

35· Saskia Noorman-den Uyl, Heemstede 
36. Kris Douma, Utrecht 

37· Frank Heemskerk, Amsterdam 
38. Anja Timmer, Hengelo 0. 
39. Harm Evert Waalkens, Finsterwelde 
40.Thea Fierens, Noordwijk 
41. Martijn van Dam, Eindhoven 

42. Hanni Stuurman, Capelle ajd ljssel 

43· Co Verdaas, Zwolle 

44· Lia Roefs, Nieuw Bergen 
45· Maria Ie Roy, Hulst 

Op nummer 46 werden achtereenvolgens 
geplaatst: 
Kieskring 1 (Groningen): Johan Brongers 
Kieskring 2 (Friesland) Oeds Westerhof 

Wim Zwaan 

jan Bugter 
Lies Spruit 
Fleur lmming 
jantien Vlam 

Guus Krähe 
Peter Meijer 

Jan Haverkort 
jan Stam 
Hannie Vlug 
Dominic Schrijer 
Hans Wagner 

janny Loos 

30. Lu uk Blom, Sint-Annaland 

31. Pauline Smeets, Sittard 
32. Varina Tjon-a-Ten, Zoetermeer 

Kieskring 3 (Drenthe) 
Kieskring 4 (Overijssel) 

Kieskring 5 (Flevoland) 
Kieskring 6 (Utrecht) 
Kieskring 7 (Arnhem) 
Kieskring 8 (Nijmegen) 
Kieskring 9 (Amsterdam) 

Kieskring 10 (Haarlem) 
Kieskring 11 (Den Helder) 
Kieskring 12 (Den Haag) 

Kieskring 13 (Rotterdam) 
Kieskring 14 (Leiden) 

Kieskring 15 (Dordrecht) 
Kieskring 16 (Middelburg) 
Kieskring 17 (Tilburg) 

Kieskring 18 (Den Bosch) 
Kieskring 19 (Limburg) 

Nazli Atmac-Yigit 

Ellen Wöltgens 
Deniz Ozkanli 

33· Jeroen Dijsselbloem, Wageningen 
34· Frank Vijg, Nieuwerkerk ajd ljssel 

q.J.b. Moties 
Het congres nam de volgende moties aan: 

Werkwijze Tweede Kamer en fractie 

)os Zuidgeest 

Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 16 november 2002 te Rotterdam 
1. draagt de Tweede-Kamerfractie en het partijbestuur op om in samenspraak, op zeer korte termijn, 

met een plan van aanpak te komen aangaande de werkwijze van de PvdA-fractie. Ook een visie op 
de werkwijze van de Tweede Kamer als geheel moet daarin worden meegenomen. 

Verkiezingsmanifest 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 16 november 2002 te Rotterdam 
1. overweegt dat: 

a. een groot aantal afdelingen suggesties heeft gedaan voor verbetering van de tekst van de inlei
ding en de titel van het verkiezingsmanifest; 

b. als gevolg van de amendering opnieuw bekeken moet worden of de inleiding nog goed aansluit 

op de afzonderlijke programmapunten; 
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2. draagt het partijbestuur op om in samenspraak met de indieners van alternatieven, zoals die van 

Delft en Soest, de titel en inleiding van het manifest zo aan te passen, dat dit meer recht doet aan: 
c. de situatie dat veel potentiële PvdA-stemmers een glashelder signaal willen dat de PvdA de 

boodschap van de verkiezingen van 15 mei 2002 zeer serieus opneemt; 
d. dat de PvdA veel aandacht wil schenken aan thema's als veiligheid en integratie, maar altijd in 

het licht van solidariteit en met nadruk op preventie; 

e. de noodzaak van een herkenbaar PvdA-profiel, dat niet alleen in nieuw beleid maar ook in een 
vernieuwende bestuursstijl zichtbaar wordt; 

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

Tenslotte stemde het congres in met uitstel van het bijeenroepen van het huishoudelijk congres in 
2003. Dit zou in maart 2003 gehouden moeten worden, maar wordt- vanwege de thans te houden 
vervroegde Tweede-Kamerverkiezingen van 22 januari 2003 en de Provinciale-Statenverkiezingen van 6 

maart 2003- gehouden op 12 en 13 december 2003. 

1.4.4. Congres 22 februari 2003 

Op die dag kwam het congres in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht bijeen ter vaststelling van de 
kandidatenlijst voor de Eerste-Kamerverkiezingen van 26 mei 2003. Tevens werd het startschot gege

ven voor de campagne van de Provinciale Statenverkiezingen van 6 maart 2003. 

1.4.4·a. Verkiezingen 
Het congres stelde de kandidatenlijst voor de Eerste-Kamerverkiezingen als volgt vast: 

1. Johan Stekelenburg, Tilburg 
2. lng Yoe Tan, Diemen 

3· Erik Jurgens, Amsterdam 
4· Margriet Meindertsma, Zwolle 
5· Han Noten, Dalfsen 
6. Mies Westerveld, Amsterdam 

7. Jan Hamel, Groningen 
8. Trude Maas-de Brouwer, Westbroek 

9· Rudy Rabbinge, Balkbrug 
1 o. J oyce Sylvester, Naarden 
11. Willem Witteveen, Breda 
12. Marijke Linthorst, Abcoude 
13. Kim Putters, Hardinxveld-Giessendam 

14· Jean Eigeman, Culemborg 
15. Bert Middel, Kollum 

1.4.4·b. Moties 
Het congres nam de volgende motie aan: 

Irak 

16. Simon van Drie!, Voorburg 

17. Agaath Witteman, Breukelen 
18. Raymond Leenders, Maastricht 

19. Ed van Thijn, Amsterdam 
2o.Ton Doesburg, Nijmegen 
21. Frans Leijnse, Leiden 

22.Jaap van Gelder, Lelystad 
23. Pieter Glasbergen, Culemborg 
24. Robert Samkalden, Amsterdam 
25. Anneke Eurelings, Maastricht 
26.Arnold Jonk, Amsterdam 

27. Margriet Drijver, Rotterdam 
28.John Lilipaly, Middelburg 
29.Sarah Blom, Amsterdam 
30. Dik Wolfson, Rotterdam 

Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 22 februari 2003 te Utrecht 
1. gehoord de discussie en motivering 
2. besluit dat de Partij van de Arbeid geen morele, materiële, militaire of andere steun zal geven aan 

militaire acties tegen Irak zolang er geen instemming is, liefst met unanimiteit van de meerderheid 
in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, voor het legitimeren van zo'n militaire actie 

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



Tenslotte stemde het congres op voorstel van het partijbestuur in met een afwijkend voorbereidingstra
ject voor het huishoudelijk congres van 12 en 13 december 2003. Het partijbestuur zegde toe dat, 
indien technisch mogelijk, gezocht wordt naar verlenging van de voorgestelde amendeertermijn voor 
het Europees verkiezingsprogramma. 

1.4.5· Wandelgangenprogramma op het congres 
Het congres is een centraal moment in een politiek jaar en is voor partijgenoten een entmeetingsmo

ment bij uitstek. Door op het congres in maart 2001 een gevarieerd wandelgangenprogramma aan te 
bieden hebben het partijbureau, o.a. de afdeling Opleidingen en Partijorganisatie en de neveninstellin

gen getracht een bijdrage aan dit beeld te leveren. Veel nieuwe leden en oudgedienden werden hier
voor uitgenodigd en hebben een bijdrage geleverd. 

De nieuwe aanpak werd zeer gewaardeerd en daarom is ook tijdens het verkiezingscangres van decem

ber 2001 een breed wandelgangenprogramma met debat en discussie aangeboden. In het kader van de 
verkiezingen werden voor aspirant-lokale lijsttrekkers presentatietrainingen georganiseerd, voor aspi
rant-raadsleden kennismakingsworkshops met het Lokaal Bestuur en voor de campagnevrijwilligers 

een scala aan workshops. 
De ROSA-leergangers (een leergang voor nieuwkomers in de PvdA) namen een kijkje achter de scher
men, voor PvdA-vrouwen waren er intervisieworkshops en er was de uitreiking van de MEV (Multi 

Etnisch Vrouwennetwerk) -pluim en de Lokaal Bokaal, een jaarlijkse prijs voor het beste jongereninitia
tief 

Ook op het congres van november 2002 werden er in het kader van de verkiezingen in 2003 een tiental 

bijeenkomsten voor campagnecoördinatoren georganiseerd en was er een workshop campagnevoeren 
voor nieuwe leden, raadsleden en wethouders. Daarnaast waren de reguliere 'nieuwe leden bijeenkom
sten' georganiseerd: 'kennismaken met de PvdA' en 'hoe werkt het congres'. Ook vonden de coach

groepen van de ROSA-leergang en de Wibaut-leergang (voor raadsleden) plaats. 

1.5. Politiek Forum 

Voor de discussie en meningsvorming binnen de partij is op het congres van maart 2001 een nieuw 
openbaar forum ingesteld: het Politiek Forum van de PvdA. Zij discussieert over nationale, Europese 

en internationale politieke kwesties. Het Politiek Forum functioneert als arena voor debat en zorgt voor 
een verbinding tussen politici en leden uit verschillende lagen van de partij. 

Het Politiek Forum spreekt met het landelijke partijbestuur over de politiek agenda van de partij en 
agendeert de thema's voor partijcongressen. De volksvertegenwoordigers van de Eerste en Tweede 

Kamer en de Eurodelegatie leggen verantwoording af in die zin dat zij verslag doen over het gevoerde 
beleid en hierover met de leden van het forum in dialoog gaan. De volksvertegenwoordigers zijn zelf 

geen stemgerechtigd lid van het Politiek Forum. De bijeenkomsten worden geconcentreerd rond 
belangrijke politieke momenten. Ook de bewindslieden van de PvdA worden uitgenodigd om toelich

ting te geven op het gevoerde of het te voeren beleid. Het partijbestuur kan besluiten bepaalde actuele 
thema's op de agenda te plaatsen en uiteraard kan ook het Politiek Forum zelf punten aan de agenda 
toevoegen. Tenslotte kunnen belangrijke nota's uit bijvoorbeeld de Kenniscentra in het Politiek Forum 
besproken worden. Uit al deze discussies kunnen zwaarwegende adviezen voortvloeien aan het lande
lijke partijbestuur, het partijcongres en de Eerste- en Tweede-Kamerfracties en de Eurodelegatie. Het 
Politiek Forum biedt hiermee een gezonde tegenmacht met betrekking tot de politieke besluitvorming 

in de partij. 

In het Politiek Forum worden meningen gevormd, opinies gepeild en wordt vastgesteld hoe het 
Politiek Forum over politieke kwesties denkt. Het Politiek Forum spreekt zich uit over de sociaal-demo

cratische agenda, kan zwaarwegende adviezen geven aan het landelijke partijbestuur en het partijcon-
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gres en bezit het recht van initiatief. Het Politiek Forum komt minimaal 3 maal per jaar bijeen op uit

nodiging van het landelijke PvdA bestuur. Ook kan het Politiek Forum zelf een bijeenkomst bijeenroe
pen. Het Politiek Forum bestaat uit 112 leden. De samenstelling van het Politiek Forum: één lid komt 

uit elk van de 25 grootste afdelingen, 
3 leden per gewest, 21 leden uit de Kenniscentra, 18 leden uit de verschillende groepen uit de partij en 
12 direct door het congres gekozen leden. 

De bijeenkomsten van het Politiek Forum zijn openbaar. De belangstelling voor de discussies die 

aldaar gevoerd worden is groot. Zo kan het Politiek Forum zich telkenmale verheugen op een komst 
van meer dan driehonderd leden per keer. 

1.5.1. Politiek Forum bijeenkomsten 2001 

Zaterdag 9 juni 2001 

De eerste bijeenkomst van het Politiek Forum werd gehouden in "De Vereeniging" in Nijmegen. In een 
gesloten cirkelvormige opstelling gingen de leden van het Politiek Forum met elkaar in debat over 

onderwerpen waaraan via gesproken columns aandacht werd geschonken, zoals Politie (Klaas 
Wilting), Gedoogbeleid (Paul Scheffer), Ontwikkelingsamenwerking (Mariëtte Hamer) en Sociale zeker

heid (Han Noten). Aan actuele onderwerpen waren door de forumleden geagendeerd: Privatisering, 
WAO (rapport-Donner) en Open-ruimteheffing. Aan het einde van de bijeenkomst werd een 'collecte 
van ideeën' gehouden, die diende als suggestie voor het op te stellen verkiezingsprogramma 

2002/2006. 

Zaterdag 6 oktober 2001 

Op die dag kwam het Politiek Forum bijeen in Den Bosch. Uitgebreid aandacht werd besteed aan de 
WAO (inleiding door Astrid jongerius) en Privatisering (inleiding door Ed van Thijn). Tijdens de lunch 
konden de forumleden in debat gaan met de Kamerleden-woordvoerders bij de begrotingsdebatten. 
Aan actuele onderwerpen waren de aanslagen van 11 september 2001 in de VS geagendeerd en het 

Midden-Oosten. Aan laastgenoemd onderwerp kon helaas weinig tijd besteed worden; reden waarom 
dit onderwerp werd geagendeerd voor een van de daaropvolgende bijeenkomsten. 

1.5.2. Politiek Forum bijeenkomsten 2002 

Zaterdag 9 maart 2002 

Deze bijeenkomst vond plaats in Utrecht op de zaterdag na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 
maart 2002. De uitslag daarvan liet een winst zien voor lokale groeperingen, vaak opererend onder de 
naam Lokaal (plaatsnaam). Drie lokale lijsttrekkers gaven een verslag van de verkiezingsuitslag in hun 

gemeente. Zo ging Jetta Klijnsma in op de uitslag in Den Haag, Paul Depla op die in Nijmegen en 
Karin Schaapman op de Amsterdamse uitslag. Het gevoel overheerste dat kiezers niet meer zo erg 

geïnteresseerd zijn in lokale verkiezingen. Algemene conclusie van het forum was: 
Luister, neem burgers serieus 

• Voer permanente campagne en betrek daar ook jongeren bij 
Neem verantwoording en leg ook verantwoording af 

Neem het ongenoegen over de politiek serieus 

Laat je standpunten niet afhangen van opiniepeilingen 
• Treed meer in de openbaarheid. 

Andere onderwerpen die geagendeerd en besproken werden waren de WAO (inleiding door Eduard 
Bomhoff) en Ziektekosten (inleiding door Toon Riemen). Als politieke actuele onderwerpen werd 
gediscussieerd over het Midden-Oosten, de aanschafvan )SF en Natuurontwikkeling. 

Over het Midden-Oosten deed het Politiek Forum de volgende uitspraak: 

1. Het Politiek Forum van de PvdA constateert met grote zorg dat de destructieve cyclus van geweld 
en schendingen van de mensenrechten in het Midden-Oosten, waarover gesproken werd op ons 
congres in december 2001 aan de hand van de partijbestuurs-motie over het Midden-Oosten, sinds 
die tijd verder is verslechterd. 
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2. Daarnaast constateert het Politiek Forum dat de gewenste dialoog tussen Israël en de Palestijnse 
Autoriteit niet tot stand is gekomen en de inspanningen van de VS de dialoog ook niet dichterbij 

brengen. 
3. De gevolgen van deze situatie zijn desastreus voor de Israëlische en Palestijnse bevolking. Het toe

genomen geweld eist vele burgerslachtoffers en destabiliseert het leven van miljoenen burgers. Het 
Politiek Forum neemt met afschuw kennis van de aanslagen op Israëlische burgers en van het feit 

dat vele Palestijnen door opgeworpen checkpoints en blokkades verstoken blijven van scholing, 
inkomen en zelfs medische zorg en maakt zich ernstig zorgen over de economische situatie waarin 

Palestijnen verkeren. 
4· Het Politiek Forum stelt, net als in de uitspraak naar aanleiding van 11 september 2001, dat armoe

de en uitbuiting, ellende en onderdrukking overal ter wereld met kracht moet worden tegengegaan 
en dat westerse samenlevingen de rechtstatelijke waarden waarop zij zich baseren nadrukkelijker 
dan ooit zullen dienen te laten doorklinken in hun internationaal politiek handelen. 

5· Het Politiek Forum meent dat de huidige situatie in het Midden-Oosten niet zal verbeteren zonder 
een daadkrachtige aanpak van de internationale gemeenschap en roept Tweede-Kamerleden, 
bewindspersonen en Europarlementariërs van de PvdA op zich hiervoor actief in te zetten. 

6. Het Politiek Forum acht het noodzakelijk dat er vanuit de Europese Unie actiefwordt gewerkt om 
samen met de Verenigde Staten een nieuw diplomatiek initiatief te lanceren op grond van de voor

stellen uit het Rapport-Mitchell. In lijn hiermee en conform VN-resoluties dient Israël de nederzet
tingenpolitiek te stoppen, een staakt-het-vuren in acht te nemen en een opening te bieden voor een 
hervatting van de dialoog die tot een levensvatbare Palestijnse staat en een duurzame vrede moet 

leiden. De Palestijnse Autoriteit dient alle effectieve maatregelen te nemen om de aanslagen op 
Israëlische burgers en militairen te doen stoppen en een staakt-het-vuren mogelijk te maken. De 
Europese Unie dient daarbij aan te geven niet te zullen afzien van het inzetten van alle effectieve 
instrumenten die tot haar beschikking staan, inclusief de instrumenten uit de samenwerkingsak
koorden met Israël en de Palestijnse Autoriteit, indien er binnen afzienbare tijd geen stappen wor

den genomen in deze richting. 
7· Het Politiek Forum steunt de vredesbeweging Coalitie voor vrede, waarin Israëliërs en Palestijnen 

actief zijn, en dringt aan op hulp aan de vluchtelingen in de kampen. 

De conclusie bij de discussie over de aanschaf van de JSF was als volgt: Omdat er te veel onzekerhe
den zijn, wordt ontraden de plannen van het kabinet te steunen ("bij twijfel: niet doen"). Dit geldt als 
een 'zwaarwegend advies' richting Tweede-Kamerfractie. Deze heeft nog geen standpunt bepaald, maar 

had en heeft wel al veel twijfels. 

Over Natuurontwikkeling doet het Politiek Forum de volgende uitspraak: 
De leden van het Politiek Forum constateren dat waarde wordt gehecht aan natuur en landschap. Ook 
wordt geconstateerd, dat er een breed beleid is ingezet om de kwaliteit van natuur en landschap te ver

sterken, maar dat dit Natuuroffensief (nog) niet vergezeld gaat van de noodzakelijke investeringen. 
Onduidelijk is of in het kader van ICES3 voldoende middelen voor natuur en landschap beschikbaar 

komen. 
1. Het Politiek Forum verzoekt de PvdA blijvend voldoende aandacht te geven aan het "open land" 

(natuur, landschap, groen rond de stad) tijdens de verkiezingscampagne, en zich hierin niet te laten 
inhalen door andere partijen. 

2. Het Politiek Forum verzoekt de Tweede-Kamerfractie om tijdens en na de formatie de vernieuwings
slag die in "Open land, groene steden" wordt beschreven te realiseren door voldoende overheids
investeringen binnen een helder en strikt planologisch en grondbeleid, in het landelijk gebied. 

Daarbij wordt speciaal aandacht gegeven aan 
versnelde realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
de zone rond de grote steden, waarin over gemeentegrenzen heen robuuste groenprojecten 

vorm krijgen 
de verbreding van het natuur- en landschapsbeleid door Nationale Landschappen te ontwikkelen 
de verbreding van de landbouw zodat landbouwers ook groene diensten kunnen leveren. 
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Van twee onderwerpen die voor de politieke actualiteit waren aangemeld, te weten Multiculturele 

samenleving en Interne partijdemocratie, wordt besloten ze te agenderen voor een van de volgende bij
eenkomsten. 

Zaterdag 1 juni 2002 

Ook deze bijeenkomst, wederom in Utrecht, was gewijd aan de bespreking van de verkiezingsuitslag, 
namelijk die van de Tweede Kamer op 15 mei 2002. Bij die verkiezingen leed de Partij van de Arbeid 
een zwaar verlies en viel zij in zeteltal terug van 45 naar 23. Er werd gediscussieerd aan de hand van 

twee thema's, te weten 1) Paars en het programma en 2) Campagne en partijcultuur. 
Het presidium vatte de discussie als volgt samen: 

Te weinig problemen benoemd en te weinig leed opgelost 
Te weinig gesproken over de thema's die mensen bezighouden 

Signalen zijn genegeerd 
Gedeelde macht en burgerschap zijn van belang 
Er is te weinig toekomstperspectief geboden 
PvdA-politici hebben te weinig bezieling en emotie getoond 

Exitstrategie versus verworvenheden paarse kabinet 
Groeiend besef dat je moet zijn op de plaatsen waar het misgaat 
Luisteren en perspectief bieden aan mensen 
Nota's lossen niets op. Handen uit de mouwen en doen! 

De middagzitting was gewijd aan drie discussiepunten, te weten 1) Inhoudelijke verandering, verscher
ping, vernieuwing; 2) Partijcultuur; 3) Partijvernieuwing. Kort samengevat werd ten aanzien van 

Inhoudelijke verandering, verscherping en vernieuwing geconstateerd: 
Samenwerking nastreven tussen landelijke en lokale politiek en daarbij ook aan de Provinciale 
Staten denken. Lokaal moet meer armslag krijgen. 
Idealen opnieuw formuleren. Wat zijn onze ideologische punten; zijn we sociaal-democratisch of 
democratisch-socialistisch? 
Verkiezingsprogramma in een nieuwe context plaatsen (oppositie). Actief kijken naar de inhoud van 

de politieke discussie. 
Ten aanzien van partijcultuur en partijvernieuwing: 

Verscherping, verbreding en verdieping van het verkiezingsprogramma is nodig, en gelijktijdig dient 
de cultuur te veranderen, transparanter te worden. 
Eerste aanzet daartoe is het aanwijzen van een nieuwe politiek leider, voortkomend uit de 23 geko
zen Tweede-Kamerleden en gekozen door middel van een ledenraadpleging. 

Het Politiek Forum onderschrijft het voorstel tot het houden van een ledenraadpleging en adviseert 

deze nog vóór eind december 2002 te realiseren. 

Zaterdag 5 oktober 2002 

Die dag kwam het Politiek Forum bijeen in de Nieuwe Kerk te Den Haag. Geagendeerd was een discus

sie over Irak. Voorts besprak het Politiek Forum de rapporten van de twee commissies (de commissie 
Anderssen en de commissie De Boer), ingesteld door het partijbestuur naar aanleiding van de verkie
zingsnederlaag van 6 maart 2002 en 15 mei 2002. 

Inzake Irak werd op 1 oktober 2002 een bijeenkomst gehouden door het Kenniscentrum Buitenland. 
Aldaar zijn zeven punten opgesteld, die door de leden van het Politiek Forum unaniem werden 

gesteund. Deze punten luiden: 
1. Reden om op het Politiek Forum (PF) te agenderen: het is waarschijnlijk dat de Nederlandse rege

ring geconfronteerd zal worden met het verzoek om mee te werken aan gewapend ingrijpen in Irak. 
Het is van belang dat de Tweede-Kamerfractie bij het bepalen van haar standpunt kan stoelen op 

een discussie in het PF. 
2. De PvdA zal alleen meewerken op basis van een resolutie van de Verenigde Naties (VN), waarin 

onder meer een onvoorwaardelijke toegang van wapeninspecteurs overal in Irak is geregeld. Reden: 
de PvdA hecht aan een internationale rechtsorde, waarvan -hoe gebrekkig ook- in de VN de kie

men aanwezig zijn. 
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3· Als Irak zich volgens sommigen (bijv. de VS) niet houdt aan zulk een resolutie, dan volgt gewapend 
ingrijpen niet automatisch, maar behoort dat onderwerp te zijn van een volgende resolutie. Reden: 
beoordeeld dient te worden of de bezwaren grond hebben. Ook dient de 'andere partij' gehoord te 
worden. Opmerking: een deel van de PvdA achterban is van mening dat gewapend ingrijpen 'niets 

oplost'; onze argumentatie om mee te werken, eventueel, dient dit sterk te zijn. 
4· VN-resoluties behoren te worden uitgevoerd. Niet alleen ten aanzien van Irak, maar ook ten aan

zien van lsrael en de Palestijnen. Commentaar: het is tegenover de Arabische wereld (internatio

naal) maar ook ten opzichte van de bevolkingsgroepen in Nederland, die zich solidair voelen met 
de zaak van de Palestijnen, niet uit te leggen waarom sommige resoluties wel en andere niet wor

den afgedwongen. Het beginsel van iedere rechtsorde is 'gelijke monniken, gelijke kappen'. 
5· Het streven naar een regiemverandering in Irak is alleen aanvaardbaar als het gaat om de overgang 

naar een democratisch, vredelievend regiem, dat verdragen tegen massavernietigingswapens onder

steunt. 
6. De bevolking van Irak heeft het uiterst moeilijk, zowel na gewapend ingrijpen of bij afzien van zulk 

een ingrijpen en voortzetting van het regiem. De last die deze bevolking draagt dient in de besluit
vorming te worden gehonoreerd. 

7· De PvdA dient er bij de Nederlandse regering op aan te dringen in Europees verband tot een eens
luidend en gelijkluidend standpunt te komen inzake punten 2-6. Tegelijkertijd wordt aan onze inter
nationaal secretaris, de woordvoerder buitenland, en onze fractie in het Europese Parlement 

gevraagd om als sociaal-democraten een poging te doen tot een geloofwaardig en overtuigende, 

gezamenlijke, Europese standpuntbepaling. 

Een groot deel van de bijeenkomst was gewijd aan de presentatie en een eerste discussie over de rap

porten van de commissies De Boer ('De kaasstolp aan diggelen') en Anderssen ('Onder een gesloten 
dak groeit geen gras'). Onder leiding van Rein Zunderdorp debatteerde het Forum over de verschillen
de adviezen die in de rapporten worden gegeven. Op basis van de gemaakte opmerkingen en die welke 
gemaakt zullen worden tijdens de eerstvolgende regionale ledenbijeenkomsten, waar deze rapporten 
eveneens ter discussie staan, zal het partijbestuur met nadere plannen voor de toekomst komen. 

Het partijbestuur heeft een ledenraadpleging uitgeschreven ter aanwijzing van: 

de politiek leider 
de lijsttrekker voor de Eerste-Kamerverkiezingen 

de lijsttrekkers voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. 
Tijdens deze bijeenkomst (S oktober 2003 lag nog vóór de val van het kabinet-Balkenende op 16 okto
ber 2003) presenteerden de kandidaten voor het lijsttrekkerschap voor de Eerste-Kamerverkiezingen 
zich, te weten Oege Feitsma, jeroen Nieuwesteeg, Han Noten en Johan Stekelenburg. 
Voor het politiek leiderschap hebben zich op dat moment twee kandidaten gemeld, namelijk Wouter 
Bos en Klaas de Vries, die zich door middel van speeches nader presenteren aan het Politiek Forum. 

1-5·3· Politiek Forum bijeenkomsten 2003 
Zaterdag 1 februari 2003 

De bijeenkomst van het Politiek Forum werd die dag gehouden in Zwolle. Tijdens deze bijeenkomst 
werd uitgebreid teruggeblikt op het goede resultaat van de vervroegde Tweede-Kamerverkiezingen van 

22 januari 2003. De PvdA kwam van 23 zetels en steeg naar 42 zetels. Daaraan is een korte, maar zeer 
enthousiaste verkiezingscampagne vooraf gegaan. Voorts keken de leden van het Politiek Forum voor
uit, met name naar de inmiddels gestarte formatieonderhandelingen. 

Uitgebreid is de bijeenkomst ingegaan op de actuele politiek, die vooral gewijd was aan de dreigende 
oorlog in Irak, maar ook aan de GATS. Tenslotte werden de kandidaten voor de Eerste

Kamerverkiezingen aan het Politiek Forum gepresenteerd. 

Zaterdag 14 juni 2003 

Dit keer was de plaats van samenkomst in Arnhem. In een speciaal door de leden van het Politiek 
Forum te voeren discussie werd de afgelopen periode van het Politiek Forum geëvalueerd. Als een van 

de suggesties voor verbetering werd besloten tot het instellen van een agendacommissie. 
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Voor het officiële gedeelte van de bijeenkomst waren veel nieuwe leden uitgenodigd, die van deze uit

nodiging graag gebruik hebben gemaakt. Zo konden zij getuigen zijn van de eerste discussie over de 
notitie 'Open, democratisch en midden in de samenleving', een notitie van het partijbestuur, opge

steld een jaar na de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei 2002, met daarin ideeën voor de toekomst. 
Wederom besteedden de leden van het Politiek Forum uitgebreid aandacht aan de inzet van militairen 
in Irak, ofwellicht dat deze ingezet zouden moeten worden in Congo. Dit onderwerp werd ingeleid met 

een gesproken column door Bart Tromp. Een andere column werd uitgesproken door Wilbert van 
Beijlert en betrof de Europese conventie, waarover het Politiek Forum vervolgens uitgebreid gediscussi

eerd heeft. De bijeenkomst werd afgesloten met een speech van politiek leider Wouter Bos. 

Zaterdag 20 september 2003 

De laatste bijeenkomst van het Politiek Forum vond plaats in Amsterdam. Naast de presentatie van de 
drie kandidaten voor het lijsttrekkerschap voor de Europese verkiezingen, te weten Max van den Berg, 
Tineke Netelenbos en Maartje van Putten, werd aandacht geschonken aan de eerste concepttekst van 
het Europees Manifest. Het Politiek Forum besteedde vervolgens ruime aandacht aan de discussie 
over het spreidingsbeleid. Daarbij is besloten, dat in een van de volgende bijeenkomst nader zal wor

den ingegaan op het volkshuisvestingsbeleid en immigratie/integratie. 

1.6. Adviesraad Verenigingszaken (AV) 

Het serieus nemen van de inbreng van de afdelingen en gewesten acht het partijbestuur essentieel 

voor een goed functioneren van de partijorganisatie. Daarom is op het congres in maart 2001 de 
Adviesraad Verenigingszaken (AV) ingesteld. De gewesten en de afdelingen met meer dan 500 leden 
hebben een afvaardiging in de Adviesraad: zij vormen samen de leden van de AV. 

1.6.1. Bijeenkomsten 2001 
In het jaar 2001 bestond de Adviesraad uit 25 leden. Naast de gewesten de afdelingen met meer dan 

500 leden t.w. Rotterdam, Den Haag, Groningen, Utrecht, Amsterdam Binnenstad, Haarlem, Leiden, 
Amsterdam Oud Zuid, Leeuwarden, Nijmegen, Enschede, Zaanstad, Amsterdam en Delft 
De portefeuillehouder 'regio' van het partijbestuur bereidt samen met het presidium de vergaderingen 
voor. Het presidium levert de voorzitter van de AV en het secretariaat wordt gevoerd door de directeur 

Opleiding & Partijorganisatie. De AV is bijeengekomen op 24 april, op 19 juni, op 2 oktober en op 20 

november 2001. Belangrijkste onderwerpen waren de voorbereidingen en voortgang van de campagnes 
2002, de agenda van het verkiezingscongres, de kandidaatstelling voor de gemeenteraden, de inzet 
van vrijwilligers bij de campagne, het werkplan van het partijbestuur en de begroting 2002. 

1.6.2. Bijeenkomsten 2002 
Ook in 2002 bestond de Adviesraad uit 25 leden. De AV is bijeengekomen op 29 januari, op 9 april, op 
6 mei, op 18 juni, op 10 september, op 15 en 29 oktober. Belangrijkste onderwerpen waren de voorbe
reidingen en voortgang van de campagnes 2002 en 2003, de evaluatie van de gemeenteraads- en 
Tweede Kamerverkiezingen 2002, de kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen, de Regionale 

Steunpunten, werkplan van het partijbestuur en de begroting 2003. Door de AV werd tevens een werk
groep ingesteld die een voorstel moet voorbereiden om het afdrachtenstelsel aan afdelingen en 
gewesten te wijzigen. Belangrijkste doelstellingen daarbij zijn het vergroten van de externe slagkracht 
van afdelingen en het vergroten van de transparantie. 

1.6.3.Bijeenkomsten 2003 
In 2003 is de AV -vanwege de ledengroei van verschillende afdelingen- uitgebreid met de afdelingen 

Amersfoort, Almere, Eindhoven, Arnhem en Zwolle. De AVis bijeengekomen op 18 februari, 28 april, 13 

mei, 1 juli en 14 oktober. Belangrijke onderwerpen waren o.a. de Tweede Kamer- Provinciale 
Statenverkiezingen, de Regionale Steunpunten, het werkplan en begroting 2004, het vernieuwde 
Kenniscentrum en de voorbereiding van een nieuw afdrachtenstelseL In september was het zogenaam-
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de AV-weekend w<:arin de leden van de AV samen met hun penningmeester het nieuwe afdrachtenstel

sel bespraken. 

1.7. Adviescommissies kandidaatstelling 

Leden Adviescommissie kandidaatstelling Tweede-Kamerverkiezing mei 2002, ingesteld voorjaar 2001 

De commissie bestond uit de volgende leden: Jan Baas, Allard Beek, Lo Breemer, Helen Burleson, Flip 

Buurmeyer, Annet van Delft, Simon van Driel, Wim van Gelder, Servaes Huys, Tanja Jadnanansing, 
Anke van Kampen, Nicelette Klein Bleumink, Lein Labruyere, Trude Maas, Hans Ouwerkerk (voorzit
ter), Rika Pot, Wil Velders-Vlasblom (vice-voorzitter), Serv Vinders, Marga Waanders, Wim Zwaan. 

Leden Adviescommissie kandidaatstelling Eerste-Kamerverkiezingen 2003, ingesteld voorjaar 2002 

De commissie bestond uit de volgende leden: 
Allard Beek, Joop van den Berg (voorzitter), Lo Breemer, Helen Burleson, Annet van Delft, Wim van 
Gelder, Tanja Jadnanansing, Anke van Kampen, mevr. Nicelette Klein Bleumink, Wibo Koole, Rika 

Pot, Marijke Steenbergen, Wil Velders-Vlasblom (vice-voorzitter), Serv Vinders, Wim Zwaan. 

Leden Adviescommissie kandidaatstelling Tweede-Kamerverkiezingen, ingesteld oktober 2002 

Omdat het hier een spoedprocedure betrof en de 'gewone' commissie al bezig was met de kandidaat
stelling Eerste Kamer besloot het partijbestuur een aparte commissie in te stellen. 
De commissie bestond uit de volgende leden: 
Ruud Vreeman (voorzitter), Wil Velders-VIasblom, Marietje van Rossen, Wim van Gelder, Jan 

Hamming, Paul Depla, Jet de Ranitz, Hugo Fernandes Mendes, Job Cohen, Peter van den Velden 
(namens het Partijbestuur) en q.q. Ruud Koole. 

Leden Adviescommissie kandidaatstelling Europees Parlement 2004, ingesteld juni 2003 

De commissie bestond uit de volgende leden: 

Hedy d'Ancona, Jan Baas, Joop van den Berg (voorzitter), Helen Burleson, Annet van Delft, Wim van 
Gelder, Anke van Kampen, Nicolette Klein Bleumink, Wibo Koole, Trude Maas, Marijke Steenbergen, 
Wil Velders-Vlasblom (vice-voorzitter), Wim van Velzen, Serv Vinders, Wim Zwaan. 

1.8. Human Resource Management 

Het opsporen van talentvolle mensen met politieke ambities en affiniteit met de PvdA, is van groot en 
permanent belang voor de partij. Het partijbestuur heeft hier een belangrijke taak, maar ook andere 
geledingen en individuele partijleden kunnen hieraan een bijdrage leveren. 

1.8.1. 2001 

Tweede Kamer 2002 

Scouting stond dit jaar voornamelijk in het kader van de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer. 

Het scoutingnetwerk, bestaande uit partijleden uit verschillende regio's en disciplines heeft kennisge
nomen van de profielschets van Tweede-Kamerleden en vervolgens startte de zoektocht naar geschikte 
kandidaten. Een aantal leden van het netwerk heeft namen opgegeven van personen die ofwel zelf te 

kennen hadden gegeven geïnteresseerd te zijn ofwel die zijzelf geschikt achtten. Met deze personen is 
door de scoutingfunctionaris contact gezocht. 

Op het moment dat de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer begon te lopen, zijn ook de gewesten 
specifiek benaderd om namen door te geven, dit om zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan een van 

de criteria in de profielschets: de regionale spreiding van de kandidaten. Een aantal gewesten (en afde
lingen) heeft namen opgegeven. Ook deze personen zijn telefonisch benaderd met de mededeling dat 
hun naam genoemd werd als mogelijke kandidaat, vervolgens is hen gevraagd of zij hier zelf ook wel 
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eens over na hadden gedacht. Daarnaast werd, indien gewenst, de mogelijkheid geboden een oriënte

rend gesprek te hebben met de scoutingfunctionaris. In deze gesprekken kwam niet alleen de functie 
van kamerlid aan de orde maar veelal ook andere mogelijkheden om actief te zijn binnen de partij, dit 
in brede zin. 

In totaal hebben zo'n 30 gesprekken plaatsgevonden. Van deze mensen hebben er 26 daadwerkelijk 

'gesolliciteerd' naar het Tweede-Kamerlidmaatschap, een groot aantal van hen is door de commissie 
Ouwerkerk uitgenodigd voor een of meerdere gesprekken; 9 van hen stonden op de definitieve kandi
datenlijst. 

Gemeenteraden 2002 

Op de regionale werkconferenties Kompas zijn in het najaar van 2000 workshops georganiseerd over 
het belang van scouting. Deze workshops hebben in het voorjaar en najaar van 2001 een vervolg gekre
gen in de vorm van workshops/trainingen over aan de rekrutering c.q. werving van nieuwe kandidaten, 
de (samenstelling en werkwijze van een) kandidaatstellingseemmissie en het thema 'Hoe voer je 
gesprekken met kandidaten'. 

In het najaar van 2001 is een inventarisatie gemaakt van afdelingen die problemen hadden met het vin

den van geschikte kandidaten voor de gemeenteraden. Met ondersteuning van de gewesten en het 
PvdA-adviesteam (crisis interventieteam) is het uiteindelijk gelukt om tijdens de 

Gemeenteraadsverkiezingen in bijna alle gemeenten waar een PvdA-afdeling actief is, uit te komen met 
een PvdA-kandidatenlijst. Wel moet worden opgemerkt dat de beoogdevernieuwings-en diversiteits
doelstelling niet overal bereikt werd. 

1.8.2. 2002 

Eerste Kamer 2003 

Er hebben een zevental oriënterende gesprekken plaatsgevonden met personen die specifiek belang

stelling hadden voor de Eerste Kamer. Enkelen van hen hebben daadwerkelijk 'gesolliciteerd' naar het 
Eerste-Kamerlidmaatschap; echter geen van hen is door de commissie-van den Berg uitgenodigd voor 

een gesprek. Daarnaast heeft de scoutingsfunctionaris zo'n 20 gesprekken gevoerd met personen die 
aangaven actief te willen worden in de partij. 

Tweede Kamer 2003 

2002 was een opmerkelijk jaar in vele opzichten. Naast de 'reguliere' kandidaatstellingsronde voor de 
Eerste Kamer, is door de plotselinge val van het kabinet een spoedprocedure kandidaatstelling Tweede 
Kamer noodzakelijk geworden. Hiervoor is door het Partijbestuur een andere commissie ingesteld; de 
commissie stond onder voorzitterschap van Ruud Vreeman. Deze commissie heeft in slechts enkele 
weken tijd de concept-lijst Tweede Kamer opgesteld. Er heeft een oproep op de website gestaan en in 

de PRO & Contra. De partij heeft hier 400 reacties op ontvangen. De commissie heeft uit deze 400 

brieven en cv's een selectie gemaakt; zo'n so personen zijn uitgenodigd voor een gesprek. 

1.8.3. Uitstroom 
Voor het eerst was er de mogelijkheid om na de verkiezingen van 6 maart 2002 te kiezen voor het 

benoemen van een 'wethouder van buiten de raad'. Niet alle afdelingen hebben er daarom voor geko
zen om hun wethouderskandidaat op de kandidatenlijst te zetten. Daarmee gaven deze personen aan 
wel de functie van wethouder te ambiëren, maar niet een plek in de gemeenteraad. 

Door de slechte verkiezingsuitslag bleken veel wethouders van PvdA-huize buiten de boot te vallen. 

Sinds 1994 bestaat hiervoor het ORAT-project (oriëntatie arbeidstoekomst). In alle provincies is een 
burgemeester gevraagd mee te werken aan dit project. Deze burgemeester zoekt vervolgens telefo
nisch contact met de niet terugkerende wethouders in zijn of haar provincie. Sommige oud-wethou

ders geven bij dit contact aan er zelf voor gekozen te hebben, bijvoorbeeld omdat hijfzij met (ver-



vroegd) pensioen gaat, of een andere baan ambieert; voor anderen bleek het niet 'vrijwillig' te zijn, de 

verkiezingsuitslag enjof de daaropvolgende coalitie-onderhandeling zijn zo uitgevallen dat zij niet in 
het college konden terugkeren. De burgemeester maakte hen attent op het ORAT-project van de afde

ling Opleiding & Partijorganisatie. Er zijn 3 bijeenkomsten geweest: in Zwolle, Rotterdam en Diemen. 
In totaal hebben hier 43 personen deelgenomen aan de training (twee dagedelen) die hier werd gege
ven. De training gaat over de volgende onderwerpen: hoe bereid ik mij weer voor op de arbeidsmarkt 

en welke richting zou ik uit willen, wil ik in het lokaal bestuur of de overheid blijven of kan ik mijn des
kundigheid en ervaring ook elders inzetten? Met een zestal personen die niet op de data van de regio

nale bijeenkomsten konden, heeft de scoutingfunctionaris uitgebreide (telefonische) gesprekken 

gehad. 

1.g. Vrouwen 

1.g.1. PvdA-vrouwennetwerk (PVN) 
In de loop van 2001 is het PvdA-vrouwennetwerk van start gegaan. Analoog aan het Multi-etnisch vrou
wennetwerk (dat vooral toegespitst is op 'kleur' of 'etniciteit') vervult dit netwerk, verschillende func
ties. Het netwerk biedt een reservoir van kennis en onderlinge contacten en is een plek waar gender

thema's ingebracht en bediscussieerd kunnen worden. Het PVN heeft een eigen website. 

2001 

In 2001 vond er een expertmeeting over 'De Meerjarennota Emancipatiebeleid' en een symposium 
over 'Omgangsonrecht' plaats. Ook was er op 12 oktober 2001 een netwerkdag, waar een begin werd 
gemaakt met intervisie voor en door PvdA-vrouwen en waar de politieke participatie van vrouwen werd 
besproken met als resultaat het 'PvdA 10-punten-plan' om de participatie van vrouwen nationaal, maar 
vooral ook lokaal, nog meer te verbeteren. Dit plan werd aangeboden aan het partijbestuur. 

2002 

PvdA-vrouwennetwerkdag in Almere 
Presentatie van het boekje 'In het hart van de Partij 1995-2002'. De presentatie van dit boekje over de 

integratie van de Rooie Vrouwen in de PvdA vormde het startsein voor een voorkeurscampagne. Onder 
de noemer Niets is van zelfsprekend werd benadrukt dat de evenredige maatschappelijke en politieke 
participatie van vrouwen nog steeds niet vanzelf tot stand komt. En zelfs door enkelen weer ter discus

sie wordt gesteld. 
Tijdens de netwerkdag op 26 april in het stadhuis van Almere, werd de aftrap gegeven voor een voor
keurscampagne voor vrouwen. Meer dan 100 aanwezigen, politica's, PvdA-leden en kiezers, lieten zien 
dat vrouwen er toe doen in de politiek. 

De aanwezigen discussieerden over wat vrouwen wensen en hoe ze die wensen politiek en bestuurlijk 
vertaald willen zien. Ter ondersteuning van de voorkeurscampagne, werd campagnemateriaal gepre
senteerd; de vrouwenkieslijst 'Stem PvdA, kies een vrouw' en 'Tien redenen voor vrouwen om PvdA te 

stemmen'. Het boekje 'In het hart van de Partij 1995-2002' is aangeboden aan Helen Burleson en 
Maria Scali, die het in ontvangst namen namens het partijbestuur, en aan )eitje van Nieuwenhoven, de 
nummer 2 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Ook werd de genderstemwijzer 'Past de PvdA 

bij mij' gepresenteerd. 

Aanbod Intervisie 
Te vaak hebben vrouwen in de politiek last van het zogenaamde 'draaideureffect': vrouwen worden 

politiek actief, maar haken na relatief korte tijd weer af. Om dit te voorkomen is een intervisieaanbod 
ontwikkeld. Intervisie wil zeggen, coaching van elkaar in een groep, volgens een specifieke methode. In 
regionaal en op functie gebaseerde, kleine groepen van ongeveer zes deelnemers, bieden de deelne

mers elkaar ondersteuning bij het politiek Op verschillende momenten in 2002 zijn er workshops 
Intervisie aangeboden om vrouwen te enthousiasmeren voor dit aanbod. In 2002 zijn vijftien intervisie

groepen van start gegaan. 
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PvdA-vrouwennetwerkdag en lijsttrekkersdebat 
Zie MEV 

1.g.2. Het Multi-Etnisch Vrouwennetwerk (MEV) 
Het MEV is in 1995 van start gegaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had eerder dat jaar aan
dacht gevraagd voor de lage vertegenwoordiging van allochtone vrouwen in de politiek. Doelstelling 

van het netwerk is om de participatie van allochtone vrouwen in de politiek te verbeteren. En met suc
ces: in 1998 leverde het netwerk drie Tweede-Kamerleden, in 1999 werd een lid van het M EV gekozen 
in de Eerste Kamer en ook in 2002 stonden weer twee M EV-Ieden op de kandidatenlijst voor de 

Tweede Kamer. In de kandidaatstellingscommissie hebben twee MEV-Ieden zitting. Het huidige partij
bestuur heeft twee leden afkomstig uit het M EV. Het M EV is in 2002 gestaag gegroeid: het aantal 

leden bedraagt ruim 300. 

De discussie over de multiculturele samenleving wordt allangere tijd gevoerd binnen de PvdA. In de 
nieuwsbriefvan het Multi-Etnisch Vrouwennetwerk van najaar 2000, werden al concrete voorstellen 

gedaan ter bevordering van een interculturele samenleving. Het door het partijbestuur uitgebrachte 
rapport 'Wisselwerking', eveneens uit 2000, dient wellicht op punten te worden bijgesteld, maar biedt 
veel aanknopingspunten voor een sociaal-democratische visie op de multiculturele samenleving. 

In 2001 en 2002 heeft het MEV zich ingezet om multiculturele punten in het verkiezingsprogramma te 

krijgen, zijn MEV-vrouwen actief geweest in de campagne en heeft het MEV een notitie geschreven ten 
behoeve van de discussie over partijvernieuwing. In het najaar van 2002 raakte de discussie over mul
ticulturaliteit in een stroomversnelling en werd de discussie over multiculturaliteit breed maatschappe

lijk gevoerd. Daarbij spitste de discussie zich vooral toe op integratie en de vermeende tegenstelling 
tussen multiculturaliteit en emancipatie. Op zaterdag 9 november hielden het PvdA-vrouwennetwerk 
en het M EV een netwerkdag, waar deze onderwerpen hoog op de agenda stonden. Na enkele diep
gaande analyses was er debat met de zaal aan de hand van stellingen. Tevens werd er gedebatteerd 

met de 4 kandidaat-lijsttrekkers Wouter Bos, Klaas de Vries, Jouke de Vries en Jeltje van 
Nieuwenhoven. 

2001 

Het M EV heeft zich als vanouds ingezet voor de politieke participatie van vrouwen uit allochtone groe
pen en (mee) gediscussieerd over de multiculturele samenleving. Zij heeft een bijdrage geleverd aan 
het verkiezingsprogramma en aan de discussie over de gevolgen van 11 september. Er is onder andere 
een PvdA-vrouwennetwerkdag georganiseerd. 

M EV-weekend 
Het MEV heeft in september haar jaarlijkse MEV-weekend gehouden. Tijdens dit weekend werd er een 
nieuw bestuur gekozen en een nieuw beleidsplan geïntroduceerd, waardoor meer vrouwen actief kun

nen zijn voor het MEV. 

2002 

Multicultureel sterk, bouwstenen voor de campagne 

In aanloop van de Tweede-Kamerverkiezingen is in maart 2002 een bijeenkomst georganiseerd over de 
multiculturele samenleving genaamd: 'Multicultureel sterk, bouwstenen voor de campagne'. De doel
stelling was om de opkomst te bevorderen onder allochtone kiezers en hen op te roepen op allochtone 
PvdA-vrouwen te stemmen. Daartoe organiseerde het M EV een netwerkdag voor alle (potentiële) M EV
Ieden, waarop de aanwezigen bouwstenen kregen aangereikt om succesvol campagne te kunnen voe

ren. 

Kompas Oost 
Op de regionale werkconferentie Kompas in de regio Oost in het voorjaar organiseerde het MEV een 
workshop voor PvdA-leden genaamd 'In gesprek met de kiezer over de multiculturele samenleving'. De 



deelnemers kregen gespreksvaardigheden aangereikt en oefenden op basis van situaties uit de 'dage

lijkse multiculturele' praktijk. 

Netwerkdag 
Netwerkdag in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen, in Almere (zie eerder onder PVN). 

MEV-bijeenkomst in Doorn 
Doel van deze bijeenkomst in juni 2002 was tweeledig. Terugblik op de afgelopen verkiezingen: welke 

reacties had men op de verkiezingsnederlaag en welke lessen konden daaruit getrokken worden voor 
de PvdA en het M EV? Daarna werd gekeken naar de toekomst: wat zou de inbreng van het M EV kun
nen zijn in de nieuwe fase, waarin de PvdA was beland? Op 7 juni is er een werkgroep samengesteld, 

die op basis van de input uit de brainstorm een notitie heeft geschreven over partijvernieuwing: 
'Kanteling en confrontatie. De visie van het Multi-Etnisch Vrouwennetwerk op de toekomst van de 
PvdA'. Uitgangspunt voor deze input was de expertise van het MEV over de multiculturele samenle
ving. 

MEV-weekend in Capelle ajd ijssel 
De discussie over partij-ideologie en over de multiculturele samenleving vormden de leidraad van het 

weekend. In oktober 2002 werden de rapporten van de commissies Andersson en De Boer besproken. 
Er werd gediscussieerd over de visie van het MEV op integratie, normen en waarden en de positie van 

vrouwen. Verder werd het functioneren van het M EV in het afgelopen jaar geëvalueerd en het werkplan 
voor 2002-2003 vastgesteld. 

Regionale werkconferentie Kompas regio Noord in Heerenveen en Zuid in 's-Hertogenbosch 
Workshop: de multiculturele samenleving in Nederland, hoe staat het er mee? 
Discussie over de multiculturele samenleving. Over de confrontatie tussen ideaal en praktijk. Hoe gaat 
het met de multiculturele samenleving: wat zijn de knelpunten? 
Wat kan de PvdA doen om die samenleving dichter bij te brengen? 

Politiek Forum 
Het MEV is ook lid van het Politiek Forum en heeft ter voorbereiding van de bijeenkomsten van het 
Politiek Forum (digitale) discussies georganiseerd. 

Internationale vrouwencontacten 
11-14 april, Presentatie 'politieke en maatschappelijke participatie van vrouwen in Nederland', tijdens 
'Women and Politics - Womens' Winterschool' 
3 april, Presentatie IPP, voor vrouwen uit Roemenie 

'The involvement of a major, national party in the stimulation of wo men in polities' 

1.10. Jongeren 

Jongeren betrekken bij politiek en politici bij jongeren blijft een belangrijke doelstelling voor het partij
bestuur. 

2001 

In het voorjaar is door de afdeling Opleiding & Partijorganisatie een handboek Jongeren samengesteld: 
handige tips en voorbeelden voor lokale afdelingen en fracties om jongeren bij de politiek te betrekken. 
Op de regionale werkconferenties Kompas zijn in samenwerking met de Jonge Socialisten over het 
handboek workshops georganiseerd. 

In het kader van de scholentournee zijn in het najaar dertien scholen in het Voortgezet- en 
Beroepsonderwijs bezocht die twee of meer gastlessen kregen van PvdA-politici (Tweede Kamerleden, 
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raadsleden, wethouders en Statenleden) en Jonge Socialisten. De ambitie was om op veel meer scho
len deze gastlessen te organiseren. Echter het maken van concrete afspraken met scholen bleek niet 
eenvoudig, omdat de roosters vaak kort van te voren bekend zijn. 

Om fracties en afdelingen te stimuleren om aan de slag te gaan met jongeren is op het congres van 
2000 de Lokaal Bokaal ingesteld: naast een oorkonde ontvangt de winnaar 2.500 Euro (te investeren in 

een jongerenactiviteit). De Lokaal Bokaal 2001 bleek een goede opvolger van de Lokaal Bokaal 2000 

met dertien nominaties en een variëteit aan projecten. Het project Dunja Nissa (meidenwereld) uit 

Almelo werd de winnaar. Dunja Nissa een project voor meiden die de Nederlandse taal nog niet zo 
goed beheersen. Zij zoeken Nederlandse meiden om samen te sporten, muziek te maken enjof andere 
leuke dingen te doen om gaandeweg de Nederlandse taal en samenleving beter te leren kennen. Het 

project is een initiatief van de PvdA-fractie Almelo. 
De nominaties van de Lokaal Bokaal zijn gebundeld in een publicatie van de afdeling Opleidiing & 
Partijorganisatie. 

2002 

In 2002 zijn in samenwerking met de Tweede-Kamerfractie en afdelingen vijf gastlessen op het voort

gezet onderwijs georganiseerd 

In 2002 heeft een groep jongeren een netwerk opgericht genaamd JOOP (Jongeren ontmoetingsplat
form). Dit jongerennetwerk organiseerde op woensdag 29 mei een integratie debat met Ed van Thijn, 
Ruud Kooleen Omar Ramadan. Op donderdag 29 augustus organiseerde het netwerk in Zaal Trianon 
te Utrecht een debat over Balkenende versus Paars 11. Kandidaat-partijleider Wouter Bos kruiste hier de 
degens met oud-minister Loek Hermans. Het geheel stond onder leiding van Vrij Nederland journalist 
Youri Albrecht. 

1.11. Ondersteuning afdelingen en gewesten 
Voor een democratische ledenpartij is het goed functioneren van de partij in de buurt van de leden van 

groot belang. Ondersteuning op regionaal niveau van afdelingen en gewesten of andere regionale ver

banden is daarom gewenst, onder andere gericht op het scheppen van extra mogelijkheden voor meer 

gericht en projectmatig vrijwilligerswerk in de PvdA. 

1.11.1. Kompassen 2001 

Voorjaar 
Na de verkiezing van het nieuwe partijbestuur zijn in maart en april vier regionale werkconferenties 
Kompas georganiseerd. Voor de Kompassen wordenafdelings-en gewestbesturen, gemeenteraads-en 
Statenfracties, wethouders en gedeputeerden, Tweede-Kamerleden en Europarlementariërs, burge
meesters, het PvdA-vrouwennetwerk, het MEV en nieuwe leden uitgenodigd. In workshops werd onder 
meer aandacht besteed aan de kennismaking met het nieuwe partijbestuur, de kandidaatstelling, de 

campagneschool, rekrutering jongeren (Jongerenhandboek), allochtonen in de politiek, de opkomst
bevorderingscampagne, het opstellen van het lokale verkiezingsprogramma, kennismaking voor nieu
we leden en debatten over het landelijk verkiezingsprogramma. 

Najaar 
Bij de Kompassen waren de bezoekersaantallen lager dan in het voorjaar, met uitzondering van de laat
ste noordelijke Kompas in december. Waarschijnlijk speelde de drukte rond de lokale kandidaatstelling 
en het verkiezingsprogramma een rol. 
Het programma van het voorjaar werd in geïntensiveerde vorm gecontinueerd. De workshops bedoeld 
voor kleine afdelingen werden matig bezocht, alhoewel de problemen waarmee deze afdelingen kam

pen -te kort aan kader, te weinig doorstroming in besturen en fracties- vaak nijpend is. Helaas zijn tij
dens de najaar Kompas de workshops voor vrijwilligerscoördinatoren niet doorgegaan. Als reden kan 
worden genoemd dat de meeste afdelingen en gewesten zichzelf niet als een vrijwilligersorganisatie 

zien waar een professionaliseringsslag zal moeten worden gemaakt om in de toekomst over (meer) 



vrijwilligers te kunnen blijven beschikken. 
Ook werd een eerste bijeenkomst in het kader van de aankomende Wibaut-leergang (voor nieuwe raad
sleden) in alle vier de regio's georganiseerd. Het idee om afdelingen en neveninstellingen zo veel 
mogelijk de workshops te laten organiseren, waarbij men een of meerdere ruimten kon gebruiken voor 
wat zij belangrijk vinden voor het kader en gebruikmakend van de infrastructuur (locatie, publiciteit, 
aanmelding, etc.) die de Kompas biedt, werd uitgewerkt tot een succesvolle formule. 
Het Kenniscentrum organiseerde een debat over drugsbeleid en de werkgroep Patiënt Centraal organi
seerde zijn jaarlijkse conferentie. De EVS bood voor de eerste keer op de Kompas een workshop aan 

over ontwikkelingssamenwerking en Dorette Corbey (lid Europees Parlement) en Tineke Witteveen (lid 
Tweede Kamer) organiseerden een workshop over privatisering. 
Door de deelnemers werden de debatten en workshops inhoudelijk goed gewaardeerd. Met name ook 

deze geïntegreerde aanpak -waarbij tevens derden gebruik maken van het Kompas-platform- werd als 
zeer positief ervaren. De Kompas begint te functioneren als een platform voor nieuwe partijleden en 

het partijkader in de ruimste zin van het woord. 

1. 11.2. Kompassen 2002 

Voorjaar 
Wederom zijn er in april vier regionale werkconferenties 'Kompas' georganiseerd. Deze succesvolle for

mule van workshops op regionaal niveau zijn steeds gemakkelijker te realiseren door alle ervaringen 
uit voorgaande jaren. De workshops worden centraal geformuleerd, deels op basis van het werkplan 

vanuit het partijbestuur en de prioriteiten van de partij, deels uit overleg met de betreffende regio's en 
de lokale wensen. 

Voor de Kompassen worden afdelings-en gewestbesturen, gemeenteraads-en Statenfracties, wethou
ders en gedeputeerden, Tweede-Kamerleden en Europarlementariërs, burgemeesters, het PvdA-vrou
wennetwerk, het MEV en nieuwe leden uitgenodigd. Tijdens deze Kompas-reeks werd in workshops en 

trainingen ook aandacht besteed aan de gevoerde gemeenteraadsverkiezingscampagne en de aanko
mende Tweede-Kamerverkiezingscampagne. De ochtend werd besteed aan een electorale verdieping en 

evaluatie. In workshops werd onder meer aandacht besteed aan de praktische slag naar de komende 
campagne, de mogelijkheden voor laatste-dag-activiteiten in een campagne, in gesprek met de kiezer 

over de multiculturele samenleving. Maar ook andere lopende zaken als kandidaatstelling voor de Sta
tenverkiezingen, dualisme in de afdelingen, rekrutering jongeren (Jongerenhandboek), allochtonen in 
de politiek, kennismaking voor nieuwe leden en instructie voor het opzetten van een PvdA-website. In 

het kader van de Wibaut-leergang werden er op de Kompas aan de kersverse raadsleden trainingen 
aangeboden. 

Najaar 
De Kompassen van het najaar stonden in het teken van de val van het kabinet-Balkenende en de voor
bereidingen op de landelijke verkiezingen in januari 2003 en de Statenverkiezingen in maart 2003. Ook 
werd er aandacht besteed aan de rapporten De Boer en Andersson. De kandidaten voor het politiek 

leiderschap van de PvdA presenteerden zich en gingen in debat met de aanwezigen. 
De deelnemers aan de Wibaut-leergang volgden tijdens het ochtendprogramma coachgroepen en in de 
middag namen zij deel aan discussies over partijvernieuwing. De Kompas-bijeenkomst in de regio 

Oost werd samen met de ROSA-leergang georganiseerd. Ook de Werkgroep Patiënt Centraal hield hier 
zijn jaarlijkse bijeenkomst. 

1.12. Regionale steunpunten 
In 2001 heeft het congres -met het vaststellen van de notitie 'Politiek is mensenwerk' van de commis

sie Brouwer- besloten tot de ontwikkeling van de zogenaamde Regionale Steunpunten. 
De Regionale Steunpunten zijn bedoeld als een katalysator voor de partijvernieuwing. 
Veel tijd van vrijwillige besturen in onze partij wordt opgeslokt door administratieve processen die 

voornamelijk intern gericht zijn. Voor het extern gerichte politieke werk blijft te weinig tijd over. Ook de 



politiek-strategische samenwerking tussen PvdA-vertegenwoordigers laat te wensen over. Het partijbe

stuur wil door een bundeling van middelen en menskracht in een regionaal steunpunt de politieke 
slagvaardigheid in de regio vergroten. 

Onder het motto 'gewoon samen doen' werken afdelingen en gewesten, lokale en provinciale fracties, 
Kamerleden en leden van het Europees Parlement samen om het contact met de kiezer, het bedrijfsle
ven en maatschappelijke organisaties te versterken. Hiervoor wordt tussen de regio en het partijbe
stuur een convenant afgesloten waarin de doelen worden geformuleerd (kiezers, kader en leden) en 
wordt aangegeven wie wat inbrengt. 

De doelstelling van de Regionale Steunpunten is als volgt: 'Het stimuleren en faciliteren van inhoude
lijke en organisatorische politieke vernieuwing door het bundelen van menskracht en middelen in een 
regio'. 

De uitwerking en concretisering loopt langs de volgende lijnen: 
1. Vergroten politieke slagkracht, samenwerking en debat in de regio 
2. Ontwikkelen van activiteiten en prioriteiten op basis van regionale agenda 
3. Duurzaam contact met de kiezer 
4· Het betrekken van geïnteresseerden en het opbouwen en onderhouden van allianties met maat

schappelijke organisaties 
5· Het bieden van een ontmoetingsplaats voor PvdA-politici. 
6. Zichtbaarheid PvdA in de regio vergroten door bijv. afstemmen en bundelen van activiteiten en 

opbouw van netwerk 

7· Dienstverlening en communicatie verbeteren tussen regio en partijbestuur/partijbureau 
8. Permanente scouting en werving, ondersteuning kandidaatstelling en het aanbieden van opleiding 

en training voor kaderleden en volksvertegenwoordigers in de regio 

g. Vergroten probleemoplossende vermogen in de regio 
10. Vereenvoudigen en faciliteren van administratieve en procedurele processen 

Op het partijbureau is een aantal medewerkers vrijgemaakt dat de regionale steunpunten stimuleert en 

ondersteunt en de contacten tussen Kamerleden en de regio's bevordert. Het concrete werk gebeurt 
evenwel in de regio: niet top-down, maar volgens het model bottom upjtop support. De regionale 
steunpunten zijn maatwerk en zeer pluriform. 

De regionale steunpunten zijn na de verkiezingen van 2002 van start gegaan met 2 jarige experimen
ten in de regio's: Rotterdam (stad en onderafdelingen); Groningen stad en ommelanden; Knooppunt 
Arnhem Nijmegen; De Kempen (Noord-Brabant); Parkstad-Limburg. Er is opzettelijk gekozen voor een 

grote diversiteit in de steunpunten om verschillende aanpakken en methodieken uit te kristalliseren. 
Na een jaar met wisselende resultaten maar overwegend positieve uitkomsten en interessante inzich
ten is besloten het project versneld verder uit te bouwen tot een landelijk dekkend netwerk dat idealiter 
circa 30 regionale steunpunten zou moeten omvatten. Een factor die meespeelde in dit besluit was het 
succes van deze regioaanpak tijdens de organisatie van de verkiezingscampagnes van 2003. 

Na de verkiezingen van 2003 zijn de volgende steunpunten opgestart: Brabant-West (Breda), Friesland 
(Leeuwarden), Achterhoek, Limburg NoordjMidden (Roermond), Kop van Noord-Holland (Alkmaar), 
Amsterdam, Overijssel NoordjWest (Zwolle), Drenthe (Assen), Utrecht+ regio (Amersfoort), Zeeland, 
Rijnmond Noord (Schiedam) en de Bollenstreek (Leiden). 

Het partijbestuur heeft extra middelen op de begroting vrijgemaakt voor de ondersteuning van de 
regio en ook de Tweede-Kamerfractie levert een financiële bijdrage. 

Het partijbestuur bewaakt de voortgang van het totale experiment. Daartoe is vanuit het partijbestuur 
een kleine slagvaardige begeleidingscommissie opgestart. Deze bewaakt de voortgang en draagt zorg 

voor de rapportage aan het partijbestuur, de Adviesraad Verenigingszaken en het congres. 



1.13. PvdA-adviesteamfKommer & Kwel 
Politiek is emotie en bij emotie horen conflicten. Met enige regelmaat ontstaan er in afdelingen en 
fractie problemen die op enig moment gemeld worden aan het partijbestuur. Het partijbestuur tracht 
dan een oplossing te bewerkstelligen. Ter ondersteuning is het PvdA-adviesteam ingesteld. Een team 

van ervaren en deskundige partijgenoten die- zodra er een conflict wordt gesignaleerd en helder is wat 
de aard en inhoud ervanis-voor het partijbestuur onderzoek doet. In deze onderzoeksfase wordt met 

alle betrokkenen gesproken en wordt er een advies aan het partijbestuur opgemaakt. Op basis hiervan 
kan het partijbestuur dan besluiten nemen. 

2001 

De onderlinge conflicten in de afdelingen namen gedurende de kandidaatstellingsperiode toe. Onder 
meer door onvoldoende kennis van de procedures en de regels bij afdelingsbestuurders of kandidaat
stellingscommissies, onzorgvuldigheid bij de functionerings-en beoordelingsprocedure van wethou
ders en raadsleden of de geringe bereidheid van zittende wethoudersjraadsleden om plaats te maken 
voor nieuwe kandidaten waren aanleiding voor veel problemen. 

2002 

In 2002 waren er gemiddeld zo'n 20 afdelingen die met hun problemen naar het partijbestuur zijn 

gekomen; problemen van verschillende aard en mate van ernst. Veelal is een aantal (telefonische) 
gesprekken van betrokkenen met medewerkers van het partijbureau voldoende geweest; in een drietal 

gevallen is het partijbestuur er daadwerkelijk aan te pas gekomen 

2003 

De invoering van het dualisme in de Gemeenteraden en Staten heeft op verschillende plekken de ver
houdingen op scherp gezet waardoor actieve bemiddeling vanuit het partijbestuur soms noodzakelijk 
was. Ook hebben zich diverse conflicten voorgedaan die te maken hadden met het feit dat kandidaten 
met voorkeurstemmen in de Gemeenteraad waren gekozen en dat naderhand bleek dat deze kandida
ten toch onvoldoende gekwalificeerd waren. 

Opvallend is dat er een 'onverzoenlijke' trend te bespeuren valt. Bij conflicten zijn partijgenoten meer 
en meer geneigd het individueel belang te laten prevaleren boven het partijbelang. 

1.14. Leergangen en Op Maat 
1.14.1. ROSA-leergang 
De ROSA-leergang is speciaal bedoeld voor nieuwkomers in de partij die actiefwillen worden. Het pro
gramma-aanbod wordt steeds meer toegespitst op de vraag van de deelnemers. Dat heeft een aantal 
consequenties: al jaren blijkt dat een aantal deelnemers geen interesse heeft in lokale politiek. De deel

nemers worden nog wel gestimuleerd om in hun eigen afdeling te beginnen met het politieke hand
werk, maar uitgangspunt is nu dat ze hun weg in de partij vinden. Het uitvalpercentage is sterk ver
minderd sinds er een actief beleid is om (ook de afwezigen) tussentijds te laten bellen en mailen door 

coach en coördinator. Uit de evaluatie blijkt overigens dat het uitvalpercentage grotendeels veroorzaakt 
wordt door de drukke privé-levens van mensen. 

ROSA-leergang 11 en 12 

De indeling van deelnemers in coachgroepen was deze leergang naar interessegebied en niet regio
naal. Vanwege het grote aantal deelnemers waren er 5 coachgroepen: Kennismaken, Lokaal bestuur, 
Afdelingjgewest, Landelijk/Internationaal, combinatiegroep Lokaal bestuur & Afdeling/gewest. Dit 
experiment is ontstaan door de vraag uit het campagneteam om campagnevrijwilligers een opleidings
plek te bieden. Het aanbod van de ROSA-leergang bestaat uit politieke inhoud, praktijk & organisatie 
en vaardigheden. Bij ieder thema is een bijpassend aanbod aan trainingen en workshops. Het staat 

iedere deelnemer vrij om van deze thematische clustering af te wijken en een eigen 'zap'-programma 
samen te stellen. 
De leergang wordt door de deelnemers goed gewaardeerd. Veel ROSA-leergangers worden daadwerke-
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lijk actief in afdelingsbesturen en opvallend veel oud-ROSA-leergangers waren kandidaat voor de 

gemeenteraad. 

ROSA-leergang 13 

Deze leergang is uitgevallen vanwege de verkiezingen voor de Tweede Kamer 2002. 

ROSA-leergang 14 
Sinds 15 mei 2002 heeft de PvdA erg veel nieuwe leden geworven. Opvallend veel van deze nieuwe 
leden wilden actiefworden binnen de PvdA. Het is dan ook niet vreemd dat er zeer veel belangstelling 

was voor de ROSA-leergang die in september 2002 van start ging. Ruim 175 personen hadden zich 
ingeschreven. Terugkijkend op de vijf bijeenkomsten van de ROSA-leergang 14 kan in ieder geval 
geconstateerd worden dat het werven van nieuw kader goed functioneert. Veel van de ROSA-leergan
gers zijn na afloop actief geworden in de partij, hetzij als bestuurslid van een afdeling of gewest, hetzij 
als nieuw raadslid, of bijvoorbeeld als actief lid van het Multi-etnisch Vrouwen netwerk. 
Uit de evaluatieformulieren van de afgelopen leergang blijkt dat de coachronde als erg belangrijk wordt 
ervaren. Een ervaren PvdA-er begeleidt de leergangers bij hun activiteiten in de eigen afdeling en maakt 

hen wegwijs binnen de PvdA. 

ROSA-leergang 15 

Dit najaar is ROSA-leergang 15 van start gegaan met 280 deelnemers. 

1.14.2. Wibaut-leergang 
De Wibaut-leergang is voor leden die kandidaat zijn voor de gemeenteraad. Het accent ligt op de loka
le politiek; daarnaast is er ook aandacht voor landelijke en internationale onderwerpen die invloed heb
ben op de lokale situatie. De leergang is een leertraject die kandidaat-raadsleden wegwijs moeten 
maken in de lokale politiek: hoe bedrijf je politiek met een sociaal-democratische achtergrond? Hoe 
draag je als raadslid bij aan een sterke en sociale samenleving? Wat betekent het om volksvertegen
woordiger te zijn? Specifieke aandacht is besteed aan de invoering van het dualisme, waarbij de nadruk 

voor fracties komt te liggen op het controleren van het collegebeleid, het uitzetten van de grote lijnen 

en het vertegenwoordigen van burgers. 
Op zes bijeenkomsten zijn ruim 150 kandidaat-raadsleden getraind door ervaren partijgenoten en pro
fessionele trainers. De onderdelen van de leergang waren: politieke inhoud, praktijk & organisatie en 
training in vaardigheden. Daarnaast hebben de kandidaten diverse opdrachten gekregen die zij 
moesten uitvoeren in hun gemeente. 

1.14.3· Wethoudersleergang 
Na de gemeenteraadsverkiezingen is voor PvdA-wethouders de Wethoudersleergang gestart. Leidraad 

was de veranderende omgeving van de wethouder tegen de achtergrond van de dualisering. De metho
diek, die werd gekozen, betrof een traject van een serie vrijdagen waarop de wethouders een combina
tie van theorie, praktijk oefeningen (rollenspelen en opdrachten) en persoonlijke support (intervisie) 

kregen aangebonden. De leergang duurde tot juni 2003 en besloeg totaal 7 vrijdagen, exclusief het 
startweekend. Er deden 25 (meest nieuwe) wethouders aan mee. 

De dynamiek van de dualisering werd door de deelnemers in het startweekend in juni 2002 niet direct 
gezien als een groot afbraakrisico voor hun positie. De meeste wethouders waren net gestart; sommi
gen waren hiervoor raadslid, anderen kwamen van 'buiten' de raad. Door hun ervaringen met de raad 
en hun eigen fractie kwam een groeiende vraag naar hoe hiermee om te gaan. 

1.14.4. Op Maat 
Op Maat 2001 

In 2001 hebben ca. 10 fracties en afdelingsbesturen gebruik gemaakt van het Op Maat trainingen-aan
bod. Vooral de teambuildingstrainingen en presentatietrainingen zijn in trek. Na een uitgebreide intake 
door de afdeling O&P en een gesprek met de speciaal aangezochte trainer wordt op maat een trainin

gen samengesteld. 

44 



In het najaar hebben slechts 3 fracties en afdelings-en gewestbesturen gebruik gemaakt van dit aan

bod. Dit is vergelijkbaar met 4 jaar geleden. Aan de vooravond van een nieuw politiek seizoen wordt er 
niet meer geïnvesteerd in teambuilding. 

Op Maat 2002: Teambuilding 
Het verkiezingsjaar stond in het teken van de opbouw van gemeenteraadsfracties. Ruim 20 fracties 

hebben gebruik gemaakt van het aanbod om met de fractie de ambities, kwaliteiten en doelen te door
lopen. Na een uitgebreide intake door de afdeling O&P en een gesprek met de speciaal aangezochte 

trainer wordt op maat een trainingen samengesteld. 
Vaak werd dit in een weekend al afgerond in een werkplan voor de komende jaren of werd later door 
het fractiebureau een voorstel gedaan voor een werkplan. De fracties en individuele leden hebben via 
deze gerichte vorm van teambuilding (elkaar beter leren kennen via inhoudelijke doelen en processen) 
geleerd zich ook beter te profileren, zowel binnen als buiten de raad. 

Trajecten 
Nieuw in 2002 was dat gemeenteraadfracties door problemen in de fractie een 'traject ingingen'. Een 

workshop of een dag is voor groepsprocessen vaak niet voldoende. Met enkele fracties, en soms indivi
duele fractieleden, zijn trainers meerdere dagen aan de slag geweest om de fractie(leden) ook structu

reel politiek slagvaardiger te laten opereren. 

1.15. Vrijwilligers in de politiek 
In het kader van het internationaal Jaar van de Vrijwilligers is op 8 september 2001 in samenwerking 
met de Nederlandse Organisatie Vrijwilligers en de opleidingscentra van het CDA, D66, Groen Links 

en de VVD een bijeenkomst georganiseerd over politiek en vrijwilligerswerk. In drie debatten: 'Lokale 
politiek moet een zaak van vrijwilligers blijven', 'Jongeren krijgen geen plaats in de politiek' en 
'Politieke partijen blijven altijd' werd het thema bediscussieerd. 

Daarnaast heeft de PvdA in verschillende workshops aandacht gevraagd voor het thema 'De PvdA als 

vrijwilligersorganisatie'. Opvallend is dat zowel het actieve kader als de burgers politieke partijen in 
eerste instantie niet zien als een vrijwilligersorganisatie, terwijl de vrijwilligers de ruggengraat zijn van 

de democratische ledenorganisatie. 
In het kader van de verkiezingscampagne is een specifieke wervingscampagne voor vrijwilligers opge
zet, met als eindresultaat dat meer dan 250 vrijwilligers (buiten het reguliere kader) actief zijn gewor
den in de campagne. Voor deze vrijwilligers zijn ook verschillende campagnetrainingen georganiseerd. 

1.16. 1 mei viering 
In 2001 was er geen landelijke 1 mei viering. Lokale afdelingen werden aangemoedigd om 1 mei te vie
ren en Ruud Koole bezocht verschillende afdelingen. In 2002 stond de viering in het teken van de 
naderde Tweede-Kamerverkiezingen en werd de landelijke 1 mei voering gehouden in Maastricht. 

In 2003 werd de landelijke viering georganiseerd in samenwerking met de afdeling Leiden. In de mid
dag waren er allerlei inloop-activiteiten voor leden en belangstellenden en in de avond traden Ruud 
Kooleen Wouter Bos op in een arena. 

45 



2. De PvdA als ideeënpartij 

Het partijbestuur heeft zich ingezet om de PvdA een krachtige 'ideeënpartij' te laten zijn, waarin inhou
delijke discussies over maatschappelijke vraagstukken in alle openheid worden gevoerd tussen alle 
geledingen in de partij en met mensen en groeperingen van buiten de partij. Door deze discussies wil 
de PvdA midden in de samenleving staan en is zij herkenbaar aan de eigen sociaal-democratische 
opvattingen, die op basis van dezelfde idealen worden vertaald in nieuwe ambities. Met deze idealen 
en ambities wil zij niet alleen proberen zoveel mogelijk kiezers te bereiken, maar ook een bijdrage leve
ren aan een rechtvaardige samenleving. 

2.1. Het Kenniscentrum 

Het Kenniscentrum was in 2001 en 2002 van wezenlijk belang voor de partij als krachtige 'ideeënpar

tij'. Bij de oprichting van het Kenniscentrum in 1999, zijn de doelstellingen als volgt gedefinieerd: 
entameren en bevorderen van discussie in de partij en daarbuiten over de agenda voor de toe
komst, en daarmee het mede bepalen van die agenda; 
kennis en ervaring van leden meer mobiliseren en inzetten voor de partij; 
het bevorderen van synergie binnen de partij door bestaande kennis bij elkaar te brengen en net
werken en personen met elkaar te verbinden; 
voeding van de Tweede-Kamerfractie en andere partijbesluitvorming als het verkiezingsprogramma, 
het congres of lokale politiek. 

Het Kenniscentrum bestaat uit 6 kenniscentra: Ruimte & Milieu, Sociaal-Economisch-Financieel, 
Binnenland & Justitie, Zorg & Welzijn, Onderwijs & Cultuur en Buitenland. 

In 2001 en 2002 werden de netwerken en de expertises van het Kenniscentrum veelvuldig ingezet in 
het kader van het voorbereidingstraject voor de gemeenteraads- en Tweede-Kamerverkiezingen in 
2002. Zo leverde het Kenniscentrum een belangrijke beleidsinhoudelijke en organisatorische bijdrage 
aan het verkiezingsprogramma en later de campagne. 
Drie secretarissen (één per twee Kenniscentra) en een administratief medewerkster coördineren het 
Kenniscentrum in nauw overleg met het partijbestuur en de directeur. Zij hebben contact met zowel de 

leden als met de fractie. Zij organiseren de bijeenkomsten en stellen de agenda van de betreffende 
kenniscentra vast. 

Het Kenniscentrum vaardigde per Kenniscentrum twee tot drie afgevaardigden af naar het Politiek 
Forum. Deze Forumleden waren veelal actieve Kenniscentrumleden en hebben steeds een bijzondere 

bijdrage geleverd aan de discussies tijdens en voorafgaand aan het Politiek Forum. 

2.1.1. Activiteiten en bijeenkomsten 2001 

Alle Kenniscentra: 
De ldeeëntrein, vier brainstormsessies met de verkiezingsprogrammacommissie; leden en andere 

belangstellenden werden uitgenodigd mee te denken en mee te praten over het nieuwe PvdA-verkie
zingsprogramma. 
Kennisquiz tijdens de Open Dag in de Tweede Kamer: test uw kennis van de partij en de politiek. 

Open dag voor nieuwe leden. 
Kenniscarrousel tijdens het voorjaarscongres: doorlopend politiek café, diverse workshops, kennis

quiz. 



KennisCafé: een politiek café waarin maatschappelijke organisaties, deskundige 

Kenniscentrumleden, politici en kandidaat-Kamerleden met elkaar spraken over het verkiezingspro
gramma. 

2.1.1.a. Binnenland en Justitie 
Actieve leden: kennismakingsbijeenkomst voor leden die een actieve bijdrage wensten te leveren op 

Binnenland & Justitie. Een aantal maatschappelijke problemen werd verkend om deze vervolgens te 
voorzien van een analyse en oplossingen. Belangrijkste onderwerpen waren: juridisering, moderni

sering en interactief beleid. 
Werkgroep democratisering: werkgroep die een aantal (wetenschappelijke) bijdragen heeft geleverd 
over staatkundige vernieuwing en de modernisering van de monarchie. 
Werkgroep vreemdelingenbeleid: e-mailgroep, die door middel van het sturen van reacties via de mail, 
discussies op gang houdt over het huidige vreemdelingenbeleid. De groep is in 2001 driemaal bij

eengekomen om een poging te wagen voor het schrijven van een advies. Uiteindelijk besloot de 
groep simpelweg per mail met elkaar te blijven discussiëren. 
Conferentie 'De moderne overheid': conferentie met mensen uit het maatschappelijk middenveld en 

politici over hoe de overheid effectiever, doelmatiger en consumentgerichter kan en moet gaan wer
ken. 
Vijf maal veiligheid: project waarbij vijf steden (alle beginnend met een 'v') werden verkend. Wat 
waren de goede initiatieven op het gebeid van veiligheid? Welke initiatieven zouden door andere 

gemeenten overgenomen kunnen worden? Alle initiatieven zijn gebundeld in het pamflet 'Vijf maal 
veiligheid' en is aangeboden aan fractievoorzitterMelkertop een gelijknamige bijeenkomst in 

Nijmegen. 

2.1.1.b. Socicaai-Economisch-Financieel 
Toekomst van de Arbeid: een traject waarin leden van het Kenniscentrum belangrijkste knelpunten op 
het gebied van arbeidsmarktbeleid konden aangeven. De input van deze bijeenkomsten werd 
gebruikt voor de bundel 'Toekomst van de arbeid: werk in uitvoering' door vier fractiewoordvoer
ders. Tien bijeenkomsten werden georganiseerd in diverse steden, zodat iedereen mee kon doen in 

dit traject. 
Werkgroep MKB: groep geïnteresseerden die eens in de zoveel tijd bijeenkomt om de PvdA van 
adviezen te voorzien over het midden- en kleinbedrijf. 
Netwerk sociale zekerheid: leden van het Kenniscentrum die allen werkzaam zijn in de sociale zeker

heid bediscussiëren eens in de twee maanden actuele kwesties met de woordvoerders uit de 
Tweede-Kamerfractie. 

Plan van de Arbeid: vervolg op het traject Toekomst van de Arbeid. Na een startconferentie werd in 
kleine werkgroepen in vier verschillende regio's voorstellen voor korte en lange termijn bediscussi
eerd die moeten leiden tot het 'Plan van de Arbeid'. 

2. 1.1.c. Buitenland 
lifrika-EU Project: in samenwerking met de Evert Vermeer Stichting (EVS) en de Eurodelegatie werd in 
2000 een viertal scenario's geschreven over Afrika en de EU, gevolgd door een beleidsnotitie in het 

najaar. In het voorjaar van 2001 werd hierover op een drietal regionale conferenties verder gediscussi
eerd. 
De werkgroep Duitsland-Nederland heeft een aantal bijeenkomsten gehad alvorens zichzelf bij gebrek 
aan actuele kwesties, op te heffen. 
De werkgroep Indonesië is werkzaam gebleven middels diverse vergaderingen. 

Bijeenkomst over privatisering en liberalisering i.s.m. Eurodelegatie en Tweede-Kamerfractie. 
London Fellowship: in samenwerking met het Policy Networkin Londen en het internationaal secreta
riaat is er een stageproject in het leven geroepen. Dit jaar is een stagiair namens de PvdA naar 

Londen gegaan. Het takenpakket van deze stagiair bestond uit zowel praktische werkzaamheden 
aldaar, als inhoudelijk onderzoek. Dit jaar was het thema: Europese Defensie. 

Commissie Internationale Vraagstukken (CIV): een nieuwe commissie werd in het leven geroepen ter 
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vervanging van de vroegere commissie buitenland. Deze nieuwe commissie opereerde onder de 
vlag van het Kenniscentrum en richtte zich het eerste jaar op het schrijven van een notitie over glo
balisering, dat vervolgens als basis diende voor een discussietraject in het Kenniscentrum. 
Daarnaast was er in de commissie, waar specifiek getracht is jongeren bij de inhoudelijke discussie 
te betrekken, ruimschoots aandacht voor de actualiteit. 
Naar aanleiding van de aanslagen van 11 september en de daarop volgende militaire acties in 

Afghanistan is een discussieavond georganiseerd. 
Het Kenniscentrum was betrokken bij de Eurofestatie van de Eurodelegatie en bij workshops tijdens 

het Europa festival. 
Er werd een begin gemaakt met een project rondom de Europese Conventie. 

2.1.1.d. Onderwijs a( Cultuur: 
Onderwijsachterstanden en VVE, waarin afgevaardigden uit het lokaal bestuur en uit het maatschap
pelijk middenveld in een digitale discussie werkten aan beleidsaanbevelingen voor de fractie en de 
partij. Hun pamflet 'Twintig Punten! Onderwijskansen in de Voor- en Vroegschoolse Educatie' werd 
aangeboden aan de staatssecretaris OCW en aan de fractiewoordvoerder op dit terrein. 
Discussietraject Kunt u me de weg naar Hameien vertellen? Over de doorstroomroute VMBO-MBO
HBO, een vervolg van de behandeling van dit onderwerp tijdens de onderwijsconferentie van mei 

2000. Een brede groep deskundigen - het uitvoerende veld, de managers en de beleidsmakers
spraken over kansen en valkuilen in de doorstroming van VMBO naar MBO en HBO. 
Werkgroep Kinderopvang; managers, beleidsmakers, bestuurders en het uitvoerende veld kwamen 

bijeen voor advisering van de partij over de ontwikkelingen binnen het brede terrein van 
Kinderopvang. Vanuit het perspectief van de combinatie van arbeid en zorg, maar ook vanuit het 

perspectief van het kind en het perspectief van de ouders en de ondernemer werd gekeken naar de 
gevolgen van de invoering van de WBK. 
Projectgroep Kenniseeuw; in een aantal bijeenkomsten werd met geïnteresseerde partijleden (o.a. 
digitaal) gediscussieerd over dit brede thema. Er werd contact opgenomen met lnfodrome en Het 
Expertise Centrum over verdergaande samenwerking in de organisatie van publieksbijeenkomsten 

en expertmeetings op dit terrein. Uiteindelijk werd besloten af te zien van de organisatie van een 
eigen bijeenkomst, vanwege het hoge aantal soortgelijke initiatieven binnen andere organisaties en 
instellingen. 
Onderwijs a( Autonomie; op initiatief van een werkgroep van een drietal kenniscentrumleden werd 
een expertmeeting georganiseerd n.a.v. een discussiestuk. De reacties werden verwerkt in een ver

slag en ter advies aangeboden aan de fractie. 
STOP Tweedeling Onderwijs PvdA; op initiatiefvan een lid van het Kenniscentrum werd een e-group 

opgezet over tweedeling in het onderwijs. Hoe kunnen ouders met een smalle beurs de schoolgang 
van hun kinderen tot 16 jaar bekostigen. Is er behoefte aan extra ondersteuning? Wat kan de over

heid, de school, het gemeentebestuur daar aan doen? De fractiewoordvoerders op dit terrein lieten 
zich adviseren en discussieerden mee. 
Discussietraject rondom PvdA Cultuurnota Logica brengt je van A naar B in 5 grote steden. 

Is dit alles?, debattenreeks over studiefinanciering i.s.m. PvdA Tweede-Kamerfractie, plaatselijke 
PvdA-afdelingen. Tijdens de debatten in zes studentensteden ging Tweede-Kamerlid Peter 

Rehwinkel met studenten in debat over de toekomst van onder andere de studiefinanciering, de 
financiële positie van studenten, de tegemoetkoming studiekosten en de OV-Studentenkaart. 

Studenten en andere geïnteresseerden werden uitgenodigd aan deze debatten deelnemen. 

2.1.1.e. Ruimte a( Milieu 
Presentatie van de nota Wonen in de 21ste eeuw van de commissie-Aiders, gevolg door discussiebij
eenkomst en lokale follow-ups. 
Oprichting van werkgroep Duurzame Technologie i.s.m. Landelijke Werkgroep Milieu en Energie 

(LME) van de PvdA ter voorbereiding notitie en conferentie 
Herstart traject Plattelandsontwikkeling. 
Vijfde Nota Tour: i.s.m. Tweede-Kamerfractie en het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) een reeks 



regionale discussiebijeenkomsten over de 'ins' en 'outs' van de vijfde nota ruimtelijke ordening. 

Wat houdt het in? Wat zijn de gevolgen in de specifieke regio's en in het dagelijks werk van mensen 
in de sector? Welke visie heeft de PvdA? 
Commissie Vijfde Nota: naar aanleiding van het verschijnen van de vijfde nota en als uitvloeisel van 
de Vijfde Nota Tour, kreeg een commissie opdracht een PvdA-visie op de Ruimtelijke Ordening in 
het algemeen en de vijfde nota in het bijzonder te schrijven. 
Presentatie nota Open Land, Groene Steden: het breed uitgemeten en goed ontvangen rapport van 
de commissie-Peper (in februari 2002 gevolgd door een grote afsluitende conferentie). 

De Werkgroep Luchtvaart ging in 2001 door met haar discussies over de luchtvaart. 
In samenwerking met de LME werd een excursie naar de Rotterdamse haven georganiseerd. 
PvdA Groene Week: in het kader van de campagne werd in december een week volledig in het teken 
van natuur en milieu gezet: werkbezoeken, discussies en dergelijke. 
Bijeenkomst over Biodiversiteit i.s.m. de Eurodelegatie. 

2. 1. 1j Zorg a( Welzijn 
Kinderopvang en VVE: Gezien de onduidelijke positie van deze onderwerpen (OCW enjofVWS) wer
den ook de leden van het Kenniscentrum Zorg & Welzijn betrokken bij de werkgroep 

Onderwijsachterstanden en VVE en de werkgroep Kinderopvang. 
LEGA: debattenreeks. Samenwerkingsproject met de fractiewerkgroep drugsbeleid en het 
Nederlands Debat Instituut. Aan de hand van een discussienotitie werd in vier regionale bijeenkom

sten (op 3, 10 en 24 november en 1 december) gediscussieerd met partijkader, leden en het maat
schappelijke middenveld over de !egalisering van drugsbeleid. De uitkomsten van deze discussies 
zijn in een verslag aangeboden aan de fractiewoordvoerder en het partijbestuur. 
Maatschappelijke participatie a( Vrijwilligersbeleid. Initiatiefvan leden ontstaan tijdens agendazettende 

bijeenkomst van het Kenniscentrum. Deze werkgroep heeft verschillende discussies georganiseerd 
over de PvdA als vrijwilligersorganisatie en over (lokaal) vrijwilligersbeleid voor lokale en provinciale 
bestuurders. Daarnaast heeft de werkgroep met succes gelobbyd voor een paragraaf over vrijwilli

gersbeleid in het verkiezingsprogramma. 
Discussietraject Zorgstelsel; i.s.m. de Werkgroep Patiënt Centraal werd met leden, politici, managers, 
uitvoerders, beleidsmakers en andere belangstellenden gewerkt aan een stevige PvdA-visie op het 
terrein van de herzieningen in de zorgsector. Resultaten zijn na een aantal regionale bijeenkomsten, 
schriftelijke consultatie, telefonisch contact met leden, en expertmeetings samengevat in de fractie

nota 'Beter Worden' (i.s.m. het Kenniscentrum) en een concept-motie aan de partij. Tijdens het 
voorcongres werd deze motie geamendeerd. De aangepaste motie werd aangenomen tijdens het 

partijcongres. 
Zorg en opvang van dak- en thuislozen, waaronder zwerfJongeren en psychiatrische patiënten. Debat 
met leden en belangstellenden onder leiding van de fractiewoordvoerder. 
Huiselijk geweld. Hoe omvangrijk is het? Hoe effectief is het bestaande beleid en zijn er op dat punt 

nog verbeteringen nodig én te bedenken? Debat met leden en belangstellenden onder leiding van 

de fractiewoordvoerder. 
Normatieve vraagstukken rond medische biotechnologie; expertmeeting ter ondersteuning en ter advi
sering van de fractiewoordvoerders. Op welke wijze kan hier binnen de PvdA en het sociaal-demo

cratisch gedachtegoed vorm aan worden gegeven? 

2.1.2. Activiteiten en bijeenkomsten 2002 

2.1.2.a. Binnenland (?(justitie 
Bijeenkomst in Nijmegen: debat tussen Ad Melkerten Paul Rosenmöller. 
Maatschappelijk Forum over Veiligheid in Dordrecht. 
Bijeenkomst Kerngroep Binnenland & Justitie. 
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2.1.2.b. Buitenland 
Bijeenkomst Zimbabwe in Amsterdam; debat in De Balie naar aanleiding van de presidentsverkie
zingen in Zimbabwe. 
In het voortraject naar de Europese Conventie is i.s.m. het Internationaal Secretariaat een reeks 
debatten georganiseerd over kwesties die in de Conventie aan de orde dienden te komen. 

Europa-dag: groot debat in Nieuwspoort over uitbreiding van de Europese Unie, aansluitend in 3 
aparte delen discussie over sociaal model Europa, EU in de wereld en democratisering. 
Fellowship stagiair; het Kenniscentrum startte in samenwerking met het Britse Policy Networkeen 
uitwisselingsproject voor een stagiair. Kandidaten werd gevraagd een onderzoeksvoorstel te doen 
voor een vergelijkend onderzoek naar Nederland en Groot-Brittannië op een van de volgende the

ma's: E-Government, Europese Defensie, Kenniseconomie, Sociaal Beleid, Publiek-Private 
Samenwerking, (Transport, Gezondheidszorg en Onderwijs). De uiteindelijk gekozen kandidaat 
deed een onderzoek naar de European Defence lndentity en hij draaide hij mee in de organisatie van 
het Policy Networken dan met name in het beheer van de website. 

Discussie over het standpunt van de PvdA over kwestie Irak; i.s.m. het Internationaal Secretariaat is 
een openbare discussiebijeenkomst georganiseerd over de kwestie Irak in Den Haag. De inleiding 
van deze bijeenkomst werd verzorgd door Fuad Hussein, politicoloog en directeur van het Middle

East Bureau. Bert Koenders, Buitenland woordvoerder van de Tweede-Kamerfractie reageerde en 
lichtte het standpunt van de fractie toe. De discussie stond onder leiding van internationaal secreta
ris Alvaro Pinto Scholtbach. 
Debat, georganiseerd in samenwerking met 'Risq', over kwestie Irak. Het debat vond plaats in De 
Rode Hoed te Amsterdam. Wouter Bos opende de avond, gevolgd door een lezing van Dr. Faleh 

Abdul Jabar (Irak-specialist en onderzoeker aan de Londen University over de Iraakse oppositie en 
de weg naar het post-Saddam tijdperk): 'Irak: van paria-staat naar democratie'. Deze lezing werd 

gevolgd door 'Irak en de internationale veiligheid', door Eric Rouleau (voormalig Frans top-diplo
maat en gerenommeerd Midden-Oosten specialist en publicist o.a. in Le Monde, Foreign Affairs) 

over strategie en keuzes van de internationale gemeenschap inzake het Irak van Saddam Hussein. 
Na elke lezing gingen politici van de PvdA, Groenlinks en het CDA met elkaar en de zaal in debat. 

2.1.2.c. Onderwijs (]{ Cultuur 
Maatschappelijk Forum over Onderwijs in Den Haag. 
Ondersteuning diverse botturn-up activiteiten (afdeling Maastricht, advertentie Metro 7 december). 

2.1.2.d. Ruimte (]{Milieu 
Vergaderingen commissie Natuur & Landschap. 
Project Open land, groene steden; de projectgroep schreef een adviesrapport naar aanleiding van de 
vijfde nota, afgesloten met een grote bijeenkomst in Nijmegen. 

2.1.2.e. Sociaal-Economisch-Financieel 
Kenniscafé tijdens het congres in Amsterdam. 
Bijeenkomst Netwerk Sociale Zekerheid. 

2.1.2.j Zorg (]{Welzijn 

so 

Workshop Kansen (]{mogelijkheden lokaal vrijwilligersbeleid tijdens het CLB-festival te Arnhem, geor

ganiseerd door de werkgroep maatschappelijke participatie van het Kenniscentrum. 
Workshop Actuele ontwikkelingen kinderopvang tijdens het CLB-festival te Arnhem. Waar willen we 

naartoe met de kinderopvang, de peuterspeelzalen, de tussenschoolse en de naschoolse opvang? 
PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer ging hierover in gesprek met raadsleden, wethouders en andere 

belangstellenden. 
Maatschappelijk Forum over Zorg in Groningen. 



In het kader van de campagnes van 2002 (gemeenteraad en Tweede Kamer) zijn door het 
Kenniscentrum de volgende activiteiten georganiseerd: 

Lezing Progressie als traditie door Ad Melkertin Paradiso te Amsterdam. 
Opzet en organisatie van de jongerencampagne; o.a. activiteiten op Koninginnedag, 5 mei en het 
ontwerpen en vervaardigen van campagnemateriaal en drukwerk voor de doelgroepcampagne. 
0 pzet en organisatie van de ouderencampagne, waaronder de organisatie van de PvdA-stand op 

de 50+ beurs te Utrecht. 

2.1.3. Van Kenniscentra naar Kenniscentrum 
Het Kenniscentrum wil bijdragen aan de organisatorische en programmatische vernieuwing die de 

PvdA heeft ingezet. De PvdA moet een krachtige ideeënpartij zijn, waarin inhoudelijke discussies over 
maatschappelijke vraagstukken in alle openheid worden gevoerd tussen alle geledingen in de partij en 
met mensen en groeperingen van buiten de partij. 
Begin 2002 is het Kenniscentrum gestart met een nieuwe werkwijze. Dit was noodzakelijk omdat het 
lidmaatschap van de Kenniscentra verwachtingen wekte, die in de praktijk niet realiseerbaar bleken. 

Organisatorisch is het nieuwe Kenniscentrum ondergebracht bij de WBS. 
Inhoudelijk zal het Kenniscentrum zich primair richten op de door partijbestuur en Tweede-Kamerfractie 

geselecteerde specifieke kwesties. Uitgangspunt bij alle projecten van het Kenniscentrum is de ervaring 
van de burger (kiezer) in de samenleving. Hiervoor moeten de communicatielijnen kort en toegankelijk 
zijn. Via de website kan iedereen op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het 
Kenniscentrum, over actuele en lopende zaken, over verschenen rapporten en de agenda. Desgewenst 
kunnen ze ook reageren. In Pro & Contra worden alle PvdA-leden via een vaste rubriek op de hoogte 

gehouden. Uitkomsten van projecten en discussies worden ter kennisgeving aangeboden aan het partij
bestuur, de fractie en indien gewenst aan specifieke media, zoals vaktijdschriften of dagbladen. 

Het Kenniscentrum zal zich- in samenwerking met andere partij- en neveninstellingen-bij alle werk
zaamheden richten op: 

leden en daarbij deelname uitlokken en belangstelling zoveel mogelijk honoreren 
potentiële kiezers en sympathisanten 

maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. 

Het Kenniscentrum functioneert in een samenwerkingsverband met de Wiardi Beekman Stichting 
(WBS) en beoogt nadrukkelijk de PvdA als kennispartij verder vorm te geven. De volgende uitgangs
punten zijn daarbij van belang: 

continuïteit in opzet en missie (partijvernieuwing) 
bijdragen aan (kennis)netwerkvorming 

inhoudelijke inbreng 
'landing' van resultaten 
zichtbaarheid van activiteiten 

geïnteresseerde leden mogelijkheden bieden voor participatie 
maar ook over de grens van de partijorganisatie heen kijken. 

2.1.J.a. Het dagboek 
Het Kenniscentrum wil het debat voeren en nieuwe ideeën opdoen op die plekken waar de maatschap
pelijke problemen zich voordoen én waar met behulp van ervaringskennis en expertise oplossingen 
gevonden kunnen worden. Een van de nieuwe Kenniscentrumprojecten is het dagboek. In het dagboek 

gaat het Kenniscentrum steeds voor een periode van drie maanden een wijk of regio volgen. Op de 
website leveren actieve burgers, bestuurders en organisatoren bijdragen over innovaties en ergernis
sen; met een weerslag in de echte wereld door directe confrontaties te organiseren en verbeteringen in 

gang te zetten. Regelmatig wordt per buurt of regio gewisseld en een en ander wordt in nauwe samen
werking met contactpersonen ter plaatse georganiseerd. Doel: inzicht in lastige vraagstukken in kwets

bare gebieden; leren van best practices; veranderingen in gang zetten. 
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Dagboek Malburgen 
Van maart tot september zijn verschillende activiteiten georganiseerd in Malburgen, een typische her
structureringswijk in Arnhem. In de vorm van een detective is geprobeerd de Malburgse problematiek 
te vangen. Naast gesprekken met bewoners, ambtenaren, instanties en winkeliers in de wijk zijn twee 

grotere bijeenkomsten georganiseerd: 
-Wouter Bos en Joanneke Kruijsen brachten een werkbezoek aan Malburgen; 
-in de spiegeltent in Malburgen werd een ontbijt-café georganiseerd over herstructureringswijken, met 
buurtbewoners, politici en mensen uit de volkshuisvesting. Deze bijeenkomst werd afgesloten met een 
'Meer Rood op Straat' campagne. Hiervoor werd een PvdA-krant over Malburgen gemaakt met een 
overzicht van alle bevindingen en acties in het dagboek project. Deze krant is huis aan huis in 

Malburgen verspreid. 
Alle activiteiten zijn vastgelegd op de website van het Kenniscentrum. Ter afsluiting is een slotdocu
ment gemaakt met conclusies en aanbevelingen. 

Dagboek de Kempen 
Van oktober 2003 tot februari 2004 wordt het dagboek verzorgd vanuit De Kempen in Noord-Brabant. 
Centraal staan vraagstukken van plattelandsontwikkeling en leefbaarheid in de kleine kernen. Het dag
boek vormt een instrument voor de ontwikkeling van een samenhangend plattelandsbeleid binnen de 

PvdA- lokaal, provinciaal en op landelijk niveau. Het dagboek moet niet een vijfde nota ruimtelijke 
ordening produceren, maar van onderop lessen formuleren en een visie op het platteland schetsen. 

Burgers, bestuurders, partijleden, experts en politici zullen in de drie maanden regelmatig bij elkaar 
komen en intensief input leveren voor de website. Tegelijkertijd met de start van het dagboek zal ook 
de nieuwe website van Regionaal Steunpunt de Kempen de lucht ingaan. Zes inhoudelijke thema's 
passeren de revue: leefbaarheid, wonen, economie, landbouw, toerisme, natuur en milieu, voorzienin
gen en burger en bestuur 
Per thema wordt een digitale discussie op het dorpsplein gevoerd, verschijnen digitale bijdragen in het 
dagboek en optioneel: een detective, een foto-essay, een artikel, een bijeenkomst in de Kempen of een 

debat op het KennisfestivaL 

2.1.J.b. De nieuwe schoolkwestie 
Er is veel aan de hand in het onderwijs: te weinig leraren, de problemen in het VMBO, de onderwijs
achterstanden van nieuwkomers, te veel leerlingen die voortijdig het onderwijs verlaten, de schaal
grootte van onderwijsinstellingen, kritiek op basisvorming en studiehuis, de slechte staat van de 

schoolgebouwen. Tegelijkertijd zijn er stevige politieke pretenties op het gebied van de kennisecono
mie. De PvdA is lange tijd verantwoordelijk geweest voor het onderwijsbeleid. Ze gaat nu te rade bij 

ervaringsdeskundigen en experts over de staat van ons onderwijs. Het Kenniscentrum gaat in gesprek 
met onderwijzers, leerlingen, ouders, (lokale) politici en beleidsmakers om erachter te komen hoe de 

PvdA een antwoord kan geven op de belangrijkste problemen in het onderwijs. 

Voortijdig school verlaten en jeugdwerkloosheid 

Op 13 mei 2003 organiseerde het Kenniscentrum een expertmeeting in samenwerking met de Tweede
Kamerfractie over oorzaken van voortijdig schoolverlaten en de gevolgen voor de kansen op de 

arbeidsmarkt. Een aantal deskundigen uit de praktijk- zowel op het gebied van het onderwijs als de 
arbeidsmarkt- bespraken de problemen en mogelijke oplossingen. Daaraan voorafgaand had een digi
tale discussie plaats op de website van het Kenniscentrum, waaraan een groot aantal ervaringsdeskun
digen en wetenschappelijke experts een bijdrage leverden. Hun analyses en opinies leverden tezamen 

een kloek digitaal boek op. 

Spreidingsbeleid & vrije schoolkeuze 

Op 16 juni 2003 organiseerde het Kenniscentrum in samenwerking met de afdeling Nijmegen een 
maatschappelijk forum (een debat tussen experts en professionals en met politiek geïnteresseerden) 

over segregatie en spreidingsbeleid in het onderwijs. Peer Schepers (KUN) verdedigde de stelling dat 
het ontstaan van zwarte scholen een groot probleem vormt; Zeki Arslan (FORUM) dat harde maatre-
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gelen nodig zijn om etnische segregatie in het onderwijs tegen te gaan; Geert van Rumund (wethouder 

onderwijs te Nijmegen) dat de politiek het tegengaan van etnische segregatie in het onderwijs niet 
over kan laten aan ouders en scholen. Het debat werd geleid door Ruud Koole. 

Netwerk Onderwijswethouders 
In samenwerking met het Centrum voor Lokaal Bestuur organiseerde het Kenniscentrum een bijeen

komst op 10 oktober 2003 met wethouders onderwijs van de PvdA over sociaal-democratische onder
wijspolitiek. Sjoerd Karsten van het SCO Kohnstamm Instituut verzorgde een inleiding over de hoofd
lijnen van het onderwijsbeleid en de belangrijkste problemen in het onderwijsveld. Mariëtte Hamer gaf 

een inzicht in de opvattingen van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA over het onderwijsbeleid. De 
bijeenkomst stond verder in het teken van uitwisseling van ervaringen en opvattingen tussen lokale 

bestuurders; het verschil tussen de wereld van de kleinere gemeente en het nationale beleid vormde 

een kernthema. 

Detective VM BO school 
Van november 2003 tot februari 2004 organiseert het Kenniscentrum in samenwerking met de 
Onderwijswerkgroep in Rotterdam een detective op een VMBO in Delfshaven. Leden van de Tweede
Kamerfractie, gemeenteraadsfractie en deelgemeente werken intensief aan dit project mee. Zij bezoe
ken gedurende langere tijd een VM BO om beter geïnformeerd te raken over faal- en succesfactoren in 

het VMBO en tegelijkertijd inzicht te bieden in mogelijkheden en beperkingen van de politiek om de 
situatie in het onderwijs te beïnvloeden. 

2.1.J.c. De dilemma's van de commissie de Boer 
De Partij van de Arbeid heeft een periode van heftige politieke ontwikkelingen achter de rug, met enor
me electorale wisselingen en politieke onrust. Na de verkiezingsnederlaag van 15 mei 2002 ging de 
PvdA over tot bezinning op de oorzaken daarvan. De commissie Anderssen boog zich over organisatie 

en cultuur van de PvdA. De commissie De Boer analyseerde in De kaasstolp aan diggelen niet alleen de 
directe achtergronden van de verkiezingsnederlaag, maar schetste ook een aantallastige inhoudelijke 

dilemma's voor de Nederlandse sociaal-democratie. 
Inmiddels heeft de PvdA een buitengewoon electoraal herstel beleefd bij de verkiezingen van januari 

2003, maar de thema's en dilemma's van de commissie De Boer zijn ook na dit herstel nog actueel en 
vormen daarom de basis voor een aantal activiteiten en debatten die het Kenniscentrum in 2003 heeft 
georganiseerd. Vraagstukken van integratie spelen daarbij een belangrijke rol. Dat komt zowel tot 

uiting in de keuzes die zijn gemaakt bij het onderwijsproject als bij het Kennisfestival van 22 november 

2003. 

Integratie 
Eén van de meest besproken thema's van en sinds de verkiezingen van 2002 is het vraagstuk van 
immigratie en integratie. Aan de vraag in hoeverre het integratiebeleid is mislukt wordt inmiddels zelfs 
een parlementair onderzoek gewijd. De PvdA is na mei 2002 op zoek gegaan naar de oorzaken van het 

maatschappelijk onbehagen en probeert nu een nieuw antwoord op het integratievraagstuk te formule
ren. Het Kenniscentrum draagt hieraan bij door middel van gesprekken en debatten met allochtonen 

en autochtonen, ervaringsdeskundigen en experts. 

PvdA in de buurt 
Op 24 juni 2003 organiseerde het Kenniscentrum een maatschappelijk forum over de belangrijkste 
problemen in achterstandswijken. Aanleiding vormde het bezoek van leden van de Tweede
Kamerfractie van de PvdA aan een aantal achterstandswijken in Nederlandse steden. Op de in Utrecht 
gehouden bijeenkomst deden Tweede-Kamerleden verslag van hun bevindingen en gingen in discussie 
met bewoners en vertegenwoordigers van instellingen uit de buurten. Verschillende experts belichtten 

specifieke problemen, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting en criminaliteit. 
en segregatie in het onderwijs centraal (zie hierboven). 

53 



Kennisfestival 

Op 22 november 2003organiseert het Kenniscentrum een groots festival over de belangrijkste thema's 
van het rapport van de commissie De Boer met meer dan 40 debatten, lezingen en workshops op de 
Universiteit Leiden, in het Pieter de la Court gebouw. Naast speciale aandacht voor vraagstukken van 
immigratie en integratie richt het Kennisfestival zich onder het motto Nieuwe Kennis(sen) op de positie 
en rol van Nederland in Europa en de wereld, politieke en bestuurlijke vernieuwing, de hervorming van 
de publieke sector, economische politiek en de kenniseconomie, cultuurbeleid, het normen en waarden 
debat, de aanpak van criminaliteit, de beginselen van de PvdA, milieupolitiek en ruimtelijke ordening. 
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3· De PvdA als partij die midden in de 

samenleving staat 

De PvdA streeft ernaar om midden in de samenleving te staan doordat zij veelvuldig in contact treedt 
met individuele burgers en maatschappelijke organisaties, actief deelneemt aan het maatschappelijk 
debat, in eigen land en ook internationaal. De verkiezingen zijn daarbij belangrijke momenten, maar 
deze doelstelling geldt vanzelfsprekend ook voluit in periodes buiten de campagnes. 

In het eerste jaar van de termijn van dit partijbestuur is veel energie besteed aan een zorgvuldige en 
tegelijk krachtige voorbereiding van de verkiezingen in 2002, terwijl direct daarna de voorbereidingen 
voor de verkiezingen in 2003 begonnen. 

3.1. Campagnes 

3.1.1. Gemeenteraad en Tweede Kamer 2002 

Al in een zeer vroeg stadium, t.w. voorjaar 2000, zijn de eerste voorbereidingen gestart voor de cam
pagnes. In de loop van 2000 werd Dick Benschop aangezocht als campagneleider. Na de bestuurscri
sis in het najaar van 2000 werd Jan Marinus Wiersema gevraagd om, tijdelijk tot aan het congres in 
maart 2001, als campagnemanager Wim Kok, Ad Melker en Dick Benschop te ondersteunen. In het 
vroege voorjaar van 2001 werd Jacques Monasch aangezocht als definitieve campagnemanager. 
De campagneorganisatie bestond uit de Politieke Campagne Commissie (PCC) onder leiding van Dick 
Benschop met als leden Wim Kok, Ad Melkert, Jacques Monasch, Gerdi Verbeet, Riet van der Zedde en 

Susan Baart. Belangrijke adviseur van het PCC -en verantwoordelijk voor onderzoek- was Hans Anker. 
Zij waren verantwoordelijk voor de campagnestrategie. Het campagneteam was een relatief jonge 

ploeg mensen die van buitenaf had gesolliciteerd. Tevens werd een aantal medewerkers die reeds werk
zaam waren op het partijbureau opgenomen en werd een aantal andere medewerkers gevraagd om 
naast hun reguliere werk campagnetaken te vervullen. In het najaar van 2001 kwam de organisatie 

goed op stoom. 

De campagneaanpak had een zogenaamde 2-in-1 strategie en trachtte een verbinding te leggen tussen 
de gemeenteraads-en Tweede-Kamerverkiezingen. Nieuw onderdeel was het zogenaamde Get Out the 

Vote; op basis van een gedegen analyse van de vorige verkiezingsuitslagen werd getracht samen met 
de lokale afdelingen zoveel mogelijk PvdA-kiezers te mobiliseren. 

De opkomst van Pim Fortuyn, eerst als lijsttrekker van Leefbaar Nederland en later als lijsttrekker van 
de LPF, heeft de campagnes sterk beïnvloed. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen liet een 

sterke opkomst van de 'Leefbaar-partijen' zien, die vaak ten koste ging van de PvdA. Het meest in het 
oog springende voorbeeld is Rotterdam waar de Leefbaar Rotterdam in een klap de grootste partij 
werd en de PvdA naar de oppositie verwees. In veel voormalig 'rode' steden verloor de PvdA. In 
Amsterdam handhaafde de PvdA zich en won zelfs nog iets. 
Het nachtelijktv-lijsttrekkersdebat na de gemeenteraadsverkiezingen heeft aan de Tweede

Kamercampagne een voor de PvdA dramatische wending gegeven. Jan van lngen Schenau werd op ver
zoek van Ad Melkert toegevoegd aan de campagneorganisatie om het tij te keren. 
Op maandag 6 mei werd Pim Fortuyn vermoord; een zwarte bladzij uit de geschiedenis van de parle

mentaire democratie. De campagnes werden stilgelegd. Na 15 mei werd de PvdA-fractie gehalveerd en 
kwam met 23 zetels in de Tweede Kamer. 
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J.1.1.a. Het Verkiezingsprogramma 2002 

De verkiezingsprogrammacommissie is ingesteld door het Partijbestuur in januari 2001 om het con
cept-verkiezingsprogramma te maken, als richtsnoer voor de Tweede-Kamerfractie van de Partij van de 
Arbeid voor de jaren 2002-2006. De commissie stond onder leiding van Eberhard van der Laan en is 
direct van start gegaan. Na enkele wisselingen in het begin bestond de commissie uit de volgende 
leden: Jacqueline Cramer, Ferd Crone, Paul Depla, Monique van Dusseldorp, Mariëtte Hamer, 

Marianne Heeremans, Edith Hooge, Peter Noordanus, Han Noten. Ad Melkerten Ruud Koole waren 
q.q. lid van de commissie. 
De commissie heeft zich onderverdeeld in groepjes die zich gebogen hebben over de verschillende 
hoofdstukken en zijn in dat kader gesprekken aangegaan met allerlei personen en instellingen die con
tact zochten met de commissie. 

In de periode van 5 tot en met 19 mei heeft de zogenaamde Ideeëntrein plaatsgevonden met een grote 

startbijeenkomst op zaterdag 5 mei. De commissie heeft in samenwerking met het Kenniscentrum 
binnen die periode 4 bijeenkomsten georganiseerd waar vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties en de leden van het Kenniscentrum ideeën konden spuien ten behoeve van het verkie

zingsprogramma. Op 5 mei is binnen de Ideeëntrein ook een website geopend speciaal voor het verkie
zingsprogramma www.kiespvda.ni. Maatschappelijke organisaties werden uitgenodigd op de website 
ideeën te geven wat volgens hen beslist in het sociaal-democratisch verkiezingsprogramma van de 
Partij van de Arbeid moest komen te staan. Bezoekers van de website konden vragen stellen aan de 

leden van de commissie (aan de hand van de al eerder genoemde onderverdeling per hoofdstuk). 
Voorts heeft de commissie brainstormbijeenkomsten georganiseerd over o.a. Sport en Cultuur, 
Onderwijs, ICT en Veiligheid. 
Op 1 september 2001 heeft het partijbestuur het programma 'Samen voor de toekomst, idealen en 
ambities 2010', in conceptvorm gepresenteerd aan de leden en de pers in het Open Haven Museum 
van Amsterdam. 

J.1.1.b. Campagneschool 2001 

In maart 2001 is gestart met de campagneschooL Ongeveer 150 mensen uit vooral grotere afdelingen 
hebben hieraan deelgenomen. In eerste instantie was de campagneschool bedoeld voor nieuwkomers 

en jonge mensen in de politiek. Maar bij de werving bleek al snel dat vooral afdelingsbestuurders en 
fracties hierop reageerden. Het programma is vervolgens aangepast. De campagneschool heeft mede 
een basis gelegd voor de opkomstbevorderingscampagne. Veel deelnemers zijn vervolgens ook cam
pagnecoördinator in hun afdeling geworden en hebben deelgenomen aan het campagnecoördinatoren
weekend in het najaar. 

J.1.1.c. Campagne-Kompas 2001 

Ter voorbereiding van de campagne werd in september de Campagne-Kompas georganiseerd. Een pro
gramma met workshops bedoeld voor specifieke groepen zoals campagne- en belcoördinatoren, cam

pagnevrijwilligers et cetera. Opvallend was de 'honger' naar informatie over nieuwe campagnetechnie
ken. Sommige afdelingen hadden al een draaiboek klaar liggen, maar veel afdelingen waren op het 
punt van de campagne net aan het brainstormen toe. 
Daarbij viel op dat ook hier niemand zich intekende voor de workshop bedoeld voor vrijwilligerscoördi
natoren. 

J.1.1.d. Diverse campagneactiviteiten 2001 

Gemeentelijke herindelingen 

Op de Kompassen in het voorjaar zijn workshops georganiseerd voor de afdelingen die in 2002 te 
maken kregen met gemeentelijke herindeling. De betrokken afdelingen en fracties werden telefonisch 
uitgenodigd. De ondersteuning bestond uit het samenbrengen van afdelingen om afspraken te maken 

over de campagneorganisatie en het opstellen van de kandidatenlijsten en de verkiezingsprogramma's. 
Na de zomer is de ondersteuning overgenomen door het Gemeenteraadsteam. Herindeling is voor 
een afdeling altijd een gevoelig punt. Veel afdelingen beginnen pas na de besluitvorming over de herin-
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deling in de Eerste Kamer met de voorbereiding van de campagne, wat grote politieke en organisatori
sche gevolgen heeft. Van belang is dat vanuit het partijbureau in een vroegtijdig stadium contact wordt 
gezocht met betrokken afdelingen en dat wij een vast aanspreekpunt hebben. 

Campagnebriefings 
In mei en juni 2001 zijn in de vier Kompas-regio's campagnebriefings voor de afdelingen en gewesten 

georganiseerd. In deze briefings werd informatie verstrekt over de grote lijnen van de campagnestrate
gie, de campagneorganisatie en het trainingsaanbod. Men was nieuwsgierig naar en geïnteresseerd in 

nieuwe campagne-instrumenten (zoals de opkomstbevorderingscampagne). Door de briefings werden 

afdelingen in een zeer vroeg stadium betrokken bij de campagne en er werd een goede basis gelegd 
voor de samenwerking tussen het partijbureau en de afdelingen. 

Trainingen en instructies GOTV 

Een belangrijk onderdeel van de verkiezingscampagnes van 2002 was de 'Get Out The Vote' module. 
Dit onderdeel had twee doelstellingen: een langdurige relatie met de kiezer aangaan en de beschikbare 
middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Kern van de module was het opbouwen van een databe

stand met daarin zoveel mogelijk potentiële PvdA-kiezers. Dit gebeurde door middel van een telefoni
sche enquête die werd afgenomen door PvdA-vrijwilligers. Voor deze vrijwilligers, bellers en belcoördi
natoren, is een twintigtal trainingen georganiseerd. Deze werden zowel op regionale Kompas-bijeen
komsten, als in een aantal afdelingen en gewesten zelf gegeven. 

Campagnecoördinatoren-weekend 
In september 2001 is voor de so grote afdelingen het campagnecoördinatoren-weekend georganiseerd. 

Het trainingsprogramma bestond uit presentatie electorale gegevens, campagnestrategie, campagne
organisatie, informatie over opkomstbevorderingscampagne en het kort en bondig formuleren van de 
boodschap. Het programma werd zeer goed gewaardeerd en ook dit vormde een uitstekende basis 
voor verdere samenwerking. 

Training voor lijsttrekkers 

Op het congres in december werd een training voor lijsttrekkers (van de so grote afdelingen) georgani
seerd. De lijsttrekkers waren pas laat bekend op het partijbureau. Dit heeft de organisatie zeker parten 
gespeeld, waardoor een beperkt aantal lijsttrekkers heeft deelgenomen aan deze tweedaagse presenta
tie- en mediatraining. De training werd zeer goed gewaardeerd en heeft op het CLB-festival in februari 

2002 een vervolg gekregen. Voor de overige lijsttrekkers werd een gecomprimeerde presentatiework
shop op de zaterdag georganiseerd met vooral veel praktische tips en minder training. Ook dit werd 

goed gewaardeerd. Op het CLB-festival is aan alle lijsttrekkers een vervolg presentatietraining aangebo
den. 

Vraagbaak verkiezingen 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 is er vanuit de afdeling Opleiding en 

Partijorganisatie ondersteuning geboden aan afdelingen en leden. Allerlei praktische vragen over het 
indienen van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen, opkomstbevordering, allerlei 
campagneactiviteiten en kwesties met betrekking tot bedreiging en veiligheid werden hier beantwoord. 

3.1.2. Tweede Kamer en Provinciale Staten 2003 

Op 15 oktober 2002 viel het kabinet Balkenende. De ledenraadpleging voor het politiek leiderschap 
werd omgezet in de verkiezing van de lijsttrekker voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen. Het 
partijbestuur trok in oktober 2002 Rineke Klijnsma aan als campagnemanager. Ruud Koole werd cam
pagneleider en vormde met Wouter Bos, Klaas de Vries, jeltje van Nieuwenhoven, Johan Stekelenburg 

en Susan Baart het PCC. Gezien de zeer beperkte campagnemiddelen werd besloten het campagnete
am voornamelijk samen te stellen uit medewerkers van het partijbureau. Slechts een beperkt aantal 
mensen van buiten werd gevraagd. Rode draad in de campagne was een partij van en voor mensen; dit 

kwam tot uitdrukking in de verkiezingsposter met Wouter Bos omringd door (jonge) mensen. De cam-

57 



pagne, wederom een 2-in-1 campagne, werd gevoerd in een 'campagne-vreemd' seizoen. Met rode 
wintermutsen, rode shawls en rode jassen trok men -onder aanvoering van Wouter Bos- gewapend 
met warme chocolademelk en rode rozen de straat op. Onder de noemer 'Meer Rood op Straat' heb
ben heel veel PvdA-ers enthousiast meegedaan. Dit enthousiasme werd sterk aangewakkerd door de 
zeer goede media-campagne van Wouter Bos. Daarnaast trok Wouter Bos veel publiek in de zoge
naamde Arena-bijeenkomsten. Het resultaat was er naar. In de peilingen werd voorspeld dat we moge

lijk als grootste partij uit de bus zouden komen. Omdat het de ambitie van Wouter Bos was om fractie
voorzitter in de Tweede Kamer te worden, presenteerde job Cohen zich op 19 januari als kandidaat 

minister-president. Op 22 januari 2003 herstelde de PvdA zich en kwam met 42 zetels in de Tweede 
Kamer. 

Na een kleine adempauze werd op het congres van 22 februari de campagne voortgezet, nu voor de 
Provinciale Staten, met wederom veel 'Meer Rood op Straat'-acties en de nodige free-publicity. Omdat 
de verkiezingen voor de Provinciale Staten een zogenaamde 'second-order' verkiezing zijn, was dit niet 
eenvoudig. Toch is de PvdA met Wouter Bos goed zichtbaar geweest in de regionale media. Ook deze 
verkiezingen werden ten opzichte van de vorige Statenverkiezingen gewonnen. Voor de Eerste

Kamerfractie betekende dit een groei van 15 naar 19 zetels. 

J. 1.2.a Het Verkiezingsmanifest 
Het verkiezingsprogramma 'Samen voor de toekomst' was nog geen jaar geleden vastgesteld, maar 
inmiddels was er wel het nodige gebeurd. Het denken had niet stil gestaan en daarom werd door het 

partijbestuur voor deze vervroegde verkiezingen een 'verkiezingsmanifest' geconcipieerd dat op het 
speciale verkiezingscangres (half november) werd vastgesteld. In dat manifest werd op bondige wijze 
toegelicht welke thema's in de campagne zouden worden benadrukt. Het manifest werd dus naast 
(maar op sommige punten ook in afwijking van) het huidige verkiezingsprogramma gepresenteerd. 

De verkiezingsmanifestcommissie was ingesteld door het partijbestuur in oktober 2002. De commissie 

stond onder leiding van partijvoorzitter Ruud Kooleen is direct van start gegaan. Om de inbreng van
uit de fractie te stroomlijnen waren vanuit het fractiebestuur Klaas de Vries, Wouter Bos en )eitje van 

Nieuwenhoven vertegenwoordigd. Naast Ruud Koole hadden partijbestuurslid Jan van Zijl en de 
Internationaal secretaris Alvaro Pinto Scholtbach zitting in de manifestcommissie. Michael Juffermans 
(medewerker Ruud Koole) was de secretaris van de manifestcommissie. leder lid van de commissie 
was verantwoordelijk voor 2 hoofdstukken en de commissieleden zijn in dat kader gesprekken aange
gaan met fractieleden en anderen om van de nodige input te worden voorzien. Ook het Kenniscentrum 
werd bij de opstelling van het manifest betrokken. 

Leden van de Partij van de Arbeid werden vervolgens in de gelegenheid gesteld om op een besloten 

gedeelte van de website te discussiëren over het verkiezingsmanifest. Er kon per hoofdstuk, in feite per 
onderwerp, gereageerd worden. De discussie die ontstond is nauwkeurig gevolgd door de leden van 
het Congrespresidium die zich bezighielden met de verwerking van alle wijzigingsvoorstellen. Het par
tijbestuur heeft in overleg met de manifest commissie vervolgens alle wijzigingsvoorstellen op hun 
waarde beoordeeld en voorzien van een preadvies voor het congres. Op de 4 regionale voorcongres

sen, alle op 11 november gehouden, konden de afgevaardigden en co-afgevaardigden het manifest 
bediscussiëren en wijzigingsvoorstellen met elkaar afstemmen en indienen. 

3.1.2.b Meer Rood Op straat (M RoS) 
In januari 2003 ging de PvdA in het kader van de verkiezingscampagne land in. In een korte periode 

bezochten de PvdA-ers ongeveer so steden. Deze actie was in 2002 voorbereid en zal ook na de cam
pagne een vervolg krijgen. Onder de titel 'Meer Rood op Straat' gingen kandidaat-kamerleden samen 

met lokaal en regionaal bekende PvdA-ers in gesprek met burgers op markten, bij scholen, NS- en bus
stations en winkelcentra. Verschillende thema's werden tijdens deze bezoeken aan de orde gesteld. Zo 
is er onder meer aandacht voor veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, wonen en werk en inkomen. 

Van 4 januari tot 21 januari werden de volgende -electoraal belangrijke- steden bezocht: Den Haag, 
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Maastricht, Rotterdam, Winschoten, Purmerend, De Kempen, Breda, Zoetermeer, TerneuzenjGoesj 

Bergen op Zoom, Leeuwarden, Gouda, Amsterdam, Delft, Zwolle, Middelburg/Vlissingen, Hoogeveen, 
Helmond, SchiedamjVIaardingenjMaassluis, Amersfoort, Almere/Lelystad, VenlojRoermond, 
Ede/Apeldoorn, Enschede/Almelo, Heerenveen, Assen, Spijkenisse, Eindhoven, Parkstad Limburg, 
Haarlemmermeer/Amsterdam, Hengelo, Deventer, Zaanstad, Rotterdam, Alkmaar, Dordrecht, 
Haarlem, Den Bosch, Den Haag, Leiden, Amsterdam, Nijmegen, Tilburg, Utrecht, Arnhem, Groningen 
en wederom Rotterdam. 
In deze campagne werden ongeveer 1 miljoen flyers uitgedeeld aan de kiezers. 

In de Statencampagne werd de MRoS-campagne voortgezet. Van 27 februari tot 9 maart werden in de 
volgende steden rozen en flyers uitgedeeld: Den Haag, Gouda, Leiden, Middelburg, Vlissingen, 
Enschede, Almelo, Groningen, Winschoten, Hoogezand, Lelystad, Almere, Heerenveen, Leeuwarden, 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Delft, Eindhoven, Helmond, Amsterdan, Nijmegen, 
Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Maastricht, Beverwijk, Amserdam en Rotterdam. 
In deze campagne werden ongeveer soo.ooo flyers uitgedeeld aan de kiezer. 

3.1.2.c. Campagnetraining voor Statenleden (Statendag 14 september 2002) 

In de aan loop tot de Statenverkiezingen van 2003 is met leden van de Statenfracties en de gewestbe

sturen uit het hele land uitgebreid stil gestaan bij de verkiezingen van 2003; een workshop en training 
om het directe kiezerscontact in de campagne een prominente plaats te geven en hoe dit ook daadwer
kelijk te realiseren. De theorie en ervaringen van het directe kiezerscontact zijn daarna beschreven en 

zijn gebruikt in de aanloop tot wat later ook de Tweede-Kamercampagne werd. 

3.2. Arenabijeenkomst over Irak 

Tijdens de formatie verzamelden ruim 300 leden van de PvdA in Amsterdam om in debat te gaan met 
Wouter Bos en Bert Koenders over het standpunt inzake Irak. 

Een aantal oproepen werden gedaan; dat de PvdA leden die wel voor politieke en militaire steun zijn, 
ook hun stem laten horen; dat als je wilt dat de oorlog zo snel mogelijk af is gelopen, dat je dan juist 

militaire steun moet verlenen: dat als je voor vrede bent, je ook mee moet lopen met een vredesde
monstratie; dat Turkije opgeroepen moet worden vluchtelingen op te vangen op Turks 
grondgebied.Vragen werden gesteld over de toekomst van Irak en de PvdA visie daarop. Zowel Wouter 
Bos als Bert Koenders onderstreepte het belang van internationaal recht en het feit dat de opbouw van 
Irak onder VN-regie moet gebeuren en niet onder de vlag van de Amerikanen. Wouter Bos vroeg aan
dacht voor de steun die Tony Blair hierin nodig heeft om duidelijk te maken dat het om de belangen 
van het Irakese volk gaat en niet om die van het Amerikaanse bedrijfsleven. 

Wouter Bos benadrukte nogmaals dat er geen sprake kan zijn van Nederlandse militaire steun aan de 
oorlog en dat de PvdA zal blijven vasthouden aan het herstel van de internationale rechtsorde. Met het 
CDA is overeengekomen om over de aanloop van de oorlog 'to agree to disagree', maar dat er over

eenstemming is over de huidige positie ten opzichte van deze oorlog: geen militaire steun en herstel 
van de internationale rechtsorde. 

3·3· Keer 't Tij 

Na de verkiezingen van 15 mei 2002 heeft de PvdA zich aangesloten bij 'Keer het Tij'. Per activiteit 

wordt besloten wat onze inzet zal zijn. In september 2003 is er een geslaagde manifestatie georgani
seerd tegen de plannen van het kabinet-Balkenende waar de PvdA zichtbaar aanwezig was. 
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3·4· so+ beurs 

2002 

Van 18 tot en met 22 september was de PvdA vertegenwoordigd op so+ beurs. Met foldermateriaal 
speciaal bestemd voor deze doelgroep en een dagelijkse bemanning van de stand door prominente 
PvdA-politici werd getracht zoveel mogelijk van de 100.000 bezoekers te bereiken. 

200] 

In samenwerking met de Landelijke Adviesgroep Ouderen (LAO) heeft het partijbestuur ook in 2003 

actede presence gegeven op de so+ beurs. Voor deze beurs werd een special van de Pro & Contra 
'Ouder en Nu' uitgegeven. Ter voorbereiding op de beurs werd een training voor de vrijwilligers van de 
LAO georganiseerd. 
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4· Ledenwerving, ledenbehoud en 

communicatie 

4.1. Ledenaantal 

2001 

De actieve werving van leden vond voornamelijk plaats op bijeenkomsten, verspreid over het land, 
waarbij expliciet niet-leden werden uitgenodigd. Veel nieuwe leden kwamen binnen via de PvdA websi
te. We begonnen het jaar 2001 met 58.723 leden. In 2001 zijn er in totaal 3.313 nieuwe leden ingeschre
ven en 4-469 leden werden er uitgeschreven; in totaal daalde het ledental dus met 1.156. 

2002 

In 2002 was voor de PvdA in vele opzichten een bijzonder jaar. De dramatische verkiezingsnederlaag 
van 15 mei was voor veel kiezers aanleiding om lid te worden van de PvdA. Het beleid op het gebied 
van ledenwerving en behoud concentreerde zich op de opvang van nieuwe leden. Ook nu vond actieve 
werving van leden voornamelijk plaats op bijeenkomsten waarbij niet-leden werden uitgenodigd en 

meldden veel nieuwe leden zich via de PvdA-website. In oktober werd er in het gebouw van de Tweede 
Kamer een nieuwe ledendag georganiseerd: meer dan 1000 leden en belangstellenden bezochten deze 
geanimeerde dag. 

De PvdA begon het jaar 2002 met 57-374leden. Aan het eind van het jaar waren het er 60.062. In 2002 
werden er in totaal 7.68o nieuwe leden ingeschreven en 4·992 leden uitgeschreven; in totaal steeg het 
ledental dus met 2.688. 

2003 

Het jaar 2003 begon met een ledenaantal van 6o.ooo. Tot november zijn er 5.272 nieuwe leden inge

schreven en zijn er 3·745 leden uitgeschreven. Half november staat de teller op 62.275. 

4.2. Communicatie 

Er is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de communicatie met leden en sympathisanten, 
onder andere door profielinformatie over leden te verzamelen en deze toegankelijk te maken voor 

gebruik bij het gericht benaderen van leden voor activiteiten. 

Er is geïnvesteerd in het meer persoonlijk benaderen van leden en sympathisanten bij de communica
tie, in een verbeterde dienstverlening op het gebied van informatievoorziening en in het telefonisch 

reserveren voor bijeenkomsten en activiteiten. In dit kader worden ook alle contacten met leden en kie
zers bijgehouden, zodat de partij kan inspelen op de 'historie' van elk lid afzonderlijk. 

4.2.1. Ledenblad 
2001 

In 2001 is het ledenblad vernieuwd: PRO en PRO Binnenhofwerden geïntegreerd in de Pro & Contra. 
Aan de vooravond van het congres van maart 2001 is de eerste editie van de Pro & Contra uitgegeven. 

In totaal verschenen in 2001 dertien edities, elk met een oplage van 56.ooo. In de septembereditie is 
de tekst van het concept-verkiezingsprogramma integraal opgenomen. 

2002 

In 2002 verschenen 12 edities, elk met een oplage van 6o.ooo. In de oktobereditie is de tekst van het 
concept-Verkiezingsmanifest integraal opgenomen. 
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2003 

Tot nu toe zijn 6 edities van Pro & Contra verschenen. In de oktobereditie is de tekst van het Concept
Europees Manifest integraal opgenomen. 

4.2.2. Website 
Voor de PvdA zijn de nieuwe media van groot belang, zowel voor de interne communicatie als voor het 

contact met de kiezers. De PvdA-website speelt hierbij een centrale rol. 

2001 

De nieuwe website is in het najaar van 2001 gereedgekomen, zodat ten tijde van de campagnes opti
maal geprofiteerd kon worden van de extra mogelijkheden die de nieuwe website biedt. Op de regiona
le werkconferenties Kompas en het decembercongres zijn workshops voor de lokale afdelingen georga
niseerd hoe zij op een eenvoudige manier kunnen aanhaken bij de landelijke website. De toegankelijk
heid van de website, ook voor mensen met een functiebeperking, wordt waar mogelijk vergroot. 

2002 

Door de vernieuwing en uitbreiding van de PvdA-website is een belangrijke verbetering gerealiseerd in 
de informatievoorziening. Leden kunnen nu op de website uitgebreide documentatie vinden over par

tijorganisatie, bestuurders en volksvertegenwoordigers, het Kenniscentrum en standpunten van de 
PvdA. 
Daarnaast kunnen leden mee discussiëren over actuele onderwerpen door te reageren op de nieuwsar

tikelen die met grote regelmaat op de site verschijnen. 
Er is tevens gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van e-mail gegevens van leden, waardoor leden 

regelmatiger en sneller geïnformeerd kunnen worden over activiteiten en actuele ontwikkelingen. Een 
e-mail nieuwsbrief is gestart, waarin abonnees wekelijks de laatste berichten over de PvdA ontvangen. 

Op de website is uitgebreid aandacht besteed aan het bieden van informatie aan potentiële nieuwe 
leden, gecombineerd met de mogelijkheid voor on-line aanmelding of informatieaanvraag. 
Gemiddeld wordt de website ongeveer 10.000 keer per dag bezocht. In campagnetijd lag dit aantal 

bezoeken fors hoger. 

4.2.3. Infobrief 
2001 

In 2001 zijn er in januari, juni en december infobrieven uitgebracht. De infobrieven bevatten praktische 

informatie die van belang is voor de afdelingen, gewesten en fracties en houden de afdelingen in grote 
lijnen op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden van het partijbestuur en de Adviesraad 
Verenigingszaken. Delen van de infobrief verschijnen ook op de website. Deze manier van berichtge
ving wordt door de ontvangers gewaardeerd en regelmatig wordt informatie overgenomen in lokale of 
gewestelijke bladen. 

2002 

In 2002 zijn er in juni, september, oktober, november en december infobrieven uitgebracht. Vanaf 
december 2002 is de infobrief aan alle leden met e-mail verzonden om alle leden direct te informeren 
over activiteiten in de partij. Leden zonder e-mail krijgen de informatie via de Pro & Contra. 

2003 

In 2003 is de infobrief maandelijks verschenen, uitgezonderd de maanden juli en augustus. 

4.2.4. PvdA-net 
De website www.pvdanet.nl is een website speciaal voor PvdA-leden met een functie. Het is een beslo

ten omgeving. Toegang is alleen mogelijk met een unieke code. Op basis van deze code wordt het lid 
'herkend' door de website. Het lid krijgt toegang tot die delen van de website waar hij gezien zijn func
tie recht op heeft. Door de ledenadministratie wordt automatisch bepaald tot welke functiegroep het 
lid behoort. In 2002 hebben de leden van het Politiek Forum een faciliteit op het PvdA-net gekregen, 
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kunnen de afdelingssecretarissen de ledenlijstenonline verkrijgen en is er met de campagnecoördina

toren dagelijkse informatie uitgewisseld over de campagneactiviteiten. 

In 2003 is voor het eerst gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerd systeem van amendering. 
De afdelingen van de PvdA konden hun amendementen op de congresvoorstellen indienen via 
PvdAnet, hetintranetvoor PvdA-leden. Alle leden konden via PvdAnet het proces van amendering vol

gen en ook zelf mee discussiëren. Alleen afdelingssecretarissen, -voorzitters,- penningmeesters en
congresafgevaardigden konden via de website amendementen indienen namens hun afdeling. Ook de 

adviezen van het partijbestuur aan het congres over de ingediende amendementen, de zogenaamde 
preadviezen, zijn op PvdAnet gepubliceerd. 

4.2.5. Voice Response Systeem 
Er is in 2001 een Voice Response Systeem geïmplementeerd, waardoor het partijbureau altijd te berei
ken is voor het aanmelden van nieuwe leden en informatieaanvragen, en voor het reserveren voor bij
eenkomsten en activiteiten. Van dit systeem wordt intensief gebruik gemaakt. 

4.2.6. Belacties 
Er is in het jaar 2001 een aantal experimenten uitgevoerd met het telefonisch benaderen van mensen 

in samenwerking met een relatiebeheer-bureau. Het ging hierbij om de volgende groepen: 
Informatieaanvragers 

Mensen die informatie hebben aangevraagd over het lidmaatschap worden vaak uiteindelijk geen 
lid. In totaal zijn in 2001 68o mensen gebeld. Uit dit experiment werd duidelijk dat het bellen van 
informatieaanvragers een zeer laag rendement oplevert. Er is voor gekozen om in 2002 deze groep 
alleen te bellen met onze eigen vrijwilligers om de kosten te beperken. 
Wanbetalers 
Wanbetalers blijken een hoger rendement op te leveren bij de belacties. In 2001 zijn 840 mensen 

gebeld, en daarvan kon gemiddeld 40% als lid behouden blijven, omdat zij alsnog bereid waren om 
hun contributie te betalen. Deze activiteit werd dan ook doorgezet in 2002. 



5· Internationale samenwerking 

5.1. Internationaal Secretariaat 

5.1.1. 2001 

De PvdA maakt deel uit van een groot Europees en internationaal netwerk van sociaal-democratische 
partijen. Het internationaal secretariaat vertegenwoordigt de PvdA in die netwerken en onderhoudt de 
bilaterale contacten met zusterpartijen. 

In het kader van de PES (Partij van Europese Sociaal-democraten) is in 2001 actief bijgedragen aan de 
verdere partijvorming op Europees niveau en aan de samenwerking met zusterpartijen uit EU kandi
daat-lidstaten in Oost-Europa. De Internationaal Secretaris nam maandelijks deel aan het overleg in 
het PES-Coordination Team in Brussel en aan de discussies daarbinnen over het Europees Statuut voor 

Politieke Partijen. Vanuit de PvdA werd het initiatief genomen voor de instelling, samen met de Franse 
Socialistische Partij, van een werkgroep Hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Een grote 
PvdA-delegatie nam ook deel aan het PES-congres in Berlijn, in mei 2001. Binnen de PES is na 11 sep

tember o.a. door de PvdA het initiatief genomen voor de organisatie van een dialoog met democrati
sche krachten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, hetgeen gerealiseerd werd in een conferentie in 
Spanje, in februari 2002, waaraan door de PvdA met een grote delegatie werd deelgenomen. 
Bilaterale contacten met zusterpartijen in Europa waren er via o.a. bezoeken van PvdA-delegaties aan 
de Labour Party in Groot-Brittannië, o.a. het jaarlijks congres in Brighton, september, aan de SPD op 

het congres in Neurenberg in november. Voor het PvdA-congres van november 2001 werd een interna
tional visitors programma georganiseerd, met workshops over internationale veiligheid na 11 septem

ber, democratisering in Afrika, waaraan deelgenomen werd door een tiental zusterpartijen en vertegen
woordigers van verschillende ambassades in Nederland. 

Binnen de Socialistische Internationale is geïnvesteerd in nauwere contacten met buiten-Europese 
zusterpartijen. Een van de speerpunten die in 2001 is ingezet is de versterking van de Socialistische 
Internationale. Als enig mondiale platform voor sociaal-democraten is de SI onmisbaar. Als organisatie 
vergt het wel een nieuwe structuur en werkwijze. De PvdA heeft het initiatief genomen om een groep 
te leiden van bijna alle West-Europese partijen om een voorstel uit te werken voor vernieuwing van de 
SI. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid van nauwere samenwerking tussen PES en SI, en de 

versterking van regionale vertegenwoordigingen van de SI. Het voorstel is voorbereid in 2001 en gepre
senteerd in februari 2002 en maakte deel uit van besluitvorming in het najaar van 2002. 

Als een van de centrale doestellingen in het beleid van het internationaal secretariaat geldt de verster

king van het netwerk buiten Europa. Nodig daarvoor waren nieuwe instrumenten, vergelijkbaar met de 
instrumenten die succesvol ingezet zijn richting Oost-Europa, via het Matra-programma van 
Buitenlandse Zaken. Een van de speerpunten in 2001 was derhalve de oprichting van het Netherlands 
lnstitute for Multiparty Democracy (IMD). De PvdA heeft daarin een bijzonder actieve rol gespeeld, 
zowel in beleidsinhoudelijke zin als wat betreft de onderhandelingen met het ministerie van 
Ontwikkelingssamenwerking voor de financiering van het instituut. Het I MD, waarin alle Nederlandse 

politieke partijen m.u.v. de SP participeren, is in april 2001 officieel van start gegaan met een interna
tionale conferentie in Den Haag. Het heeft tot doel de ondersteuning van politieke partijen in het kader 
van de democratiseringsprocessen in een tiental ontwikkelingslanden, grotendeels overeenkomend 
met de lijst structurele bilaterale samenwerking van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. In 



het najaar van 2001 is gestart met concrete meerjarenprogramma's. Daarbij werd zoveel mogelijk 
samengewerkt met andere internationale organisaties. De PvdA coördineert de activiteiten in 
Mozambique, Zimbabwe, Guatemala, Suriname. 

In het kader van de activiteiten in Nederland zijn er vanuit het Internationaal Secretariaat publieke bij
eenkomsten georganiseerd over EU-Afrika relaties, waarin centraal stonden een scenario ontwikkeld 

vanuit het Internationaal Secretariaat, het Midden-Oosten conflict en Afghanistan. Deze activiteiten 
werden in samenwerking met de PvdA Tweede-Kamerfractie, de neveninstellingen Alfred Mozer 

Stichting (AMS, ondersteuning van zusterpartijen in Oost-Europa) en Evert Vermeer Stichting (EVS, 

internationale samenwerking), en de adviescommissies van partij en fractie georganiseerd. 

5.1.2. 2002 

In het kader van de PES (Partij van Europese Sociaal-democraten) is in 2002 verder gewerkt aan de 
partijvorming op Europees niveau en aan de samenwerking met zusterpartijen uit EU kandidaat-lidsta
ten in Oost-Europa. De internationaal secretaris nam ook in 2002 maandelijks deel aan het overleg in 
het PES-Coordination Team in Brussel. Binnen de PES is na 11 september 2001 o.a. door de PvdA het 

initiatief genomen voor de organisatie van een dialoog met democratische krachten in Noord-Afrika en 
het Midden-Oosten, hetgeen gerealiseerd werd in een conferentie in Spanje, voorjaar 2002, en later op 
het Congres van Socialistische Internationale (SI) in Marokko. Ook werd actief binnen de PES gewerkt 

aan de analyse van het populisme in Europa, o.a. door deelname aan dePES-brainstormsessie in 
Wenen in juni 2002 en regelmatige bilaterale contacten in de periode daarna met zusterpartijen. 
Binnen de SI is geïnvesteerd in nauwere contacten met buiten-Europese zusterpartijen. De PvdA zette 
in 2002 het initiatief voort om een groep te leiden van bijna alle West-Europese partijen met als inzet 

vernieuwing van de SI. Het voorstel is in 2002 verder uitgewerkt en gold als basis voor de instelling in 
2003 van een officiële commissie voor vernieuwing van de SI, waaraan deelgenomen wordt door de 

internationaal secretaris. 

Een van de centrale doestellingen in het beleid van het internationaal secretariaat in 2002 was de ver

dere institutionalisering van het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (IMD). Het I MD, 
waarin alle Nederlandse politieke partijen m.u.v. de SP participeren, is in 2001 officieel van start 
gegaan en heeft tot doel de ondersteuning van politieke partijen in het kader van de democratiserings
processen in een tiental ontwikkelingslanden, grotendeels overeenkomend met de lijst structurele bila
terale samenwerking van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. In 2002 is gestart met con

crete meerjarenprogramma's onder coördinatie van een I MD-medewerker, toegevoegd aan het interna
tionaal secretariaat. Deze medewederker coördineerde de I MD-activiteiten in Mozambique, Zimbabwe, 
Guatemala en Suriname. De internationaal secretaris was lid van het I MD-bestuur, leidde als zodanig 
verschillende verkenningsmissies naar Guatemala en Mali, nam deel aan internationale conferenties 
en trad in 2002 toe tot de adviesraad van het I nteramerican Forum for Politica I Parties van de 

Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). 

In het kader van de activiteiten in Nederland zijn door het internationaal secretariaat met medefinan
ciering van het PvdA-Kenniscentrum Buitenland de volgende bijeenkomsten georganiseerd: in maart 
2002 een bijeenkomst over Zimbabwe naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in Zimbabwe en 

in april een tweetal workshops voor op de Afrika-dag van de Evert Vermeer Stichting over democratise
ring en het conflict in het Midden-Oosten (hiervoor werd een van de architecten van het Oslo-proces, 
de heer Jossi Beilin, uit Israël uitgenodigd). In het voortraject naar de Europese Conventie organiseer
de de PvdA een reeks debatten over kwesties die in de Conventie aan de orde zouden te komen. In de 

zomer van 2002 werd er een discussienota geschreven. Op 9 september 2002 werd de Europa-dag 
georganiseerd, met een groot debat in Nieuwspoort over uitbreiding van de Unie met aansluitend in 3 

aparte delen discussies over sociaal model Europa, EU in de wereld en democratisering. De discussie
nota werd op basis hiervan aangepast en op de website geplaatst voor een PvdA-discussie gedurende 
het traject van de Europese Conventie in 2002. In de periode oktober-december 2002 werden er ver

schillende openbare discussies georganiseerd over de kwestie Irak. Dit ter voorbereiding van discussie 
en meningsvorming in het Politiek Forum van de PvdA. 



5·1·3· 2003 
In de periode januari-november 2003 is o.a. gestart met het project Globalisering i.s.m. de Evert 
Vermeer Stichting. Naast een viertal debatten met studenten aan verschillende Universiteiten en een 
debat op de PvdA-website, is door een zgn. begeleidingscommissie een drietal discussiestukken voor
bereid voor debat in de partij. In juli is het discussietraject afgerond over de Europese Conventie dat 
in het najaar van 2002 startte. De discussie rond het 'w-Punten plan voor Europa' werd afgerond en 

op de slotbijeenkomst in Amsterdam werd levendig gedebatteerd met PvdA-leden, vertegenwoordigers 
van PES-zusterpartijen, van de Nederlandse regering en de Nederlandse vertegenwoordiging in de 

Europese Conventie. 
In de PES is daarnaast actief bijgedragen aan de uitvoering van het werkplan 2003 met deelname van 
PvdA-ers aan de verschillende commissies die bezig waren met rapporten over Europa en de 

Globalisering, het Europees economisch en sociaal beleid, et cetera. 
De initiatieven vanuit de PvdA om de SI te moderniseren zijn in 2003 voortgezet en kenden een suc

cesvolle eerste etappe met de aanvaarding op het SI-Congres in oktober 2003 van het zgn. rapport van 
de Commissie Fassino. De PvdA werkte actief daar aan mee. Deze commissie moet in maart 2004 een 
uitvoeringsplan presenteren voor nauwere samenwerking tussen PES en SI en hervorming van de 

interne structuren en besluitvormingsprocedures. 
In 2003 is ook actief contact gezocht met partners in het Midden-Oosten, en is krachtig bijgedragen 

aan de verdere institutionalisering en uitvoering van programma's van het Nederlands Instituut voor 
Meerpartijendemocratie (niMD). 

5.2. PES-delegatie 

5.2.1. Nieuw mandaat en werkwijze. 
De huidige PES-delegatie werd in maart 2001 gekozen op het congres. Dit gebeurde op basis van een 
nieuw mandaat, geformuleerd naar aanleiding van het werk van de commissie Brouwer. Dit mandaat 
luidde als volgt: 
1. De PES-delegatie moet een rol kunnen spelen bij debatten die gevoerd worden op nationaal niveau 

en daarbij de verbinding leggen naar de ontwikkelingen in Europa. De onderwerpen waarbij van 
een Europese dimensie sprake is dienen zich dagelijks aan. Denk daarbij aan veiligheid, de vluchte
lingen problematiek, milieu, fiscale wetgeving, etc. De directe verbinding met de Kenniscentra is 

daarom van groot belang. 
Het mandaat van de delegatie in het jaar voorafgaande aan het 'PES-Manifest Congres' is uitgebrei
der en zal zijn om invulling te geven aan de PvdA-inbreng op het manifest en de PvdA vertegen

woordigen op dat PES-Congres. Tevens zal de PES-delegatie het voortouw moeten nemen in een 
discussie binnen de partij over het PES-Manifest. Te denken valt aan een speciale conferentie over 
het eerste concept van het PES-Manifest en het uitdragen van de discussie binnen de afdelingen en 
de Kenniscentra. Daarbij organisatorisch bijgestaan door het secretariaat van de Kenniscentra en 

het internationaal secretariaat. 
2. Het democratisch gehalte en de inbedding in de partij van de delegatie zullen moeten worden gega

randeerd. Daartoe kiest het congres op voordracht van het Dagelijks Bestuur de leden van de PES
delegatie. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de Kenniscentra. 

3· Er wordt voor zorg gedragen dat de N L vertegenwoordiger in de PES-women deel uit maakt van de 
PES-delegatie. 

4· DePES-delegatie wordt inhoudelijk en administratief ondersteund door het internationaal secretari
aat. 

De volgende leden zaten in de PES-delegatie 2001-2003: 

Wim Kok (partijleider), jan Marinus Wiersma (presidium PES). Alvaro Pinto Scholtbach (internationaal 

secretaris), Ad Melkert (namens Tweede-Kamerfractie), Dorette Corbey (namens Eurodelegatie). Op 
het congres werden voorts gekozen: Egbert de Vries, Edith Mastenbroek, Erna Kruitwagen-Hajenius, 

Lily jacobs, Wilbert van Bijlert, Marije Laffeberen Gregor Niessen. 
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5.2.2. Een verslag 
De PES-delegatie kwam wat traag op gang waar haast geboden was. Immers het PES-congres in Berlijn 
was al 2 maanden na de verkiezing. De trage start had te maken met wisselingen op het Internationaal 

Secretariaat waardoor de secretaris van de delegatie wegviel, zonder dat er een opvolger kwam. Tevens 
was de trage start het gevolg van inertie bij sommige delegatieleden. Er zijn leden die uiteindelijk nooit 
of zelden op vergaderingen kwamen. Zoals te verwachten was, konden de in functie benoemde leden, 

met uitzondering van de internationaal secretaris, niet alle vergaderingen bijwonen. Echter, helaas gold 
dat niet alleen voor hen maar ook voor enkele gekozen leden. De voltallige delegatie kwam voor 

'Berlijn' niet meer bijeen. Daardoor werd er nooit officieel een voorzitter gekozen hoewel Egbert de 

Vries wel de hele periode als zodanig gefunctioneerd heeft. Er is nooit meer een ambtelijk secretaris 
gekomen voor de PES-delegatie, zij het dat Anne Graumans en lnge Kliphuis enige taken hebben waar

genomen. 

Berlijn 
Het PES-congres vond begin mei plaats in Berlijn. 11 van de 12 delegatieleden waren aanwezig. De 
delegatie kwam stevig voor de dag. Edith Mastenbroek sprak over PES-hervormingen op de eerste dag, 

delen van haar speech werden direct geadopteerd door de vers gekozen PES-voorzitter Robin Cook. Op 
de slotdag herhaalden wij ons pleidooi het PES-congres meer open te gooien en besluitvorming naar 
gekwalificeerde meerderheid te brengen, hetgeen door meerder delegaties werd gesteund. Wim Kok 
sprak in de ronde tafel over mondiale verantwoordelijkheid voor Europa, maar ook in andere ronde 

tafels participeerden delegatieleden actief. We organiseerden een fringe meeting over landbouwpolitiek 
onder leiding van Ad Melkert, hetgeen een opstapje vormde voor de succesvolle samenwerking 
Timmermans-Nalet met een gezamenlijke paper over dit onderwerp. 

Hervorming PES 
Tijdens en ook na het congres hebben wij ons ingezet voor hervorming van de PES. Wij hielden ons 
voortdurend op de hoogte van de vorderingen in Brussel. Op ons verzoek zocht de PES meer contact 
met NGO's op Europees niveau. Robin Cook heeft daarvoor enkele ronde tafels georganiseerd. Met 

name het thema globalisering- anti-globalisering werd hierbij opgepakt. 

Na Berlijn 
Raakte de delegatie in een dip. Gepoogd werd een werkplan op te stellen dat globaal drie doelen had: 
doorgaan met hervormingen PES, aanhaken bij Europa-activiteiten binnen de partij vanwege de PES
dimensie, en bekendheid PES vergroten in de partij, vooral via artikelen in partijmedia. Daarnaast wilde 
Erna Kruitwagen zich inzetten voor de noodzakelijke hervormingen van de PES-women. Met name 
Wilbert van Bijlert heeft zich ingezet om concreet de PES bekender te maken in de partij. Hij organi
seerde met anderen meerdere bijeenkomsten over actuele Europese en PES-onderwerpen in Den 

Haag. 
Edith Mastenbroek hield zich intensief bezig met de PES-Summer School en lanceerde het voorstel om 
vanuit de PES contacten tussen Palestijnse en lsraelische linkse jongerengroepen te faciliteren. Helaas 

werd dit voorstel niet direct door de PES gesteund, maar op dit moment wordt nog gezocht naar nieu
we invulling hiervan. 

Drie keer vlammen 
De delegatie nam zich voor nog drie keer te vlammen. Op de Europadag 2001, het PvdA congres begin 

2002 en de Europadag 2002. Tijdens de Europadag 2001 co-organiseerden wij een discussie over de 
overeenkomsten en verschillen tussen de PES en de beweging voor een andere globalisering. Dit werd 

een levendig en druk bezocht debat tussen Frank van Schaik (beweging voor een andere globalisering), 
Paul Kalma (WBS) en Alvaro Pinto Scholtbach onder voorzitterschap van Egbert de Vries. 
Op het PvdA-congres bracht de PES-delegatie een nieuwe folder uit die helaas wat ondersneeuwde en 

was er een vraaggesprek tussen Max van der Berg en Egbert de Vries over de inrichting van de 
Europese Unie. Op het congres werd een motie aangenomen om in de partij te discussiëren over de 
thema's van de Europese Conventie. 



De PESdelegatie heeft actief deelgenomen aan de uitvoering van deze motie. Er zijn drie bijeenkom

sten geweest (sociaal Europa, democratisering, mondiale verantwoordelijkheid) die alledrie door de 
PES-delegatieleden zijn verslagen. Dit culmineerde in een 10-puntenplan, besproken op de Europadag 
2002, ook daar waren leden van de PES-delegatie rapporteurs. 

Warschau 

In november is voor de eerste keer de PES-council bijeen gekomen in Warschau. DePES-delegatie 
heeft bijgedragen aan de inhoudelijke voorbereiding, onder andere de discussie over het daar aangeno

men document. Omdat de planning van 'Warschau' nogal slecht paste in de planning van het extra 
PvdA-congres in november, konden noch Wouter Bos, noch Jeltje van Nieuwenhoven, noch Alvaro 
Pinto Scholtbach naar deze council toe. In plaats daarvan zijn Edith Mastenbroek en Egbert de Vries 

gegaan. Op de council hebben zij zich wederom in de plenaire zittingen ingezet voor een verdere 
democratisering van de PES en het aanscherpen van het politieke debat binnen de Europese partij. 

5.2.3. Evaluatie 
Terugkijkend op de afgelopen anderhalf jaar kun je zeggen dat een paar dingen goed zijn gelopen. Dat 
geldt met name het PES-congres in Berlijn en de beide Europadagen. Er is goed samengewerkt met het 
IS en dePES-delegatie is goed betrokken geweest bij de activiteiten die vanuit het IS georganiseerd zijn 

omtrent Europa. Maar op een aantal elementen liep het ook minder, mede gelet op ons mandaat: 
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Geringe worteling in de partij 
DePES-delegatie heeft nog een te geringe worteling in de partij. Het idee om aan te sluiten bij de 
Kenniscentra was erg goed, maar helaas lopen deze Kenniscentra niet. De delegatieleden, uitzonde
ringen daargelaten, hebben ook geen alternatieven gezocht (bijvoorbeeld participatie in partijgremia 
die wel goed lopen). De uitzonderingen zijn: Erna Kruitwagen zocht actief het MEV op, Wilbert van 

Bijlert zocht actief de ACEP op, Egbert de Vries had contact met de LME. 
Geringe inzet van sommige PES-delegatie leden 
Te vaak lieten delegatieleden het afweten of kwamen afspraken niet na. Zo is het nooit een duide
lijke groep geworden. De planning van de delegatieverkiezing vlak voor het congres in Berlijn is 

hier mede debet aan, hiervoor had de vorige delegatie al gewaarschuwd. Ook het wegvallen van een 
secretaris als Arjen Berkvens maakte het moeilijker. Maar de belangrijkste reden is toch gebrek aan 
prioriteit bij sommige delegatieleden. Deels was de delegatie samengesteld uit in functie gekozen 
leden. Dit is goed voor het netwerken en deze leden hebben uiteraard op hun niveau veel voor de 
PES gedaan. De contacten tussen deze PES-delegatieleden en de direct gekozen leden verliep ech

ter moeizaam, met uitzondering van Alvaro Pinto Scholtbach die vrijwel alle vergaderingen heeft bij
gewoond. 
Het is moeizaam voortgang te boeken met de hervorming van de PES. 



Beleidsverslag Tweede Kamer 

Drie fracties 
In de verslagperiode hebben tweemaal verkiezingen plaatsgevonden voor de Tweede Kamer. De politie
ke turbulentie, de sterk wisselende omvang van de fractie en de positiewisseling van regeringspartij 

naar oppositiepartij maken dat sprake is van drie duidelijk onderscheiden periodes. 

De periode tot en met de verkiezingen van mei 2002. 

De fractie telt 45 leden en staat onder leiding van Ad Melkert. Nadat in april 2000 de nota Kracht en 
kwaliteit was gepubliceerd, kon bij de behandeling van de begrotingen voor 2001 en de daarop volgen

de maanden worden geconstateerd dat de regering veel van die plannen had overgenomen. Voor zorg 
en onderwijs kwamen blijvend miljarden extra beschikbaar. 

De fractie was niet alleen als medewetgever, maar ook als initiatiefwetgever actief. Aan het begin van 

de verslagperiode trad de Wet bevordering eigenwoningbezit in werking, een initiatief waarin de PvdA 
een grote rol speelde. Eind 2000 diende één van de fractieleden een initiatiefwet in die regelde dat 
algemene maatregelen van rijksbestuur slechts mogelijk werden als daarvoor een wettelijke grondslag 
was. 

PvdA-fractieleden namen ook het initiatief voor een wijziging van de Wet wapens en munitie, om ille
gaal wapenbezit en het wapengeweld aan te kunnen pakken. Een ander initiatief betrof het versterken 

van het voorkeursrecht van gemeenten bij de aankoop van onroerende zaken. Het laatste werd inge-
diend met leden van andere fracties. · 

Initiatiefwetten op het gebied van jeugd en zorg waren het voorstel tot instelling van een 

Kinderombudsman en het voorstel om de bevoegdheden van apotheekhoudende artsen te verruimen. 
Vanzelfsprekend hebben fractie en ondersteunend fractiepersoneel de Verkiezingsprogramma-commis
sie met raad en daad terzijde gestaan bij het schrijven van een nieuw ontwerp-Verkiezingsprogramma 
en bij de verkiezingscampagne. 

De periode tot en met de verkiezingen van 22 januari 2003. 

De dramatische gebeurtenissen in de eerste maanden van 2002- een politieke moord, het staken van 
de verkiezingscampagne, de radicale politieke omwenteling van dat moment- leidden tot een sterk 
uitgedunde fractie van 23 leden. Jeltje van Nieuwenhoven werd door de fractie gekozen als haar voor

zitter. Nadat Wouter Bos begin november door de partijleden tot politiek leider was verkozen, werd hij 
op 19 november 2002 ook door de fractie aangewezen als haar leider. 
De PvdA was in de oppositiebanken beland. Het landsbestuur was instabiel en de regering viel binnen 

drie maanden. In aansluiting op de demissionaire periode van het tweede paarse kabinet en de witte
broodsweken van de nieuwe regering brak nu een nieuwe demissionaire periode aan. Daarin werden 

desondanks nog vele wetten door de Kamer gejaagd hoewel het incomplete kabinet niet eens meer 
kon worden weggestuurd. 
De fractie voerde intern en extern tal van gesprekken met bevolkingsgroepen en individuele deskundi

gen over oorzaken en achtergronden van de politieke omwenteling en de lessen die daar uit getrokken 
moesten worden. Voor politieke actie ging de fractie- ook letterlijk- de straat op, in en buiten Den 

Haag. Zo voerden fractieleden uitdrukkelijk actie tegen de afschaffing van de gesubsidieerde arbeid. 
Op het gebied van wetgeving werden door fractieleden in september 2002 twee initiatiefwetsvoorstel
len ingediend. Met betrekking tot de laagste inkomens ging het om een voorstel voor extra inkomens
steun voor mensen die langdurig van een minimum moeten rondkomen. Het tweede initiatief betrof 

een wettelijke regeling voor de sponsoring van scholen in het primair en in het secundair onderwijs. 
Een voorontwerp van een initiatiefwet werd in oktober 2002 uitgebracht het wetsvoorstel Toegang en 
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veiligheid van het betalingsverkeer, gericht op bereikbaarheid en betaaibaarheid van bankdiensten. 

In januari 2003 werd een korte, maar intensieve en felle verkiezingscampagne gevoerd 

De periode na 22 januari 2003 

Na de geslaagde campagne kwam de fractie terug met 42 leden, onder leiding van Wouter Bos. 
Drie zaken zetten hun stempel op de werkzaamheden van de eerste maanden: de informatiebesprekin

gen met het CDA, het inwerken van de fractie met vele nieuwe leden en de campagne voor de 
Provinciale Statenverkiezingen. 
De informatie strandde in de nacht van 10 op 11 april 2003 en leidde ertoe dat de PvdA opnieuw de 

oppositierol op zich nam. 
Op regeerakkoord en regeringsverklaring is in en na het debat op 11 juni 2003 felle kritiek geuit door de 
fractie. Die kritiek is versterkt en uitgewerkt in de behandeling van de begrotingen van de ministeries 
voor het jaar 2004. Basis daarvoor was een uitvoerige Tegenbegroting, waarin de fractie, met onderlig
gende berekeningen van het Centraal Planbureau, aantoonde dat een ander, sociaal en economisch 
beter beleid wel degelijke mogelijk is, óók bij laagconjunctuur. 

Meer en collectiever dan in andere periodes richt de fractie zich op kontakten met leden en kiezers. 
Met een geslaagde presentatie in augustus 2003 in Utrecht ging Onze Coalitie van start. Onze Coalitie 
zorgt voor korte lijnen tussen leden en kiezers op allerlei plaatsen en in allerlei functies in de samenle

ving en de fractieleden in Den Haag. 
Ook met fractiebrede bezoeken aan stadswijken en VMBO-scholen werd de fractie op directe wijze 
gevoed met kennis van de praktijk en de opvattingen van "werkers in het veld". Met Méér Rood op 
straat, Rood in bedrijf en talloze werkbezoeken (onder andere rond de wijziging van de bijstandswet) 
manifesteert de fractie zich ook anderszins buiten de Haagse kaasstolp. De ervaringen zijn zeer posi
tief. Zulke activiteiten krijgen hun vervolg in voorstellen die aan de bezochte wijken en scholen worden 
voorgelegd en daarna hun effect hebben in de Kamer. 

Ook in deze periode waren er diverse initiatieven met betrekking tot wetgeving. Eén van de fractieleden 

behoorde tot de indieners van een voorstel om de (financieel soms sterk nadelige) herverzekerings
plicht van gesloten pensioenfondsen af te schaffen. 
Een initiatief met twee andere fracties om het klachtrecht voor werknemers wettelijk te regelen is nog 
in behandeling. In behandeling is ook nog het initiatiefvoorstel- samen met een andere fractie inge
diend- om de Wet SAMEN te verlengen, ter verbetering van de werkgelegenheid onder allochtonen. 

Een eerder- ook met een andere fractie- ingediend voorstel om de zeggenschap van werknemers 
over de arbeidstijden te verruimen werd na een lange voorafgaande discussie in maart in de Staatsblad 

geplaatst. 
De fractie kwam daarnaast met het initiatieven zoals de instelling van een Commissie van Wijzen in de 
aandelenlease-affaire en initiatieven voor het overblijven op scholen. 

Parlementaire onderzoeken 
Voor de controle op het beleid en handelen van de regering zijn in de verslagperiode diverse kamerbre
de commissies actief geweest. Het werk van deze commissies strekt zich vaak uit over langere perio

des en vraagt praktisch de volledige beschikbare tijd van de deelnemende fractieleden. PvdA-fractiele
den namen deel aan de Tijdelijke commissie Onderzoek Bouwfraude, de Enquêtecommissie 

Bouwnijverheid, de Enquêtecommissie Srebrenica, de Tijdelijke commissie Biotechnologie, de 
Tijdelijke commissie aanvullende onderwerpen NIOD-rapport, de Tijdelijke commissie Integratiebeleid 
en de Tijdelijke commissie onderzoek Zorguitgaven. 
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Tweede Kamerleden 1998- 2002 

Wim Kok (premier), Jacques Wallage (teruggetreden), Karin Adelmund (staatssecretaris), Margreeth de 
Boer (minister), Ad Melkert, Tineke Netelenbos (minister), jan Pronk (minister), Willem Vermeend 
(minister), Margo Vliegenthart (staatssecretaris), Judith Belinfante, Riek van der Ploeg (staatssecreta
ris), Khadija Arib, jan van Zijl, Marleen Barth, Anneke van Dok (teruggetreden), Rob Oudkerk, Elia 
Kalsbeek (staatssecretaris), Frans Timmernans, Marjet van Zuylen (teruggetreden), Ferd Crone, josé 
Smits, Dick de Cloe, Desirée Duijkers, Mariëtte Hamer, jeltje van Nieuwenhoven, Adri Duivesteijn, 

Laurette Spoelman, Wouter Gortzak, Lucy Kortram, Gerrit jan van Oven, Rob van Gijzel (teruggetre
den), Saskia Noorman, Bert Middel, Sharon Dijksma, Bert Koenders, Marja Wagenaar, Peter 
Rehwinkel, Martin Zijlstra, Wouter Bos (staatssecretaris), Peter van Heemst, Nebahat Albayrak, Gerrit 

Valk, jaap jelle Feenstra, Willy Swildens, jet Bussemaker, Thanasis Apostolou, Tineke Witteveen, Annet 
van der Hoek, Gerrit Schoenmakers, Usman Santi, Harm Evert Waalkens, Arie Kuijper, Willem 
Herrebrugh, Rik Hindriks, jeroen Dijsselbloem, Hillie Molenaar, Staf Depla, Eppo Bolhuis, jo Horn, 
Gerdi Verbeet 

Tweede Kamer 2002- 2003 

Ad Melkert (teruggetreden), jeltje van Nieuwenhoven, Klaas de Vries, Margo Vliegenthart (teruggetre
den), Willem Vermeend (teruggetreden), Tineke Netelenbos (teruggetreden), Dick Benschop (terugge
treden), Eveline Herfkens (teruggetreden), Wouter Bos, Nebahat Albayrak, Adri Duivesteijn, Karin 

Adelmund, jan Pronk (teruggetreden), Elia Kalsbeek, Bert Koenders, jet Bussemaker, Ferd Crone, 
Khadija Arib, Frans Timmermans, Sharon Dijksma, Peter van Heemst, Mariëtte Hamer, Aleid Wolfsen, 
Saskia Noorman-den Uyl, Jacques Tichelaar, Gerdi Verbeet, Peter Rehwinkel (teruggetreden) 

Tweede Kamer 2003- heden 
Wouter Bos, jeltje van Nieuwenhoven, Klaas de Vries, Nebahat Albayrak, jet Bussemaker, Jacques 
Tichelaar, jan Boelhouwer, Marjo Dijken, Diererik Samsom, Karin Adelmund, Adri Duivesteijn, Khadija 
Arib, Ferd Crone, Elia Kalsbeek, Bert Koenders, Staf Depla, 

Sharon Dijksma, john Leerdam, Angelien Eijsink, Frans Timmermans, joanneke Kruijsen, Aleid 
Wolfsen, Mariette Hamer, Peter van Heemst, Gerdi Verbeet, Piet Straub, Gadelieve van Heteren, Staf 

Depla, jose Smits, Niesco Dubbelboer, Luuk Blom, Pauline Smeets, Varina Tjon-A-Ten, jeroen 
Dijsselbloem, Saskia Noorman-den Uyl, Kris Douma, Frank Heemskerk, Anja Timmer, Harm Evert 
Waalkens, Thea Fierens, Martijn van Dam, Hannie Stuurman, Co Verdaas. 

Eerste kamerleden 1999-2003 

Frits Castricum, Ton Doesburg, Ria jaarsma, Erik jurgens, Geertje Lycklama á Nijeholt, Margriet 
Meindertsma, Fré Ie Poole, Rudy Rabbinge, Johan Stekelenburg, lng Yoe Tan, Ed van Thijn, Elske ter 
Veld, Willem Witteveen, Dik Wolfson, Thijs Wöltgens 

Eerste kamerleden 2003- heden 

Johan Stekelenburg (overleden), lng Yoe Tan, Erik jurgens, Margriet Meindertsma, Han Noten, Mies 
Westerveld, jan Hamel, Trude Maas, Rudy Rabbinge, joyce Sylvester, Willem Witteveen, Marijke 

Linthorst, Kim Putters, Jean Eigeman, Simon van Driel, Agaath Witteman, Raymond Leenders (overle
den), Ed. van Thijn, Ton Doesburg, Frans Leijnse, Bert Middel. 
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Beleidsverslag Eerste Kamer 

In de verslagperiode vond de verkiezing van de Eerste Kamer plaats. Acht leden verlieten de fractie en 

twaalf nieuwe leden traden aan in juni 2003. Net geïnstalleerd werd de fractie getroffen door het over
lijden van zijn voorzitter Johan Stekelenburg en het net aangetreden lid Raymond Leenders. Dat maak
te het begin van de nieuwe fractie onwerkelijk en ook uiterst betrekkelijk. 

Tijdens de periode 2000-2003 zette de oude fractie zich in voor een verbetering van wetgeving op ver
schillende terreinen. De uitbreiding van Europa, de Europese grondwet en de verantwoordelijkheden 
van de Nationale en de Europese volksvertegenwoordiging waren voor de fractie belangrijke onderwer
pen met duidelijke standpunten t.a.v. de Europese Raad van Ministers e.d. De regering bakte er weinig 
van en ondergroef de sterke Nederlandse positie. Gemeentelijke herindelingen, veel milieuwetgeving, 

initiatieven op het gebied van reconstructie en mestwetgeving werden besproken. Tijdens de periode 
2000-2003 besteedde de fractie veel aandacht aan privatisering. Een time-out werd bepleit en discus
siestukken werden vervaardigd. Tijdens Paars-2 werd daardoor de nietsontziende trend naar verder

gaande vormen van privatisering enigszins tegengehouden. De fractie prijst zich gelukkig dat die hou
ding van constructieve kritische beoordeling van privatisering, verzelfstandiging en terugtredende 

publieke sector nu ook door de Tweede Kamer fractie wordt gehuldigd. 

De PvdA fractie bepleitte in 2002 de verbetering van de kwaliteit van de wetgeving. Dat gaf aanleiding 

tot overleg met de Raad van State om daarmee in een vroege fase veel meer aandacht te geven juist 
aan die kwaliteitsslag die op het gebied van wetgeving noodzakelijk is. Ook is daarbij veel aandacht 
geweest voor de uitvoerbaarheid en de uitvoering van beleid. Onder andere het rapport van de 
Rekenkamer over de klooftussen beleid en uitvoering was aanleiding voor het agenderen van dit 

belangrijke punt. De huidige fractie heeft daar een zwaartepunt van gemaakt voor haar werkzaamhe

den. 

Veel van het Eerste Kamerwerk is ambachtelijk van karakter. Het toetsen en beoordelen van wetsvoor
stellen vanuit een politieke invalshoek, waarbij doelmatigheid, doeltreffendheid en handhaafbaarheid 
maar ook proportionaliteit en gelijkheid als criteria worden gehanteerd is van belang voor een functio
nerende democratische rechtsstaat. Doch er is meer, de Eerste Kamerfractie van de PvdA heeft in de 
periode van 2000-2003 bij herhaling ook beleidsdebatten geëntameerd. Daarmee kunnen in een vroe

ge fase, belangrijke politieke besluiten worden geïdentificeerd en is politieke profilering mogelijk. juist 
daarmee kan de Eerste Kamerfractie bijdragen aan de duidelijker positionering van de PvdA, en wordt 

de oppositierol, die primair door de Tweede Kamerfractie wordt vervuld versterkt. 
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Beleidsverslag Jonge Socialisten in de PvdA 

1. Inleiding 

De Jonge Socialisten in de PvdA is anno 2003 een bloeiende organisatie met 1200 leden, 20 regionale 

afdelingen, verschillende werkgroepen en vooral veel enthousiaste actieve en talentvolle jonge socia
listen. 

De Jonge Socialisten organiseren zo'n 10 tot 20 activiteiten per maand, regionale en landelijke debat
ten, trainingen, demonstraties, scholenbezoeken, vergaderingen, discussie avonden, borrels en ga zo 
maar door. 

De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid willen door middel van hun activiteiten jongeren een 
bijdrage laten leveren aan de realisering van een democratisch-socialistische samenleving. De volgen
de drie doelstellingen worden door de JS nageleefd: 

1. Jongeren politiek bewust maken en interesseren in politiek. 
2. Het scholen en vormen van jongeren. 
3. Het beïnvloeden van de politiek, met name de Partij van de Arbeid, en behartigen van jongerenbe

langen in de politiek. 

In dit verslag geven wij een overzicht van de organisatorische aspecten en de landelijke en internatio

nale activiteiten van de Jonge Socialisten in de PvdA. Een nuancering is echter op zijn plaats; veel van 
de organisatie, activiteiten en inhoudelijke beïnvloeding vindt plaats op lokaal of regionaal niveau. 
Daarnaast probeert het landelijk bestuur ook regelmatig op ad-hoc basis te reageren op de actualiteit 
en het voert te ver dit allemaal in dit verslag weer te geven. Wij hopen echter enig inzicht te geven in 

onze landelijke activiteiten middels dit verslag en voor meer actuele informatie kunt u altijd terecht op 
onze website www.js.nl. 

2. Organisatorisch 

2.1 Bestuur 
In januari 2001 bestond het Landelijk Bestuur (LB) van de JS uit onderstaande bestuursleden. Deze 

samenstelling was het gevolg van de algemene bestuursverkiezingen op het congres van 15 en 16 april 
2000 en tussentijdse verkiezingen op het congres van 4 en 5 november 2000: 

Voorzitter: Sander Zboray 
Penningmeester: Jasper Fastl 
Secretaris personeel en organisatie: Maurice Claassens 

Politiek secretaris: Jos Roest 
Internationaal secretaris: Lobke landstra 

Persvoorlichter: Rudmer de Vries 
Bestuurslid scholing, training en vorming: Loes Ypma 

Bestuurslid afdelingen en ledenbeheer: vacant 
Bestuurslid promotie en werving: Eltjo Wannet 

Op het voorjaarscongres van 28 en 29 april 2001 vonden er nieuwe bestuursverkiezingen plaats. 
Sander Zboray, Jos Roest en Rudmer de Vries namen afscheid. Jasper Fastl werd gekozen als voorzitter 

en Eltjo Wannet bleef aan als bestuurslid promotie en werving. De nieuwkomers in het bestuur waren 
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Khaalid Hassan (penningmeester), Adriaan van Veldhuizen (bestuurslid afdelingen en ledenbeheer), 
Fleur lmming (persvoorlichter) en Paula Harte (politiek secretaris). De functies secretaris personeel en 
organisatie, internationaal secretaris en bestuurslid scholing, training en vorming werden helaas niet 
vervuld. Maurice Claassens, Lobke Zanstra en Loes Ypma bleven daarom het LB ondersteunen. Na het 
congres kwam Arnout van den Bosch het team versterken als secretaris organisatie a.i. 
Omdat het steeds moeilijker werd geschikte bestuurskandidaten te vinden, werd op het congres van 
april 2001 besloten het LB met ingang van het najaarscongres 2001 te verkleinen en de functies van 
persvoorlichter en bestuurslid scholing, training en vorming op te heffen. Ook werd besloten de 

bestuursperiode met het financiële boekjaar te laten samenvallen. Daarom zouden de algemene 
bestuursverkiezingen voortaan tijdens het najaarscongres plaatsvinden en het bestuursmandaat 
ingaan per 1 januari. Al deze veranderingen vergden niet alleen aanpassingen in het Huishoudelijk 
Reglement, maar hadden ook invloed op de taakomschrijving van de individuele bestuursleden en 
medewerkers. 

Tijdens het najaarscongres in november 2001 waren alle posten weer open. Op het congres werd defi
nitief afscheid genomen van Lobke Zandstra, Maurice Claassens, Loes Ypma, Fleur lmming, Paula 
Harte en Arnout van den Bosch. Jasper Fastl, Khaalid Hassan, Adriaan van Veldhuizen en Eltjo Wannet 
werden voor dezelfde functies herkozen. Er kwamen drie nieuwe bestuursleden: Pieter Daniël Smidt 
van Gelder (internationaal secretaris), Marleen Haage (secretaris personeel en organisatie) en Servaz 

van Berkum (politiek secretaris). Begin maart 2002 (ALV 23 maart Amersfoort) maakte Eltjo Wannet 
(bestuurslid promotie en werving) plaats voor Juli Sarbo (a.i.) die op het voorjaarscongres van 18 en 19 

mei officieel werd gekozen. 

Tijdens het najaarscongres van 2002 werd Jasper Fastl opgevolgd door Servaz van Berkum als voorzit
ter. Van alle andere bestuursleden werd afscheid genomen. Op het congres werden vijf nieuwe bestuur

sleden gekozen waardoor de samenstelling van het LB bijna volledig veranderde: Sieb Miedema (inter
nationaal secretaris), Erik Akse (penningmeester), Arnout van den Bosch (politiek secretaris), Jos 
Hesselink (bestuurslid personeel en organisatie) en Noud Esselink (bestuurslid afdelingen en ledenbe
heer). De post promotie en werving bleef vacant. 
Deze samenstelling was van kort duur. Begin februari vertrok Jos Hesselink en tijdens het voorjaarscon
gres van 2003 werd er ook afscheid genomen van Arnout van den Bosch en Noud Esselink. Er werd een 
interimbestuur ingesteld van vier personen, bestaande uit Servaz van Berkum, Sieb Miedema, Erik Akse 

en Rowdy Boeyink. Daarnaast werd Anna Sitnyakowsky (officieel) gekozen als bestuurslid promotie en 
ledenwerving. Dit bestuur bleef aan tot het buitengewoon congres van 28 juni 2003. 

Op het buitengewoon congres werd Servaz van Berkum opgevolgd door Loes Ypma als voorzitter a.i. 
Alle andere bestuursleden bleven in functie. Daarnaast kwam Lobke van Overbeek en Erik Theunissen 
het bestuur versterken als politiek secretaris en bestuurslid afdelingen en ledenbeheer. Sinds juni 2003 

bestaat het bestuur uit de volgende personen: 
Voorzitter: Loes Ypma 
Penningmeester: Erik Akse 

Secretaris personeel en organisatie: Rowdy Boeyink 
Politiek secretaris: Lobke van Overbeek 

Internationaal secretaris: Sieb Miedema 
Bestuurslid afdelingen en ledenbeheer: Erik Theunissen 

Bestuurslid promotie en werving: Anna Sitnyakowsky 

2.2 Medewerkers 
In het jaar 2001 is de samenstelling van het team van medewerkers dat de JS bijstaat bijna volledig ver
anderd. 

In het voorjaar van 2001 nam Egon Adel (medewerker Activiteiten en Afdelingen, 24 uur) afscheid van 
de JS. In september 2001 heeft Else Kramer (bureaucoördinator, 28 uur) op eigen verzoek haar 
contract beëindigd. 
Ook de inhoud van de functies is in 2001 veranderd. De functie secretariaatsmedewerker is opgeheven 

en er is een nieuwe functie, medewerker communicatie (32 uur), ontstaan. De taken van de secretari
aatsmedewerker zijn onder de andere functies verdeeld. De functie medewerker STV is veranderd in 
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medewerker Afdelingen en Educatie (25 uur). De functie van bureaucoördinator is hetzelfde gebleven. 

In november 2001 is Maaike de Bakker aangesteld als medewerker Afdelingen en Educatie en in janua
ri 2002 is Hanno Krijgsman aangesteld als bureaucoördinator. Hanno Krijgsman is twee maanden in 
dienst van de JS geweest. Zijn contract is na de proeftijd niet verlengd. 
Omdat de taken van de bureaucoördinator op veel vlakken overlappen met de taken van het bestuur is 
besloten deze functie op te heffen. De taken van de bureaucoördinator zijn onderverdeeld onder de 
overige medewerkers en het bestuur. Het grootste deel van de taken (het financiële gedeelte) is bij de 
medewerker Afdelingen en Educatie terechtgekomen. Deze functie is uitgebreid met 8 uur per week. 

Op 1 november 2003 zag het medewerkersteam er als volgt uit: 
Medewerker Communicatie: Marit Kok (vast, 32 uur) 
Deze medewerker is medeverantwoordelijk voor alle publicaties en andere materialen. Daarnaast is 

deze medewerker verantwoordelijk voor het bijhouden en optimaliseren van de website. 
Medewerker Afdelingen Service Apparaat en Financiën: Maaike de Bakker (vast, 32 uur) 

Deze medewerker is medeverantwoordelijk voor het organiseren van trainingen, het ondersteunen 
van afdelingen, het organiseren van door het ASA geïnitieerde activiteiten, ledenadministratie en de 
financiën. 

2.3 Stagiaires 
Van april tot en met juni 2003 heeft Mamo Baram (student ROC De Amerlanden, marketing en com
municatie) als stagiair het JS secretariaat versterkt. Zijn taken waren onder andere post verwerken, tele

foon aannemen, helpen met allerhande secretariële activiteiten, het op orde brengen van het archief en 
het doen van een onderzoekje naar de standpunten van de JS betreffende de oorlog in Irak. 

2.4 Vertegenwoordiging 
De JS was in de periode oktober 2001 tot november 2003 officieel vertegenwoordigd in de volgende 
(inter) nationale organisaties: 

European Communicy Organisation of Socialist Youth (ECOSY): Alice Muilerf Eddy Bekkersf Rowdy 
Boeyink 

Europese Beweging Nederland (EBN): Tijs Broekef Aart-Jan Riekhoff/ Khaalid Hassan 
International Union of Socialist Youth (IUSY): Marije Laffeberf Maurice Claassens 
Comité het witte plein: Jasper Fastl (opgeheven) 
Youth for Development and Coöperation (YDC): Richard Moti (opgeheven) 

Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling (NJMO): Servaz van Berkum (opgegaan in 

NJR) 
Nationale Jeugdraad (NJR): Jasper Wagteveldf Dennis Bouwman 
NOVIB: Karlijn van Arkel 

Partijbestuur PvdA: Sander Zborayf Jasper Fastlf Servaz van Berkumf Loes Ypma 

Penningmeesters in Neutrale Gemeenschap (PING): Jasper Fastlf Khaalid Hassan (opgeheven) 
Platform Keer het Tij: Jasper Fastlf Judith de Jong 
Politieke Jongeren Projecten (PJP): Rob Althuizenf Loes Ypma 
Vereniging 31: Maurice Claassens (opgegaan in NJR) 

3· Landelijke activiteiten 

In de periode van januari 2001 tot november 2003 zijn veellandelijke activiteiten georganiseerd. Er 

waren reguliere activiteiten, zoals het Pinksterfestival (PiKa), het Werkgroepenweekend en de congres
sen. Daarnaast werden er ook een nieuwe activiteit ontplooid, waaronder de Nieuwe Ledendagen en 

het JS Festival. Verder zijn er voor de verkiezingen van 2002 en 2003 activiteiten georganiseerd. 

3.1 Reguliere landelijke activiteiten 
Gedurende bovenstaande periode organiseerde de JS vier tweedaagse congressen en twee eendaagse 
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congressen: april 2001 in Eist, november 2001 in Eist, mei 2002 in Hoeven (PiKaCo, een gecombi

neerd eendaags congres en pinksterkamp), november 2002 in Groningen, april 2003 in Eist en juni 
2003 in Utrecht (eendaags buitengewoon congres). Op de congressen neemt de JS politiek inhoude
lijke standpunten in, wordt het beleid voor de komende periode vastgesteld en vinden er verkiezingen 
voor posten in onder andere het Landelijk Bestuur plaats. De volgende thema's zijn in de afgelopen 
jaren achtereenvolgens aan bod gekomen in de vorm van resoluties: VROM M (Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Mobiliteit), Globalisering, Landbouw, de Europese Unie, Onderwijs, 
Gentechnologie, Integratie, Milieu en Zorg. Op de congressen is naast de plenaire gedeeltes steeds 

een zogenaamd alternatief programma georganiseerd met debatten, workshops, theatersport, muziek 
en cabaret. Alle congressen zijn in samenwerking met plaatselijke JS-afdelingen georganiseerd, wat een 

groot succes was. 
Traditiegetrouw werd elk jaar het tweedaagse pinksterfestival (PiKa) georganiseerd. Het Pi Ka biedt 
actieve JS'ers de kans ervaringen uit te wisselen over de JS en dient tegelijkertijd als kennismaking voor 

nieuwe JS-Ieden. In 2001 stond het Pi Ka in het teken van het vijfentwintigjarig bestaan van de Stichting 

Politiek Jongerenwerk in de PvdA. In de NJHC herberg in Soest kwamen ongeveer honderd JS'ers uit 
Nederland, België en Luxemburg bij elkaar. Er werd een debat tussen de oud-voorzitters van de JS 
georganiseerd, de Stichting Vrienden van de JS werd officieel gepresenteerd en er werden diverse work
shops gegeven. 's Avonds was er een groot jubileumfeest In 2002 werd het Pi Ka samen met een een

daags congres georganiseerd, vandaar dat er de naam PiKaCo aan werd gegeven. In Hoeven konden 
workshops worden gevolgd over onder andere socialisme en de Europese conventie en werd er thea
tersport gespeeld. Ook werden de plannen voor het ECOSY Summercamp gepresenteerd en was er 

een voetbaltoernooi. In 2003 werd het PiKa, dat plaatsvond in Bakkum, geopend met een debat over 
de vernieuwing binnen de PvdA. Samen met Marleen Barthen Martijn van Dam werd hier uitvoerig 

over gediscussieerd. Verder waren er verschillende workshops, spelen en een sporttoernooi. 
Het werkgroepenweekend is bedoeld om de werkgroepen van de JS een impuls te geven en nieuwe 
mensen bij de werkgroepen te betrekken. In 2001 vond het weekend plaats in Groningen. Er werden 
workshops verzorgd door de werkgroepen Onderwijs, Cultuur, Zorg en Internationaal Beleid. Jammer 
genoeg was de opkomst laag (vijftien à twintig reeds actieve leden) en is de JS er niet in geslaagd nieu

we leden bij de werkgroepen te betrekken. Het werkgroepenweekend dat in 2002 plaatsvond in het 
Nivonhuis in Vlaardingen is in dat opzicht wel geslaagd te noemen. Na een openingsdebat met Jan 
Pronk werd een simulatiespel over de Europese conventie gespeeld en een presentatie gegeven over 

IUSY en ECOSY (resp. de internationale en Europese koepelorganisaties van de JS) en de rol van de JS 
daarbinnen. De werkgroepen kregen ook trainingen aangeboden over vergaderen en het opzetten van 

een activiteiten. In 2003 werd in plaats van het werkgroepenweekend een JS Festival georganiseerd, zie 

3.2. 
Aan het begin van elk jaar waren er de traditionele nieuwjaarsborrels: in 2001 in Utrecht, in 2002 in 

Amsterdam en in 2003 weer in Amsterdam. Tijdens de nieuwjaarsborrel van 2002 was er een groot 
debat over Beeldvorming over allochtonen in de media, waarbij onder andere Mohamed Sini en Fatima 
Elatik te gast waren. Voor deze activiteit waren diverse allochtonenorganisaties uitgenodigd met als 
resultaat dat het debat druk werd bezocht en erg levendig was. Zoals het binnen de JS gebruikelijk is 

werd het politieke seizoen aan het begin en einde van de zomer respectievelijk afgesloten en weer geo
pend. Ter gelegenheid daarvan werden verschillende debatten georganiseerd: juli 2001 in Amsterdam 
(drugsdebat), september 2001 in Maastricht, juni 2002 in Amsterdam (vernieuwingsdiscussie JS), 

augustus 2002 in Den Haag (PJO voorzittersdebat), juni 2003 in Utrecht tegelijkertijd met het buiten
gewoon congres (debat over culturele jongereninstellingen), september 2003 in Leiden (debat over 

Turkije en de EU). 
Hiernaast vinden er een a twee keer per jaar kadertrainingen plaats, die bedoeld zijn voor nieuwe 

leden. Tijdens deze kadertrainingen wordt het nieuwe kader 4 trainingen aangeboden, varierend van 
vaardighedentraingen als debatteren en presenteren en "hoe organiseer ik een activiteit"tot inhoude

lijke trainingen als lokale politiek en Europese politiek. 

3.2 Nieuwe landelijke activiteiten 
De afgelopen drie jaar is een aantal nieuwe landelijke activiteiten ontwikkeld. In 2002 was de eerste 



van een reeks nieuwe ledendagen, die sinds begin op zeer regelmatige basis plaatsvinden (elke twee 

maanden). Tijdens deze bijeenkomsten, waarvoor alle nieuwe leden van de afgelopen periode worden 
uitgenodigd, kunnen nieuwelingen kennismaken met de organisatie: Wat zijn de standpunten en idea
len van de JS? Hoe zit de organisatie in elkaar? Wat doet het Landelijk Bestuur? Wat kun je binnen de 
JS allemaal doen? Deze vragen en andere komen op deze dag aan de orde. Verder wordt er op de nieu
we ledendag meestal een rondleiding door het Tweede Kamergebouw verzorgd door een Tweede 

Kamerlid die ook een en ander over zijn of haar dagelijkse werkzaamheden verteld. 
In oktober 2003 organiseerde de JS in plaats van het werkgroepenweekend een eendaags JS-festival in 
Utrecht. Waar normaal gesproken alleen )S-leden worden uitgenodigd voor landelijke activiteiten, 

waren nu alle PvdA-leden onder de 28 jaar en mensen die het afgelopen jaar informatie bij de JS had
den aangevraagd benaderd. Doel was enerzijds de verschillende JS-instellingen de gelegenheid te 
geven zich te presenteren voor leden en niet-leden en anderzijds meer mensen van buiten de organisa
tie aan te trekken. Het programma bestond uit een doorlopende informatiemarkt, een debat tussen de 
drie kandidaat eurolijsttrekkers, gesprekken op de bank met jan Pronk en Diederik Samson, een caba
retvoorstelling en optredens van bands. Op de dag zelf liep in het centrum van Utrecht ook een pro
moteam rond om het festival te promoten. Het festival trok over de hele dag zo'n honderd bezoekers. 

3·3 Verkiezingen 
In 2002 vonden er gemeenteraadsverkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen plaats. In de aanloop 
naar deze verkiezingen werden er vooral veel activiteiten georganiseerd door de lokale afdelingen, die 

veel hebben geflyerd om jongeren naar de stembus te krijgen en standpunten van de JS onder de aan
dacht te brengen. In 2003 waren er opnieuw Tweede Kamerverkiezingen. Ook toen zijn er activiteiten 
georganiseerd door de lokale afdelingen en is geprobeerd de PvdA zoveel mogelijk te ondersteunen. 
Als laatste is er in 2003 een start gemaakt met het organiseren van activiteiten rondom de Europese 
verkiezingen. 

4· Politieke activiteiten 

Op verschillende manieren worden binnen de JS politiekinhoudelijke activiteiten ontplooid. Dit gaat via 

de werkgroepen, via rechtstreekse politieke beïnvloeding en via de media. Hieronder komen deze 
methoden en de manier waarop ze in 2001, 2002 en 2003 zijn ingezet aan de orde. Ook wordt inge
gaan op een aantal belangrijke inhoudelijke gebeurtenissen en de opstelling van de JS daarin. 

4.1 Werkgroepen 
De JS heeft verschillende werkgroepen waarin )S-leden zich praktisch en inhoudelijk bezighouden met 
een bepaald thema dat op hun beleidsterrein ligt. De afgelopen jaren zijn er discussies met politici en 

maatschappelijke organisaties, lezingen, excursies en filmavonden georganiseerd. Ook zijn er inhoude
lijke stukken geschreven voor kranten en opiniebladen, en is een aantal werkgroepen betrokken 
geweest bij het schrijven van congresresoluties over onder andere het Nederlandse zorgstelsel, onder

wijs en de Europese Unie. In mei 2002 ontstond er een nieuw initiatiefvan een groep JS'ers die niet 
alleen wilden praten over het verbeteren van de wereld, maar ook daadwerkelijk iets doen: de )Stafette. 
Sinds haar oprichting heeft deze werkgroep onder andere de deelname aan diverse demonstraties 
gecoördineerd. 

4.2 Politieke beïnvloeding 
Begin 2001 sloot de JS een gezamenlijk jongeren regeerakkoord met het CDJA en Dwars. Deze jonge
renorganisaties zagen de PvdA, het CDA en Groen Links graag samenwerken in een coalitie. Een nieuw 
paars kabinet was ons een gruwel en met ons akkoord gaven we aan waar de Nederlandse politiek wat 
ons betreft naar zou moeten streven. 

De JS was in 2001 ook betrokken bij de strijd tegen de oorlog tegen Afghanistan. Tijdens een bijeen
komst op de Dam hield de JS voorzitter jasper Fastl een wervelende speech. 

In februari 2002 nam de JS deel aan het "comité het witte plein" tijdens het huwelijk van prins Willem 
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Alexander en Maxima. Hier vond een alternatief programma, met standjes en sprekers en een tegenge

luid voor de Republiek en een kritische noot over het huwelijk plaats. 
De JS neemt ook sinds de oprichting zeer actief deel aan het platform keer het tij, aangezien we ons 

zorgen maken over het huidige regeringsbeleid en graag een breed maatschappelijk platform willen 
ondersteunen om een duidelijk tegengeluid te laten horen. 
In 2002 heeft er in 5 steden een tournee van Max van de Berg in samenwerking met de JS plaats 
gevonden in het kader van "hoe ziet jouw Europa eruit?" Er waren 5 thema's waarover jongeren in 
gesprek en in debat gingen met Max van de Berg. 

In 2003 heeft de JS verschillende brieven gestuurd aan kamerleden, bijvoorbeeld over het behouden 
van het vak maatschappijleer, over het financieren van het hoger onderwijs en over het zenden van 
militairen naar Irak. 
Hiernaast hebben we gesprekken gehad met de Amerikaanse ambassade, waarin we onder andere de 
weigering om deel te nemen aan het international crimina! court, de schendingen van mensenrechten 
in Guantanamo Bay en de onrechtvaardige oorlog in Irak aan de orde gesteld. 
De Jonge Socialisten hebben deel genomen aan de commissie CUNS, onder leiding van Vermeend. 
Deze commissie heeft een onderzoek gedaan naar de financiering van het hoger onderwijs. 

4·3 Mediabeïnvloeding 
Tijdens de verkiezingen werden de Jonge Socialisten gevraagd hun mening te geven tijdens verschillen
de tv programma's. 

In 2002 heeft de JS duidelijk aangegeven dat de PvdA fractie volgens haar verkeerde beslissingen nam 
in het kader van de JSF. Het zwaarwegende advies van het politiek forum werd aan de kant geschoven 

en ook een groot gedeelte van de fractie en het partijbestuur waren destijds tegen participatie in de 
JSF. De Jonge Socialisten hebben hun standpunt breed uitgedragen in de persberichten, berichten naar 
de fractie toe en debatten. 

In 2003 waren de persberichten veelal een reactie op het regeerakkoord; bijvoorbeeld de plannen van 
minster Hoogervorst ten aanzien van de medicijnknaak, de pil en de verhoogde kosten (o.a. het eigen 
risico) en de plannen van de minister van Justitie Donner ten aanzien van het voornemen de kinder

rechtswinkels te sluiten en het verscherpen van het softdrugs beleid. Een ander persberichten had 
betrekking op het districtenstelsel en daarnaast heeft de JS haar mening nog geven op de radio over de 
gekozen burgemeester en over het afschaffen van het gelijkheidsbeginsel. 
Als laatste werd het politiek forum, waar de JS een reactie gaf op de algemene beschouwingen, uitge

zonden tijdens een nova uitzending in 2003. Hiernaast werd ook een interview over de vraag "wie is de 
grote oppositieleider" en een beeld van de demonstratie tegen de plannen van het kabinet uitgezon
den. 

5· Afdelings Service Apparaat (ASA) 

De bestuursleden Afdelingen en Ledenbeheer en Promotie en Werving zijn verenigd in een werkplat
form dat het Afdelings Service Apparaat heet. Naast de verantwoordelijke bestuursleden zit de mede
werker ASA en Financiën in dit platform. Vanuit het ASA worden afdelingen ondersteund en begeleid, 

cursussen ontwikkeld en gegeven, plannen ontwikkeld voor promotie van de JS en ledenwerving. 
Voorheen maakte ook het bestuurslid Scholing Training Vorming deel uit van het ASA. In 2001 is beslo
ten deze bestuursfunctie op te heffen en de taken onder te brengen bij het bestuurslid promotie en 
werving. Deze is samen met de medewerker ASA en Financiën verantwoordelijk voor scholing en trai

ning. 

6. Afdelingswerk 

Het afdelingswerk is voornamelijk gericht op het motiveren en ondersteunen van de afdelingen. De 

afdelingen werden regelmatig bezocht door leden van het ASA. Tijdens de verschillende campagnes is 



er veel samenwerking geweest tussen de afdelingen en het landelijk secretariaat. 
In de periode 2001-2003 is een aantal nieuwe afdelingen opgericht en is een aantal slapende afdelin
gen opnieuw actief geworden. Zij zijn bij de oprichting zoveel mogelijk ondersteund en begeleid door 
het bestuurslid Afdelingen en Ledenbeheer. 

Verder krijgt het afdelingswerk gestalte via het afdelingsoverleg. Een- of tweemaandelijks komt een aan
tal afdelingen en werkgroepen met het landelijk bestuur bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en 
adviezen te geven aan het landelijke bestuur, tevens is hier ook de mogelijkheid te discussiëren over 
verschillende politieke onderwerpen die in de afdeling zijn voorbereid. 

In oktober 2003 had de JS de volgende afdelingen: 
Amsterdam, Arnhem-Nijmegen, Breda, Delft, Flevoland, Groningen, Den Haag, Haarlem, Leiden, 

Maastricht-Heuvelland, Rijnmond, Tilburg, Twente, Utrecht, Venlo, WERV, Zaanstreek, Zeeland, ZOB, 
Zwolle 

7· Scholing, training en vorming 

Op het gebied van Scholing Training en Vorming is er in de periode 2001-2003 het een en ander veran

derd. 
De JS is gaan werken met een landelijk cursusaanbod. Elke maand was er een training centraal in het 
land. O.a. debatteren, pers en media, vergaderen en lokale politiek zijn aan de orde gekomen. 

Daarnaast konden afdelingen zelf een training aanvragen. Omdat de opkomst bij de landelijke trainin
gen vaak minimaal was, is in 2003 besloten trainingen aan te bieden in verschillende regio's in het 
land. De afdelingen van de JS zijn samengebracht in zes regio's die ieder twee trainingen (een vaardig
heidstraining of inhoudelijke training) per jaar aangeboden krijgen. Op die manier is het voor alle 
leden mogelijk op regelmatige basis een training bij hen in de buurt te volgen. Ook kunnen afdelingen 
op eigen initiatief een training aanvragen. 
De kadertraining heeft ook een andere opzet gekregen. De kadertraining is speciaal voor nieuwe leden, 

zij krijgen de mogelijkheid een aantal basisvaardigheden te leren. De kadertrainingen waren twee keer 
per jaar en het bestond uit een reeks van vier avonden. 

Op het moment experimenteren we met een nieuwe opzet. We willen gaan werken met vier kadertrai
ningsdagen. Deze dagen zijn op een zaterdag en staan in het teken van een bepaald thema. Het voor
deel is dat mensen nu een aantal trainingen op een dag krijgen ipv verspreid over vier avonden. 

Daarnaast behandelen de vier dagen steeds een ander thema. Nieuwe leden kunnen op die manier een 
"jaartraject" doorlopen. 

De eerste kadertrainingsdag is in september geweest (presenteren, debatteren en congresvoorberei
ding) en was een groot succes. In 2004 zetten we deze manier van werken voort. 

8. Ledenwerving en ledenbeheer 

Ledenwerving was ook in 2001-2003 een van de speerpunten van het beleid. Het is de manier om jon

geren voor langere tijd te betrekken bij politiek-maatschappelijke discussie. Het aanbod van ledenwerf
materiaal is aangevuld en er is een nieuwe versie van het jong en Kritisch boekje gemaakt. 
Ledenwerving gaat niet alleen over materiaal. Dat kan slechts ondersteunen bij het echte werk: jonge
ren aanspreken en met ze in discussie gaan over hun eigen leefomgeving, de maatschappij en politiek. 
Hier is aan gewerkt door te zorgen dat de JS op plekken aanwezig is waar veel jongeren bij elkaar 
komen, bijvoorbeeld introductieweken van universiteiten, megafestaties en bij een aantallokale festi

vals. Verder worden afdelingen gestimuleerd om leden te werven door zelf activiteiten op touw te zet
ten of aan te sluiten bij reeds bestaande bijeenkomsten. 

De ledenwerfactiviteiten hebben de afgelopen drie jaar geleid tot een stijging van het ledenaantal. 
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g. Internationaal werk 

De afgelopen jaren was er veel te doen op het gebied van internationaal werk. De JS speelde een grote 
rol binnen de koepelorganisaties ECOSY en IUSY en JS'ers bezochten seminars en conferenties in het 
buitenland. Grote delegaties van de JS gingen naar hetECOSY zomerkamp in Hongarije, hetECOSY 
zomerkamp in Oostenrijk en het IUSY festival in Griekenland. Verder zijn er diverse excursies en uit
wisselingen geweest. 

European committee organization of socialist youth (ECOSY) 
Tot in het najaar 2001 vertegenwoordigde Alice Muller de JS bij ECOSY. Daarna werden haar taken 
overgenomen door Eddy Bekkers. In het voorjaar van 2001 organiseerde de JS in samenwerking met 
ECOSY een Europees jongerenseminar in Arnhem. In mei 2002 is Rowdy Boeyink benoemd als ECOSY 
vertegenwoordiger. Hij nam deel aan diverse internationale bijeenkomsten en organiseerde met de JS 
in oktober 2003 een seminar over onderwijs voor ECOSY in Den Haag. 40 jongeren uit heel Europa 
waren een weekend in Nederland om te praten over het Bologna proces en GATS en onderwijs. 

International union of socialist youth (IUSY) 
Van november 1997 tjm november 2003 was de JS, in persoon van Marije Laffeber, voorzitter van de 
mondiale vrouwenwerkgroep waar 150 zusterorganisaties deel van uitmaken. In deze hoedanigheid 
maakte Marije eveneens deel uit van het IUSY bestuur en was ze de jongerenvertegenwoordiger naar 
de activiteiten van Socialist International Vrouwen (SIW). In februari 2001 verwelkomde de JS het 
bestuur van IUSY in Amsterdam voor de bestuursvergadering met als belangrijkste thema "De positie 
van vrouwen in oorlogsen conflictsituaties". In het najaar van 2001 verzorgde Marije onder andere een 

trainingsdag over 'het opzetten van vrouwenorganisaties en het mobiliseren van jonge vrouwen in de 
politiek' in Slowakije. Tijdens het IUSY congres in johannesburg, in november 2001 trad de JS uit het 

IUSY bestuur en werd Marije Laffeber opgevolgd door Maurice Claassens. Na een jaar inwerktijd werd 
in 2003 de JS de leider van de mondiale campagne tegen het op handen staande GATS verdrag en 
coördineert en initieert zij activiteiten daaromtrent. 

BeNe Weekenden 
leder jaar wordt er een weekend georganiseerd samen met de Belgische JS. Het ene jaar wordt het 
door de Belgen georganiseerd en het andere jaar door de Nederlanders. In 2001 waren we te gast in 
Gent waar aandacht geschonken is aan politiek, cultuur en "gezellig samenzijn". In 2002 is het BeNe 
weekend door de JS georganiseerd. Het was in Limburg. Naast het politiek inhoudelijk gedeelte was er 
ook nog tijd om gezamenlijk carnaval te vieren. In 2003 is het weekend omgedoopt tot BeNelux week
end en waren we te gast in Luxemburg. 

Overige 
In 2001 hebben twee JS-ers deelgenomen aan de Israël Palestina reis. Deze werd georganiseerd door 
lkko en In-Spe om zo de problematiek van Israël van dichtbij te bekijken. 
In juni 2001 namen Marije Laffeberen Maurice Claassens namens de JS deel aan het congres van de 
Duitse JUSOS in Keulen. 

In september 2001 vaardigde de JS een delegatie af om deel te nemen aan het heroprichtingscangres 
van de Vlaamse JS, Animo, in Genk, België. 

In oktober 2001 nam Marije Laffeber namens de JS deel aan het congres van de Italiaanse Sinistra 
Giovanille in Ciusi, Italië, dat in het teken stond van 'globalisering'. 

In maart 2002 kreeg de JS bezoek van de Sloveense Jonge Socialisten. Het bezoek stond in het teken 
van de gemeenteraadsverkiezingen. In oktober brachten wij een bezoek aan de Sloveense JS. 
In september brachten de JS een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Max vd Berg hield 
een inleiding over ontwikkelingssamenwerking van de EU aan Afrika. Daarna werd een bezoek aan het 
Parlement gebracht. 
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Beleidsverslag PvdA-Eurodelegatie 

Inleiding 

Van de drie Europese Instellingen, de Europese Commissie, de Raad en het Parlement, komt het 
Europees Parlement het minst in de aandacht. Dat is niet vreemd. De meeste voorstellen voor nieuw 
beleid komen van de Raad of van de Commissie. Op dat moment zijn de plannen nieuws en zijn de 
media derhalve geïnteresseerd. Als naderhand de ideeën in het Parlement besproken worden, lijkt het 
dus al bijna om oude koek te gaan en is er zodoende nauwelijks nog aandacht voor te krijgen. 
Dit is echter niet de enige reden waarom het werk in het Europees Parlement niet dagelijks tot de ope
ning van alle serieuze Europese kranten leidt. De werkwijze van het parlement en de langdurige en 

ingewikkelde procedures maken het voor niet-ingewijden vaak moeilijk om te begrijpen wat er precies 

speelt. 
Het feit dat er anders dan in nationale parlementen geen debatten, al dan niet met levendige interrup

ties, tussen een regering en een oppositie plaats vinden, bevordert de interesse niet. Toen er zich 
onlangs ineens wel zo'n soort debat ontspon tussen de Raadsvoorzitter, de Italiaanse premier 

Berlusconi, en de Duitse vice-voorzitter van de sociaal-democratische fractie (PES), Martin Schulz werd 
het Parlement dan ook ineens nieuws. 

De werkwijze van het Parlement, waarbij niet een regeringsvoorstel ter discussie, amendering en goed
of afkeuring voorligt, maar een eigen rapport van het parlement, geschreven door een van de leden 
naar aanleiding van een voorstel van de Commissie, maakt de zaak er bovendien niet doorzichtiger op. 
Amendementen die in een parlementseemmissie of in de plenaire vergadering aangenomen worden, 

zijn niet, zoals bij nationale wetgeving, automatisch wijziging op een wetsvoorstel. Zij zijn niet meer 
en minder dan een wijziging in een rapport van het Parlement en geven als zodanig de mening weer 

van de meerderheid van het Parlement. Als het Parlement medewetgever is - en op een te groot aantal 
terreinen is dit nog steeds niet het geval- is de opvatting van het Parlement een ijkpunt voor 
Commissie en Raad bij de formulering van de herziene versie van het voorstel tot bijvoorbeeld een 
richtlijn. 
Zo'n herziene versie komt vervolgens na enige tijd in een tweede lezing ter discussie bij het Parlement, 
dat wederom een eigen rapport laat schrijven. 
Het hele circuit van amendementen en onderhandelingen start dan opnieuw. Als na de uitspraak van 
het Parlement de opvattingen van Raad, Commissie en Parlement over wat er uiteindelijk in de richtlijn 

moet komen nog te ver uiteen liggen, komt een gezamenlijk onderhandelingscomité bijeen, waar ook 
parlementsleden deel van uitmaken, om tot een compromis te komen. Dit proces dat zich doorgaans 

buiten de schijnwerpers van de publiciteit afspeelt, heet conciliatie, bemiddeling. 
Deze, noodzakelijkerwijze korte, schets van de vergadervolgorde van het Parlement maakt duidelijk dat 
de procedure ingewikkeld is en langdurig. Dat de pers daar niet dagelijks voor warm kan lopen is, hoe 
jammer ook, begrijpelijk. 
Leden van het Europees Parlement die hun kiezers willen informeren over wat zij te Brussel en 

Straatsburg doen, moeten daarom zelf stappen zetten. Zij kunnen bijvoorbeeld via hun eigen websites 
melding maken van hun inbreng in een bemiddelingscomité, van alle amendementen die zij indienen 
en van de persberichten die zij laten uitgaan, nog effectiever is zelf discussies te starten, zowel binnen 
als buiten het Parlement. Want wie de agenda bepaalt, wordt gehoord. In elk geval bij de besluitvor
ming. 

Vandaar dat in het hierna volgende vooral de nadruk ligt op die activiteiten van de zes leden van de 

PvdA-Eurodelegatie die in de afgelopen jaren agendabepalend geweest zijn. 



Over de voortreffelijke werkzaamheden die verricht zijn in conciliatiecomités door die leden die een 

portefeuille hebben waarin medewetgevende bevoegdheden opgenomen zijn, gaat het hierna nauwe
lijks. Niet omdat die zaken van minder belang zijn. Integendeel, de keren dat Dorette Corbey bij conci

liaties betrokken is geweest, bleef haar bijdrage niet onopgemerkt. De richtlijn over de werktijden in het 
wegvervoer- in het kader van de uitbreiding van de Unie van groot belang om te voorkomen dat chauf
feurs uit de nieuwe landen of uitgebuit worden of de markt bederven- had er zonder de Nederlandse 

sociaal-democratische inbreng van leke van den Burg niet zo fraai uitgezien. Toch wordt er hier niet 
uitvoerig stil gestaan bij dit onderhandelingswerk, omdat het zich grotendeels in stilte afspeelt en niet 
het Europese debat bepaalt. 

Om dezelfde reden wordt er in het hierna volgende vrijwel geen aandacht gegeven aan het andere werk 
dat Europarlementariërs in de schaduw doen: overleg op het niveau van de Raad, met 
Raadswerkgroepen en Permanente Vertegenwoordigers en met vertegenwoordigers van het 
Voorzitterschap. Ook hier weer niet, omdat zulk, bestuurlijk, werk in stilte van geen belang zou zijn. 
Wederom integendeel. De ideeën in bijvoorbeeld de richtlijn uitzendwerk, waar opnieuw de naam van 
het Nederlandse PvdA-parlementslid leke van den Burg aan verbonden is, zouden nooit zo geformu
leerd zijn, als de parlementaire rapporteur niet zo vaak informeel overlegd had met vertegenwoordigers 
van de Raad. Zelfs over het tijdstip van uitbrengen van een voorstel moest afwisselend achter de scher
men en in de openbaarheid druk uitgeoefend worden op de voorzitter van de Raad en die van de 

Commissie, zoals zij ondervonden heeft. 
Het rapport ligt er echter intussen. Het heeft weinig zin in een rapportage als deze lang stil te staan bij 

de moeite die het gekost heeft de andere spelers in het veld in beweging te krijgen. 

Samenstelling PvdA-Eurodelegatie 

Tenslotte, voordat de echte hoogtepunten in het kort de revue zullen passeren, nog een punt ter ver
heldering van de positie van de Nederlandse delegatie in de sociaal-democratische fractie (PES) van 

het Europees Parlement. 
De PvdA-Eurodelegatie heeft zes leden en maakt deel uit van een totale fractie van op dit moment 176 
leden. Het gewicht van de Nederlandse inbreng is zodoende getalsmatig beperkt. 

Andersom is het dus ook zo dat er een groot aantal onderwerpen zijn, waar het PvdA-smaldeel niet 
anders kan doen dan de koers volgen van de fractie. De zes leden bestrijken met hun portefeuilles en 
deskundigheden geenszins het totale politieke veld. In deze mandaatsperiade bijvoorbeeld is er geen 
PvdA-cultuurdeskundige lid van het Parlement. Op dat terrein uit de delegatie zich daarom ook zelden. 
Voor de volledigheid: de delegatie bestaat uit Max van den Berg, voorzitter, leke van den Burg, Dorette 

Corbey, Joke Swiebel, Miehiel van Hulten en Jan Marinus Wiersma. De beleidsprioriteiten lopen: van 
anti-discriminatie tot aan milieu, van uitbreiding van de EU tot een sociaal Europa, van ontwikkelings

samenwerking tot liberalisering en privatisering, van hervorming van de instellingen tot een nieuwe 
grondwet voor de Unie en van integratie tot een verantwoord budgetbeheer. 

Helder 

De korte schets van de gang van zaken in het Parlement, zoals die in de vorige paragraaf gegeven is, 
maakt duidelijk dat er aan de werkwijze en procedures van het Parlement nogal wat te verbeteren valt. 
Dat was daarom ook een van de doelstellingen waarmee deze PvdA-Eurodelegatie in 1999 aantrad. Er 
was dringend een hervorming van de instituties en binnen de instituties nodig. Met name Miehiel van 

Hulten en Max van den Berg hebben zich daarmee bezig gehouden. Nog lang niet alles wat op het 
programma stond, is al afgerond, maar dat de instellingen van de Unie op niet al te lange termijn een 

normaal en modern personeelsbeleid zullen krijgen, is onder meer te danken aan het lawaai dat de 
Nederlandse sociaal-democraten in Brussel gemaakt hebben. Een nieuw Financieel Reglement, 
waardoor niet elke betaling langs een centrale bureaucratie hoeft en waardoor niemand zich verant

woordelijk voelde en waardoor leveranciers zowel als subsidieontvangers maanden op hun geld 
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moesten wachten, is er al wel. Het werkt vanaf 1 januari 2003. Het inzagerecht in Europese documen

ten is er ook. Een klokkenluidersregeling eveneens. De PvdA heeft bij de vorige verkiezingen een betere 
controle op de Europese uitgaven toegezegd. Dat is niet alleen waargemaakt door het rapport Van 
Hulten over de scheiding van de financiële en de interne controlefuncties, maar ook door het naar bui

ten brengen van enige affaires, zoals die bij Eurostat en het Comité voor de Regio's. Zonder de sfeer 
van openhartigheid en helderheid die onder meer door toedoen van de PvdA-Europarlementariërs is 
ontstaan zouden deze schandalen niet zo makkelijk aan het licht gekomen zijn en zonder terughou
dendheid besproken. 

Een nieuwe 'rechtspositie' voor parlementariërs en een doorzichtige declaratieregeling zijn er nog niet. 
Voorstellen daartoe zijn er wel geweest. De gevestigde belangen in het Parlement én in de Raad heb
ben een nieuwe regeling in de weg gestaan. Wel is het iedereen duidelijk dat honorering en declaratie 
van kosten een thema is dat de kiezer beroert. Het kan daarom niet meer lang duren voor er een trans
parante Europese regeling tot stand zal komen. 

De Nederlandse Europarlementariërs hebben overigens in 1998 al een gedragscode afgesproken, 
waardoor ze geen cent te veel ontvangen. 

Helderheid, een van de kernwoorden in de PvdA-opstelling, slaat niet alleen op budgetbeheer, perso
neelsbeleid en managementstijl. Het dient ook aan te geven hoe de bestuurlijke organisatie van de 
Unie zelf in elkaar zit. Die is, zeker door het Verdrag van Nice, ondoorzichtiger geworden. Vandaar het 
terechte idee van een Conventie om de Verdragsstructuur eenvoudiger en efficiënter te maken. De 

PvdA-Eu rodelegatie is steeds een groot voorstander van de Conventiemethode geweest, waarbij ver
tegenwoordigers van de nationale regeringen, de nationale parlementen en het Europees Parlement in 
één vergaderproces eenheid en gemeenschappelijkheid proberen te vinden. leke van den Burg had 

namelijk goede ervaringen opgedaan in het begin van de mandaatsperiade met de eerste Conventie, 
die geleid heeft tot het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, waarin voor het eerst de 
sociale grondrechten op voet van gelijkheid werden gesteld met de klassieke mensenrechten. 

De PvdA- Eurodelegatie was niet zelf vertegenwoordigd in de Conventie onder leiding van Giscard 
d'Estaing. Tweede Kamercollega Frans Timmermans droeg daar het Nederlandse sociaal-democrati

sche geluid uit en het sociale accent werd gelegd door de Vlaamse socialistische Europarlementariër 
Anne Van Lancker. 

PvdA-Eurodelegatieleider Max van den Berg, een van de auteurs van een nieuw federalistisch pamflet, 
speelde als lid van de Constitutionele Commissie van het Parlement een belangrijke rol op de achter
grond. In Nederland was zijn rol in allerlei discussies, debatten en publicaties aanzienlijk prominenter. 

Zijn collega leke van den Burg liet zich niet onbetuigd waar het de sociale aspecten van de mogelijke 
Europese grondwet betrof. Zij heeft voor en na betoogd dat het een enorme vooruitgang is dat er een 
grondwet voorligt waarin de sociale grondrechten vast verankerd zijn. 

Veilig 

Een ander kernbegrip in de PvdA-opstelling, is veiligheid. Aan dit aspect is minstens zoveel tijd en aan
dacht besteed als aan het vorige. 

Veiligheid is namelijk een van de hoofdargumenten geweest voor Jan Marinus Wiersma in de discussie 
over de komende uitbreiding van de Unie. Wiersma, een van de eerste woordvoerders van de grote 
sociaal-democratische fractie als het gaat over vrede en veiligheid, terrorisme, verhouding Europa-VS 
zowel als de situatie in Oost-Europa en de Kaukasus, heeft niet nagelaten erop te wijzen dat vijftig jaar 
EU vijftig jaar vrede heeft betekend voor West-Europa. Na een eerste halve eeuw met twee wereldoorlo

gen heeft de economische samenwerking van de tweede helft van de 2oe eeuw geleid tot voorspoed en 
vrede. 

De EU, begonnen als een economische gemeenschap, heeft zich 'opgewerkt' tot een waardengemeen
schap die een garantie lijkt te beiden voor vrede en veiligheid. Waar Centraal- en Oost-Europa instabie

le gebieden waren, heeft het toetredingsproces al een behoorlijk positieve werking gehad. De nog 
jonge democratieën van de vroegere Warschaupactlanden hebben een enorme impuls gekregen. De 



landen zijn daardoor niet alleen economisch vooruitgegaan, maar zijn ook- en dat is zeker zo belang
rijk- gegroeid in democratisch opzicht. Een beter garantie voor vrede is er niet. 
In een boek dat hij samen met Groenlinks collega Joost Lagendijk schreef (Brussel-Warschau-Kiev), 

bespreekt Wiersma deze aspecten van het uitbreidingsproces uitvoerig, evenals de milieuproblemen 
die met de vergroting van de Unie samenhangen, de grensoverschrijdende criminaliteit, de illegale 

immigratie, de corruptie etcetera. 
In dit boek stelt hij ook nadrukkelijk de vraag aan de orde, waar het nieuwe Europa ophoudt. Komt er 
een nieuw Ijzeren Gordijn, maar nu tussen Polen aan de ene kant en Wit Rusland en de Oekraïne aan 
de andere en tussen Roemenië en Moldavië? Voor de voorzitter van de interparlementaire delegatie 
met de Oekraïne, Wit Rusland en Moldavië, een van de functies van jan Marinus Wiersma, een voor de 

hand liggende vraag. Niet voor niets bekritiseert hij als verkiezingswaarnemer en algemeen observator 
met enige hardnekkigheid de ontwikkeling van de democratie in deze nog halfwild-west-staten. 

De uitbreiding van de EU is, helaas, niet het enige terrein waar veiligheid van fundamenteel belang is. 
Na gjn is het terrorismebeleid ook in Europa een hot item. Dezelfde jan Marinus Wiersma heeft daar 

ten behoeve van de fractie een beleidsbepalende notitie over geschreven, waarin hij aangeeft dat terro
rismebestrijding natuurlijk een hoge prioriteit verdient, maar dat het van zeker zoveel belang is inzicht 
te krijgen in de wortels van het terrorisme. Bestrijding heeft op de lange termijn pas zin als de voe

dingsbodem bekend is en de problemen van achterstand, armoe en miskenning aangepakt en zo 
mogelijk opgelost worden. 
De PvdA-Eu rodelegatie werkt vaak in duo's, zoals in het voorgaande reeds gebleken is. Op dit terrein 
ook weer. Waar jan Marinus Wiersma zich vanuit een vrede- en veiligheidsproblematiek bezig houdt 

met terrorisme, doet jokeSwiebel dat vanuit een meer juridische achtergrond en met het oog op de 
mensenrechten. Zo heeft zij zich uitvoerig bezig gehouden met het voorstel voor een Europees arresta
tiebevel, zoals dat na de aanslagen op het New Yorkse WTC ineens in een stroomversnelling terecht is 

gekomen. Zij heeft in dit verband aandacht gevraagd voor een wellicht onterechte aantasting van de 
privacy. Diezelfde bescherming van de privacy stond voor Jan Marinus Wiersma centraal in zijn onder

zoek naar afluisternetwerken, waarover hij naast zijn parlementaire activiteiten op dit terrein, samen 
met Rob van de Water een boek publiceerde: Spionage in het Hoogste Echelon. 

Veiligheid beperkt zich niet tot het terrein van de internationale politiek. Het is eveneens een issue op 
het eigen aanrecht en in de eigen koelkast. Over voedselveiligheid gaat het dan. Dit is een thema waar
op Dorette Corbey zeer actief is. Zij heeft zich zeer ingezet voor een betere en direct begrijpelijke eti
kettering, over gedegen en niet commercieel onderzoek naar genetisch gemodificeerd voedsel en een 
goede voorlichting daarover. 
In dit kader heeft zij naar aanleiding van de MKZ-crisis de vraag gesteld of het niet zinvol zou zijn die
ren te vaccineren. Miehiel van Hulten heeft zich, als lid van de landbouwcommissie, in dit verband 

bezig gehouden met het gesleep van dieren door Europa, terwijl Jan Marinus Wiersma, vanuit de 
Commissie transport waar hij lid van is, de discussie aangegaan is over reis- en rusttijden van dieren 

op transport. 

Sociaal 

Voor een sociaal-democratische partij heeft het begripsociaal vanzelfsprekend een hoge prioriteit. Het 
zal daarom geen verbazing wekken dat een groot aantal van de agendabepalende daden, woorden, 
acties en voorstellen van de PvdA-Eu rodelegatie door een sociaal belang gekenmerkt worden. 

Dit zijn de specifiek sociale rapporten van leke van den Burg over onder meer het toezicht op banken 
en verzekeringswezen, over het uitzendwerk en over de kwaliteit en de houdbaarheid van pensioenen 
in Europees verband, waarbij ze met name aandacht gevraagd heeft voor het bijna specifiek 

Nederlandse fenomeen van solidariteit via pensioenfondsen. De pensioenproblematiek voor werkne
mers en gepensioneerden die van lidstaat veranderen, kreeg in haar rapport apart vermelding. Juist 



omdat de fiscale behandeling van buitenlandse pensioenregelingen een van de hoofdproblemen is bij 

de steeds toenemende Europese mobiliteit. 
Dit zijn eveneens leke van den Burgs jaarlijkse (schaduw) rapporten over het beleid van de Europese 
Investeringsbank waarin ze dit niet alleen bespreekt in relatie tot werkgelegenheid en arbeidsmarkt, 

maar waarbij ze als eerste ook de rol van de EIB bij het ontwikkelen van een stabiele kapitaalmarkt en 
de sociale waarde daarvan aan de orde heeft gesteld. 

Dit zijn eveneens de vergelijkbare projecten en conferenties van leke van den Burg over arbeidsmobi
liteit en grensarbeid, over maatschappelijk verantwoord ondernemen tegenover ondernemen in dienst 
van aandeelhouders of over de houdbaarheid van ziektekostenstelsels in Europees verband. En dat is 
zeker haar gevecht tegen Eurocommissaris Bolkestein en zijn overnamerichtlijn. In dit voorstel werd 
haarsinziens te weinig rekening gehouden met de belangen van de factor arbeid. Een, samen met haar 

vakbandsvrienden gecoördineerde actie, heeft ervoor gezorgd dat het Parlement met een nipte meer
derheid commissaris Bolkestein het bos in stuurde. In haar samenwerking met organisaties van 

belanghebbenden en deskundigen, zoals bijvoorbeeld bij de voorbereiding van haar pensioenvoorstel
len, heeft leke van den Burg op een zeer onnadrukkelijke wijze mede richting gegeven aan de discussie 
in Nederland. Dit deed ze door met ongeveer iedereen die in dit veld van belang is, het gesprek aan te 

gaan, door vervolgens de deskundigen voor een geïnteresseerd publiek in debat te laten gaan op een 
informatieve bijeenkomst en door het uitbrengen van een brochure waarin zo goed als alle beschikbare 
informatie over dit thema bijeengebracht is. 

Deze werkwijze, die ze ook bij andere thema's hanteerde, wierp zijn vruchten af. De PvdA
Eurodelegatie wordt in kringen die erin dit verband toe doen, als een serieuze gesprekspartner en een 

richtingbepalende actor gezien. 

Sociaal is ook het woord voor de gezamenlijke acties van Dorette Corbey en Max van den Berg voor 

ontwikkelingslanden. Al aan het begin van deze mandaatsperiade is het Van den Berg gelukt het beleid 
voor ontwikkelingssamenwerking helderder en gestructureerder te maken door op de wijze van Piet 
Dankert slim gebruik te maken van het budgetinstrument. In de latere jaren heeft dat ertoe geleid dat 
nu 35% van de Europese middelen voor ontwikkelingssamenwerking aangewend wordt voor een verbe

tering van het basisonderwijs en van de basisgezondheidszorg in de 3e Wereld. Voor het onderwijs 
heeft hij samen met Education International een aandacht trekkende campagne opgezet: 'Allemaal 
naar School'. 

Op het gebied van de gezondheidszorg heeft Dorette Corbey de oproep van Max van den Berg om con
creet beleid te ontwikkelen ter bestrijding van overdraagbare ziektes als malaria, aids en tbc, handen 
en voeten gegeven. Zij heeft een rapport uitgebracht waarin voorgesteld werd de octrooibescherming 
voor geneesmiddelen tegen tropische ziektes te verkorten. Deze oproep is door het EP overgenomen 
en heeft inmiddels internationaal gevolgen gehad. Ook haar voorstel om tot prijsdifferentiatie voor 

geneesmiddelen te komen, begint langzamerhand effect af te werpen. Het betekent dat dezelfde 
geneesmiddelen in het rijke Westen duur zijn, terwijl ze in ontwikkelingslanden goedkoop aangeboden 

worden. Eveneens heeft zij, via een intussen beroemd geworden en direct met haar naam geassocieerd 
amendement '196', bereikt dat er in WTO verband serieus werk gemaakt wordt van het idee om de 

productie van namaakgeneesmiddelen mogelijk te maken die eigenlijk nog onder octrooirecht vallen. 
Dit ten behoeve van de export naar ontwikkelingslanden. Bovendien heeft zij gepleit voor onderzoek 

naar 'neglected diseases', dit zijn ziektes die in het Westen niet spelen en daarom nauwelijks weten
schappelijk onderzocht worden. 
Op het punt van ontwikkelingssamenwerking heeft Dorette Corbey ook de aandacht getrokken met 

haar oproep te stoppen met de export van afval naar landen als India en China. Daar wordt het wester
se afval weliswaar recycled, maar dat gebeurt onder zulke ongezonde werk- en leefomstandigheden dat 
het Westen zich daarvoor moet schamen. Mensen die op vuilnisbelten moeten leven en werken om 

aan een schamele en gevaarlijke broodwinning te komen, dat is een mensonterend situatie, waarvoor 

de EU geen verantwoordelijkheid moet willen dragen. Dit is niet het enige afvalverhaal, waar Dorette 

Corbey zich mee heeft bezig gehouden. Ze heeft eveneens een rapport geschreven in het kader van de 
verpakkingsrichtlijn, waarbij ze de verantwoordelijkheid meer bij de producenten wil leggen. Overigens 
niet door gedetailleerde regelgeving, want de tijd dat Brussel voor 25 landen kan aangeven hoe elk 



moertje en boutje vastgedraaid moet worden is in haar ogen voorbij, maar door het opstellen van glo
bale milieu-indicatoren, op grond waarvan de producenten zelf kunnen vaststellen wat voor een soort 
maatregelen er genomen dienen te worden. 

Evenzeer sociaal valt te noemen de discussie die de PvdA-Eurodelegatie, vooral in de personen van 
Miehiel van Hulten en Max van den Berg, hebben weten los temaken in dePES-fractie over het 
Europese landbouwbeleid. 

De PvdA is van mening dat het met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB),waarbij Europese 

boeren nog steeds subsidie ontvangen voor steeds meer produceren, afgelopen moet zijn. Er zijn vele 
redenen voor. Onder meer dat de steun in overwegende mate naar de rijkste boeren, de groot-produ
centen, gaat die deze steun niet of het minste nodig hebben. Dat de subsidie leidt tot bulkproductie, 
die zich uit in saaie monoculturen op het platteland, dieronvriendelijke methoden, grootschalige, 
besmettelijke ziektes, voedselonveiligheid en dumping in Oost-Europa en de 3e Wereld. 

Met deze dumping worden via extra exportsubsidies de lokale economieën in Afrika en elders ter 
wereld kapot gemaakt. Dit staat haaks op wat Europa probeert te bereiken via ontwikkelingssamenwer

king. Vandaar dat de subsidies afgebouwd moeten worden en zo nodig vervangen door fondsen voor 
plattelandsontwikkeling of eventueel door steun aan landbouwers die anders gaan produceren of die 
aan landschapsonderhoud doen. 

Dit standpunt was aanvankelijk niet populair onder collega-sociaal-democraten in de rest van Europa. 
Door vasthoudende argumentatie is het intussen gelukt de PES-fractie, met enige nuances, op een 
standpunt te krijgen dat in lijn is met wat hiervoor geschetst is. Niet dat daarmee de Europese land
bouwsubsidies meteen afgeschaft zijn. De PES heeft geen meerderheid in het EP, en zelfs samen met 

bevriende groeperingen is er nog geen meerderheid, maar wat meer telt: het parlement heeft niets te 
zeggen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat is een exclusieve bevoegdheid van de Raad. 
Desondanks is het een immense stap vooruit dat een zo grote en heterogene groep alsdePES-fractie 

elkaar heeft kunnen vinden op een progressief standpunt met betrekking tot het Europese landbouw
beleid. Dit betekent dat dit geluid in het debat steeds meer gewicht gaat krijgen. 

In de discussies over landbouwsubsidies is het Miehiel van Hulten gelukt 660 miljoen aan niet 
gebruikte subsidies te laten herbestemmen voor de wederopbouw van Kosovo, een van de gebieden 
waarvoor Jan Marinus Wiersma zich in het kader van het vrede- en veiligheidsbeleid inzet. 

Van een heel andere orde, maar zeker niet minder sociaal, zijn de discussies die JokeSwiebel en Jan 
Marinus Wiersma in het kader van de uitbreiding van de Unie zijn aangegaan met betrekking tot de 
discriminatie van homoseksuelen en Roma. 

In het begin mogen hun activiteiten die zich toen nog voor een deel buiten het Parlement afspeelden 
op gratuite getuigenispolitiek hebben geleken, door hun vasthoudendheid en door hun deskundigheid, 
onder meer tot uiting gekomen in een aantal conferenties die ze elk voor zich georganiseerd hebben 

en door het uitbrengen van brochures en andere publicaties, hebben zij beiden, ieder op hun eigen 
specifieke terrein, de discriminatie van homoseksuelen en van Roma tot een lakmoesproefvan het uit
breidingsproces weten te maken. Dit is de manier waarop via een eigen consequente prioriteitsstelling 
en aandachtvragen de politieke agenda bepaald blijkt te kunnen worden. Ook door een zo voor de 
media weinig attractief instituut als het Europees Parlement. 

Voor Jan Marinus Wiersma was het thema vandeRoma bijna vanzelfsprekend. Hij werd rapporteur 
van het Europees Parlement voor de toelating van Slowakije tot de Unie. In Slowakije sprong de achter
standsituatie vandeRoma hem meteen in het oog, hoe zeer zowel Brussel als Bratislava in het begin 
geneigd waren de kwestie van deze bijna tweederangsburgers als een van secundair belang te zien. 
Intussen is er een bloeiend Roma-netwerk tot stand gekomen en functioneert er te Brussel een lobby
kantoor van en voor Roma. 

JokeSwiebels inzet voor de rechten van 'gay and lesbians' in de toetredingslanden komt voort uit haar 
langjarige activiteiten tegen discriminatie en voor een fatsoenlijk mensenrechtenbeleid. In het 

Parlement heeft ze zich vanaf haar aantreden, als voorzitter van de binnen de parlementaire structuren 
enigszins informele Intergreup for Gay and Lesbian Rights, opgeworpen als verdediger van de belan-
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gen van homoseksuelen. Dat is onder meer tot uitdrukking gekomen in haar aanbevelingen met 

betrekking tot de richtlijn voor gelijke kansen in werkgelegenheid en beroep, een onderwerp waar ze, 
voorzover het de kansen van gay and lesbians in de uitbreidingslanden betreft, zeer recentelijk nog een 
hearing met internationale deskundigen over georganiseerd heeft. Eenzelfde soort hearing heeft ze een 
paar jaar geleden georganiseerd over de rechten (en de discriminatie) van homoseksuelen in de toetre
dingslanden. Het effect daarvan is geweest dat er bij de beoordeling van de rechtstatelijkheid van deze 
landen nadrukkelijk oog gekomen voor de rechten van groepen die vanwege hun seksuele gerichtheid 
een minderheid vormen.Voor JokeSwiebel beperken mensenrechten zich niet tot die van expliciete 

minderheidsgroepen. In 2002 heeft zij een geruchtmakend rapport gepubliceerd over de toestand van 
de mensenrechten in de Unie. Zo'n rapport wordt jaarlijks door een andere Europarlementariër opge
steld. Doorgaans beperkt het zich tot enige algemeenheden, een aantal vaagheden en een paar gratuite 

aanbevelingen. 
Waar de uitbreidingslanden met de billen bloot moesten, leek het JokeSwiebel niet meer dan redelijk 
dat de landen van de bestaande Unie ook aan een precies en nauwkeurig onderzoek onderworpen zou
den worden, waarbij in de rapportage noch man noch paard geschuwd zouden worden. Deze aanpak 
heeft in eerste instantie veel verzet opgeroepen binnen het Parlement. Een uitgekiende overleg- en 

communicatiestrategie heeft er evenwel toe geleid dat het rapport, tot grote schrik en afschuw van 
enige nationale overheden, door een kleine meerderheid van het Parlement aanvaard is. De buitenland

se pers heeft deze vorm van aan de schandpaal nagelen zeer naar waarde weten te schatten. 
Deze manier van rapporteren, en het daarvoor opbouwen van een Europees deskundigennetwerk, is 
ondertussen algemeen aanvaard. Andere aspecten van een sociaal mensenrechtenbeleid waar Joke 

Swiebel zich de afgelopen jaren mee heeft bezig gehouden zijn migratie en het Europees asielbeleid, 
dat zich haarsinziens niet uitsluitend moet richten op het beperken van de instroom, maar ook op 

gewenste arbeidsmigratie, op een aanvaardbaar vluchtelingenbeleid en op vormen van gezinshereni
ging die zich niet beperken tot klassieke gehuwde paren. Ook heeft ze aandacht gevraagd voor wat in 
het jargon heet 'sociale uitsluiting'. Dit slaat op de oververtegenwoordiging van vrouwen in situaties 
van armoede en houdt rechtstreeks verband met de ongelijke verdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeid tussen mannen en vrouwen. 

Conclusie 

Met wat hiervoor is geschetst, is niet meer dan een staalkaart getoond van de activiteiten van de PvdA

Eurodelegatie te Brussel en te Straatsburg. Wie meer details wil zij verwezen naar de veertig pagina's 
omvattende verslaglegging van de totale delegatie op www.pesdelegatie.nl of naar de websites van de 
individuele delegatieleden. 
Wat uit het hiervoor opgesomde duidelijk geworden moet zijn, is dat, ondanks de betrekkelijke onbe
kendheid van het werk van de Nederlandse delegatie in de sociaal-democratische fractie van het 

Europees Parlement, de kleine Gideonsbende van Nederlandse Partij van de Arbeidvertegenwoordigers 
erin geslaagd is op een aantal punten de Europese politieke agenda essentieel te beïnvloeden en er 
tegelijkertijd aan heeft weten bij te dragen dat de ideeën van de Nederlandse sociaal-democratie her en 

der tot Europees beleid zijn geworden. 
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H:îerbij bieden wij u aan ons rapport omtrent de jaarrekening 2001 van de Vereniging Parrij 
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. 

1 ACCOUNTANTSVERKLARING 

Opdracht 
Wij hebben de jaarrekening 2001 van het landelijk bureau van de Vereniging Partij van de 
Arbeid te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordeUjkheid 
van her bestuur van de vereniging. Het is onze vera.nrwoordelijkheid een accountants
verklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 

Werkzaamheden 
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met 
betrekking tot controleopdrachten. 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. Ben controle omvat onder meer 
een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van inforr.natie ter onderbouwing van de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling 
van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij bet opm.aken van de jaarrekening 
zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de vereniging 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 

Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samen
stelling van het vermogen op 31 december 2001 en van het resultaat over 2001 in overeen
stemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen van financiële verslaggeving. 
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Toelichting 
Zonder atbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op het feit dat de in de baten 
opgenomen overheidssubsidie volgens de door het ministerie bepaalde richtlijnen voorlopig is 
berekend op f 3.543.253. De definitieve vaststelling dient nog te geschieden. Naar onze 
mening zijn de van toepassing zijnde subsidievoorwaarden nageleefd. 

2 OVERHEIDSSUBSIDIE 

Per 1 juli 1999 is een nieuwe subsidieregeling van kracht geworden voor de politieke partijen. 
De Partij van de Arbeid ontvangt nu zelf subsidie, waarvan een deel betreft de Dr. Wiardi 
Beekman Stichting en een deel de Stichting Politiek Jongerenwerk in de Partij van de Arbeid. 

3 RESULTAAT 

Het jaar 2001 is afgesloten roet een nadelig saldo van f 123.871 tegenover een voordelig saldo 
van f 434.751 over betjaar 2000. 
In 2001 heeft een aanpassing plaatsgevonden in de indeling van de lasten in verband met de 
vereisten in de subsidiewetgeving. Hierdoor is de indeling in lasten sterk gewijzigd ten 
opzichte van voorgaand jaar, waardoor het niet mogelijk is om een vergelijking in lasten op 
subniveau te maken. Derhalve is onderstaand voor de lasten slechts een vergeUjking in totaal 
opgenomen. 

(in duizenden guldens) 
Meer/ 

Baten 
Contributies 
Overheidssubsidie 
FBAenCLB 
Rentebaten, per saldo 
Periodieken 
Subsidie radio- en televisie-uitzendingen 
Doorberekeningen instellingen 
Diversen 

Lasten 

Na-/voordelig saldo 

2001 

9.159 
3.543 

750 
195 
181 
108 

521 

14.457 
.............. ______ 

14.581 
····················· 

(124) 

2000 

9.147 
2.271 

762 
221 
138 
117 
569 
595 

13.826 
,,, ................... 

13.391 
...................... 

435 

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

minder 

12 
1.272 

(12) 
(32) 
43 
(9) 

(569) 
(74) 

631 
. ........ , ........... 

1.190 
·····-····"······ 

(559) 

8g 
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Ten aanzien van het resultaat willen wij nog het navolgende opmerken. 

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

1 januari 1998 
1 januari 1999 
1 januari 2000 
1 januari 2001 
1 januari 2002 

Het ledental daalde in 2001 met 481leden. 

2 De inkomsten uit contributies namen toe met 0,1 %. 
Deze stijging is als volgt te analyseren. 

Daling gemiddeld ledemal gedurende hetjaar 2001 
van 59.250 naar 57.661 
Invloed contributieverhoging op 1 januari 2001 
Overige oorzaken 

ledental 

61.720 
61.601 
61.043 
57.855 
57.374 

%t.o.v. 
vorig jaar 

1,3 
(0,2) 
(0,9) 
(5,2) 
(0,8) 

% 

(2,7) 
2,5 
0,3 

0,1 

3 De toename van de overheidssubsidie is veroorzaakt doordar de overheid meer subsidie 
voor politieke partijen beschikbaar heeft gesteld. 

4 De vergelijking tussen de begroting 2001 en de uitkomsten 2001 geeft het volgende 
beeld. 

(in duizenden guldens) 
Uit- Meer/ 

Begroot komsten minder 
---

Baten 
Contributies 9.161 9.159 (2) 
Overheidssubsidie 3.352 3.543 191 
FBA-bijdragen 231 238 7 
CLB-contributies 480 512 32 
Renten 145 195 50 
Periodieken 140 181 41 
Subsidie radio- en televisie-uitzendingen 108 108 
Di verse baten 500 521 21 

Totaal van de baten 14.009 14.457 448 
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(in duizenden guldens) 
Uit- Meer/ 

Begroot komsten minder 

Lasten 
Secremriaat/organisatie partijbestuur 2.962 3.436 474 
Kenniscentra 1.169 829 (340) 
Projeeren 805 829 24 
Beleidsafdeling 366 398 32 
Ledenwerving 497 292 (205) 
Partijpers 1.160 1.601 441 
Opleidingen 1.142 1.207 65 
Instellingen 2.379 2.191 (188) 
Gewesten en afdelingen 2.142 2.158 16 
Overige 1.234 1.640 406 

---- ---
Totaal van de lasten 13.856 14.581 725 

--·-
Saldo 153 (124) (277) 

Ten aanzien van de vergelijking van de Partijbegroting met de uitkomsten zijn nog de na
volgende toelichtingen te geven. 

Het nadelig saldo ten opzichte van de begroting kan als volgt worden toegelicht: 

Hogere inkomsten 
Hogere uitgaven 

f 
448.000 
725.000 

(277.000) 

De hogere inkomsten zijn met name veroorzaakt door hogere overheidssubsidie 
(j 191.000), hogere CLB-contributies (f 32.000) en het alsnog door de overheid 
toekennen van een subsidie radio- en televisie-uitzendingen (f 108.000). 

In bijlage 4 zijn de baten en lasten nader gespecificeerd. 
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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 korte termijn 
Beleggingen 

Schulden op korte termijn 
Voorzieningen en bestemmingsreserves 
Fondsen 

Kapitaal 

31-12-2001 

1.059 
3.801 
3.953 

8.813 

3.822 
483 

1.983 
----

6.288 

2.525 

Het kapitaal nam af met f 473.871, als volgt te specificeren: 

Nadelig saldo over 2001 
Schadeloosstelling werknemer 

31-12-2000 

2.756 
2.430 
3.519 

2.589 
365 

2.752 

8.705 

5.706 

2.999 

f 
123.871 
350.000 

473.871 

Voor een werkelijk veilige kapitaalspositie is door het Partijbestuur destijds vastgesteld dat 
het kapitaal de komende jaren zal moeten groeien naar een bedrag van f 3.500.000 (nog te 
indexeren). Ten opzichte van dit niveau vertoont de kapitaalstand per 31 december 2001 een 
achterstand van f 975.000. 
Dit betekent dat in de komende jaren overschotten zullen moeten worden begroot en 
vervolgens ook gerealiseerd. Dit punt zal aandacht blijven vragen. Het kapitaal bedraagt 
ultimo 2001 29% van de balanstelling (vorig jaar: 34% ). 

De liquiditeitspositie is in 2001 aanzienlijk afgenomen, enerzijds als gevolg van de daling van 
het kapitaal en de onttrekkingen aan het spaarfonds van de afdelingen, en anderzijds door de 
uitbreiding van de beleggingen in het boekjaar. 
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De daling van het ledental gaat onverminderd voort, ondanks grote aandacht die wordt besteed 
aan ledenwerving en ledenbehoud. Omdat contributies nog altijd de belangrijkste bron van in
komsten zijn, heeft de voortgaande daling zijn effect op de omvang en de activiteiten van de 
organisatie. 

Voorts dient rekening gehouden te worden met de komende daling van de overheidssubsidie 
als gevolg van de verkiezingsuitslag. 

Voor een beter begrip omtrent het financiële kader waarbinnen deze jaarrekening wordt opge
maakt 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, 
Ernst & Young Accountants 
namens deze 

drs. W_ van der Meer RA 
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BALANS OP 31 DECEMBER 2001 

A c ti v a 

31-12·2001 31-12-2001 31-12-2000 

€ f f 
Dadelijk beschikbare middelen 
Kas en bankrekeningen 158.946 350.271 977.995 
Deposito- en spaarrekeningen 321.588 708.687 1.777.770 

480.534 1.058.958 2.755.765 
............................. •·•··························· ... , .......................... 

Vorderingen en Yooruitbetaa]d 
Afdelingen en gewesten 113.780 250.739 178.590 
Debiteuren 179.630 395.852 244.146 
Rekeningen-courant instellingen 178.369 393.073 497.370 
Diverse vorderingen en vooruitbetaald 1.252.869 2.760.959 1.510.471 

1.724.648 3.800.623 2.430.577 
.............................. .............................. ••••-•••••·•·••••·uo•o•••··· 

Beleggingen 
Leningenleffeeten 1.793.541 3.952.444 3.519.058 

........................ ---·· .............................. ....................... _ ..... 

Vastgelegde middelen 
Inventaris en apparatuur p.m. p.m. p.m . 

.............................. -·······•-•••••••u•••····· ...... ,, .................. 

Totaal activa 3.998.723 8.812.025 8.705.400 
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Schulden en vooruitontvangen 
Crediteuren 
Afdelingen 
Rekeningen-courant insrellingen 
Diverse schulden en vooruitontvangen 

Voorzieningen en bestemmingsreserves 
Bijzondere verplichtingen personeel 
Apparatuur en inventaris 
Scholing personeel 

Fondsen 
Verkiezingsfonds 
Spaarfonds afdelingen 
Hans Rosenbergfonds 

Kapitaal 

Totaal passiva 

Bijlage 1 
bij rapport d_d_ 27 juni 2002 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Pa s s i va 

31-12-2001 31-12-2001 31"12-2000 

€ f f 

506.492 L116.162 762.416 
196.320 432.633 364.348 
470.116 1.036.000 905.020 
561.433 1.237.235 557.852 

1.734.361 3.822.030 2.589.636 
.............................. .............................. .............................. 

12.327 27.164 35.056 
194.463 428.541 329.718 

12-198 26.879 

218.988 482584 364_774 
....................... ,,,,, .. ........... ,,,.,.,,,., ........ ---·····--·-···-............. 

530.073 1.168.128 1.269.400 
318.303 701.447 1.369.883 

51_277 113.000 113.000 

899.653 1.982.575 2.752.283 
.............................. ·········------·-········ .............................. 

1.145.721 2.524.836 2.998.707 
.............................. ...... ,,,, .................... ..... , .. ,, .................... 

3.998.723 8.812-025 8.705.400 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2001 

Baten 

Contributies 
Overheidssubsidie 
FBA -bij dragen 
CLB-contributies 
Renten 
Periodieken 
Subsidie radio- en televisie-uitzendingen 
Diverse baten 

Lasten 

Secretariaat/organisatie partijbestuur 
Kenniscentra 
Projecten 
Beleidsafdeling 
Ledenwerving 
Partijpers 
Opleidingen 
Instellingen 
Afdelingen en gewesten 
Overige 

Saldo 

g6 

• Etnst & Young Accountants Bijlage 2 
bij rapport d.d. 27 juni 2002 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Uitkomst Uitkomst Begroot 
2001 2001 2001 

€ f f 

4.t56.275 9.159.224 9.161.000 
1.607.858 3.543.253 3.351.900 

108.110 238.243 231.100 
232.311 511.947 480.000 

88.646 195.350 145.000 
81.961 180.619 140.400 
48.984 107.947 

236.256 520.637 499.300 

6.560.401 14.457.220 14.008.700 
.................... ,,, ....... ...................... , .. , .. ,. . ............................. 

1.559.092 3.435.786 2.962.200 
376.243 829.130 1.169.100 
376.206 829.048 804.500 
180.463 397.689 366.200 
132.550 292.101 496.900 
726.476 1.600.942 1.160.400 
547.612 1.206.778 1.141.900 
994.632 2.191.881 2.378.900 
979.401 2.158.316 2.141.600 
743.936 1.639.420 1.234.000 

6.616.611 14.581.091 13.855.700 
·············-·············· "''··················--·-· .............................. 

(56.210) (123.871) 153.000 
............................. , ·······················-··-·· ·-·······-·····"'""""'" 

6.560.401 14.457.220 14.008.700 



Accountantsverslag 2002 

~ERNST & YOUNC 

Het partijbestuur van de 
P ARTU VAN DE ARBEID 
AMSTERDAM 

Amersfoort, 20 juni 2003 

Dames en heren, 

• Ernst & Y(lung Accountants • Ruimlcvàarllf, 
3824 MX Amersfoort 
Postbus -+11 
3800 AK Am~rsfoort 
Telefoon 03.l-4Sl ).7 00 
Fax 033-451 211 00 
www.ey.ni 

Hierbij bieden wij u aan ons rapport omtrent de jaarrekening 2002 van de Vereniging Partij 
van de Arbeid. 
Evenals voorgaande jaren beslaat dit rapport uitsluitend het Jandelijk bureau van de Partij. 
De gewesten en afdelingen, die in juridische zin onderdelen van de vereniging zijn, worden 
daartn niet opgenomen. 
De afzonderlijke jaarrekeningen van de gewesten en de afdelingen zijn derhalve niet in onze 
controle begrepen. 

1 ACCOUNTANTSVERKLARLNG 

Opdracht 
Wij hebben de jaarrekening 2002 van het landelijk bureau van de Vereniging Partij van de 
Arbeid [e Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur van de vereniging. Het is onze verantwoordelijkheid een accountants
verklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 

Werkzaamheden 
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met 
betrekking rot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te 
worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dar 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 financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening 
zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de vereniging daarbij heeft 
gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van 
mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vonnt voor ons oordeel. 

Oordeel 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samen
stelling van het vermogen op 31 december 2002 en van het resultaat over 2002 in overeen
stemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen van financiële verslaggeving. 

• Erm.t ~ Yaung 1\(C(JurJ~nl!. i!: t!!':n m~.:tt,(hè!p Y.iM bt!'~lornn ve:nnnnt~:(hilt)!Aln ('pr.:~kl.iikvcrJJ1nnJ~1;1tctpp~n'), 
ç~vc.-sll;rl fl!l Uon.=rJ.Jm. · 

O~nzc: W~l~l:a.smhedcn z1jr1 ;t)g,~~~~n~ vuol"v.:l.:trdCf'l \J;.r, rrH:•Pil~.;.un:. ,,._.~~nn een bt~f1jlo .. ki 11 ~ ""'"' 

.:~.:IM~;pri=ikf:'JIIjkheiJ is op&:mnrnfl". ' 
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Toelichting 
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandachr op het feir dat de in de baten 
opgenomen overheidssubsidie volgens de door het ministerie bepaalde richtlijnen voorlopig is 
berekend op € 2.161.802. De definitieve vaststelling dient nog te geschieden. Naar onze 
mening zijn de van toepassing zijnde subsidievaalWaarden nageleefd. 

2 OVERHEIDSSUBSIDIE 

Per 1 juli 1999 is een nieuwe subsidieregeling van kracht geworden voor de politieke partijen. 
De Partij van de Arbeid ontvangt nu zelf subsidie, waarvan een deel betreft de Dr. Wiardi 
Beekman Stichting en een deel de Stichting Politiek Jongerenwerk in de Partij van de Arbeid. 

3 RESULTAAT 

Het jaar 2002 is afgesloten met een positief saldo van € 309.645 tegenover een negatief saldo 
van € 56.210 over het jaar 2001. 

(in duizenden euro's) 

Baten 
Contributies 
Overheidssubsidie 
FBAenCLB 
Rentebaten, per saldo 
Periodieken 
Subsidie radio- en televisie-uitzendingen 
Diversen· 

Lasten 

Voor-/nadelig saldo 

2002 

4.293 
2.233 

321 
14 
54 
67 

253 

7.235 
·······-········"'' 

6.926 
..................... 

309 

2001 

4.156 
1.608 

340 
88 
82 
49 

237 

6.560 
...................... 

6.616 
·········-········· .. 

(56) 

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

g8 

Meer/ 
minder 

137 
625 
(19) 
(74) 
(28) 
18 
16 

675 
·····---··········· 

310 
.. ................... 

365 
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Ten aanzien van het resultaat willen wij nog het navolgende opmerken. 

1 Het ledental van de Partij is de laatste jaren als volgt 

1 januari 1999 
l januari 2000 
1 januari 2001 
1 januari 2002 
1 januari 2003 

Het ledental steeg in 2002 met 2.688leden. 

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

Stijging gemiddeld ledental gedurende het jaar 2002 
van 57.661 naar 58.316 
Invloed contributieverhoging op 1 januari 2002 
Overige oorzaken 

ledental 

61.601 
61.043 
57.855 
57.374 
60.062 

%t.o.v. 
vorigjaar 

(0,2) 
(0,9) 
(5,2) 
(0,8) 
4,7 

% 

1,1 
3,5 

(1,3) 

3,3 

3 De toename van de overheidssubsidie is veroorzaakt doorclat de overheid meer subsidie 
voor politieke partijen beschikbaar heeft gesteld. 

4 De vergelijking tussen de begroting 2002 en de uitkomsten 2002 geeft het volgende 
beeld. 

(in duizenden euro's) 
Uir- Meer/ 

Begroot komsten minder 

Baten 
Connibuties 4.341 4.293 (48) 
Overheidssubsidie 2.003 2.233 230 
FBA-bijdragen 71 82 11 
CLB-contributies 218 239 21 
Renten 91 14 (77) 

Periodieken 27 54 27 
Subsidie radio- en televisie-uitzendingen 52 67 15 
Diverse baten 189 253 64 

Totaal van de baren 6.992 7.235 243 
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(in duizenden euro's) 

Uir- Mrer/ 
Begroot komsten minder 

Lasten 
Secretariaat/ organisatie partijbestuur 1.463 1.567 (104) 
Kenniscentra 544 459 85 
Extra activiteiten 146 (146) 
Beleidsafdeling 233 198 35 
Ledenwerving 352 335 17 
Partijpers 484 527 (43) 
Opleidingen 1.103 979 124 
Instellingen 1.014 1.044 (30) 
Gewesten en afdelingen 1.012 1.008 4 
Overige 523 663 (140) 

Totaal van de lasten 6.728 6.926 (198) 

Saldo 264 309 45 

Ten aanzien van de vergelijking van de Partijbegroting met de uitkomsten zijn nog de na
volgende roelichtingen te geven. 

Het positief saldo ten opzichte van de begroting kan als volgt worden toegelicht: 

Hogere inkomsten 
Hogere uitgaven 

€ 

243 
198 

45 

De hogere inkomsten zijn met name veroorzaakt door hogere overheidssubsidie 
(€ 230.000). 

In bijlage 4 zijn de baten en lasten nader gespecificeerd. 
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4 FINANCIËLE POSITIE 

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

(in duizenden euro's) 

Dadelijk beschikbare middelen 
Vorderingen op korte termijn 
Beleggingen 

Schulden op korte tennijn 
Voorzieningen en bestemmingsreserves 
Fondsen 

Kapitaal 

31-12-2002 

1.528 
1.111 
1.136 

3.775 

1.146 
385 
789 

2.320 

1.455 

Het kapitaal nam toe met € 309.645, als volgt te specificeren: 

Positief saldo over 2002 

31-12-2001 

480 
1.725 
1.794 

1.734 
219 
900 

3.999 

2.853 

1.146 

€ 

309.645 

Voor een werkelijk veilige kapitaalspositie is door her Partijbestuur destijds vastgesteld dat 
het kapitaal de komende jaren zal moeten groeien naar een bedrag van € 1.600.000 (nog te 
indexeren). Ten opzichte van dit niveau vertoont de kapitaalstand per 31 december 2002 een 
achterstand van € 144.634, 
Dit betekent dat in de komende jaren overschotten zullen moeten worden begroot en 
vervolgens ook gerealiseerd. Dit punt zal aandacht blijven vragen. Het kapitaal bedraagt 
ultimo 2002 39% van de balanstelling (vorig jaar: 29%). 

De liquiditeitspositie is in 2002 aanzienlijk toegenomen, enerzijds als gevolg van de stijging 
van het kapitaal en toevoegingen aan de voorziening apparatuur en. inventaris en anderzijds 
door de inkrimping van de beleggingen en onttrekkingen aan het spaarfonds en 
verkiezingstands in het boekjaar. 
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In her boekjaar is voor het eerst sinds een aantal jaren weer een stijging van het ledental waar 
te nemen. 
Anderzijds is wel sprake van een daling van het gemiddelde contributiebedrag per lid. 

Voorts zal de overheidssubsidie als gevolg van de verkiezingsuitslag in 2003 weer toenemen. 

Voor een berer begrip omtrent het financi!:\le kader waarbinnen deze jaarrekening wordt opge
maakt 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, 
Ernst & Young Accountants 
namens deze 

~ 
drs. W. van der Meer RA 
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BALANS OP 31 DECEMBER 2002 

Activa 

Dadelijk beschikbare middelen 
Kas en bankrekeningen 
Deposito- en spaarrekeningen 

Vorderingen en vooruitbetaald 
Afdelingen en gewesten 
Debiteuren 
Rekeningen-courant instellingen 
Diverse vorderingen en vooruitbetaald 

Beleggingen 
Leningen/effecten 

Vastgelegde middelen 
Inventaris en apparatuur 

Totaal activa 

• Ernst & Young Accountants 

31-12·2002 31-12-2001 

€ € 

215.773 158.946 
1.311.766 321.588 

1.527.539 480.534 
······························ -········-·-·················· 

105.312 113.780 
53.465 179.630 

159.674 178.369 
792.819 1.252.869 

1.111.270 1.724.648 
........................ ,, .... .............................. 

1.136.109 1.793.541 
------··-·······------....... . ................. -.......... 

p.m. p.m. 

3.774.918 3.998.723 
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Schulden en vooruitontvangen 
Crediteuren 
Afdelingen en gewesten 
Rekeningen-courant instellingen 
Diverse schulden en vooruitontvangen 

Voorzieningen en bestemmingsreserves 
Bijzondere verplichtingen personeel 
Apparatuur en inventaris 
Scholing personeel 

Fondsen 
V erk.iezingsfonds 
Spaarfonds afdelingen 
Hans Rosenbergfonds 

Kapitaal 

Totaal passiva 

Bijlage 1 
bij rapport d.d. 20 juni 2003 

PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM 

Passil'a 

31~12-2002 31-12-2001 

€ € 

405.974 506.492 
197.120 196.320 
344.781 470.116 
198.208 561.433 

1.146.083 1.734.361 
·········--················-· ................••......... ,,, 

13.101 12.327 
351.848 194.463 

19.597 12.198 

384.546 218.988 
.............................. .............................. 

447.822 530.073 
289.824 318.303 

51.277 51.271 

788.923 899.653 
.............................. . ,,, .......................... 

1.455.366 1.145.721 
.......................... ,, .. .............................. 

3.774.918 3.998.723 
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