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VooRwooRD

Voor u ligt het beleidsverslag van de Partij van de Arbeid over de periode 1 oktober 2005 tot en met 6
oktober 2007. Dit beleidsverslag is een verantwoording van het gevoerde beleid van het partijbestuur.
Twee gebeurtenissen waren van grote invloed op de partij zoals die thans (medio april 2008) functioneert.
Ten eerste de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen van november 2006, weliswaar met het zetelverlies, maar toch met als resultaat dat de PvdA op 22 februari 2007 zijn rol als oppositiepartij verwisselde voor die van regeringspartij. Per genoemde datum vormt de PvdA samen met het CDA en de
Christen Unie het kabinet-Balkenende IV.
Ten tweede de tussentijdse partijbestuurswisseling. Het in december 2005 gekozen partijbestuur trad
in april 2007 vervroegd af. Op voorwerk van een interim-bestuur koos het PvdA-congres op 6 oktober
2007 een nieuw partijbestuur.
Van de vele ontwikkelingen en activiteiten was het overgrote deel van de leden van het huidige partijbestuur slechts toeschouwer. Daarom is ervoor gekozen dit verslag toe te spitsen op de feiten en deze in
een beknopte vorm te verwoorden. Bij de opzet daarvan is gebruik gemaakt van de vierdeling van:
1.

2.

3·
4·

De
De
De
De

PvdA
PvdA
PvdA
PvdA

als democratische ledenpartij
als volkspartij.
als ideeënpartij
internationaal

Het beleidsverslag geeft tenslotte een overzicht van de financiële positie van de PvdA.
Dit beleidsbeslag is een verantwoording van het bestuur over het gevoerde beleid en is dus niet een
overzicht van alle losse activiteiten van de afgelopen 2 jaar. Voor een overzicht van alle activiteiten in de
periode 2005- 2007 verwijzen we u graag naar de activiteitenverslagen van deze jaren die ook naar het
ministerie van Binnenlandse Zaken zijn gestuurd voor de toekenning van de jaarlijkse subsidie. Deze
activiteitenverslagen kunt u vinden op de PvdA website onder de rubriek vereniging.
De afgelopen periode is er heel veel werk gezet. Dat werk kon alleen maar worden gedaan met hulp van
de vele vrijwilligers binnen de partij die bereid waren hun schouders onder de partij te zetten. Een partij kan niet zonder de vrijwilligers. Zij maken de partij. Het partijbestuur wil dan ook graag zijn dank uitspreken aan al diegenen die in de afgelopen twee jaar de partij hebben gemaakt tot wat zij is. Ook gaat
onze dank uit naar alle medewerkers op het partijbureau, die in deze roerige periode veel werk hebben
verricht onder soms moeilijke omstandigheden.
Het partijbestuur
Amsterdam, april 2008
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HOOFDSTUK

1

DE PVDA ALS DEMOCRATISCHE LEDENPARTIJ

Go-JARIG BESTAAN
Op 9 februari 1946 werd de PvdA opgericht. In 2006 bestond de partij dus 6o jaar. Dit 6o-jarig bestaan
is op zaterdag 11 februari 2006 gevierd in de Beurs van Serlage te Amsterdam. Een scala aan speeches,
debatten, muziek, zang en dans passeerde de revue. Leden van het eerste uur en dus 6o jaar onafgebroken lid werden in het zonnetje gezet en kregen een speciale jubileumspeld uitgereikt. 1846 leden in
314 afdelingen waren al die tijd trouw lid van de partij. De oudste geboren in 1901 en de jongste in 1928.
De regiocoördinatoren op het partijbureau hebben contact gezocht met de afdelingen en Tweede
Kamerleden en andere prominente partijgenoten gevraagd om de speld persoonlijk uit te reiken. De
jubilarissen hebben de viering zeer gewaardeerd.

PARTIJBESTUUR
Algemeen
Het partijbestuur is het door het congres gekozen orgaan, dat belast is met de algemene leiding van de
partij, het beheer van de partijorganisatie en het uitvoeren van taken en bevoegdheden die hem zijn toegewezen. Het partijbestuur doet dit onder meer op basis van de beleidsuitgangspunten die door het
congres zijn vastgesteld. Het partijbureau ondersteunt het landelijk PvdA-bestuur in de dagelijkse uitvoering. Het partijbestuur geeft uitvoering aan zijn werkprogramma. Uitgangspunt van dit werkprogramma is de bevordering van de PvdA als een democratische ledenvereniging met een duidelijk sociaaldemocratisch profiel, die midden in de samenleving staat. De zittingstermijn van het partijbestuur
is twee jaar.

Samenstelling
Het congres van 9 en

10 december 2005 koos een nieuw partijbestuur. Aan de verkiezing van de partijvoorzitter ging een ledenraadpleging vooraf. Deelnemers daaraan waren: Annemarie Goedmakers,
Anne-Marie Hoogland, Miehiel van Hulten en Hans Logtens. Winnaar van deze ledenraadpleging was
Miehiel van Hulten. Het congres bekrachtigde zijn kandidatuur voor het voorzitterschap.
Naar aanleiding van een oproep tot kandidaatstelling voor het partijbestuur meldden zich vele leden.
Ter selectie werd een adviescommissie ingesteld, bestaande uit drie leden: Jacques Wallage (voorzitter
commissie), Marieke Moorman en Marietje van Rossen. Margot Gunderman en Coby Admiraal (beide
partijbureau) verzorgden de administratieve ondersteuning. Door het congres werden tot leden van het
partijbestuur gekozen: Miehiel van Hulten (voorzitter), Siepie de Jong (vice-voorzitter), Jan van der
Moolen (penningmeester), Marije Laffeber (Internationaal secretaris), Amma Assante, Rian van Dam,
Saskia Duives-Cahuzak, Arnold Jonk, Marie-Louise van Kleef, Rob de Werd en Loes Ypma (de zeven overige leden). Het partijbestuur kent een aantal adviserende functies, te weten de fractievoorzitter van de
Eerste Kamer (Han Noten), de fractievoorzitter van de Tweede Kamer (Wouter Bos/Jacques Tichelaar),
de delegatieleider van de Eurofractie (Max van den Berg), de directeur van de Wiardi Beekman Stichting
(Paul Kalma) en een lid van het bestuur van de Jonge Socialisten (Peter Scheffer).

Taakverdeling
Sinds enkele jaren hanteert het partijbestuur een taakverdeling op basis van portefeuilles. In de zittingsperiode van het op 9 en 10 december 2005 gekozen partijbestuur was die taakverdeling als volgt:
Voorzitterschap (Michiel van Hulten); vice-voorzitterschap (Siepie de Jong); penningmeester (Jan van
der Moolen); Internationaal secretaris (Marije Laffeber); Maatschappelijke organisaties (Amma
Asante); Kenniscentrum (Arnold Jonk); Communicatie, partijmedia en ICT (Loes Ypma); HRM, waaronder scouting en werving (Marie-Louise van Kleef); Regio's en afdelingen (Rian van Dam); Doelgroepen
(Saskia Duives-Cahuzak).

Bestuurscrisis
Medio april2007 raakte het partijbestuur in een crisis. Partijvoorzitter Miehiel van Hulten kondigde zijn
vertrek aan, waarna het voltallige bestuur besloot af te treden. Dit besluit werd als volgt toegelicht:
Amsterdam, 26 april2007. Het partijbestuur van de PvdA heeft, geconfronteerd met het plotselinge ver-
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trek van Miehiel van Hulten, besloten de verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane situatie in het
partijbestuur en per direct af te treden. Er is een interim-bestuur aangesteld, dat als taak krijgt de verkiezing en benoeming van een nieuw partijbestuur voor te bereiden, lopende zaken te behartigen en een
vervroegd congres in het najaar te organiseren. Het interim-bestuur staat onder leiding van oud-partijvoorzitter Ruud Koole.
Het partijbestuur hecht er aan te verklaren dat verschil van inzicht rond koers of partijvernieuwing daarbij geen rol speelde, het gebrek aan vermogen om daar gezamenlijk vorm aan te geven wel. De komende maanden is het essentieel dat een hecht samenwerkend bestuur onder gezaghebbend voorzitterschap het belangrijke in gang gezette werk inzake de partijvernieuwing en de verwerking van de binnenkort te verwachten aanbevelingen van de commissie-Vreeman, ter hand kan nemen. Zulks was nu,
ondanks de grote inzet en betrokkenheid van elk lid, onvoldoende het geval.
Vervolgens is door de adviserende leden van het partijbestuur een beroep gedaan op de vice-voorzitter
en de Internationaal secretaris (beiden in functie gekozen), deel uit te gaan maken van een interimbestuur dat als taak krijgt de verkiezing en benoeming van een nieuw partijbestuur voor te bereiden,
lopende zaken te behartigen en een deze periode afrondend vervroegd congres in het najaar te organiseren. Namens alle aanwezigen is Ruud Koole gevraagd om als voorzitter van dit bestuur te fungeren
en is Trude Maas gevraagd als lid toe te treden. Zij hebben hier beiden in toegestemd. Op korte termijn
zal tevens een interim-penningmeester worden aangezocht.
De adviserende leden hebben tevens aan alle aftredende bestuursleden verzocht hun ervaring en inzet
op de hen in het aftredende bestuur toevertrouwde terreinen, aan te wenden ter ondersteuning van het
interim-bestuur. Zij hebben daar allen mee ingestemd.
Ter aanvulling: Penningmeester Jan van der Moolen was bereid deze functie ook in het interim-bestuur
te vervullen.

Interim-bestuur
Het interim-bestuur werd gevormd door Ruud Koole (voorzitter), Siepie de Jong (vie-voorzitter), Marije
Laffeber (Internationaal secretaris), Jan van der Moolen (penningmeester) en Trude Maas, aangevuld
met de adviserende functionarissen Jacques Tichelaar (fractievoorzitter Tweede Kamer), Han Noten
(fractievoorzitter Eerste Kamer), Max van den Berg (delegatieleider Eurofractie), Frans Becker (waarnemend directeur Wiardi Beekman Stichting), Ruben Zandvliet (interim-voorzitter Jonge Socialisten) en
Wouter Bos (politiek leider). Voornaamste taak was het voorbereiden van een extra congres ter verkiezing van een nieuw partijbestuur en het behartigen van de lopende zaken. Onder de lopende zaken viel
het verschijnen van twee rapporten te weten het rapport "De scherven opgeveegd", opgesteld door de
commissie-Vreeman naar aanleiding van de uitslag van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen van
november 2006, en "Van problemen en pionieren", opgesteld door een commissie onder voorzitterschap van Ed van Thijn over de integriteit van een aantal leden van de Deelraad Amsterdam Zuidoost.
Op basis van het rapport van de commissie-Vreeman heeft het interim-bestuur voor het congres van 6
oktober 2007 een motie opgesteld waarin aanzetten zijn gegeven voor het ten uitvoer brengen van de
aanbevelingen van de commissie.
Het interim-bestuur besloot de kandidaatstelling en selectie van het nieuwe partijbestuur zelf ter hand
te nemen. 'Siepie de Jong en Marije Laffeber maakten geen deel uit van deze commissie, omdat zij als
sollicitanten deelnamen aan de kandidaatstellingsprocedure'. Werving en selectie·vonden plaats aan de
hand van een profielschets. Voor de verkiezing van de voorzitter werd een ledenraadpleging uitgeschreven. Zeven kandidaten streden om het voorzitterschap. De leden kozen Lilianne Ploumen als hun kandidaat. Het congres van 6 oktober 2007 bekrachtigde deze keuze voor het voorzitterschap en koos
voorts als leden van het partijbestuur: Jan Hamming (vice-voorzitter), Bouke Arends (penningmeester),
Marije Laffeber (Internationaal secretaris) en Marja Bijl, Piet Bijl, Anja van Gorsel, Siepie de Jong, Nora
Kasrioui, Guido Reehuis en Keklik Yucel (de zeven overige leden).

CONGRES
Het congres is het hoogste orgaan van de partij en wordt gevormd door de congresafgevaardigden van
de afdelingen en de leden van het partijbestuur. In deze verslagperiode kwam het congres vier maal bijeen, te weten op 9/10 december 2005, 30 septemberfl oktober 2006, 17 februari 2007 en 6 oktober
2007.

Congres Vrijdag 9 en zaterdag 10 december 2005 (Utrecht, Jaarbeurs)
Dit huishoudelijk congres koos een nieuw partijbestuur en een nieuw presidium. Aan de verkiezing van
de partijvoorzitter was een ledenraadpleging vooraf gegaan, waarvan Miehiel van Hulten de winnaar
was.

8

BELEIOSVERSLAG

Verkiezing leden partijbestuur
Voorzitter
Het congres bekrachtigt de uitslag van de ledenraadpleging inzake het voorzitterschap van de PvdA,
waarmee het instemt met de verkiezing van Miehiel van Hulten.

Vice-voorzitter
Enkelvoudige kandidaatstelling: Siepie de Jong. Bij acclamatie gekozen

Penningmeester
Enkelvoudige kandidaatstelling: Jan van der Moolen. Bij acclamatie gekozen

Internationaal secretaris
Kandidaat hiervoor zijn:
Marije Laffeber
579
Willemien Ruygrok
169
Gekozen tot Internationaal secretaris: Marije Laffeber

Overige leden
Het congres koos 7 overige leden te weten: Amma Asante, Rian van Dam, Saskia Duives, Arnold Jonk,
Marie-Louise van Kleef, Rob de Werd en Loes Ypma.

Verkiezing leden presidium
Tot leden van het presidium werden gekozen: Rob Beek, Mirjam Bergervoet, Renate Bos, Hennah
Buyne, Wim Derksen, Jean Eigeman, Egbert Holthuis, Jaap Stokkingen Frank Vrolijks

Inhoudelijke discussies
Interne kandidaatstelling:
Het voorstel van de commissie Interne kandidaatstelling met betrekking tot een gegarandeerde plaats
voor regionale kandidaten bij een bepaalde hoeveelheid verkiesbaar geachte plaatsen werd verworpen.
Het verkrijgen van een evenwichtig samengestelde fractie zal worden bevorderd door een verscherpte
opdracht aan de kandidaatstellingscommissie, waarbij - naast andere criteria - nadrukkelijk rekening
wordt gehouden met de regionale component en waarbij gestreefd wordt naar ten minste één kandidaat uit elke provincie bij de eerste dertig plaatsen op de lijst.

Statuten en het Huishoudelijk Reglement:
Belangrijkste punten: Het PvdA-lidmaatschap eindigt wanneer een volksvertegenwoordiger op eigen
titel zitting neemt in een vertegenwoordigend lichaam; de beoogd lijsttrekker krijgt adviesrecht bij zowel
de commissie die het ontwerpverkiezingsprogramma opstelt als bij de commissie die zich bezighoudt
met het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijst; er wordt een gedragscode inzake integriteit ingevoerd.

Resolutie Zorg:
Inleiding
Het rapport is geschreven in een turbulente periode voor de zorgsector door de veranderingen die
momenteel door het kabinet worden doorgevoerd. Het rapport bestrijkt echter een veel breder terrein
dan alleen een stelselwijziging. De PvdA zal bij de opstelling van het verkiezingsprogramma voor de
komende Tweede Kamerverkiezingen onderzoeken bij welke onderdelen van de door het kabinet doorgevoerde stelselwijzigingen in de zorgsector het wenselijk en mogelijk is om deze terug te draaien. De
besluitvorming door het partijcongres over het rapport 'Zorg voor een gezond leven' is daarbij richtinggevend.
Het partijcongres van de PvdA spreekt zijn grote waardering voor dit uitgebreide rapport over een complexe materie. Het neemt het rapport over, maar maakt daarbij de onderstaande algemene kanttekeningen en wijzigingen op specifieke onderdelen.
Algemeen
a. Het rapport gaat moeilijke keuzes terecht niet uit de weg en wordt daarbij geleid door de sociaaldemocratische uitgangspunten dat ruimte voor persoonlijke keuzes steeds gepaard moet gaan met
zekerheid voor hen die dat nodig hebben en dat een stelsel van kwalitatief goede zorg betaalbaar

OVER DE PERIODE 2005- 2007

9

b.

c.

d.

e.

en toegankelijk moet zijn voor iedereen. Een voorbeeld daarvan is de beschrijving van het standaardpakket in de zorg: wat nodig is moet in het (brede) pakket, waarvoor een inkomensafhankelijke premie wordt betaald. Maar als de medische noodzaak er niet is, of wanneer persoonlijke keuzes en levensstijl een rol spelen, mogen eigen bijdragen worden gevraagd.
Overtuigend pleit het rapport voor een veel grotere nadruk op preventie, voor emancipatie van de
patiënt, voor solidariteit in het zorgstelsel en voor grotere waardering voor de werkers in de zorgsector.
Er is in het rapport een verhoudingsgewijze grote aandacht voor een aanpassing van het zorgstelseL Dat mag er niet toe leiden dat de mogelijke gevolgen en risico's van stelselherzieningen voor
de alledaagse zorg worden onderschat. In de besluitvorming gaat het in de allereerste plaats om de
behoeften van de zorgvrager en de aan hemjhaar te verlenen zorg. Kenmerkend voor de zorgverlening is dat de posities van zorgvrager en zorgverlener niet in evenwicht zijn; de zorgvrager is afhankelijker van de zorgverlener dan andersom. Bij de besluitvorming moet dit ook zwaar meetellen.
Een strikt commerciële benadering van de zorgverlening past daar niet bij.
De terughoudendheid in het rapport ten aanzien van marktwerking in de zorg had mede daarom
(zie c.) nog sterker benadrukt moeten worden. Voor de PvdA blijft toegankelijkheid van de zorg,
voor arm en rijk, jong en oud, gezond en ongezond uiterst belangrijk. Dit uitgangspunt verhoudt
zich niet tot het inrichten van de zorgsector als een markt waarbij sprake is van vrije prijsvorming
en waarbij de patiënt benaderd wordt als consument. Echter, daar waar deregulering van het aanbod en inbreng van privaat kapitaal leidt tot een kwalitatief goede zorg met behoud van toegankelijkheid, moeten experimenten mogelijk blijven.
Grote terughoudendheid ten aanzien van marktwerking in de zorg moet evenwel onderscheiden
worden van het stimuleren van 'ondernemerszin', waar de PvdA zeer voor is, zodat innovatie, doelmatigheid en zorgzaamheid worden bevorderd.
Het idee in het rapport om gemeenten een grotere rol te geven in de verzorging, wordt onder voorwaarden gesteund. Het past in het streven van de PvdA naar decentralisatie en "nabij bestuur".
Zolang de gemeenten niet voldoende zijn geïnstrumenteerd zal er echter geen decentralisatie
plaatsvinden. Het zal immers veel gemeenten (en niet alleen kleine) zwaar vallen hier goed invulling aan te geven, zeker gegeven de extra taken die de laatste jaren al bij de gemeenten zijn neergelegd. Het moet daarom, naast de mogelijkheid voor gemeenten om samen te werken, ook mogelijk zijn dat gemeenten mogen kiezen of zij het aanvullende takenpakket op het gebied van de zorg
gedurende een overgangsperiode reeds willen overnemen.

Specifieke punten
Op verschillende meer specifieke punten verdienen de voorstellen in het rapport nadere aanscherping
enjof uitwerking:
Hoofdstuk 2: Zorgverzekeraars
Het idee om aan de commerciële zorgverzekeraars een centrale, regisserende rol in (een deel
van) decure-sector toe te kennen, overtuigt- ondanks of misschien juist door de gestelde voorwaarden- niet.
2.
De grote terughoudendheid ten aanzien van marktwerking (zie d.) dient ook ten aanzien van
deze centrale rol van commerciële zorgverzekeraars te gelden. Nagegaan moet worden welke
anderen (bijvoorbeeld: de huisartsen) als zorgregisseur zouden kunnen optreden, waarbij de
belangen en keuzevrijheid van de patiënt beter gewaarborgd zijn.
Hoofdstuk 2: Sterrenstelsel
De formulering van goede kwaliteitsnormen met betrekking tot gezondheids-en welzijnsaspecten
in de zorg krijgt in het rapport terecht een hoge prioriteit. Deze kwaliteitsnormen moeten met name
zijn gebaseerd op medische aspecten van de zorg, zoals complicatie-, succes- en sterftepercentages van geleverde behandelingen. Het mag niet leiden tot calculerend gedrag en 'window dressing'
van instellingen en niet bijdragen aan verdere bureaucratisering, terwijl bovendien gewaakt moet
worden voor de dominantie van een cijfermatige, kwantitatieve cultuur in een sector, waar kwaliteit
en zorgzaamheid voorop moeten staan. Een sterrenstelsel wordt in dit licht afgewezen.
Hoofdstuk 4: Terugdringing bureaucratie
Het terechte streven in het rapport naar terugdringing van de bureaucratie in de zorg verdient nadere uitwerking, waarbij de gevolgen voor de regeldruk van de voorstellen in het rapport (als gevolg
van onder meer benchmarking, transparantie, toezicht, 'strenge aansturing') tegen het licht moeten worden gehouden.
Hoofdstuk 4: Maatschappelijk ondernemen
Maatschappelijk ondernemen (private organisaties met not-for-profit-doelstelling) wordt terecht
gesuggereerd. Tussen (commerciële) markt en overheid zijn wel degelijk alternatieven mogelijk; zij
1.
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bestaan ook al. Nader uitwerking van de voorstellen is gewenst, waarin de volgende vragen aan de
orde komen: hoe kunnen we de belangrijke plaats van maatschappelijke ondernemingen in decure
handhaven, zodat dominantie van commercie wordt voorkomen? Hoe wordt voorkomen dat maatschappelijke ondernemingen niet (goed) doen wat zij moeten doen bij het uitvoeren van publieke
taken? Hoe wordt voorkomen dat een nieuwe bureaucratie van ongecontroleerde, zichzelf rijkelijk
belonende managers in de zorg ontstaat, die zich niets aantrekt van door de politiek geformuleerde doelen van algemeen belang?
In hoofdstuk 5 wordt gesuggereerd dat sporters de medische kosten van hun sportblessures zelf
moeten betalen. Dat past niet in het elders (terecht) voorgestelde sportstimuleringsidee.
Hoofdstuk 6: Werken in de zorg
De PvdA wil dat het werk in de zorg aantrekkelijk is. De voorstellen in het rapport om dat te bevorderen worden overgenomen. Wel moet diepgaander worden ingegaan op de verhouding tussen vrijwilligers en beroepskrachten (waar het rapport nu in het geheel niet op ingaat), en op de mogelijke spanning die kan ontstaan tussen het streven om de patiënt centraal te stellen en tegelijk de professionaliteit van de beroepskracht te waarderen.

Resolutie De leidende burger:
Het partijcongres van de PvdA spreekt zijn grote waardering uit voor het helder geschreven rapport. Het
neemt het rapport deels over, maar maakt daarbij de volgende kanttekeningen en wijzigingen op specifieke onderdelen.
Algemeen
a. Het partijcongres deelt de analyse in het rapport dat staatkundige vernieuwing gepaard kan gaan
met een goede werking van de representatieve democratie en dat die vernieuwing dient aan te sluiten bij de ontwikkeling naar een 'mondiger burger' met een gemiddeld steeds hoger opleidingsniveau, zonder dat zij belemmeringen opwerpt voor de politieke inbreng van achterstandsgroepen.
b. Terecht stelt het rapport dat staatkundige vernieuwing 'geen haarlemmerolie is tegen alle kwalen
van ons bestel'. Het vergroten van het vertrouwen van burgers in de politiek vergt veel meer dan
institutionele vernieuwingen. Goede beleidsresultaten ('sterk en sociaal'), een open overtuigende
stijl van opereren door politici en het bieden van perspectief voor een betere toekomst zijn zeker
van even groot belang. Maar doordachte institutionele hervormingen kunnen hieraan zeker ook bijdragen.
c. De ontwikkeling naar een 'mondiger burger' is evenwel niet het enige uitgangspunt voor staatkundige vernieuwing. De Europese context, de gewijzigde samenstelling van de bevolking in andere
opzichten dan alleen het opleidingsniveau en de veranderende positie van politieke partijen zijn elementen die in de verdere discussie over staatkundige vernieuwing ook ruime aandacht moeten krijgen. Vanzelfsprekend heeft de projectgroep zich in haar rapport, gegeven de opdracht, moeten
beperken. Serieuze aandacht in het rapport aan taak en functie van politieke partijen wordt evenwel
node gemist. Het partijcongres beschouwt het rapport daarom als een belangrijke stap in de discussie over democratische vernieuwing, die met dit rapport natuurlijk niet is afgesloten.
d. Kiesstelsel
Het rapport stelt met reden dat er 'geen ei van Columbus' is, omdat aan elk kiesstelsel voor- en
nadelen zitten. Het rapport wijst het toenmalige voorstel van het kabinet voor een tweestemmenstelsel terecht af, maar is wel erg summier in de argumentatie voor het niet verder uitwerken van
een andere vorm van een tweestemmenstelsel, dat immers ook in ons verkiezingsprogramma
staat. Gezien het feit dat het kabinet inmiddels het eigen voorstel heeft ingetrokken, is de kans op
het verwezenlijken van een vorm van een tweestemmenstelsel sterk gereduceerd. Omdat de politieke haalbaarheid van een tweestemmenstelsel een belangrijke reden was om dit voorstel in het
verkiezingsprogramma op te nemen, is het verstandig daar nu niet langer naar te streven.
Het voorstel om op korte termijn te streven naar een amendement op het huidige systeem waarbij
de kiezer ofwel op de partij stemt (en daarmee instemt met de lijstvolgorde), dan wel de stem op
een bepaalde kandidaat uitbrengt, wordt overgenomen, met de kanttekening dat daaraan strikte
voorwaarden moeten worden verbonden. Die voorwaarden betreffen ten eerste het bestaan van een
goede en rechtvaardigde regeling voor financiering van campagnes van individuele kandidaten, ten
tweede het onderschrijven door alle kandidaten van het gezamenlijke verkiezingsprogramma en ten
derde het onderschrijven door alle kandidaten van een gedragscode voor het voeren van individuele campagnes. De eerste voorwaarde, gericht op het tegengaan van het groeiende gevaar van de
versmelting van economische en politieke macht, dient ten minste gedeeltelijk op wettelijk niveau
te zijn vastgelegd en gedeeltelijk door de partijen zelf te zijn geregeld; bij de andere twee is het aan
de politieke partijen zelf om die te bepalen, maar zij zouden in elk geval binnen de PvdA moeten
gelden. De dikte van eigen portemonnee of die van bevriende relaties mag de uitkomst niet bepa-
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len. De gedragscode is mede nodig om te voorkomen dat het beeld ontstaat dat de belangrijkste
strijd die is tussen kandidaten van dezelfde partij in plaats van tussen kandidaten van verschillende partijen. Een dergelijk beeld zou het herstel van vertrouwen in het functioneren van de politiek
nu niet direct bevorderen. Zolang niet overtuigend aan de genoemde voorwaarden is voldaan, geldt
het huidige kiesstelsel.
De opmerkingen in het rapport over 'Evenredigheid ook op langere termijn?' (p. 23-25) komen in
feite neer op een pleidooi voor een debat over de houdbaarheid op langere termijn van het stelsel
van evenredige vertegenwoordiging, al dan niet in combinatie met meer districten. De PvdA staat
open voor dat debat, zonder dat daarmee de wenselijkheid of onvermijdelijkheid van een ontwikkeling in de richting van een meerderheidsstelsel is vastgesteld.
Gekozen minister-president
Het oordeel in het rapport wordt overgenomen. Vanwege de kans op patstellingen tussen twee
'mandaten' (premier en parlement) én vanwege het feit dat een premier eerst en vooral leiding en
gezag ontleent aan zijn voorzitterschap van de ministerraad, deelt de PvdA de conclusie van het
rapport dat een rechtstreeks gekozen minister-president in de Nederlandse verhoudingen, met een
kiesstelsel dat gebaseerd is op evenredige vertegenwoordiging, niet wenselijk is.
Invloed op kabinetsformatie
Om de burger meer invloed te geven op de formatie en daarmee op de vorming van een regering,
kiest de Tweede Kamer na de verkiezingen de formateur.
Referendum
De in het rapport gedane voorstellen m.b.t. beslissende correctieve (grond)wetgevingsreferenda
vormen een geslaagde poging de representatieve democratie aan te vullen met elementen van
directe democratie, zonder dat de representatieve democratie daarmee wordt uitgehold. Terecht
wordt bij het correctief wetgevingsreferendum gesteld dat het initiatief daartoe wordt genomen
door de bevolking, terwijl het bij een grondwetgevingsreferendum verplicht is. Regering enjof parlement hebben daarbij terecht geen recht van initiatief. Het congres neemt deze voorstellen over.
Het voorgestelde 'raadgevende beleidsvormende referendum' is interessant en op onderdelen aansprekend, maar wordt vooralsnog niet overgenomen om de volgende redenen. Formeel-juridisch
vormt dit type referendum door zijn 'raadgevende' karakter weliswaar geen aantasting van de representatieve democratie, maar in de politiek zijn referenda, bij voldoende opkomst, feitelijk vrijwel
altijd bindend. De facto kan daarmee de representatieve democratie worden aangetast, zeker
zolang nog onduidelijk is welke onderwerpen referendabel zijn. Bovendien kan de vraag worden
gesteld of de agenderingsfunctie die een dergelijk referendum (of een mogelijk te overwegen burgerinitiatief) heeft, de positie van politieke partijen op dit punt niet ondermijnt (zie ook punt b). De
PvdA zal daarom de consequenties van een dergelijk 'raadgevend beleidsvormend referendum' verder doordenken en daarover voor de verkiezingen van 2007 definitief beslissen.
Bestuurslagen
Het congres deelt de opvatting in het rapport dat er opnieuw moet worden nagedacht over de
bestuurslagen in Nederland. Het voorstel in het rapport om provincies af te schaffen en te vervangen door regio's wordt echter niet overgenomen. Het rapport houdt te zeer vast aan één uniforme
en gelijktijdige regeling voor heel het land. Veeleer is een op maat gesneden aanpak noodzakelijk.
Onderscheid qua schaal, bevoegdheden en urgentie tussen bijvoorbeeld de Randstad aan de ene
kant en de meer landelijke gebieden buiten de Randstad moet mogelijk zijn. De ruimte voor dat
onderscheid neemt niet weg dat de PvdA er naar streeft het aantal feitelijk bestaande bestuurslagen terug te brengen endat-conform het Beginselmanifest-een zo lokaal mogelijk bestuur en vertegenwoordiging moet worden nagestreefd. Daarbij hebben rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigingen de voorkeur.
Hierbij wordt er wel rekening mee gehouden dat de schaal toereikend is om zelfstandig de autonome lokale bestuursverantwoordelijkheid te kunnen dragen. Dit geldt eveneens voor het eigen belastinggebied.
Daarnaast moet volstrekte duidelijkheid bestaan over de taken en bevoegdheden van ieder
bestuursorgaan. Dat kan tevens de herkenbaarheid voor burgers ten goede komen. Gestreefd wordt
het onderzoek hiernaar voor eind 2006 afte ronden.
Eerste Kamer
Het rapport stelt voor de Eerste Kamer te vervangen door een 'Reflectiekamer', die het recht krijgt
om door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen na behandeling terug te sturen met het verzoek het wetsvoorstel op bepaalde punten aan te passen. De Tweede Kamer is daartoe echter niet
verplicht. De Reflectiekamer wordt door de Tweede Kamer benoemd (om de twee jaar éénderde).
De PvdA erkent het belang van een toetsing achteraf. Momenteel is dat de taak van de Eerste
Kamer. Er worden in het rapport 'De Leidende Burger' terecht vraagtekens gezet bij de democratische legitimiteit van de Eerste Kamer. De PvdA neemt daarom het voorstel over om de Eerste
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Kamer een maximaal tweernalig terugzendrecht te geven in plaats van het huidige verwerpingrecht
Voor de langere termijn overtuigt het idee van vervanging van de Eerste Kamer door een
Reflectiekamer (vooralsnog) niet. De dwingende Europese noodzaak om advies en rechtspraak bij
de Raad van State uit elkaar te halen, zoals door de projectgroep is aangegeven, ontbreekt. Ook zijn
de consequenties onduidelijk als een advies voorafvan de Raad van State zou verdwijnen. Tevens
roept de vorming van een Reflectiekamer de nodige vragen op over de gewenste manier van benoemen of kiezen van de leden daarvan. Op al deze punten is nader onderzoek nodig.
Constitutionele toetsing
De PvdA is voor het invoeren van constitutionele toetsing, waarmee het oordeel over de grondwettelijkheid van wetten in handen van de onafhankelijke rechter wordt gelegd.
Grondwet
De PvdA wil de grondwet zodanig herzien, dat zij leesbaar is en beperkt tot toetsbare grondrechten
en de fundamentele spelregels van onze democratie. Daarnaast is de PvdA voorstander van het wijzigen van de grondwetsherzieningprocedure, waardoor de Tweede Kamer direct beslist met tweederde meerderheid, waarna de wijziging verplicht onderworpen wordt aan een referendum, dat
gelijktijdig met de eerstvolgende verkiezingen voor de Tweede Kamer wordt gehouden.

Voorts werd ten aanzien van 'De leidende burger' de volgende motie aangenomen
Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 9 en 10 december 2005 te Utrecht
1. overweegt dat de conceptresolutie de analyse van het rapport De leidende burger onderstreept dat
staatskundige vernieuwing "geen medicijn is tegen alle kwalen van ons bestel";
2. stelt voor dat de verdere discussie over democratische vernieuwing niet beperkt dient te blijven tot
wijzigingen in de staatkundige structuur, maar zich ook dient uit te strekken tot de wijze waarop
media en politieke partijen functioneren en tot de vraag hoe de politieke competenties van burgers
kunnen worden vergroot.

Politieke actualiteit
Het congres deed de volgende uitspraken:

Landbouwbeleid en Europese fondsenverdeling
Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 9 en

10

december 2005 te Utrecht,

overweegt dat:
economische groei en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden gediend is met beëindiging van
handelsverstorende maatregelen door de EG en de VS en verbeterde toegang tot Europese markten voor producten uit OS-landen;
hervorming van het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) daarom noodzakelijk is;
overweegt voorts dat:
circa 8o% van de GLB-steun terecht komt bij 'grote' boeren en het GLB dus slechts in beperkte
mate de 'kleine' Europese 'plattelandsboer' steunt. Waarbij slechts een klein deel van de steun bij
niet-intensieve, diervriendelijke en duurzame landbouw terecht komt;
de herverdeling van publieke middelen naar de agrarische sector die momenteel via het GLB plaats
vindt een onevenredige claim legt op schaarse middelen;
als gevolg daarvan onvoldoende middelen beschikbaar worden gesteld voor de bevordering van de
economische groei, concurrentiekracht van Europa, kenniseconomie en innovatie;
overweegt tenslotte dat:
de scheefgroei in de EG-afdrachten niet langer gerechtvaardigd kan worden en het vertrouwen in
Europa wordt ondermijnd;
het welslagen van de lopende WTO-ontwikkelingsronde afhankelijk is van hervormingen in het
landbouwbeleid van de EG en de VS;
stelt voor dat:
het GLB binnen een periode van 10 jaar drastisch wordt hervormd;
door productie en inkomenssteun te vervangen door steun voor niet-intensief beheer van 'groene'
natuur, oftewel natuursteun in plaats van plattelandssteun;
door de Europese markt open te stellen voor de import van onbewerkte en bewerkte landbouwproducten uit met name de minst ontwikkelde landen;
door alle exportsubsidies voor Europese landbouwproducten te beëindigen;
een gelijkmatigere lastenverdeling onder de EG-15 landen tot stand te brengen, onder andere via
bovenstaande hervorming van het GLB;
de bereidheid te tonen tot verdere hervorming van het EG-landbouwbeleid, indien dit nodig is voor
de onderhandelingen over eerlijke wereldhandel en de ontwikkeling van de minst ontwikkelde landen;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Homoseksuele jongeren in Iran
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 9 en 10 december 2005 te Utrecht
overweegt dat
recentelijk meer homoseksuele jongeren, waarvan minstens één minderjarig, zijn geëxecuteerd in
Iran;
zij volgens berichten van mensenrechtenorganisaties werden aangeklaagd en veroordeeld wegens
verkrachting, maar dat diezelfde organisaties aangeven dat deze klachten vaak verzonnen zijn;
deze executies haaks staan op het standpunt dat de PvdA inneemt jegens de doodstraf;
ook de situatie van vrouwen en mensenrechten in het algemeen, alsook recente uitspraken van de
Iranese president over de vernietiging van Israël en de ontwikkeling van nucleaire capaciteit, verwerpelijk zorgwekkend zijn;
de Europese Unie en Iran recentelijk opnieuw zijn begonnen met onderhandelingen over een handels- en samenwerkingsverdrag;
roept Iran op zich te houden aan zijn verplichtingen onder internationaal recht;
steunt de Eurodelegatie en de Tweede Kamerfractie bij het aan de kaak stellen van de executie van
homo's in Iran zowel nationaal als op Europees niveau;
ondersteunt de geschreven verklaring die Emine Bozkurt en Thijs Berman in het Europees
Parlement hebben gelanceerd over deze schending van de mensenrechten;
roept de Tweede Kamerfractie en de Eurodelegatie op de Nederlandse regering en de Europese
Commissie te verzoeken de onderhandelingen met Iran over een handels- en samenwerkingsakkoord op te schorten zolang Iran niet kan garanderen dat het mensen niet zal aanklagen en straffen alleen omdat zij homoseksueel zijn of homoseksuele handelingen verrichten;
en gaat over tot de orde van de dag.

Europa
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 9 en 10 december 2005 te Utrecht
overweegt dat
Europa noodzakelijk is waar doelstellingen alleen effectief kunnen worden bereikt door een gezamenlijke aanpak;
duidelijk moet worden waar Europese samenwerking niet nodig is omdat nationale regelgeving
een voldoende en efficiënte garantie vormt om de gestelde doelen te bereiken;
Europa in positieve zin als partner in de wereld een tegenmacht kan vormen voor het machtsmonopoly van de Verenigde Staten; meer aandacht voor duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding,
diplomatie, een eerlijkere wereldhandel, het milieu, enzovoorts;
besluiten die in Brussel worden genomen, genomen worden door verantwoordelijke ministers, die
daarvoor verantwoording moeten afleggen; Europa moet niet te pas en te onpas als zondebok
worden gebruikt;
Europese samenwerking nog steeds breed gedragen wordt, maar dat informatie, debat en communicatie tekort schieten;
de discussienotitie Europa: vertrouwen herwinnen een aanzet is om dat te doen wat de titel zegt:
vertrouwen herwinnen;
de notitie is bedoeld als een basis voor discussie over Europa. De resultaten van deze discussie
en de notitie zelf vormen bouwstenen voor het programma dat voor de volgende Tweede
Kamerverkiezingen zal worden opgesteld;
is van mening dat:
de afdelingen op het congres niet voldoende mogelijkheden hebben om tijdens een avondsessie
hun mening over Europa en de discussienotitie te geven;
het partijbestuur Europa als onderwerp blijvend op de agenda moet zetten, als een bepalende factor in de politiek en het leven van alledag;
de partij moet kiezen voor een duidelijke en strategische positie; de PvdA blijft sterk verbonden
aan een sterke en sociale Europese samenwerking;
roept op dat het partijbestuur zoals aangekondigd in 2006 een uitgebreide discussie over Europa gaat
voeren, dat het bestuur duidelijk uiteen zet hoe die discussie op sprankelende wijze gestimuleerd zal
worden, en aangeeft wat de rol van de afdelingen daarin is, zodat duidelijke conclusies kunnen worden getrokken voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2007;
en gaat over tot de orde van de dag.

Specifiek pardon
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 9 en 10 december 2005 te Utrecht
constateert dat:
de PvdA Tweede Kamerfractie dit jaar reeds eerder via een motie de regering heeft opgeroepen tot
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het verruimen van de criteria van het specifiek pardon voor hen die voor 1 april 2001 asiel hebben
aangevraagd;
fractieleden van de PvdA in meerderheid de petitie aan de koningin van Een Royaal Gebaar hebben ondertekend;
daarmee in de samenleving verwachtingen zijn gewekt aangaande de bereidheid van de PvdA om
bij regeringsdeelname in een volgende regeerperiode zich in te zetten voor het realiseren van een
ruimhartig pardon voor de genoemde groep (ex-)asielzoekers;
er bij de organisaties die thans (al dan niet uitgeprocedeerde) asielzoekers ondersteunen, grote
behoefte is aan duidelijkheid van de kant van de PvdA over de concrete invulling die de PvdA zou
willen geven aan zo'n pardonregeling, opdat zij een realistische inschatting kunnen maken van de
toekomstkansen in Nederland van hun cliënten;
ook rechtshulpverleners en lokale overheden gebaat zijn bij duidelijkheid over het standpunt van
de PvdA, omdat dit van invloed zal zijn op beslissingen aangaande de continuering van procedures dan wel het (blijven) verlenen van onderdak aan asielzoekers van de oude groep;
het, met het oog op deze omstandigheden, onwenselijk is een uitspraak over deze kwestie uit te
stellen tot het congres over het verkiezingsprogramma van 2007;
overweegt dat:
het uitblijven van een specifiek pardon voor de "oude wetters" heeft geleid tot een groot humanitair probleem, vanwege het feit dat mensen soms na vele jaren hun voorzieningen (onderdak, leefgeld) verliezen en gedwongen worden hun terugkeer naar het land van herkomst voor te bereiden;
de overheid mede zelfverantwoordelijk is voor de situatie van lang in Nederland verblijvende (ex)asielzoekers, aangezien met de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet voorrang is gegeven
aan nieuwe gevallen, en de behandeling van oude aanvragen extra vertraging- vaak van jarenopliep;
de Nederlandse overheid extreem terughoudend is geweest met het verlenen van verblijfsvergunningen aan mensen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren, en mensen die in een schrijnende situatie verkeren, waardoor een grote groep is ontstaan voor wie slechts een pardonregeling nog de kans biedt op een normaal bestaan;
de Nederlandse overheid bij de toetsing van asielverzoeken en bij de beoordeling van de humanitaire situatie van asielzoekers ten onrechte de belangen van kinderen niet afweegt tegen die van
de Nederlandse staat, wat extra klemt in het geval van lang in Nederland verblijvende, en in de
Nederlandse samenleving gewortelde, kinderen van asielzoekers of minderjarige asielzoekers;
de wijze waarop de Nederlandse overheid is omgegaan met deze groep mensen heeft geleid tot
een breed maatschappelijke protest, zowel van individuele burgers als van organisaties en lagere
overheden;
spreekt uit dat:
een specifieke pardonregeling voor degenen die onder de oude vreemdelingenwet asiel hebben
aangevraagd wenselijk is;
deze regeling zou dienen te gelden voor allen die vóór 1 april 2001 in Nederland asiel hebben aangevraagd, ongeacht hun huidige juridische status, voor zover zij geen ernstige delicten hebben
gepleegd;
bij de toepassing van de criteria voor de pardonregeling coulance geboden is, en het hoofddoel
van het beëindigen van een humanitaire crisissituatie steeds voor ogen gehouden dient te worden;
de PvdA zich voor de verwezenlijking van een dergelijke pardonregeling dient te beijveren; en dat
de inzet van de PvdA bij mogelijke coalitiebesprekingen dient te zijn dat zo'n regeling de status
van hamerstuk krijgt;
verzoekt de PvdA-fractie conform deze motie te handelen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Congres Zaterdag 30 september en zondag

1

oktober 2006 te Rotterdam (Van Nellefabriek)

Kandidatenlijst Tweede Kamer
Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen (22 november 2006) vroegen om een vervroegd verkiezingscongres. Dit congres stelde het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer
vast. Er had zich maar één kandidaat voor het lijsttrekkerschap gemeld, te weten Wouter Bos, en daarom hoefde er geen ledenraadpleging te worden uitgeschreven. De uiteindelijke verkiezing van de lijsttrekker lag bij het congres.
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kandidatenlijst werd als volgt vastgesteld
Wouter Bos (bij acclamatie)
Nebahat Albayrak (bij acclamatie)
Aleid Wolfsen (bij acclamatie)
Jet Bussemaker (bij acclamatie)
Ton Heerts (bij acclamatie)
Sharon Dijksma (bij acclamatie)
Bert Koenders (bij acclamatie)
Mariëtte Hamer (bij acclamatie)
Martijn van Dam (bij acclamatie)
Marianne Besselink (bij acclamatie)
Frans Timmermans (bij acclamatie)
Attje Kuiken (bij acclamatie)
Jacques Tichelaar (bij acclamatie)
Gerdi Verbeet (bij acclamatie)
Ferd Crone (bij acclamatie)
Pauline Smeets (bij acclamatie)
Hans Spekman (bij acclamatie)
Angelien Eijsink (bij acclamatie)
Diederik Samsom (bij acclamatie)
Chantal Gill'ard (bij acclamatie)
Staf Depla (bij acclamatie)
Agnes Wolbert (bij acclamatie)
Jeroen Dijsselbloem (bij acclamatie)
Lutz Jacobi (bij acclamatie)
Paul Kalma (bij acclamatie)
Samira Bouchibti (bij acclamatie)
John Leerdam (bij acclamatie)
Lia Roefs (bij acclamatie)
Luuk Blom (bij acclamatie)
Lea Bouwmeester (bij acclamatie)
Eelke van der Veen (bij acclamatie)
Roos Vermeij (bij acclamatie)
Paul Tang (537 stemmen)
Tegenkandidaat: Harm_Evert Waalkens (gekozen met 6oo stemmen)
Paul Tang (549 stemmen)
Tegenkandidaat: Khadïg_Arib (gekozen met 588 stemmen)
Paul Tang (gekozen met 900 stemmen)
Tegenkandidaten: Co Verdaas (56 stemmen); Jan Boelhouwer (6o stemmen); Marjo van Dijken (35
stemmen); Pierre Heijnen (53 stemmen); Margot Kranenveldt (24 stemmen)
Margot Kranenveldt (gekozen met 790 stemmen)
Tegenkandidaten: Hilde Laffeber (96 stemmen); Anja Timmer (228 stemmen)
Pierre Heijnen (bij acclamatie)
Mei Li Vos (bij acclamatie)
Frank Heemskerk (bij acclamatie)
Marjo van Dijken (bij acclamatie)
Co Verdaas (bij acclamatie)
Anja Timmer (bij acclamatie)
Jan Boelhouwer (bij acclamatie)
Patricia Linhard (gekozen met 917 stemmen)
Tegenkandidaten: Saskia Laaper-Ter Steege (47 stemmen); Kirsten Verdel (68 stemmen)
Niesco Dubbelboer (gekozen met 920 stemmen)
Tegenkandidaat: Martin van Haeften (111 stemmen)
1e stemming: Martin van Haeften (496 stemmen)
Tegenkandidaten: Guus Krähe (227 stemmen); Amma Asante (293 stemmen)
Herstemming omdat geen van drieën de absolute meerderheid heeft behaald
Martin van Haeften (gekozen met 656 stemmen)
Tegenkandidaat: Amma Asante (364 stemmen)
Saskia Laaper-Ter Steege (bij acclamatie)
Robert Serry (gekozen met 722 stemmen)
Tegenkandidaten: Guus Krähe (171 stemmen); Ocker van Munster (76 stemmen)
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49· Keklik Yucel (bij acclamatie)
Andries van den Berg (bij acclamatie)
Ria Oonk (bij acclamatie)
Karina Schaapman-de Gouw (bij acclamatie)
S3· Ocker van Mu11ster (gekozen met 849 stemmen)
Tegenkandidaat: Ali Sarac (9S stemmen)
S4· Amma Asante (bij acclamatie)
SS· Guus Krähe (bij acclamatie)
s6. Marieke Blom (bij acclamatie)
S7· Ahmed Larouz (bij acclamatie)
s8. Kirsten Verdel (bij acclamatie)
S9· Ali Sarac (bij acclamatie)
6o. Hester Macrander (bij acclamatie)
61. Kees Beekmans (bij acclamatie)
62. Charlotte Riem Vis (bij acclamatie)
63. Reinier Prijten (bij acclamatie)
64. Erna Hooghiemstra (bij acclamatie)
6s. Jan-Dirk Sprokkereef (bij acclamatie)
66. Elsbeth van Hijlckama Vlieg (bij acclamatie)
67. Tjeerd van Dekken (bij acclamatie)
68. Janine Roelfsema (bij acclamatie)
69. Jan van der KoQije (gekozen met 811 stemmen)
Tegenkandidaat: Mehmet Kaplan (81 stemmen)
70. Hilde Laffeber (bij acclamatie)
71. Jorisch van Esch (bij acclamatie)
72. Riet Teeuwsen (bij acclamatie)
73. Ruud van Zuilen (bij acclamatie)
74· Alice Muller (bij acclamatie)
7S· Rob de Werd (bij acclamatie)
76. Huri Sahin (bij acclamatie)
77· Alain van de Haar (bij acclamatie)
78. Milou Dijkman (bij acclamatie)
79. Sjoerd Hauptmeijer (bij acclamatie)
8o. Wilma Brouwer (bij acclamatie.

so.
s1.
s2.

Motie behorend bij Verkiezingsprogramma
De PvdA heeft ook internationale ambities. Het congres dringt er bij het partijbestuur op aan dat de
gepresenteerde 13 concrete ambities aangevuld worden met een internationale ambitie "Werken aan
een veilige en solidaire wereld" in lijn met het volgende voorstel: De PvdA maakt werk van de sterke
Nederlandse internationale traditie. Nederland gaat de strijd aan met de groeiende mondiale ongelijkheid en maakt zich sterk voor de rechten van de mens. Ons land neemt deel aan VN-missies over vrede
en veiligheid -ook in vergeten gebieden.

Politieke actualiteit
Het congres deed de volgende uitspraken:

Darfur
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en 1 oktober 2006 te
Rotterdam
overweegt dat:
in Darfur een volkerenmoord heeft plaatsgehad en in de toekomst bij voortduring grote schendingen van de mensenrechten te verwachten zijn;
in de afgelopen weken de kans groot is dat in december wordt besloten een VN-vredesmacht in te
zetten;
minstens drie maanden of langer nodig zijn om het operationeel maken van een dergelijke vredesmacht voor te bereiden;
nodigt de PvdA-Tweede Kamerfractie uit om de regering te vragen:
op de kortst mogelijke termijn in Europees verband het vredescontingent voor deze VN-missie voor
te bereiden;
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en om de regering te vragen zich tevens in te zetten voor een mandaat van deze vredesmacht,
gericht op de directe bescherming van de burgerbevolking;
en gaat over tot de orde van de dag.

Generaal pardon
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en 1 oktober 2006 te
Rotterdam
roept onze politici op om het generaal pardon absoluut te realiseren in een mogelijke coalitie na de
verkiezingen;
roept op om geen compromis te sluiten over het pardon;
vindt dat een generaal pardon een plek moet krijgen in het toekomstige regeerakkoord;
vindt dat er een einde moet komen aan tijden van onzekerheid bij de groep die onder de oude
vreemdelingenwet valt (vóór 1 april 2001);
en gaat over tot de orde van de dag.

Bondgenoten FNV
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 september en 1 oktober 2006 te
Rotterdam
overweegt dat:
FNV-Bondgenoten voor het eerst geen toegang heeft gekregen om op de CWI-banenmarkt informatie te verspreiden onder leden en niet-leden;
dit een grote zet is ten koste van het goede werk dat de FNV verricht voor de banenmarkt in het
algemeen;
roept de Kamerfractie op om te bevorderen dat het CWI en alle organisaties die daarop invloed kunnen uitoefenen er voor te zorgen dat de FNV op de banenmarkt van het CWI gewoon haar informatie
mag verspreiden;
en gaat over tot de orde van de dag.

Congres Zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle (Regardz Buitensociëteit)
Dit congres stelde de kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen vast en adviseerde de Tweede
Kamerfractie inzake toetreding tot het Kabinet Balkenende-IV van CDA, PvdA en Christen Unie. Het
congres nam daarover de volgende besluiten:

Kandidatenlijst Eerste Kamer
Voor het lijsttrekkerschap hadden zich twee kandidaten gemeld, te weten Han Noten en Wim van der
Noordt. In oktober 2006 is een ledenraadpleging gehouden. De leden wezen Han Noten aan als
beoogd lijsttrekker. Het congres bekrachtigde de kandidatuur van Han Noten voor het lijsttrekkerschap.
1.
Han Noten
2.
Margriet Meindertsma (bij acclamatie)
3· Simon van Drie! (107 stemmen)
Tegenkandidaat: Klaas de Vries (gekozen met 1056 stemmen)
4· Simon van Drie! (gekozen met 771 stemmen)
Tegenkandidaat: joyce Sylvester (387 stemmen)
S· Marijke Linthorst (gekozen met 783 stemmen)
Tegenkandidaat: joyce Sylvester (368 stemmen)
6. Kim Putters (gekozen met 877 stemmen)
Tegenkandidaat: joyce Sylvester (278 stemmen)
7. Pauline Meurs (bij acclamatie)
8. Peter Rehyvinkel (gekozen met 869 stemmen)
Tegenkandidaten: Rudy Rabbinge (53 stemmen) en Wim van der Noordt (233 stemmen)
9· Mies Westerveld (bij acclamatie)
10. Frans Leijnse (bij acclamatie)
11. lng Yoe Tan (bij acclamatie)
12. Jean Eigeman (bij acclamatie)
13- Cathrijn Haubrich-Gooskens (bij acclamatie)
14. jan Hamel (gekozen met 838 stemmen)
Tegenkandidaat: joyce Sylvester (282 stemmen)
15. Dorien de_Wit (gekozen met 776 stemmen)
Tegenkandidaten: Willem Witteveen (89 stemmen) en Rudy Rabbinge (262 stemmen)
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16. Rein Zunderdorp (gekozen met 955 stemmen)
Tegenkandidaten: Wim van der Noordt (35 stemmen) en Els Kuijper (112 stemmen)
17. Joyce Sylvester (bij acclamatie)
18. Miehiel Hardon (bij acclamatie)
19. Roos van Erp-Bruinsma (bij acclamatie)
20. Willem Witteveen (bij acclamatie)
21. JokeSwiebel (bij acclamatie)
22. Rudy Rabbinge (bij acclamatie)
23. Els Kuijper (gekozen met 88o stemmen)
Tegenkandidaat: Hennah Buyne (162 stemmen)
24. Johan van Rens (bij acclamatie)
25. Margreet Teunissen (bij acclamatie)
26. Steven de Waal (bij acclamatie)
27. Corrie Snelders (bij acclamatie)
28. André Postma (bij acclamatie)
29. Willemijn Dicke (bij acclamatie)
30. Jaap Dijkstra (bij acclamatie)
31. Lennie Huizer (bij acclamatie)
32. Eric Helder (bij acclamatie)
33· Willemien Ruygrok (bij acclamatie)
34· Ben Dankbaar (bij acclamatie)
35· Veronica Dirksen (bij acclamatie)
36. Leo Smits (bij acclamatie)
37. Hennah Buyne (bij acclamatie)
38. Wim van der Noordt (bij acclamatie)

Tot slot stemde het congres in met uitstel van het huishoudelijk congres van december 2007 naar maart
2008 en ging het akkoord met een verkorte procedure voor het opstellen van de profielschets voor het
partijbestuur dat tijdens het congres van maart 2008 zal worden gekozen.

Formatie
Algemene ronde
In de algemene ronde wordt over diverse punten die in het Coalitieakkoord vermeld staan nadere uitleg gevraagd en geven de afgevaardigden toelichting op hun moties. Punten die onder andere genoemd
zijn betreffen: overtijdbehandeling, JSF, AOW, parlementaire enquête Irak, meer ruimte tussen
Prinsjesdag en Algemene beschouwingen, volkenrechtelijk mandaat, WAO, asielzoekers, tekort op de
woningmarkt, partijvernieuwing, hypotheekrenteaftrek, anticonceptie, Irak, onderwijsonderzoek en
homohuwelijk.
In de beantwoording door de partijleider (Wouter Bos), de fractievoorzitter van de Tweede Kamer
(Jacques Tichelaar) en de partijvoorzitter (Michiel van Hulten) wordt nadere uitleg gegeven over:
Mediacodejmedia-aanbod: er zal worden aangedrongen op een betere tijdsplanning en programmering, zodat kinderen op zaterdag- of zondagochtend niet kunnen kijken naar herhalingen van
programma's voor volwassenen
Voedselbank: dit item komt in het coalitieakkoord niet voor.
Homohuwelijk: in het coalitieakkoord is de huidige situatie beschreven. Gewetensbezwaren kunnen
worden geuit door zittende ambtenaren. Voor klachten over discriminerend gedrag door overheidsinstellingen zijn wetten opgesteld. Initiatieven zoals die in Amsterdam zullen worden gesteund.
Gewerkt zal worden aan positieverbetering van verpleegkundigen. Het geld dat vrijkomt zal besteed
worden voor professionals. Dat is niet alleen een item van de SP, ook de PvdA zet zich daarvoor in.
Over CWIJUWV zijn prestatieafspraken gemaakt.
Partijvernieuwing: het partijbestuur zal met voorstellen komen voor de positie van de individuele
leden op het congres. Er zijn ideeën om voor de kandidaatstellingsprocedure een permanent proces te starten, inclusief scouting en opleiding van nieuw talent. Er wordt een plan ontwikkeld met
thema's. De website van congres en Politiek Forum zal worden verbeterd en over actuele thema's
zullen debatbijeenkomsten worden georganiseerd. Ook bij zakelijke onderwerpen zal bezien worden in hoeverre het instrument van de ledenraadpleging gehanteerd kan worden.
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Moties:
De motie over de positie van minderheidsgroepen bij kandidatenlijsten wordt aangehouden en
voorgelegd aan de commissie-Vreeman.
De motie over volkshuisvesting wordt eveneens aangehouden omdat recentelijk een commissie
onder voorzitterschap van Peter Boelhouwer zich over deze problematiek heeft gebogen.
De motie over de extra heffing AOW wordt met name het dictum benadrukt.
De motie met tekstwijziging in het amendeerbare deel van de resolutie van het partijbestuur wordt
verworpen.
De tekst van de aangenomen moties luidt:

Vrijzinnige moraal
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle,
constateert met waardering dat de onderhandelaars namens de PvdA-fractie in de Tweede Kamer
erin geslaagd zijn om in het coalitieakkoord veel punten uit het PvdA verkiezingsprogramma te verzilveren;
constateert echter ook dat voor daar waar het gaat om de in de afgelopen decennia en mede onder
de invloed van de PvdA verworven keuzevrijheden en rechten die vanuit politieke partijen die zich
baseren op een christelijke geloofsovertuiging niet altijd welwillend worden bejegend, in het coalitieakkoord pas op de plaats wordt gemaakt of in een beperkt aantal gevallen een stap achteruit
wordt gezet;
roept de PvdA-fractie in de Tweede en Eerste Kamer, alsmede de toekomstige bewindslieden van de
PvdA, op om, daar waar mogelijk, in de komende regeerperiode pal te staan voor de verdediging
van een vrijzinnige moraal, waarin- tegen de achtergrond van voor iedereen geldende grondrechten - ruimte is voor verschillende levensbeschouwingen, levensstijlen en culturen, omdat immers
democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid, solidariteit maar niet in de laatste plaats vrijheid de
idealen van de sociaaldemocratie zijn;
en gaat over tot de orde van de dag.

Wet Afbreking Zwangerschap (punt 32 Coalitieakkoord)
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle
overweegt dat:
het streven van de PvdA in de discussie over abortus tot nu toe is geweest om abortus buiten de
strafwet te houden;
de huidige abortuswet (WAZ) daar wel onder valt en destijds met een uiterst krappe meerderheid
is aangenomen;
de overtijdbehandeling niet onder de huidige abortuswet valt en in de huidige praktijksituatie al
jaren goed functioneert;
in het gesloten coalitieakkoord de bestaande wettelijke en praktijksituatie ten aanzien van abortus
wordt gehandhaafd;
de bestaande situatie van de overtijdbehandeling echter niet wordt gehandhaafd, maar in het coalitieakkoord wordt gewijzigd door deze nu wel onder de abortuswet (WAZ) te laten vallen en daarvoor voor het eerst een variabele beraadtermijn (tot en met de 16e dag) in te voeren;
dit het risico in zich draagt dat dit een verslechtering betekent vergeleken met de huidige situatie;
verzoekt de fractie er scherp op toe te zien dat de in het coalitieakkoord geformuleerde voornemens ten
aanzien van de overtijdbehandeling geen verslechtering met zich mee zal brengen vergeleken met de
huidige praktijksituatie.

Nederlandse betrokkenheid bij Afghanistan
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle,
roept de PvdA Tweede Kamerfractie op om zich er hard voor te maken dat de oorzaken van de problemen in Afghanistan op de internationale agenda worden gezet en worden aangepakt.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de houding van Pakistan, papaverteelt door gebrek aan economische
ontwikkelingskansen en onevenwichtige machtsverdeling in Afghanistan. De Nederlandse inspanningen moeten plaatsvinden, zowel nu als na de afronding van de militaire taken van Nederland in
Afghanistan.

Aanpak probleemwijken
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle,
constateert met waardering dat de onderhandelaars namens de PvdA-fractie in de Tweede Kamer
er in geslaagd zijn om in het coalitieakkoord de integrale aanpak van wijken met grote problemen
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op de voorgrond te plaatsen;
constateert echter dat deze wijken zeer ongelijk zijn verdeeld over de Nederlandse gemeenten;
en constateert tevens dat in het verleden de middelen voor de aanpak van de grote- stedenproblematiek afkomstig waren van verschillende ministeries die er ieder hun eigen verantwoordingssystematiek op na houden;
roept de PvdA-fractie in de Tweede Kamer op erop toe te zien dat bij de toedeling van middelen voor
de integrale aanpak van probleemwijken niet de verdelende rechtvaardigheid richtinggevend zal
zijn, maar dat deze middelen daar terechtkomen waar de achterstanden het grootst zijn, opdat er
een rechtvaardige verdeling kan worden bereikt;
en roept die fractie tevens op om deze middelen zoveel als mogelijk gebundeld en met een enkelen eenvoudige verantwoordingssystematiek toe te delen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Aanbesteding openbaar vervoer in G4
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle,
overweegt dat de aanbesteding van het openbaar vervoer in de G4 verplicht is;
is van mening dat deze verplichting op zo kort mogelijke termijn dient te vervallen;
verzoekt de Tweede Kamerfractie het initiatief te nemen om te komen tot een wijziging van de Wet
personenvervoer 2000, zodat een G4-gemeente de minister kan mededelen dat zij een dergelijke
aanbesteding ongewenst vindt;
en gaat over tot de orde van de dag.

Arbeidsmarktpositie gedeeltelijk arbeidsongeschiktenjWIA.
Het congres van de Partij van de Arbeid in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle,
verzoekt de fractie van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer op te roepen om de arbeidsmarktpositie voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (35-) te versterken (zoals in het voorliggende coalitieakkoord op blz. 26 staat weergegeven) en hierbij nadrukkelijk te betrekken, de methodiek van
beoordelen of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
en vraagt via deze motie de beoordelingssystematiek zodanig aan c.q. toe te passen, dat het recht
doet aan de klachten/problemen van het individu, zodat niet alleen het inkomensverlies een
wegingsfactor is, maar ook de medisch-psychische mogelijkheden van de desbetreffende persoon
bij het verwerven van inkomen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Klimaatbeleid
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 in Zwolle,
heeft kennis genomen van het gezaghebbende IPCC-klimaatrapport met als belangrijke conclusie
dat het onbetwistbaar is dat de aarde opwarmt en dat de mens daaraan medeschuldig is;
spreekt waardering uit voor het regeerakkoord, waar het in de woorden van Wouter Bos 'de meest
ambitieuze milieudoelstelling ooit' heeft geformuleerd;
is van mening dat de PvdA het klimaatbeleid tot het hart van het milieubeleid van het kabinet moet
maken en dat het nu aankomt op de daadwerkelijke uitvoering van de geformuleerde doelstellingen, in Nederland, maar met name ook in de Europese Unie, bijvoorbeeld op het vlak van emissienormen voor personenauto's en de duurzame energiedoelstellingen van de EU;
meent dat een succesvol beleid rondom klimaatverandering, naast financiële investeringen, ook
afhankelijk is van een goed communicatieplan en een strakker omlijnd juridisch kader en dat de
PvdA bewindslieden op deze drie pijlers nieuwe initiatieven moeten ontplooien, onder andere om
te voorkomen dat problemen naar armere landen worden verschoven (bijv. met productie 'biofuels');
roept de PvdA bewindslieden derhalve op:
een duidelijk, concreet, sterk, omvattend en ambitieus klimaatbeleid te realiseren;
een actief voorlichtingsbeleid naar een zo breed mogelijk publiek te ontwikkelen om het bewustzijn
van de noodzaak van actief optreden tegen klimaatverandering te versterken. Ook via het onderwijs
moet kinderen al op jonge leeftijd worden bijgebracht dat een ieder individueel verantwoordelijkheid moet nemen voor beperking van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling (naar het
voorbeeld van het Engelse Labourinitiatief van Minister van Onderwijs Alan johnson);
een versterkt juridische kader te ontwerpen met verscherpte wetgeving op Nederlands en Europees
niveau, naast multilaterale internationale afspraken, als voorwaarde voor het realiseren van een
succesvol beleid rondom klimaatverandering. Wil Nederland echt het zuinigste en efficiëntste land
van Europa worden, dan zal het regels moeten maken waaraan iedereen zich moet gaan houden;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Emancipatie boven positieve discriminatie bij kandidatenlijsten
NB: Deze motie is niet in stemming gebracht maar aangehouden, en zal worden voorgelegd aan de
commissie-Vreeman 2007.
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle,
constateert dat:
de PvdA een"om en om"- beleid voert als het gaat om vertegenwoordiging van vrouwen op de kandidatenlijsten van Tweede Kamer en Eerste Kamer, zoals nogmaals blijkt uit de discussie rondom
de kandidatuur van Klaas de Vries;
een dergelijke striktheid nog niet aanwezig is bij de vertegenwoordiging van andere
(minderheids-) groepen;
overweegt dat:
een dergelijke striktheid contraproductief kan zijn, onder andere omdat zo de indruk kan ontstaan
dat vrouwen van mindere kwaliteit worden voorgetrokken;
naast kwaliteit, de vertegenwoordiging van verschillende groepen zeker belangrijk is;
het uiteindelijke doel emancipatie dient te zijn, waarbij positieve discriminatie slechts als een van
meer opties dient te worden gezien;
verzoekt het partijbestuur om te kijken bij het samenstellen van de kandidatenlijsten naar verschillende facetten van het emancipatiebeleid waarbij de volgende punten worden meegenomen:
een quotum voor de kandidatenlijst, waarbij bijvoorbeeld bij de eerste dertig kandidaten tenminste veertig procent vrouw is;
de wijze waarop de vertegenwoordiging van andere (minderheids-)groepen wordt gegarandeerd;
de commissie-Vreeman te vragen om het punt samenstelling van de kandidatenlijst mee te nemen
in haar advies;
en gaat over tot de orde van de dag.

Verspreiding en verbreding van kennis over kernenergie
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle,
overweegt dat
de motie actueel is gelet op de nieuwe energie- en klimaatstrategie van de Europese Commissie;
de motie actueel is gelet op het feit dat kernenergie in Nederland en Europa opnieuw wordt besproken als een schoon en veilig alternatief voor fossiele brandstoffen;
de motie actueel is gelet op de recente zorgen rondom het transport van Nederlands radioactief
afval naar Rusland;
de motie actueel is gelet op het recente stilleggen van twee reactoren van de Zweedse kerncentrale van Forsmark wegens veiligheidsvraagstukken;
constateert dat:
terecht veel aandacht uitgaat naar klimaatsverandering en energiezekerheid;
de Nederlandse burger goed geïnformeerd moet zijn over de te maken keuzes inzake klimaatverandering en energiezekerheid;
de PvdA het gebruik van kernenergie afwijst;
de PvdA tegen de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland is en voor de sluiting van de kerncentrale bij Borssele;
de PvdA zich ernstig zorgen maakt over aanhoudende en diverse vraagstukken omtrent alle facetten van kernenergie;
is van mening dat:
brede publieke kennis over het produceren van, de kosten van en het gebruik van kernenergie noodzakelijk is;
brede publieke kennis over de opslag van en het transporteren van kernafval noodzakelijk is;
een tegenwicht geboden moet worden aan informatie van lobbygroepen voor de productie en
gebruik van kernenergie;
roept de Tweede Kamerfractie, de delegatie in het Europees Parlement en het partijbestuur van de PvdA
op om
in gezamenlijkheid een actieplan voor te bereiden, gericht op publieke verspreiding en verbreding
van alle ter zake doende kennis over alle aspecten van kernenergie;
in gezamenlijkheid met PvdA-afdelingen, PvdA-volksvertegenwoordigers en belangenorganisaties
uitvoering te geven aan het actieplan zodra dat is opgesteld;
en gaat over tot de orde van de dag.

Instelling studiecommissie Volkshuisvesting
NB: Deze motie is niet in stemming gebracht maar aangehouden.
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle,
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overweegt dat
in deze kabinetsperiode geen WI)Zigmgen plaatsvinden in de fiscale behandeling van de eigen
woning en dat er ook geen wijzigingen worden voorbereid of onderzocht voor de periode daarna;
de fractie hieraan gebonden is;
de sturingsinstrumenten om de problemen in de volkshuisvesting op te lossen elkaar beïnvloeden
en dus niet los van elkaar staan;
het delen hierover in partijverband niet stil moet komen te staan;
daarom een integrale studie over het aanpakken van de problemen in de volkshuisvesting wenselijk is;
daarbij alle mogelijke instrumenten in onderlinge samenhang dienen te worden bekeken, zoals
huurvaststelling, huursubsidie, huurwaardeforfait, huurbelasting, overdrachtsbelasting, hypotheekrenteaftrek, vorming van een volkshuisvestingsfonds, enzovoorts;
verzoekt het partijbestuur om een studiecommissie in te stellen om, na een integrale studie naar alle
sturingsinstrumenten, een advies op te stellen over hoe de bestaande problemen in de volkshuisvesting kunnen worden aangepakt.

Onderzoek naar onderwijsvernieuwing
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle,
overweegt dat de Tweede Kamerfractie van de PvdA heeft ingestemd met een parlementair onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen twintig jaar;
steunt dit voorstel van de Tweede Kamerfractie;
en gaat over tot de orde van de dag.

Bedenktijd overtijdbehandeling binnen WAZ
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle,
overweegt dat
in het voorliggende regeerakkoord met CDA en ChristenUnie in hoofdstuk IV paragraaf
Volksgezondheid en zorg, onder Medische ethiek bij nummer 32 is opgenomen de afspraak dat de
overtijdbehandeling onder de WAZ komt te vallen;
er dientengevolge ook voor de overtijdbehandeling (OTB) sprake zal zijn van een wettelijke bedenktijd, maar dat deze variabel zal zijn;
voorts is afgesproken dat in samenwerking met de betrokken beroepsgroepen en organisaties zal
worden gewerkt aan protocollering van het besluitvormingsproces;
overweegt voorts dat:
het introduceren van een wettelijke bedenktijd voor OTB een beperking van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw oplevert en als zodanig een stap terug in de emancipatie is, waar vooruitgang
geboden en gewenst is;
dat een wettelijke bedenktijd niet alleen drempelverhogend kan werken maar er ook toe kan bijdragen dat de termijn waarbinnen een OTB mogelijk is wordt overschreden, waardoor vrouwen onder
het veel strengere regime van een abortusbehandeling komen te vallen, waarbij tevens dient te worden opgemerkt dat voor veel vrouwen een abortus emotioneel en fysiek erg belastend of zelfs onacceptabel is waar dat voor een OTB in mindere mate geldt;
de commissie-Gevers heeft geadviseerd de flexibele termijn te laten bepalen door wat onder de
gegeven omstandigheden nodig is om tot een weloverwogen besluit te komen en tevens de strafbaarstelling van het niet in acht nemen van de termijn uit de WAZ te schrappen;
de PvdA pal staat voor het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen en dat het een taak is van de fractie
ervoor te zorgen dat er gedurende deze kabinetsperiode niets aan de rechten van de vrouw wordt
afgedaan, zoals nog eens benadrukt in het advies van het partijbestuur bij dit regeerakkoord;
roept, binnen de kaders van de afspraken in dit regeerakkoord, de leden van de Tweede Kamerfractie
van de PvdA op om:
erop toe te zien dat bij de invoering van de flexibele bedenktijd bij overtijdbehandelingen de "0optie", in casu geen bedenktijd, als ondergrens gehandhaafd blijft;
er voor te staan dat gelijkheid en zelfbeschikkingsrecht in het algemeen en in het kader van deze
motie voor vrouwen in het bijzonder als leidende principes uitgedragen worden;
en gaat over tot de orde van de vergadering.

Extra heffing AOW
NB: Deze motie is aangenomen, waarbij benadrukt is dat het dictum onder de zinsnede "verzoekt de
Tweede Kamerfractie" de boodschap van deze motie is.
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle,
constateert dat er in het akkoord een regeling is afgesproken om mensen die vóór hun 6sste stoppen
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met werken en een inkomen boven de 31.000,-- euro hebben, een extra heffing te laten betalen om de
AOW welvaartsvast te houden;
constateert dat
deze regeling een ongewenste ongelijkheid creëert wanneer deze niet geldt voor mensen die vóór
1945 geboren zijn;
de opbrengsten van deze regeling relatief laag zijn en deze dus maar een zeer beperkte bijdrage
levert aan het gestelde doel;
de regeling door zijn complexiteit moeilijk uitvoerbaar en kostbaar lijkt;
verzoekt de Tweede Kamerfractie om bij de uitwerking van deze regeling kritisch te volgen of de kosten
en nadelen in evenwicht blijven met de opbrengsten;
en gaat over tot de orde van de dag.

Herziening grondwettelijk verdrag
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle,
heeft kennis genomen van het regeerakkoord tussen het CDA, de ChristenUnie en de PvdA;
ondersteunt de ambitie die de eerste pijler van het regeerakkoord uitstraalt: "Een actieve en constructieve rol van Nederland in Europa en de wereld";
is van mening dat een constructieve rol betekent dat Nederland weer aansluiting zoekt bij de voorhoede van Europa;
meent bovendien dat de Nederlandse regering de Europese samenwerking constructief kritisch
tegemoet moet treden en pogingen de samenwerking te verbeteren of zelfs op punten af te bouwen
(daar waar zaken beter nationaal geregeld kunnen worden) moet ondersteunen;
overweegt dat bestaande verdragen een onvoldoende basis bieden om, samen met onze Europese
partners, werkelijk een verschil te kunnen maken in Europa en de rest van de wereld en dat een reëel
alternatief gevonden dient te worden;
roept de PvdA-bewindslieden op om
serieus samen met alle lidstaten van de Unie, inclusief de 18 die het Grondwettelijk Verdrag al geratificeerd hebben, op kernpunten het Grondwettelijk Verdrag te herzien;
hierbij op drie kernpunten te concentreren:
1.
het is een Verdrag, geen Grondwet
2.
een verduidelijking van de taakverdeling tussen lidstaten en de Unie, met name op het vlak van
publieke voorzieningen;
3· meer democratie en een versterking van de subsidiariteittoets.

WGAjWIA
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle,
constateert dat in de tekst van het coalitieakkoord letterlijk staat: "De WGA zal volledig privaat uitgevoerd gaan worden";
overweegt dat deze zin onduidelijkheid laat bestaan over de claimbeoordeling in de wet WIA;
dringt er bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA op aan om te allen tijde te voorkomen dat de
claimbehandeling in het kader van de WIA niet meer in volledig publieke handen zal zijn;
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie van verdriet over het uitblijven van een onderzoek naar de besluitvorming rond Irak
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle,
betreurt het uitblijven van een onderzoek naar de besluitvorming rond de politieke steun die
Nederland heeft verleend aan de militaire interventie in Irak;
blijft van mening dat er geen adequaat volkenrechtelijk mandaat was en dat het debat over Irak door
de PvdA geïnitieerd moet blijven worden, en dat op die manier steeds meer feiten op tafel zullen
komen.

Homohuwelijk
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle,
constateert dat er verwarring en commotie is ontstaan over de tekst van p. 37 Vl. 11 inzake het sluiten van het homohuwelijk;
spreekt uit dat de PvdA principieel iedere vorm van discriminatie waaronder inzake de seksuele
geaardheid, afwijst;
roept op om bij de uitleg van het regeerakkoord erop toe te zien dat er geen wettelijke regelingen
ontstaan die discriminatie in de hand werken en roept gemeenteraden zelf op kritisch toe te zien
dat ambtenaren handelen zonder onderscheid des persoons bij het uitvoeren van de wet en in de
ambtelijke eed dit ook de ambtenaren laten beloven.
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Vaststelling amendeerbaar gedeelte van de resolutie van het partijbestuur inzake de toetreding tot het kabinet
Het congres stemt met overgrote meerderheid in met onderstaande tekst:
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 17 februari 2007 te Zwolle
oordeelt positief over het eindresultaat van de onderhandelingen inzake de kabinetsformatie
en stemt in met de toetreding van de beoogde PvdA-bewindspersonen tot het nieuw te vormen
kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie.

Congres Zaterdag 6 oktober 2007 te Amsterdam (RAI-Forumzaal)
Vanwege de bestuurscrisis die in april 2007 was ontstaan diende een nieuw partijbestuur te worden
gekozen. Voorwerk hiervoor werd verricht door het interim-bestuur.
Het congres nam ten aanzien van het bijeenroepen van het eerstvolgende congres (oorspronkelijk
gepland voor maart 2008- zie verslag bij congres 17 februari 2007) de volgende besluiten:
Congres 2008
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 6 oktober 2007 te Amsterdam, besluit
het voor maart 2008 geplande huishoudelijk congres te verplaatsen naar het voorjaar (mei) 2008.

Inhoud congres 2008
"Motie

2":

Al heel wat jaren staat de partijtop met zijn rug naar de basis. Om de macht van "partijbaronnen" te
breken is de interne democratie sterk verminderd, zonder dat er iets noemenswaardigs voor in de plaats
kwam. Parlementaire vertegenwoordigingen komen door feitelijke coöptatie tot stand met voorbijgaan
van het actieve kader. De leden, die de hoeders zouden moeten zijn van het sociaaldemocratische
gedachtegoed, worden nauwelijks betrokken bij majeure beslissingen - positieve uitzonderingen daargelaten. De partij, die de brug zou moeten vormen tussen vertegenwoordigers en samenleving, kan die
rol niet vervullen door verstopte interne communicatie van onder naar boven. Het gebrek aan interne
democratie en communicatie draagt zodoende rechtstreeks bij aan de geringe herkenbaarheid van de
partij naar de kiezer. Tegelijk wordt de noodzaak genegeerd om dat gedachtegoed steeds weer over te
dragen aan de leden, nieuw en oud. Nieuwe leden voelen zich mede daardoor onvoldoende betrokken
en vertrekken snel weer. De commissie-De Boer ("De kaasstolp aan diggelen", 2002) en anderen hebben deze kwalen al na de partijcrisis-Fortuyn genadeloos blootgelegd. Anno 2007 moet de commissieVreeman helaas vaststellen dat met dat rapport en andere signalen uit die tijd veel te weinig is gedaan.
Commissies en rapporten maken echter geen partij - alleen leden kunnen dat doen.
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 6 oktober 2007 te
Amsterdam,
draagt het nieuwe partijbestuur op een richtinggevend actieplan op te stellen op basis van de volgende
punten:
hervatting van de interne partijvernieuwing, die na een goede start nu al enkele jaren stil heeft
gestaan;
herstel van de macht van de leden over de politieke inhoud;
stevige bewaking van het sociaaldemocratisch gedachtegoed;
open debat en tweezijdige interne communicatie;
actief betrekken van nieuwe en bestaande leden;
intensivering van de contacten en samenwerking met maatschappelijke organisaties.
Het congres draagt, ter uitvoering van dit actieplan, het partijbestuur op om, samen met gewesten en
afdelingen, concrete voorstellen te ontwikkelen ten aanzien van:
versterking van de positie van de gekozen voorzitter en het gekozen partijbestuur als bewakers van
het sociaaldemocratisch gedachtegoed;
vorming van krachtige vertegenwoordiging van de leden in de periode tussen congressen, ter vervanging van de huidige vormen van de Adviesraad en het Politiek Forum;
grondige herijking van de taakstelling van interne organen en gremia met inbegrip van "Rood" en
de diverse websites, waarbij inhoud en debat centraal gesteld worden;
grondige herijking van de interne scholings-en opleidingsprogramma's;
betaalde ondersteuning van gewesten en afdelingen op locatie.
Tenslotte draagt het congres het nieuwe partijbestuur op in het voorjaarjmei 2008 een nieuw congres
bijeen te roepen waaraan het deze voorstellen voorlegt.
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Het congres besloot tot deelname aan de Waterschapsverkiezingen door het aannemen van
Voorstel 2.
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 6 oktober 2007 te
Amsterdam
stemt in met deelname van de Partij van de Arbeid aan de waterschapsverkiezingen 2008;
roept het nieuwe partijbestuur op om zo spoedig mogelijk een groep samen te stellen die een
watermanifest zal gaan schrijven;
machtigt de Adviesraad Verenigingszaken van 23 oktober 2007 om het definitieve watermanifest te
beoordelen en deze goed te keuren;
laat het aan de gewestelijke vergadering van het gewest waarbinnen het waterschap zich bevindt,
respectievelijk aan de betrokken gewestelijke vergaderingen indien een waterschap ligt in méér
gewesten, om te bepalen of en op welke wijze de PvdA deelneemt aan de desbetreffende verkiezingen.
Op basis van artikel 22 van de statuten is het partijbestuur bevoegd voorlopige maatregelen te treffen,
met verantwoording aan het congres achteraf.
Toegezegd is dat er naar gestreefd wordt om in gevallen van provinciegrensoverschrijdende waterschapsgebieden er gemeenschappelijke vergaderingen zullen worden belegd.

Actuele politiek

Uruzgan
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 6 oktober 2007 te
Amsterdam
constateert dat de situatie in de Afghaanse provincie Uruzgan uiterst complex is;
constateert daarom dat een besluit om de Nederlandse troepen aldaar al dan niet terug te trekken
niet lichtvaardig genomen kan worden;
besluit dat in de partij zo spoedig mogelijk debatten worden gevoerd over de Nederlandse presentie in Uruzgan, waarbij in ieder geval ook maatschappelijke organisaties en Afghanen uit het land
zelf en uit de diaspora worden betrokken;
roept de PvdA-bewindslieden en de PvdA-Kamerleden op om met de uitkomst van deze debatten
serieus rekening te houden bij de komende besluitvorming over de Nederlandse presentie in
Uruzgan.

Birma
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 6 oktober 2007 te
Amsterdam
overweegt dat er al weken in Birma wordt gedemonstreerd tegen de aanhoudende armoede en
voor democratie in Birma. Vooral sinds de massale protesten in het weekend van 22 en 23 september 2007, waarbij Boeddhistische monniken het voortouw hebben genomen, is de dreiging reëel
dat de militaire junta gewelddadig zal ingrijpen om de protesten de kop in te drukken;
spreekt uit dat het congres zijn steun en solidariteit overbrengt aan de bevolking en democratische
beweging in Birma;
vraagt de PvdA-bewindslieden binnen het kabinet om er zorg voor dragen dat er een totale boycot
komt op handel van en naar Birma. Hieronder vallen expliciet hout, olie, gas en toerisme, met uitzondering van sectoren waar aanwijsbaar de bevolking van profiteert en het regime niet of nauwelijks getroffen wordt;
vraagt tevens dat PvdA-bewindslieden erop aandringen dat de Nederlandse regering binnen de EU
streeft naar een totale boycot van handel van en naar Birma. Hieronder vallen expliciet hout, olie,
gas en toerisme, met uitzondering van sectoren waar aanwijsbaar de bevolking van profiteert en het
regime niet of nauwelijks getroffen wordt. Daarnaast zou Nederland binnen de EU moeten pleiten
voor het aanstellen van een speciale EU-vertegenwoordiger voor Birma naast de Hoge
Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Solana;
vraagt tevens dat PvdA-bewindslieden erop aandringen dat de Nederlandse regering binnen de VN
streeft naar een stevige resolutie in de Veiligheidsraad. Deze resolutie roept de Birmese regering tot
de orde en eist concrete stappen naar democratie, zoals verkiezingen binnen één jaar en de vrijlating van oppositieleidster Aung San Suu l<yi. Daarnaast ziet het congres een speciale rol voor
Nederland weggelegd als lid van de Mensenrechtenraad van de VN (Human Rights Council).
Binnen deze raad moet Nederland Birma agenderen;
vraagt tevens dat PvdA-bewindslieden erop aandringen dat de Nederlandse regering druk uitoefent
op de Aziatisch landen, met name op China, om Birmese regering tot democratisering te bewegen.
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De Nederlandse regering zou bijvoorbeeld de Olympische Spelen die in 2008 plaatsvinden in China
kunnen gebruiken als drukmiddel.

Zimbabwe
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 6 oktober 2007 te
Amsterdam
overweegt dat de situatie in Zimbabwe met de dag schrijnender wordt. Met de verkiezingen in
maart volgend jaar in aantocht neemt de suppressie toe: de oppositie wordt met alle middelen
onderdrukt en er dreigt hongersnood op grote schaal. De heerschappij van de inmiddels bijna 8ojarige Robert Mugabe wordt met de dag despotischer;
overweegt dat EU-voorzitter Portugal in december 2007 een grootste EU-Afrikaanse top belegt;
is van mening dat een leider die verantwoordelijk is voor flagrante schendingen van mensenrechten en zijn land tot armoede en rampspoed heeft gedreven niet mag worden ontvangen door de
verzamelde Europese regeringsleiders;.
roept de PvdA-Tweede Kamerfractie, PvdA Eurodelegatie en de PvdA-bewindslieden binnen het
kabinet op om er zorg voor dragen dat de Nederlandse regering en Europese Unie duidelijk kenbaar maken dat de aanwezigheid van Mugabe op deze EU-Afrikaanse top niet acceptabel is.
Zimbabwe kan er voor kiezen een andere vertegenwoordiger te sturen. Verantwoordelijke PvdAbewindslieden moeten druk uitoefenen op de Zuid-Afrikaanse regering en de President Thabo
Mbeki om aan dit proces een grote bijdrage te leveren.

Nicaragua
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 6 oktober 2007 te
Amsterdam
overweegt dat op 13 september 2007 de vrouwenrechtensituatie in Nicaragua bewust is verslechterd door het weer invoeren van een totaal verbod op iedere abortusingreep, zelfs waar het gaat om
het leven van de zwangere vrouw of het zwangere meisje, waardoor meer zwangere vrouwen en
meisjes zullen sterven;
overweegt dat de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders tevergeefs
een krachtig signaal afgegeven heeft aan president Ortega dat Nederland vindt dat toegang tot
abortus op medische indicatie een onderdeel is van het recht op gezondheid;
is van mening dat abortus op medische indicatie een fundamenteel onderdeel is van het recht op
gezondheid;
roept de PvdA-Tweede Kamerfractie, PvdA-Eurodelegatie en de PvdA-bewindslieden binnen het
kabinet om er zorg voor dragen dat de Nederlandse regering en Europese Unie hun zorg uitspreken over de verslechterde vrouwen- en kinderrechten in Nicaragua;
roept de PvdA-Tweede Kamerfractie, PvdA Eurodelegatie en de PvdA-bewindslieden binnen het
kabinet om er zorg voor dragen dat de Nederlandse regering en Europese Unie projecten voor seksuele educatie en reproductieve gezondheidszorg in Nicaragua ondersteunen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Referendum
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 6 oktober 2007 in
Amsterdam
overweegt dat:
de partij op basis van sociaaldemocratische beginselen het nationale belang nastreeft in het kader
van Europese samenwerking;
de regering een uitstekend resultaat heeft behaald in de onderhandelingen over een nieuwe
Europese Verdragstekst;
de Raad van State een advies heeft uitgebracht dat duidelijk maakt dat in een representatieve democratie een referendum ongewenst is voor een Verdrag zonder grondwettelijke elementen;
de regering, waarvan de PvdA deel uitmaakt, duidelijk stelling heeft genomen tegen een referendum;
de Tweede Kamerfractie na intensief beraad het regeringsstandpunt ondersteunt;
de PvdA als coalitiefractie en in de regering een belangrijke bijdrage levert aan het doorvoeren van
verbeteringen op het vlak van sociaal beleid, onderwijs, milieu en op tal van andere beleidsterreinen;
nodigt het partijbestuur uit bij de Tweede Kamerfractie duidelijk te maken dat
de partij begrip heeft voor de moeilijke finale afweging die alle fractieleden individueel hebben
gemaakt;
de partij de Tweede Kamerfractie steunt;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Stop de zelfverrijking
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 6 oktober 2007 te
Amsterdam
overweegt dat de gewone belastingbetaler op dit moment meebetaalt aan topbeloningen omdat
bedrijven die fiscaal kunnen aftrekken nu het hoogste belastingtarief is verlaagd;
vraagt zijn vertegenwoordigers in het parlement en de regering waar mogelijk maatregelen te
nemen tegen onevenredige hoge salarissen en er voor zorg te dragen dat de belastingbetaler niet
hoeft mee te betalen aan excessieve beloningen, via fiscale voordelen of anderszins.

Privatisering
De gevolgen van marktwerking in de (semi-) publieke sector
Het congres van de Partij van de Arbeid, in de vergadering bijeen op zaterdag 6 oktober 2007 te
Amsterdam,
in de wetenschap dat
de PvdA een partij is die de sociaaldemocratie hoog in het vaandel heeft staan;
de PvdA een traditie kent, daar waar het gaat op te komen voor de positie van de zwakkeren en de
positie van de werknemers in de samenleving;
kennisnemend van het feit dat
in de (semi-) publieke dienstverlening (o.a. postbezorging) steeds meer en vaker werknemers op
stuksbasis worden aangenomen;
met de invoering van de WMO gemeenten onvoorzien massaal hebben gekozen voor de goedkoopste vorm van huishoudelijke hulp;
dit werk alleen kostendekkend door aanbieders kan worden gedaan door het inzetten van 'alfahelpenden', die niet in dienst zijn van thuiszorgorganisaties en belangrijke arbeidsvoorwaarden ontberen;
de PvdA ook zélf verder meewerkt aan marktwerking en de gevolgen daarvan, door bij de bezorging
van het partijorgaan Rood gebruik te maken van postbedrijf Sandd;
constateert dat
ten gevolge van marktwerking in de (semi-) publieke sector de laatste jaren
,., de kwaliteit én de bereikbaarheid van de dienstverlening/zorg verslechtert;
~·~

door de afbrokkelende bescherming van de positie van de werknemers, deze in een sterk toe-

nemende afhankelijkheidspositie ten opzicht van werkgevers verzeild raken;
-·- de rechtspositie van werknemers dientengevolge onder grote druk staat;
overweegt dat:
bovengenoemde feiten een onwenselijke ontwikkeling is waartegen de PvdA zich zal moeten verzetten;
de Tweede Kamerfractie van de PvdA er alles aan dient te doen verdergaande marktwerking in de
(semi-) publieke sector te beperken en zodanig dient om te buigen dat bovengenoemde negatieve
gevolgen worden stopgezet;
spreekt uit dat de rechtspositie van werknemers en de kwaliteit van de dienstverlening, in de discussie
omtrent marktwerking gewaarborgd dient te blijven.

Veranderingen ontslagrecht
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 6 oktober 2007 te
Amsterdam
heeft kennisgenomen van:
het verkiezingsprogramma waarin is opgenomen de passage "Versoepeling van het ontslagrecht
lost geen echt probleem op. (.... ) We tornen daarom niet aan het ontslagrecht." ;
het regeerakkoord, waarin is geformuleerd: "Tevens zullen (... ) aan de orde moeten komen de thema's arbeidsmarktbeleid, scholing en opleidingen (employability), WW en flexibilisering en de betekenis van het ontslagrecht daarvoor.";
de door de Kamerfractie genoemde criteria voor eventuele wijziging in het ontslagstelsel: een ontslagvergoeding voor iedereen, verbetering van de rechten van flexwerkers, scholingsrechten voor
werknemers, aanpakken van platina handdrukken en handhaving van de leeftijdsfactor;
het volledig verdeelde advies van de Stichting van de Arbeid van 30 augustus 2007 waarin de gezamenlijke vakcentrales de voorstellen als geheel afwijzen;
het CPB-rapport waaruit blijkt dat versoepeling van het ontslagrecht nagenoeg geen effecten heeft
op de arbeidsparticipatie als geheel, maar wel negatieve effecten op kwetsbare groepen zoals oudere werknemers;
de resultaten van recent TNS NI PO-onderzoek waaruit blijkt dat 73% van de PvdA-stemmers tegenstander is van de kabinetsplannen voor versoepeling van het ontslagrecht; concludeert dat de voor-
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liggende kabinetsplannen op hoofdlijnen voor aanpassing van het ontslagstelsel niet in overeenstemming met het verkiezingsprogramma zijn, niet berusten op een ermee overeenstemmende
passage uit het coalitieakkoord, onvoldoende tegemoetkomen aan de door de fractie geformuleerde criteria, niet kunnen rekenen op draagvlak bij werknemers en bij de achterban van de PvdA en
geen positieve bijdrage leveren aan de arbeidsparticipatie;
daarom roept het congres PvdA-bewindspersonen en de PvdA-fractie op de kabinetsplannen op hoofdlijnen afte wijzen en ervoor zorg te dragen dat er geen wetsvoorstel op basis van deze hoofdlijnen wordt
ingediend.

Discriminatie Jeugdzorg
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 6 oktober 2007 te
Amsterdam
constateert dat er veel aandacht is voor grote jeugdzorgproblemen in de zin van structuur en financiën;
constateert voorts dat veel jeugdzorgcliënten last hebben van discriminatie op de arbeidsmarkt bij
het zoeken van een bijbaantje, zoals ook aan de orde is gekomen tijdens het Nationaal Jeugddebat
op 2 oktober 2007;
overweegt dat ook voor jeugdzorgcliënten werk emancipeert en de behandeling ten goede komt;
overweegt voorts dat dit een vergeten vorm van discriminatie is die aangepakt dient te worden;
roept de Tweede Kamerfractie van de PvdA op met voorstellen te komen om discriminatie van
jeugdzorgcliënten aan te pakken.

OV:Jaarkaarten voor MBO'ers
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 6 oktober 2007 te
Amsterdam
constateert dat de Partij van de Arbeid in haar verkiezingsprogramma voor de Tweede
Kamerverkiezingen van 2006 uitsprak dat MBO'ers, net als HBO'ersen universitaire studenten,
vanaf het begin van hun studie een OV-kaart zouden moeten krijgen;
constateert voorts dat de Tweede Kamer al in 2005 op initiatief van de PvdA een motie aannam
waarin men zich uitsprak voor gratisOVvoor MBO' ers vanaf het begin van hun studie;
constateert voorts dat de Tweede Kamerfractie van de PvdA recentelijk tegen een motie stemde die
beoogde het in het verkiezingsprogramma beschreven te realiseren;
constateert dat de gratisOVvoor alle MBO'ers aan het begin van hun studie er nog steeds niet is
(2 oktober 2007);
overweegt dat het verkiezingsprogramma nog steeds geldt en er geen noodzaak bestaat hiervan af
te wijken;
constateert voorts dat het vasthouden aan gratisOVvoor M BO'ers vanaf het begin van hun studie
prima past binnen de grenzen van het regeerakkoord;
roept de Tweede Kamerfractie van de PvdA op zich onverminderd sterk te maken voor gratis OV
voor alle M BO'ers vanaf het begin van hun studie.

Vrijheid van meningsuiting 1
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 6 oktober 2007 te
Amsterdam
overweegt dat
de PvdA vanuit haar traditie stelling neemt voor het recht van ieder mens om zich vrij te uiten en
te ontplooien;
iedere bedreiging van burgers die dit recht uitoefenen moet worden afgewezen;
beperkingen van de individuele vrijheid alleen aanvaard kunnen worden als anderen daardoor direct
geschaad zouden worden;
geloven een recht is en geen plicht;
spreekt uit dat beperking van vrijheden alleen kan worden opgelegd door rechters en niet door individuele straatterreur;
en verzoekt de fractie om al datgene te doen wat nodig is om hen te beschermen die in hun vrijheid
aangetast worden door de bedreiging van anderen.

Vrijheid van meningsuiting 2
Het congres van de Partij van de Arbeid in vergadering bijeen op zaterdag 6 oktober 2007 te
Amsterdam
constateert dat godsdienst/levensovertuiging de afgelopen tijd en vooral ook de laatste dagen op
een uiterst eenzijdige wijze op de maatschappelijke en politieke agenda is terecht gekomen;
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acht het uiterst urgent dat de PvdA hierin een eigenstandige positie inneemt;
neemt als uitgangspunt de opeenvolgende beginselprogramma's van de partij, waarin ook aan
godsdienst/levensovertuiging een in beginsel positieve maatschappelijk-politieke betekenis wordt
toegekend;
ziet het levensbeschouwelijk pluralisme binnen een partij als verrijking van de sociaaldemocratie,
waarin geestelijke vrijheid in verbinding met waarden als solidariteit, emancipatie en een duurzame
democratie richtinggevend is;
hecht belang aan het doorbreken van dijken in het kunnen samenwerken van islamitisch georiënteerde en anders gerichte mensen in partij en samenleving, waardoor er geen onoverbrugbare kloof
ontstaat;
verzoekt het nieuwe partijbestuur op korte termijn met voorstellen te komen waarin het beginsel van
doorbraakpartij wordt geactualiseerd en de PvdA te positioneren als pluralistische partij in het maatschappelijk politiek debat;
en gaat over tot de orde van dag.

Staatsrecht
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 6 oktober 2007 te Amsterdam
overweegt dat op dit moment bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal een voorstel van wet houdende
verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van
de gemeenteraad en van provinciale staten (kamerstuk 31 013) aanhangig is;
overweegt dat na aanvaarding van dit voorstel van wet de gemeente- en provinciewet dienen te worden aangepast;
is van mening, dat gemeenten en provincies zelf moeten kunnen beslissen of de burgemeester dan
wel de commissaris van de Koningin dan wel een door de Raad dan wel de Staten uit haar midden
gekozen lid de raads-of statenvergadering dient voor te zitten;
verzoekt de Tweede Kamerfractie er bij het kabinet op aan te dringen, dat na het schrappen van artikel125, derde lid van de Grondwet wetsvoorstellen tot wijziging van gemeente- en provinciewet worden voorbereid en ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal die het mogelijk maken dat
Raden en Staten zelf bepalen wie voorzitter wordt van hun orgaan;
en gaat over tot de orde van de dag.

Politieke communicatie n.a.v. actualiteiten rond Europees referendum en topinkomens
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op zaterdag 6 oktober 2007 te
Amsterdam
overweegt dat
de PvdA in de laatste verkiezingscampagne is weggezet als partij die draait en oneerlijk is;
er in de communicatie over het coalitieakkoord door zowel de PvdA als daarbuiten veel aandacht is
besteed aan de punten die de PvdA niet heeft binnengesleept bij de coalitievorming (zoals een
onderzoek naar de deelname aan de oorlog in Irak);
er bij de recente discussie rond het fractiestandpunt m.b.t. het Europees referendum al dan niet
terecht het beeld is ontstaan dat de PvdA haar eigen verkiezingsprogramma niet volgt;
er met betrekking tot de totstandkoming van dit fractiestandpunt een beeld ontstaat van een verdeelde fractie, die niet in staat is op dit onderwerp eenduidig te communiceren;
de fractie van de PvdA er ook onvoldoende in slaagt om het waarom van deze keuze over te brengen aan de PvdA-leden en -kiezers;
"het topinkomen" een belangrijk verkiezingsitem was voor de PvdA, waarbij de partij zich onderscheidde van het regerende CDA;
doordat minister Bos en de PvdA-fractie in de media tegenover elkaar kwamen te staan met betrekking tot het wel of niet aanpakken van de topinkomens er onduidelijkheid is ontstaan bij de leden
en kiezers over de lijn van de PvdA met betrekking tot dit onderwerp;
juist het CDA recent dit onderwerp claimt door zich afte vragen "of de kabinetsplannen met betrekking tot de topinkomens wel effectief zijn en tegemoet komen aan het onbegrip in de samenleving
over extreme bonussen en ontslagvergoedingen";
constateert dat
de PvdA fractie niet politiek strategisch opereert op de bovengenoemde dossiers als het gaat om
de externe communicatie;
dit gezien de relevantie van juist deze dossiers schade oplevert voor de PvdA;
er in de politieke communicatie juist veel meer nadruk gelegd zou moeten worden op hetgeen de
PvdA in coalitieverband bereikt;
er in de politieke communicatie juist veel meer nadruk gelegd zou moeten worden op het onderscheid met het vorige kabinet als gevolg van de deelname van de PvdA aan het huidge kabinet;
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roept de fractie op
haar politieke communicatie te verbeteren en hierbij eenduidigheid en consistentie als kernbegrippen te hanteren;
met betrekking tot de politieke communicatie strategisch op te trekken met de PvdA bewindslieden
in het kabinet;
in de politieke communicatie meer aandacht te besteden aan hetgeen de PvdA door deelname aan
de coalitie bereikt en hoe dit kabinet zich onderscheid van het voorgaande als gevolg van de PvdAdeelname;
om indien bij standpuntbepaling sprake is van (het beeld van) afwijking van het verkiezingsprogramma meer aandacht te besteden aan het uitleggen hiervan aan kiezer en leden.

Verkiezing partijbestuur
Voorzitter
Het congres bekrachtigt de uitslag van de ledenraadpleging inzake het voorzitterschap van de PvdA,
waarmee het instemt met de verkiezing van Lilianne Ploumen tot voorzitter. Lilianne Ploumen heeft het
in de strijd om het voorzitterschap opgenomen tegen Erik de Baedts, Tjeerd van Dekken, Bertus Mulder,
Jan Pronk, Salomon Tesfaye en Ad Voerman. Ploumen kreeg 54% van de stemmen.

Vice-voorzitter
Kandidaat hiervoor zijn:
Gebuys, Dick (28 stemmen)
Hamming, Jan (1046 stemmen)
Vries, Egbert de (47 stemmen)
Gekozen tot vice-voorzitter: Jan Hamming

Penningmeester
Enkelvoudige kandidaatstelling: Bouke Arends. Bij acclamatie gekozen

Internationaal secretaris
Kandidaat hiervoor zijn:
Laffeber, Marije (681 stemmen)
Valk, Gerrit (484 stemmen)
Gekozen tot Internationaal secretaris: Marije Laffeber

Overige leden
Het congres koos zeven overige leden, te weten: Marja Bijl, Piet Bijl, Anja van Gorsel, Siepie de jong,
Nora Kasrioui, Guido Reehuis en Keklik Yucel.

PRESIDIUM
Het presidium leidt de vergaderingen van het congres, het Politiek Forum en de Adviesraad
Veren igingszaken.

Kandidaatstelling
Ten behoeve van de samenstelling van het congrespresidium voor de periode 2005 -2007 is in het voorjaar 2005 een kandidaatstellingsprocedure uitgeschreven. Op de website en in Rood is een sollicitatieoproep verschenen. Het presidium telt negen leden. Op de oproep zijn tien brieven binnengekomen. Het partijbestuurslid Hans Agterberg en de algemeen directeur Riet van der ledde-Brinkman met ondersteuning
van Madeleine de Vries van het bestuurssecretariaat, hebben met de tien sollicitanten gesprekken gevoerd.
Op basis van deze gesprekken is een voordracht 'Joor negen leden voor het congrespresidium aan het congres van december 2005 voorgesteld. De tiende sollicitant heeft zijn kandidatuur gehandhaafd.

Werkzaamheden
Het congres van 9 en 10 december 2005 koos tot leden van het presidium: Rob Beek, Mirjam
Bergervoet, Renate Bos, Hennah Buyne, Wim Derksen, Jean Eigeman, Egbert Holthuis, jaap Stokking
en Frank Vrolijks. De leden van het presidium kozen Frank Vrolijks tot hun voorzitter en contactpersoon
met het partijbestuur. Onderling splitste het presidium zich op in drie deelgroepjes, gekoppeld aan de
organen waarvan het de vergaderingen leidt. Zo werden de vergaderingen van de Adviesraadraad

OVER DE PfRIODE 200)

2007

Verenigingszaken bij toerbeurt voorgezeten door Rob Beek, Jaap Stokkingen Mirjam Bergervoet. De
vergaderingen van het Politiek Forum werden in beginsel geleid door Wim Derksen, Egbert Holthuis en
Renate Bos, doch ook andere leden van het presidium gaven leiding aan de discussies. Het congres was
in eerste instantie het werkterrein van Frank Vrolijks, Jean Eigeman en Hennah Buyne, maar in wezen
vervullen alle leden van het presidium een functie tijdens de congreszittingen.
Voor twee leden kwam een voortijdig einde aan het lidmaatschap van het presidium, te weten voor
Renate Bos (vanwege beëindiging van het partijlidmaatschap door het op eigen titel zitting nemen in
de gemeenteraad) en Hennah Buyne (vanwege haar benoeming tot wethouder van Amsterdam).

POLITIEK FORUM
Algemeen
Het Politiek Forum is een opiniërend en meningsvormend orgaan, dat zwaarwegende adviezen geeft
aan de Eerste en Tweede Kamerfractie, de Eurodelegatie en het partijbestuur. Het telt in totaal 95 leden,
afkomstig uit grote afdelingen en gewesten, besturen van neveninstellingen en door partijbestuur
erkende doelgroepen. Dertig leden worden gekozen op grond van zes thema's (Binnenland/Justitie,
Buitenland/EU, Ruimtelijke ordening, Sociaal-Economisch-Financieel, Onderwijs en Zorg; 5 leden voor
elk thema). Het Politiek Forum kent geen plaatsvervangende leden.
Op voorstel van het partijbestuur discussiëren de leden van het Politiek Forum over een vooraf aangekondigd en gedocumenteerd hoofdthema. Vast agendapunt is de actuele politiek, waarvoor de leden
van het Politiek Forum maximaal twee onderwerpen kunnen aanmelden. De discussies staan onder leiding van de leden van het presidium.

Verkiezing zittingsperiode 2oo6J2007
Per 31 december 2005 liep de zittingstermijn van de in het voorjaar 2004 gekozen leden af. Voor de
nieuw te kiezen leden (zowel "territoriaal" als "thematisch") werd een profielschets opgesteld. Voor de
30 thematische plaatsen in het forum konden alle PvdA-leden zich kandideren en alle leden konden
deelnemen aan de stemming. Daartoe werd in het ledenblad Rood van november 2005 een oproep
geplaatst. Uiteindelijk brachten 3127 leden hun stem uit. Zij konden een keuze maken uit 297 kandidaten (217 mannen, 8o vrouwen). Ook de "regionale" en categorale leden werden door hun desbetreffende leden en besturen gekozen.
In de nieuwe samenstelling kwam het Politiek Forum in deze zittingsperiode zeven maal bijeen. De
leden van het Politiek Forum gaven met regelmaat zwaarwegende adviezen mee aan de fracties en het
partijbestuur.

Zaterdag 8 april

2006

te Amsterdam

Hoofdthema was de bespreking van het rapport "Wonen", opgesteld door de projectgroep.
Onderwerpen voor de actuele politiek waren Iran en TBSJPIJ. Aansluitend werden de leden van het
Politiek Forum in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de demonstratie van de Woonbond tegen
het beleid van minister Dekker.

Zaterdag 17 juni

2006

te Utrecht

Gesproken werd over het rapport Vergrijzing. Actuele politieke onderwerpen waren steun aan de
Palestijnse autoriteit en de Zuiderzeelijn.

Zaterdag 8 september 2oo6 te Amsterdam
Naar aanleiding van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen debatteerde het Politiek Forum uitvoerig
over het ontwerpverkiezingsprogramma, opgesteld door de programcommissie onder voorzitterschap
van Paul Depla. Ronald Plasterk, een van de leden van de programcommissie, las een column voor.

Zaterdag 2 december 2006 te Utrecht
In aanwezigheid van leden van de commissie-Vreeman, ingesteld naar aanleiding van de teleurstellende uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006, werd uitgebreid stilgestaan bij die
uitslag.

Zaterdag 21 april 2007 te Utrecht
Het Politiek Forum kwam deze dag bijeen in een besloten werkconferentie. In vier sessies werd met de
desbetreffende bewindspersonen gedebatteerd over Integratie, Onderwijs, Marktwerking en solidariteit/sociale zekerheid. Plenair werden de bevindingen uit de sessies (mondeling weergegeven door
leden van het Forum) nader besproken.

32

BELEIDSVERSLAG

Zaterdag 23juni

2007

te Den Bosch

Ter discussie stond het rapport van de commissie-Vreeman, getiteld "De scherven opgeveegd". Dit
rapport werd opgesteld naar aanleiding van de verkiezingsnederlaag van 22 november 2006 en bevatte vele adviezen voor verbetering en vernieuwing van de partij. Voorts besprak het Politiek Forum het
beleidsprogramma van het Kabinet Balkenende-IV dat werd gepubliceerd naar aanleiding van de eerste 100 dagen van het kabinet en dat de titel draagt: "Samen werken, samen leven". In deelsessies discussieerde het Politiek Forum in aanwezigheid van de desbetreffende bewindspersonen over
Arbeidsparticipatie en armoedebestrijding, Duurzame leefomgeving, Veiligheid en bestuur,
Krachtwijken en integratie en Generaal pardon en een modern migratiebeleid. Als politieke actualiteit
werd het ontslagrecht besproken.

Zaterdag 15 september 2007 te Utrecht
Begonnen werd met een discussie met de Kamerfracties over de Troonrede en de Algemene Politieke
Beschouwingen. Voorts boog het Forum zich over Europa (verdrag en referendum). Deze bijeenkomst
werd ook benut voor de presentatie van de zeven kandidaten voor de ledenraadpleging met betrekking
tot het partijvoorzitterschap. Tenslotte besprak een aantalleden van het forum de notitie ter verbetering
van het eigen functioneren.

ADVIESRAAD VERENICINGSZAKEN
In maart 2001 werd de Adviesraad Verenigingszaken (AV) ingesteld. In dit adviesorgaan van het partijbestuur heeft vanuit ieder bestuur van de afdelingen met meer dan 500 leden en vanuit de twaalf gewestelijke besturen telkens één lid zitting. De afdeling Opleiding & Partijorganisatie verzorgt voor de
Adviesraad het secretariaat. In de periode van 1 oktober 2005 tot 6 oktober 2007 kwam de Adviesraad
elf maal bijeen (2005 2x, 2006 6x en 2007 3x). Tevens werd in het voorjaar van 2007 een werkconferentie gehouden.
De agenda van de Adviesraad stond in het jaar 2006 in het teken van de Gemeenteraads-en (vervroegde) Tweede Kamerverkiezingen. Daarna stond de focus op de Statenverkiezingen.
Verenigingsonderwerpen als werkplan van het partijbestuur en de begroting kwamen aan bod. Ook over
onderwerpen als de financiële stromen binnen de partij, de ledenraadpleging, vrijwilligersmanagement,
de commissie-Vreeman en de evaluatie van de regionale steunpunten gaf de Adviesraad aan het partijbestuur advies.

PARTIJCOMMISSIES

f WERKGROEPEN

Beroepscommissie
De beroepscommissie bestaat uit drie leden, te verkiezen door het congres voor een periode van vier
jaar. Het congres van 2003 koos tot leden: Mieke van der Burg (commissievoorzitter), Martin Buijsen
en Cathrijn Haubrich. Plaatsvervangende leden zijn (in volgorde van stemmenaantal) Clovis Cnoop
Koopmans, Cees van den Heuvel van Maarten Oosterhagen. Ambtelijke ondersteuning wordt verleend
door Margot Gunderman (PvdA-bestuurssecretariaat).
In de periode 2005-2007 kreeg de beroepscommissie twee zaken voorgelegd, waarover zij een bindende uitspraak deed. De ene zaak betrof de weigering door het partijbestuur om iemand toe te laten als
lid van de partij. Het partijbestuur werd door de beroepscommissie in het gelijk gesteld. De andere zaak
betrof de uitspraak van het partijbestuur om onder voorwaarden niet over te gaan tot terugroeping van
een raadslid. Ditmaal werd het partijbestuur in het ongelijk gesteld en werd het desbetreffende lid alsnog uit zijn functie teruggeroepen.

Reglementencommissie
De Reglementencommissie is een door het partijbestuur ingestelde commissie, die het partijbestuur
gevraagd en ongevraagd adviseert over de statuten en reglementen van de PvdA. Leden van de
Reglementencommissie waren: Arie de Jong (voorzitter), Jan Reerink, Willemien Ruygrok en Taetske
van der Reijt. Ambtelijke ondersteuning wordt verleend door Margot Gunderman (PvdA-bestuurssecretariaat). De Reglementencommissie heeft het partijbestuur meermalen geadviseerd in de toepassing
van de statuten en reglementen.

PB-werkgroep Integriteit
De integriteit van het openbaar bestuur staat regelmatig ter discussie. En helaas komt het ook voor dat
er PvdA-ers bij betrokken zijn. Integriteit is een onderwerp dat de PvdA hoog in haar vaandel heeft staan
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en politici hebben daarbij een voorbeeldfunctie. Het partijbestuur heeft in 2005 besloten om een ad
hoc-werkgroep Integriteit in te stellen. De werkgroep is gevraagd een advies op te stellen over de volgende zaken: een bondige gedragscode voor PvdA-volksvertegenwoordigers en PvdA-bestuurders op
alle bestuurlijke niveaus inzake integer gedrag; specifieke maatregelen die het voorkomen van integriteitproblemen bevorderen, onder andere trainings- en opleidings-programma's; een concepttekst
opstellen die wordt toegevoegd aan de bereidverklaringen van kandidaat-vertegenwoordigers en bestuurders, waarin duidelijk is welke eisen gesteld worden aan deze functionarissen. De werkgroep
diende aan te sluiten bij bestaande regelingen zoals we die in de PvdA reeds kennen: de gedragscodes
Tweede Kamerfractie en Eurodelegatie, de richtlijnen gebruik persoonsgegevens, het standpunt van de
PvdA inzake het ontvangen van donaties voor campagnes, de reglementen en werkwijze inzake kandidaatstelling en de relevante onderwerpen in "Nieuw Elan". De werkgroep bestond uit: Guusje ter Horst
(burgemeester van Nijmegen), Kees Leijten (oud-burgemeester), Jan de Roos (CLB), Staf Depla
(Tweede Kamerfractie), Jan Blom (campagnecoördinator Apeldoorn, trainer integriteit bij de
Marechaussee), Wim Derksen (bestuurskundige, lid presidium), Anne Marie Hoogland (portefeuillehouder Westerpark) en Jet de Ranitz (PB-lid belast met HRM). De ambtelijke ondersteuning lag bij Coby
Admiraal (HRM). De werkgroep heeft haar rapport met Gedragscode in oktober 2005 aan het partijbestuur aangeboden. Op het congres van 2006 is een aantal voorstellen van de werkgroep meegenomen
in de wijzigingen van statuten en huishoudelijk reglement: bij de interne bereidverklaring hoort ook de
Gedragscode. Met de aanbevelingen van de werkgroep is het partijbestuur ook aan de slag gegaan. Zo
worden er via de afdeling Opleiding en Partijorganisatie en via het Centrum voor Lokaal Bestuur trainingen en cursussen op dit gebied gegeven. Eind 2007 is er ambtelijk aan de slag gegaan met de voorbereiding enjof onderzoek van de mogelijkheden tot instelling van een meldpunt Integriteit.

Talentencommissie
In de congresnotitie Gewoon samen doen (najaar 2004) is voorgesteld om een Human Talent
Commissie, hier Talentencommissie genoemd, in te stellen. Het partijbestuurslid belast met HRMbeleid is voorzitter van de Talentencommissie. De commissie bestaat uit 17 personen. De eerste bijeenkomst, in aanwezigheid van Wouter Bos en Ruud Koole, was op 27 april 2005. Gesproken is over het
belang van tijdig beginnen met de zoektocht naar politieke talenten, de aanstaande pilot
Talentenacademie en over competentieprofielen Tweede Kamerlid: De taak van de commissie is: Het
opsporen van talenten voor landelijke (en internationale) volksvertegenwoordigende functies en de
(zwaardere) bestuurlijke lokale en provinciale functies. De commissie speurt vooral naar ondervertegenwoordigde categorieën: vrouwen, allochtonen, jongeren en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

Adviescommissie kandidaatstelling
Het partijbestuur stelde in het voorjaar van 2006 de samenstelling van de Adviescommissie kandidaatstelling vast. Deze commissie had als taak de opstelling van de ontwerpkandidatenlijsten voor zowel de
Tweede als Eerste Kamerverkiezingen van 2007. Tot commissievoorzitter werd benoemd Jeltje van
Nieuwenhoven. Leden van de commissie waren: Carla Aal se, Jaap van Breugem, Dick Buursink, Dick de
Cloe, René Cuperus, Marten Divendal, Fatima Elatik, Karlijn van der Graaf, Sicco Heldoorn, Siepie de
Jong, Nurten Karisli, Marie-Louise van Kleef, Alex Klusman (alleen bij TK-Iijst), John Lilipaly, Fré Ie Poole
(alleen bij EK-lijst), Lidwien Venselaar, Lodewijk de Waal (alleen bij TK-Iijst), Lobke landstra en Marjet
van Zuylen. In april 2006 was nog de inzet om de opstelling van beide ontwerpkandidatenlijsten gelijk
te laten oplopen, door het vervroegen van de Tweede Kamerverkiezingen was de commissie genoodzaakt om éérst de ontwerpkandidatenlijst voor de Tweede Kamer versneld op te stellen en pas daarna
die voor de Eerste Kamer.

Verkiezingsprogrammacommissie
In maart 2006 heeft het partijbestuur de opdracht gegeven tot een "kort maar krachtig verkiezingsmanifest met concrete beleidsvoorstellen (onderbouwd met een langer beschouwend stuk) dat inhoudelijk voortborduurt op en samenhang brengt in het werk dat de afgelopen drie jaar is verricht (de negen
partijrapporten, fractie-initiatieven, lokaal beleid) en waarin ook ruimte is voor nieuwe accenten en
ideeën. Het programma straalt uit dat de PvdA vertrouwen heeft in de toekomst van Nederland en een
einde wil maken aan een periode van doemdenken en onzekerheid. Met praktische voorstellen die aansluiten bij de zorgen en wensen van mensen betoont de PvdA zich de exponent bij uitstek van een nieuwe manier van politiek bedrijven die mensen weer perspectief biedt. Het programma bevat een aantal
in het oog springende radicale voorstellen en wordt aansprekend vormgegeven."
De samenstelling van de commissie was als volgt:
Paul Depla, wethouder Nijmegen, voorzitter; Hans Spekman, wethouder Utrecht, vice-voorzitter;
Ahmed Aboutaleb, wethouder Amsterdam; Ybo Buruma, hoogleraar strafrecht KUN; Wim Derksen,
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directeur Ruimtelijk Planbureau; Monika Sie Dhian Ho, stafmedewerker WRR en voorzitter Zuid-Noord
Commissie PvdA; Arnold Jonk, lid partijbestuur (portefeuille ideeënontwikkeling); Louise GunningSchepers, voorzitter Raad van Bestuur AMCfUVA; Marleen Haage, beleidsmedewerker politie Utrecht;
Marjan Minnesma, directeur Dutch Research lnstitute for Transitions, EUR; Trude Maas, Eerste
Kamerlid, President Hay Vision Society; May-May Meijer, universitair docent filantropie VU, lid Politiek
Forum; Miehiel Mulder, vastgoedeconoom gemeente Zoetermeer, bestuurslid Alternatief voor Vakbond;
Ronald Plasterk, hoogleraar moleculaire biologie, columnist; Steve Stevaert, gouverneur van Belgisch
Limburg, oud-leider SP.a; Hedwig Verhoeven, directeur Munttheater Weert; Matthijs Visser, mededingingseconoom RBB Economics. De commissie werd ondersteund door Michael Juffermans, Lianne
Raap, Geke van Velzen, Marie Louise Verschure en Madeleine de Vries.
Door de val van het kabinet (29 juni 2006) en vervroeging van de verkiezingen is het traject van het verkiezingsprogramma versneld. Op 3 september 2006 is het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Op
het verkiezingscangres op 30 september en 1 oktober in Rotterdam is het programma vastgesteld.

Commissie-Vreeman
Eind 2006 heeft het partijbestuur een commissie onder leiding van Ruud Vreeman gevraagd een analyse te maken van de gebeurtenissen rond de verkiezingen van november 2006 en bouwstenen aan te
reiken voor de inhoudelijke en organisatorische koers van de PvdA na de formatie van het nieuwe kabinet. Aan deze opdracht werd de op het congres van 17 februari 2007 ingediende motie over gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op kandidatenlijsten toegevoegd. Het eindrapport van de
commissie-Vreeman werd gepresenteerd op 1 juni 2007. Het geeft tien opdrachten aan de PvdA.
1.
Zet in op een krachtiger koppeling tussen beginselen en beleid
2.
Neem afscheid van zowel verambtelijkte als overhaaste manieren van rekrutering
3- Kies kandidaat-volksvertegenwoordigers om hun politiekinhoudelijk gewicht
4· Maak verkiezingsprogrammacommissies krachtig
5· Schep voor verkiezingscampagnes een heldere organisatiestructuur
6. Voer 'permanent' campagne
7· Zorg dat het partijbureau goed functioneert
8. Verdeel verantwoordelijkheden op basis van vertrouwen
9· Versterk waar we sterk in zijn
10. Beoefen politiek met passie
De commissie-Vreeman bestond uit betrokken PvdA-leden uit verschillende geledingen van de partij:
Ruud Vreeman (burgemeester van Tilburg, voorzitter),Mirjam Salet (burgemeester van Spijkenisse,
vice-voorzitter), Marja Bijl (voorzitter van de afdeling Rotterdam), Berend Buddingh' (wethouder te
Giessenlanden), Veronica Dirksen (oud-wethouder te Maastricht), Dig lstha (communicatiedeskundige), André Krouwel (universitair hoofddocent politicologie aan de Vrije Universiteit) en Keklik Yucel (lid
van het Politiek Forum en in 2006 kandidaat voor de Tweede Kamer), Edith Hooge (Lector corporate
governance, voortijdig de commissie verlaten). Mare Faber (Wiardi Beekman Stichting) trad op als
inhoudelijk secretaris, in samenwerking met Saskia Schinck (Kenniscentrum). Madeleine de Vries
(PvdA-bestuurssecretariaat) bood secretariële ondersteuning.

Commissie-Van Thijn
Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant op 14 oktober 2006 over belangenverstrengeling van
raadsleden in relatie tot verstrekte subsidies in stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft het partijbestuur
besloten een commissie in te stellen om te onderzoeken of de kandidaatstellingsprocedure voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2006 conform de regels is verlopen en op welke wijze het functioneren van
de afdeling Amsterdam Zuidoost en het afdelingsbestuur kan verbeteren. De commissie-Van Thijn
heeft geconcludeerd dat inzake de kandidaatstellingsprocedure niet is gehandeld in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement van de PvdA, maar dat er wel veel onrust was in de afdeling rondom
de kandidaatstelling. Het partijbestuur nam deze conclusies over.

Ad hoc-werkgroep Wethoudersbenoemingen
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 won de PvdA een grote hoeveelheid raadszetels en
mocht als gevolg daarvan veel meer wethouders leveren dan in een reeks van jaren daaraan voorafgaand. Er bleken in veel afdelingen geen procedures of afspraken te bestaan voor die benoeming. Het
gevolg was dat ad hoc-procedures werden bedacht. In 2007 volgden de verkiezingen voor de Provinciale
Staten. Weliswaar verloor de PvdA, maar ondanks dat is de PvdA vertegenwoordigd in bijna alle colleges van Gedeputeerde Staten. Maar ook bij de benoemingen van de PvdA-gedeputeerden waren er in
de meeste gevallen geen vastgelegde procedures. Achteraf kunnen we zeggen dat de leden van de partij bijna nergens daadwerkelijke invloed hebben gehad op die benoemingen. Het partijbestuur heeft
zich afgevraagd of de benoemingen van bestuurders van de PvdA misschien ook beter gereglementeerd
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zouden kunnen worden. Los van de gang van zaken bij de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad
en Provinciale Staten maakte het partijbestuur zich zorgen over andere uitkomsten van de benoemingen van bestuurders in de PvdA: de verdeling tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke wethouders
is verre van evenredig; het aantal allochtone wethouders is bijna op de vingers van één hand te tellen;
het aantal tussentijds vertrokken wethouders is de laatste periode fors gegroeid. Bovenstaande ontwikkelingen waren voor het partijbestuur aanleiding om een ad hoc-commissie in het leven te roepen met
onder andere de volgende opdracht: na te gaan in hoeverre de reglementen bovenop de wetgeving,
moeten worden aangepast; het competentieprofiel voor wethouders (ten behoeve van de afdeling
Utrecht ontwikkeld door de Hay-groep) verder te verspreiden; ten behoeve van afdelingen een
Handleiding Wethouders (ook bij tussentijds aftreden) te ontwikkelen; extra zorg te besteden aan verschillende doelgroepen onder de PvdA-wethouders en het bestaande systeem van nazorg en re-integratie voor vertrekkende wethouders verder uit te werken. De werkgroep heeft begin 2008 advies uitgebracht aan het partijbestuur.

DOELGROEPEN
De PvdA kent vele adviesgroepen, commissies, werkgroepen en netwerken (hier: 'groepen' genoemd).
Regelmatig komen er ook verzoeken bij het partijbestuur voor de oprichting van nieuwe groepen. Al
deze groepen dragen bij aan een actieve PvdA. Voor de inzet en de verschillende activiteiten van de
diverse groepen heeft het partijbestuur veel waardering. De mate van aanspraak op de partijbegroting
van een bepaalde groep en de mate van personele ondersteuning was ongelijksoortig en onduidelijk.
Het partijbestuur wilde vanaf 2005 meer aandacht voor de diverse activiteiten van de verschillende
groepen en deze meer onder de aandacht brengen van al onze leden. Ook wilde ze de inhoudelijke input
van de diverse groepen beter benutten. Bovendien wilde het partijbestuur meer transparantie in besteding van contributie- en subsidiegelden en gelijke regels voor alle groepen ten aanzien van financiën en
ondersteuning door het partijbureau. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken had strengere regels
opgesteld ten aanzien van de besteding van subsidiegeld. De groepen hadden zelf eveneens aangegeven dat ze duidelijkheid wilden van het partijbestuur ten aanzien van welke ondersteuning ze wel en
welke ze niet mochten verwachten. Oud partijbestuurslid Saskia Duives heeft met alle vertegenwoordigers van de groepen gesproken. In de vergadering van het partijbestuur van 3 september 2007 heeft het
partijbestuur een notitie van de portefeuillehouder en de penningmeester vastgesteld, die leidde tot een
verheldering van de afspraken binnen de partij over groepen en netwerken. Ook is er een handleiding
opgesteld waaraan groepen zich dienen te houden. Groepen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens officieel erkend te worden door het partijbestuur. Nieuwe groepen draaien een jaar op
proef alvorens erkend te worden. Een van de voorwaarden waar groepen aan moeten voldoen is het
opstellen van een activiteitenplan en een budget aanvraag. Zo is in 2006 voor het eerst aan de diverse
bestaande netwerken en groepen gevraagd om dit te doen. De meeste groepen hebben hieraan voldaan. Het partijbestuur erkende in 2007 de volgende groepen: Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid,
Werkgroep Patiënt Centraal, Landelijke werkgroep Milieu en Energie. PvdA-vrouwennetwerk (PVN),
Vrouwen in de PvdA (VIP) en Het Multi Etnisch Vrouwennetwerk (MEV). De nieuwe groepen
'Juristennetwerk' en het 'Homonetwerk' hebben in 2007 proefgedraaid. Partijbestuurslid Siepie de Jong
woonde op regelmatige basis vergaderingen en bijeenkomsten van de diverse groepen bij. Jaarlijks dienen de groepen zich te verantwoorden voor de door hen georganiseerde activiteiten.

REGIONALE STEUNPUNTEN
Algemeen
In 2006 is de afdeling Opleiding & Partijorganisatie verder gegaan met het vormgeven van samenwerkingsverbanden in de regio: de regionale steunpunten. In campagneperioden vormen de regionale
steunpunten een structuur waarlangs onder andere campagneactiviteiten worden georganiseerd. In het
campagnejaar 2006 met twee verkiezingen en de voorbereiding voor de Statencampagne begin 2007,
waren de medewerkers van de regionale steunpunten dan ook onderdeel van het landelijk campagneteam. De doelstelling van de regionale steunpunten (het stimuleren en faciliteren van inhoudelijke en
organisatorische politieke vernieuwing door het bundelen van menskracht en middelen in een regio)
kreeg zo een extra impuls. Hoewel op het partijbureau een aantal medewerkers werkzaam is dat de
regionale steunpunten stimuleert en ondersteunt en de contacten tussen Kamerleden en de regio's
bevordert, wordt het concrete werk gedaan in de regio: niet 'topdown', maar volgens het model
'bottom-u p Jtop-su pport'.

BELEIDSVEASLAG

De regionale steunpunten zijn gebaseerd op maatwerk en zeer pluriform. Niet alleen in het vormen van
samenwerking maar ook in hun uitingen van samenwerken. Veel regionale steunpunten hebben een
convenant, waarin werkafspraken en een begroting voor de periode van een jaar zijn opgenomen. In de
regio's is op dit moment door het actieve kader een team gevormd voor het afstemmen van bestaande
activiteiten en het initiëren van nieuwe gezamenlijke activiteiten.

De aanpak: maatwerk
Door de intensieve contacten wordt de staat van de partij ook blootgelegd. Het steunpunt fungeert als
een thermometer. Om een effectieve naar buitengerichte werkwijze te kunnen ontwikkelen, is het organiserend vermogen van de regio een voorwaarde. De medewerker regionaal steunpunt gaat aan de slag
met het opbouwen van het netwerk, waarbij de snelheid van de ontwikkeling verschillend is. Dit hangt
sterk samen met de startpositie van het steunpunt. Een regio loopt goed en het is een kwestie van structuren en aanhaken; staat een regio open voor samenwerking, dan kunnen de verschillende partijen bij
elkaar gebracht worden en men kan aan de slag; functioneert een regio nauwelijks, dan is revitaliseren
het vertrekpunt waarbij veelal verstarde kaders moeten worden doorbroken om iets van de grond te krijgen; functioneert een regio niet, dan is sprake van reanimeren en op zoek gaan naar nieuwe mensen.

Evaluatie steunpunten
Het project regionale steunpunten is in het voorjaar van 2007 geëvalueerd. Het eindverslag Evaluatie
Regionale Steunpunten is eind 2007 samen met andere stukken als het rapport van de commissieVreeman en de werkgroep Meer Pit besproken tijdens een speciale werkconferentie van de Adviesraad
Veren igingszaken.

OPLEIDINGEN
ROSA-leergang
Algemeen: De ROSA-leergang is de cursusreeks voor (nieuwe) PvdA-leden die actief willen worden. Een
reeks bestaat uit vijf bijeenkomsten (soms vier), die een hele zaterdag in beslag nemen. Op de bijeenkomsten wordt een uitgebreid programma aangeboden, met coaching, trainingen, workshops en debatten. Naast de bijeenkomsten worden de deelnemers geacht een eigen project te ontwikkelen in afdeling, werkgroep, regio, etc. Dit alles met als doelstelling gedurende de leergang, naast kennisvergaring,
een netwerk op te bouwen en zijnjhaar plaats binnen de partij te vinden. In deze verslagperiode is de
ROSA-leergang vier maal aangeboden: eenmaal in najaar 2005 (nummer 19), eenmaal in het voorjaar
2006 (20) eenmaal in najaar 2006 (22) en eenmaal in het voorjaar van 2007 (23). Aan de ROSA-leergang doen gemiddeld tussen de 100 en 150 deelnemers mee.

Trainingen op Maat
De afdeling Opleiding en Partijorganisatie (O&P) heeft als eerste prioriteit hettrainings-en cursusaanbod aan afdelingsbestuurders en nieuwe leden. Tot circa mei 2006 werden ook de Opmaattrainingen
voor fracties door het O&P georganiseerd; daarna is deze taak naar het Centrum voor Lokaal Bestuur
overgeheveld. De Opmaattrainingen kunnen door afdelingen aangevraagd worden (eventueel via de
regiocoördinatoren) en worden dan door het O&P georganiseerd, of er wordt een trainer of workshopbegeleider gezocht. Te denken valt aan workshops voor het afdelingsbestuur, het schrijven van een
werkplan, trainingen voor nieuwe leden, et cetera. Maar ook kan gedacht worden aan debat- of mediatrainingen voor kandidaten.

Regionale trainingsdagen
In de verslagperiode werden in verschillende regio's de zogenaamde Regionale Trainingsdagen georganiseerd. Deze Trainingsdagen stonden op zichzelf, maar waren soms ook combinatieprogramma's met
de zogeheten Mini-Wibauts (verkorte Wibautleergangen, voor dîe nieuwe raadsleden die niet aan de
officiële Wibautleergang konden meedoen, en die inhoudelijk door het CLB werden voorbereid). Het
idee achter de Regionale Trainingsdagen is dat zowel (nieuwe) leden als afdelingsbestuurders aanbod
aan trainingen wordt gedaan. Soms kwam dat aanbod vanuit het landelijk partijbureau, maar vaak ook
gaf de regio zelf aan waaraan behoefte was. Workshops die werden aangeboden waren onder andere:
'Wegwijs in de PvdA', Workshop 'Beginselspel', 'De perfecte afdeling', Trainingen: 'Mediatraining voor
fracties', 'Training nieuwe ledenopvang'.
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HRMJSCOUTING
HRM
Algemeen: Via de website weten mensen die actief willen worden enjof een politieke ambitie koesteren,
de scoutingfunctionaris te vinden. Naast vele telefonische en e-mailaanvragen om meer informatie zijn
er in de verslagperiode vele individuele oriënterende gesprekken geweest. In de databank HRM zitten
inmiddels ruim 450 CV's van partijgenoten die op enige manier hebben aangegeven politieke ambitie
te hebben, hetzij op lokaal of provinciaal niveau, hetzij landelijk.
In- door en uitstroom: HRM gaat over in-, door- en uitstroom van mensen met een politieke functie. In
dit kader is het ook belangrijk om -om wat voor reden dan ook- vertrekkende wethouders in de gaten
te houden.

HRM gemeenteraad en Provinciale Staten
In het kader van het proces naar 2006 (gemeenteraadsverkiezingen) zijn tijdens diverse regionale trainingsdagen in het voorjaar van 2005 door de H RM-functionaris (meestal in samenwerking met een partijgenoot die lid geweest is van de landelijke Adviescommissie kandidaatstelling) workshops 'Scouting'
en 'De kandidaatstellingscommissie' gegeven. Gemiddeld namen 15 á 20 mensen deel. Men blijkt nog
te vaak te laat te beginnen met scouting. Slechts in enkele afdelingen en gewesten zijn bestuursleden
continu belast met het opsporen van mogelijke raadsleden. Het vroegtijdig signaleren en aanmoedigen
van partijgenoten om actief te worden in de afdeling (of het gewest), is voor zowel de partijgenoot in
kwestie als voor de afdeling van belang. De partijgenoot die zich eventueel wil kandideren kan zich beter- voorbereiden op wat hemfhaar te wachten staat en krijgt een reëler beeld van het raadswerk. De
afdeling krijgt alvast een beeld van de betrokkenheid en eventuele deskundigheid van de potentiële kandidaat. Als er zich te weinig kandidaten aanmelden, kan de Adviescommissie kandidaatstelling de
opdracht krijgen alsnog op zoek te gaan naar kandidaten. In de workshop werd ook aandacht besteed
aan gesprekstechnieken.
Ten behoeve van de kandidaatstelling Provinciale Staten 2007 is de brochure De Kandidaatstellingscommissie aan alle gewestvoorzitters gestuurd ter verspreiding onder de leden van de desbetreffende
kandidaatstellingscommissies.

HRM Tweede en Eerste Kamer
De HRM-functionaris heeft de kandidaatstellingscommissie geadviseerd bij de werkzaamheden voor de
kandidaatsteling Tweede en Eerste Kamer. Daarbij ging het om het voordragen van mogelijke kandidaten en de nazorg van de niet-geplaatsten. Speciale aandacht is besteed aan de nazorg van kandidaten
die vanwege het tegenvallende resultaat niet terugkwamen in de Tweede Kamer.

ORAT2oo6
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 is er weer een ORAT-traject georganiseerd. ORAT
staat voor ORiëntatie ArbeidsToekomst voor niet-terugkerende wethouders. Vanaf 1994 organiseert het
O&P dit in samenwerking met het CLB. In het najaar van 2005 zijn de afdelingen/fractie attent gemaakt
op het ORAT-traject. Afdelingen enjof fractie konden melden welke wethouders er voor in aanmerking
zou kunnen komen. Dit betrof met name wethouders die zelf te kennen hadden gegeven niet meer verkiesbaar te zijn. In het voorjaar van 2006 -na de verkiezingen en de coalitiebesprekingen- is nader geïnventariseerd om welke wethouders het in werkelijkheid ging. Er zijn vier regionale bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten bestonden uit twee intensieve dagdelen: een deel ervaringen uitwisselen
(hoe is het zo gekomen, vrijwillig/niet vrijwillig, resultaat van verkiezingen enjof onderhandelingen en
hoe zitten ze nu zeifin dit proces), vervolgens met elkaar bekijken waar het wethouderschap nu precies
voor staat (wat zijn de facetten die het openbaar bestuur zo leuk en uitdagend maken, wat hebben ze
ervan geleerd), en daarna bespreken hoe de toekomst er uit zal zien (hoe kun je alles wat je geleerd hebt
als wethouder 'verzilveren', welke richting wil je hierna op, welke kansen en uitdagingen liggen er in het
verschiet). De bijeenkomsten waren in Eindhoven, Zwolle, Rotterdam en Utrecht. In totaal hebben 32
oud-wethouders aan het traject deelgenomen. Na de zomer is nog een 'terugkomdag' georganiseerd.

Sociaal netwerk
Regelmatig stappen PvdA-bestuurders tussentijds op, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen. Na een (lange)
politieke loopbaan vallen zij vaak in een zwart gat. Hun plek wordt door een ander ingenomen, de politiek en partij gaan door. Voor de vertrokken bestuurder breekt een periode aan van afkicken van een vaak
verslavende politieke loopbaan. Contacten met de partij zijn dan een belangrijke voorwaarde om isolement en daardoor verbittering te voorkomen. Daarom is er in samenwerking met het partijbestuur een
CLB-netwerk in het leven geroepen voor vertrekkende lokaal bestuurders. Het netwerk bestaat uit een
20-tal partijgenoten uit alle delen van het land, die zelf in het lokaal bestuur zitten of gezeten hebben.
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Zij fungeren als contactpersoon, leggen hun oor te luister; vanuit sociaal oogpunt maar ook om te voorkomen dat aanwezige kennis en ervaring voor de partij verloren gaan. Maar ook om te achterhalen of
er eventueel problemen ten grondslag liggen aan het vertrek van de bestuurder die nadere aandacht
behoeven.

Vacaturebank
Scouting en rekrutering zijn voor een politieke partij van groot belang. Vanuit het partijbureau worden
afdelingen door middel van workshops en trainingen gestimuleerd om permanent aan scouting te
doen. In sommige afdelingen of gewesten zijn er bestuursleden die dit tot hun takenpakket beschouwen en die samen met anderen een permanente scoutingcommissie in het leven hebben geroepen. In
veel afdelingen en gewesten worden regelmatig nieuwe ledenbijeenkomsten georganiseerd. De
instroom van nieuwe leden in 2006 was goed en veel van deze nieuwe leden geven aan actief te willen
worden in de partij. Om de afstemming tussen vraag en aanbod in de afdelingen en gewesten te vereenvoudigen, is een Vacaturebank op de besloten website Mijn PvdA gebouwd zodat leden zich kunnen
aanbieden voor activiteiten en besturen hun vacatureadvertenties kunnen plaatsen. Voor tal van functies in de partij zijn functieomschrijvingen gemaakt. Denk hierbij aan leden voor afdelingsbestuur of
gewestbesturen, offuncties als webmaster, redacteur afdelingsblad, campagnecoördinator en dergelijke. Deze functieomschrijvingen zijn als wervingsinstrumenten en informatiebron geplaatst op de website onder de Vacaturebank. Afdelingen en gewesten kunnen zelf hun vacatures op de site zetten.
Partijgenoten die geïnteresseerd zijn, kunnen reageren op de aangeboden functies. Er wordt inmiddels
regelmatig gebruik van gemaakt.

Talentenacademie
Binnen de PvdA is zoals gesteld grote behoefte aan competente volksvertegenwoordigers en bestuurders die actief willen bijdragen aan de vernieuwing waar de partij voor staat. Mensen die bekend zijn
met de oorsprong van de partij en die vanuit verbinding met het gedachtegoed leiding kunnen geven
aan maatschappelijke en bestuurlijke processen. Om de kwaliteit van het hoger kader een impuls te
geven, heeft het partijbestuur het plan opgevat voor een traject voor 'talenten ' waarvan een grote wervende kracht moet uitgaan. Deze 'academie' zou moeten leiden tot aanwas van mensen die in aanleg
bekwaam zijn om een leidende rol te vervullen in de politieke en bestuurlijke wereld. Bestuurders en
volksvertegenwoordigers die kennis hebben van de fundamenten en de beginselen van de partij en die
vanuit betrokkenheid willen bijdragen aan de benodigde vernieuwing in de partij, de politiek en de
bestuurlijke wereld. Een poule van politici die zijn toegerust op de zware eisen van het politieke krachtenspel. Naast het reguliere opleidingsprogramma is de afdeling Opleiding & Partijorganisatie in 2005
gestart met de ontwikkeling van een Talentenacademie speciaal voor 'high potentials', met als doel
getalenteerde leden, die ambitie hebben om Tweede Kamerlid te worden, op te leiden, hun sociaaldemocratische inborst vorm en inhoud te geven en hun vermogen tot leiderschap te vergroten.

ADVIESTEAM MEDIATIONJKOMMER EN KWEL
Politiek is emotie en bij emotie lopen de spanningen soms behoorlijk hoog op. Met enige regelmaat
ontstaan er in afdelingen en fracties problemen die op enig moment gemeld worden aan het partijbestuur. Het partijbestuur tracht dan een oplossing te bewerkstelligen. Ter ondersteuning is het PvdAAdviesteam ingesteld: een team van ervaren en deskundige partijgenoten die - zodra er een conflict
wordt gesignaleerd en helder is wat de aard en inhoud ervan zijn - voor het partijbestuur onderzoek
doet. In deze onderzoeksfase wordt met alle betrokkenen gesproken en wordt er een advies aan het partijbestuur opgesteld. Op basis hiervan kan het partijbestuur dan een besluit nemen en in sommige
gevallen maatregelen treffen. In deze verslagperiode is de afdeling Kommer&Kwel in zeker 100 afdelingen/fracties in actie gekomen. Niet elke keer was het nodig om leden van het Adviesteam in te schakelen - soms is een of meer keren telefonisch advies geven voldoende of het op afstand begeleiden van
het proces -, maar in twaalf gevallen waren de conflicten zo groot dat het noodzakelijk was om een
poging tot mediation te doen of om een commissie van onderzoek in te stellen. Een aantal zaken had
te maken met problemen rondom de kandidaatstelling voor de gemeenteraad en onduidelijkheid over
de positie van de (al dan niet rechtstreeks gekozen) lijsttrekker en benoeming van wethouder(s). In
enkele gevallen is een terugroepingactie gestart tegen raadsleden. Diverse wethouders zijn tussentijds
opgestapt, mede vanwege onvoldoende steun van de eigen fractie. Ook speelden er enkele kwesties
rondom de integriteit van raadsleden enjof wethouders: enkele raadsleden zijn door het partijbestuur
tijdelijk van hun functie ontheven. Ook werden we binnen enkele afdelingsbesturen geconfronteerd met
fraude en valsheid in geschrifte.
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LEDENWERVING EN LEDENBEHOUD
Ledenverloop
Datum

Aantal leden

01-10-2005

61.584

01-01-2006

61.913

01-10-2006

63-406

01-01-2007

62.846

01-10-2007

61.286

Van oktober 2005 tot december 2005 is er sprake van een lichte stijgende trend in het ledenaantal van
de PvdA. In januari 2006 zet deze trend zich voort tot een hoogtepunt op 01-10-2006 met een ledenaantal van 63-406. Vanaf dat moment blijft het aantalleden dalen (m.u.v. november in 2006). In totaal
blijft de instroom van leden (6197) in 2006 hoger dan de uitstroom (5264). In 2007 neemt het ledenaantal verder af naar 61.286 op 1 oktober 2007. Dit is een verschil van 298 leden ten opzichte van het
aantal leden op 01-10-2005. Het verschil tussen het hoogtepunt in aantal leden op 01-10-2006 en het
dieptepunt in aantalleden op 01-10-2007 is 2.220 leden.
De piek voor de instroom (971 nieuwe leden) ligt in maart 2006, ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen. De piek voor de uitstroom is in oktober 2006 (814 opzeggingen), vlak voor de Tweede
Kamerverkiezingen. Direct na de verkiezingen in november 2006 daalt de instroom van nieuwe leden.
De instroom van april 2006 tot en met november 2006 is gemiddeld 450 leden per maand. De
instroom van december 2006 tot en met juli 2007 is gemiddeld 258 nieuwe leden per maand. Dat is
een daling van 42% in aanwas. De uitstroom van leden was van april 2006 tot november 2006 gemiddeld 413 leden per maand. Van december 2006 tot juli 2007 is deze gestegen naar 475 leden gemiddeld
per maand. Dat is een stijging in de uitstroom van 15%.

Ledenwerving
In november 2005 is er een start gemaakt met het werven van leden via de The Fundraising Company.
The Fundraising Company belt mensen die via internet hebben aangegeven belangstelling te hebben
voor de PvdA. De actie is doorlopend en werd uitgevoerd tot en met oktober 2007. Deze wervingsmethode verzorgt 15% a 20% van de instroom van nieuwe leden. In 2006 werd er ook een grote sprong
gemaakt in het aantal nieuwe belangstellenden. Tijdens de verkiezingscampagnes werd ingezet op het
werven van belangstellenden tijdens de Meer Rood Op Straat-acties en het canvassen. Alle nieuwe
belangstellenden werden binnen drie maanden nagebeld of zij lid wilden worden. 25 a 30% werd vervolgens lid. Dit was goed voor nog eens 20% van de instroom van nieuwe leden. Zoals uit de cijfers bij
het ledenverloop blijkt, heeft het politieke klimaat en met name de verkiezingscampagne een grote
invloed op de instroom van nieuwe leden. In 2007 werd gewerkt aan een lange termijnvisie en beleid.
Naast ledenwerving kwam er meer aandacht voor ledenbehoud. In september 2007 werd er onder andere een onderzoek uitgevoerd naar ledenbehoud. Het resultaat is de start van een professionaliseringsslag op het gebied van ledenmanagement die in 2008 zal worden voortgezet.

Nieuwe ledendag 2007
In 2007 werd in samenwerking met de Tweede Kamerfractie voor het eerst sinds 2004 weer een nieuwe ledendag georganiseerd. Omdat er in de laatste jaren veel nieuwe leden waren bijgekomen en we ze
allemaal een plaats wilden aanbieden werden er geen introducés uitgenodigd. In plaats daarvan werden
deelnemers op regio ingedeeld zodat ze met elkaar konden meereizen en mensen uit de eigen regio
beter konden leren kennen. In totaal kwamen er 8oo nieuwe leden naar Den Haag.

Communicatie
De afdeling communicatie is in 2005-2007 verder uitgebouwd. De toenemende snelheid van informatievergaring en nieuws heeft ook zijn gevolgen voor de communicatie van de PvdA. Zo is de website
vernieuwd, het ledenblad heeft een nieuwe formule gekregen en er zijn experimenten gedaan met nieuwe vormen van communicatie via het opbouwen van communities op de website.

Rood
In 2004 is gestart met een nieuwe formule voor het ledenblad. In 2005-2007 is deze formule verder uitgebouwd en verbeterd. De vaste kern van de redactie bestaat uit medewerkers op het partijbureau.
Daarnaast worden freelance journalisten, vormgever en fotografen ingehuurd. Het blad is in 2007
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teruggegaan naar verschijningsfrequentie van 8 per jaar naar 6. Eind 2007 is voor een meer thematische aanpak gekozen voor de invulling van Rood.

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. In 2005 is een nieuw grafisch
ontwerp voor de website ontwikkeld. Dit nieuwe ontwerp is in november 2005 online gekomen. Voor de
gemeenteraadsverkiezingen en de landelijke verkiezingen is geëxperimenteerd met het opzetten van
een 'grassroots campaign'. Dit om progressieve jongeren een platform te bieden voor discussies,
acties en bijeenkomsten. Hiervoor werd de website www.ikstemsociaal.nl opgezet waar jongeren zich
konden aanmelden en gelijkgestemden konden ontmoeten. Ook de PvdA aanwezigheid op hyves is in
deze periode actief ingezet. Wouter Bos was de eerste lijsttrekker op hyves. Op deze website is veel
gebruik gemaakt van multimedia. Naast de ikstemsociaal.nl site is speciaal voor de media een website
ontwikkeld waarop het Rapid Response Team de reacties van de PvdA op actuele kwesties kon publiceren: checkdefeiten.nl.
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VERKIEZINGEN VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN
In de afgelopen verslagperiode vonden vier belangrijke verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen plaats, te weten: De Gemeenteraadsverkiezingen, de Tweede Kamerverkiezingen, de Provinciale
Statenverkiezingen en de Eerste Kamer verkiezingen. Ten behoeve van de waterschapsverkiezingen in
2008 werden de voorbereidingen gestart. Een uitgebreide beschrijving van de campagnes is uiteraard
gedaan door de commissie Vreeman.

Gemeenteraden
De verkiezingen voor de gemeenteraden vonden plaats op dinsdag 7 maart 2006. Ten behoeve van de
kandidaatstellingsprocedure stelde het partijbureau de brochure "Nieuw elan" samen, bestaande uit
een Handboek en een Werkboek. Een van de problemen waartegen afdelingen opliepen was het ontbreken van geschikte kandidaten. Wanneer er geschikte kandidaten waren gevonden, bleek te vaak dat deze
nog niet officieel over ledenrechten beschikten. Dat feit leidde tot in totaal 27 onderbouwde verzoeken
van afdelingen aan het partijbestuur tot het verlenen van dispensatie, waardoor de desbetreffende personen alsnog konden worden toegelaten tot de kandidaatstellingsprocedure. Het partijbestuur heeft
deze verzoeken ingewilligd.
De PvdA heeft met 671 zetels winst een historische zege geboekt bij deze verkiezingen. Voor de eerste
keer in de geschiedenis is de partij in zeteltal groter dan het CDA. Natuurlijk werkte de brede onderstroom in het electoraat (onvrede over het kabinet Balkenende 11) in ons voordeel, maar het was dankzij de campagne dat we hier optimaal gebruik van hebben gemaakt. We hebben dan ook -strategisch
en organisatorisch- een goede campagne gedraaid. Onze doelstelling was meer PvdA-ers in gemeenteraden en colleges. We hebben dat in de campagne gespecificeerd tot het goedmaken van het verlies
van 2002 (200 zetels extra). Het zijn er 671 geworden. In strategische zin hebben we de bedreigingen
(lage opkomst, proteststem op lokale partij, weglek naar GroenlinksjSP) en kansen (goede positie
PvdA, kiezers kunnen signaal geven: onvrede over kabinet Balkenende 11 en PvdA in de oppositie, PvdA
laat lokaal zien dat het anders kan) goed ingeschat. We hebben ons vooral gericht op opkomstbevordering van onze eigen achterban, (PvdA-) kiezers van lokale partijen en teleurgestelde CDA-kiezers. Die
strategie is succesvol gebleken.

Dienstbaar aan de lokale campagnes:
We hebben ons aan het begin van de campagne ten doel gesteld om als landelijk campagneteam dienstbaar te zijn aan de lokale campagnes. Dat hebben we o.a. gedaan met de Campagneschool voor campagnecoördinatoren. Dit heeft goed gewerkt. Daarnaast hebben we er met de webgroep aan bijgedragen dat onze lokale mensen elkaar tips gaven en kregen we hiermee feedback. Naast de vaste contacten van de regiocoördinatoren hebben we via de Campagneflits onze lokale campagnevoerders op de
hoogte gesteld en hebben we telefonische vergaderingen met de lijsttrekkers in de verschillende regio's
georganiseerd. Bovendien hebben we de lokale afdelingen geholpen met het targetten van de kiezers
met behulp van het WIN-systeem en zijn we ze van dienst geweest met een database met inhoudelijke
initiatieven. Bij het materiaalaanbod hebben we recht gedaan aan ons uitgangspunt van 'eenheid in verscheidenheid', bijvoorbeeld door een Rode Krant aan te bieden met landelijk en lokaal nieuws. De reacties uit het land waren zeer positief.

Tweede Kamer
Als strategische hoofddoelstelling hadden we geformuleerd: een uitslag waarbij we zoveel mogelijk van
ons programma kunnen uitvoeren.
Dit hebben we geoperationaliseerd met:
1.
het trachten te voorkomen van realistische meerderheden zonder de PvdA (rechtse meerderheden).
2.
PvdA moet de grootste partij worden en premier leveren
3· voorkomen van weglek naar links.
(2 en 3 nastreven, zolang dat 1 niet in de weg zit)
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Op 22 november 2006 behaalde de Partij van de Arbeid 33 zetels, een verlies van 9 zetels. Het CDA
werd de grootste partij met 41 zetels, een verlies van 3·
We kunnen constateren dat we de 1e doelstelling gehaald hebben. We zijn erin geslaagd om- zelfs
tegen de achtergrond van een aantrekkende economie - de zittende regeringscoalitie in het nauw te
brengen op een dusdanige wijze dat deze geen meerderheid haalde en dat ook niet op realistische wijze
kon met andere rechtse partijen. Het behalen van de eerste doelstelling heeft een hoog 'operatie
geslaagd, patiënt overleden' gehalte, omdat we doelstelling 2 en 3 niet hebben gehaald. We hebben dus
iets te pakken gehad met onze roep om een sterker, socialer en respectvoller Nederland, maar uiteindelijk hebben niet alle mensen die potentieel op ons konden stemmen dat gedaan. Een kwart van onze
aanhang uit 2003 stemde SP.
De uitslag was van zo'n orde dat het partijbestuur aan de commissie Vreeman de opdracht gaf om een
totale analyse te maken van de gebeurtenissen rond de verkiezingen van november 2006 en bouwstenen aan te reiken voor de inhoudelijke en organisatorische koers van de PvdA na de formatie van het
nieuwe kabinet.
Het partijbestuur van de PvdA vond het rapport van de commissie-Vreeman een welkome bijdrage aan
het proces van revitalisering van de PvdA na de verkiezingsnederlaag van 22 november 2006 en had
waardering voor de inzet van de leden van de commissie. Het partijbestuur omarmde de tien globale
'opdrachten' in het rapport, die de commissie als lessen trekt uit het recente verleden. De meest daarvan behoefden nader uitwerking en discussie, waarmee zo spoedig mogelijk moest worden begonnen.
Het rapport van de commissie was zeer kritisch over de campagne voor de verkiezingen van november
2006. Het partijbestuur was het met de commissie eens dat het een mislukte campagne was. De commissie gaf daarvoor vele redenen en trok daar weer lessen uit voor de toekomst. Die lessen zal de partij ter harte nemen. Het interim-bestuur zal daar een begin mee maken. De aanbevelingen in het rapport zullen ook meewegen bij de voordracht voor een nieuw partijbestuur. In het rapport van de commissie-Vreeman werd gesteld dat de geconstateerde malaise in de PvdA niet simpelweg te herleiden
was tot een leiderschapscrisis en werd de hoop uitgesproken dat het voortijdig aftreden van de partijvoorzitter en daarna van het hele partijbestuur het dieptepunt was geweest. Het interim-partijbestuur
was het daar van harte mee eens.

Provinciale Staten
De verkiezingen voor de Provinciale Staten vonden plaats op woensdag 7 maart 2007. Ook daarvoor
was de brochure "Nieuw elan" leidraad bij de kandidaatstellingsprocedure. Helaas verloor de PvdA ten
opzichte van de verkiezingen in 2003.
Doel van de campagne was de winst van 2003 consolideren en zorgen voor een meerderheid in de
Eerste Kamer van CDA, CU en PvdA. Doel1 is niet gehaald. Doel 2 wel.
In 2003 was de zeer positieve uitslag van de Statenverkiezingen voor de PvdA voor een heel groot deel
te verklaren door de plotselinge opkomst van Wouter Bos. De impact van de landelijke ontwikkelingen
bepaalde in zeer grote mate de uitslag van de verkiezingen. Er was geen reden om aan te nemen dat
dat nu anders zou zijn. De kans was zeer groot dat de keuze op 7 maart een reactie zou zijn op het verloop van de formatie voor een nieuw kabinet. De ontwikkelingen in de landelijke politiek waren dus van
groot belang voor het bepalen van de strategie voor de provinciale verkiezingen. Naast de landelijke thema's (lees: de formatie) die waarschijnlijk voor go% de agenda van de statencampagne zou domineren, waren er nog twee categorieën thema's te onderscheiden: thema's per provincie en overeenkomstige thema's binnen (bijna) alle provincies. Per provincie hebben we de drie thema's uitgelicht die het
meest in het oog sprongen in het verkiezingsprogramma.

Eerste Kamer
De (reguliere) verkiezingen voor de leden van de Eerste Kamer vonden plaats op dinsdag 29 mei 2006.
De partij ontving van Groenlinks het verzoek om met haar een lijstencombinatie aan te gaan ten behoeve van de restzetelverdel ing. Omdat het echter een lijstencombinatie betrof met niet alleen Groenlinks
maar ook met de SP, besloot het partijbestuur niet op het verzoek in te gaan.
Het partijbestuur van de PvdA heeft op 31 mei 2007 kennis genomen van de uitslag van de verkiezingen door de leden van de Provinciale Staten voor de Eerste Kamer. Het partijbestuur betreurde het feit
dat daarbij door sommige Statenleden van de PvdA voorkeurstemmen zijn uitgebracht in afWijking van
hetgeen door het partijbestuur was verzocht. Naar het oordeel van het partijbestuur strookte het stem-
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men op voorkeurskandidaten met als doel de lijstvolgorde te verbreken bovendien niet met de interne
bereidverklaring kandidaatstelling Provinciale Staten die alle Statenleden hadden getekend. Voor het
partijbestuur was daarmee de kous echter niet af. In de vergadering van het partijbestuur op 11 juni
2007 heeft het partijbestuur over deze kwestie uitvoerig gesproken. Het partijbestuur heeft zich daarbij
de principiële vraag gesteld wat het plaatsen van een handtekening door een (aankomend) Statenlid
onder een interne bereidverklaring nog waard is. Daarbij is uitdrukkelijk ook het integriteitaspect aan de
orde gesteld.
Het partijbestuur heeft de PvdA-reglementencommissie gevraagd om na te gaan of er met het oog op
de Eerste Kamerverkiezingen wijzigingen nodig zijn (en zo ja: welke?) in de interne procedures voor
(kandidaatstelling voor) de verkiezingen voor de Provinciale Staten en die voor de Eerste Kamer.
Het partijbestuur wilde daarnaast ook graag dat de discussie over het stemgedrag van de Statenleden
in elk van de Statenfracties werd gevoerd. Daarom heeft het bestuur alle Statenfracties gevraagd om dit
onderwerp te agenderen en te bespreken op de eerst komende fractievergadering, voor zover deze discussie niet al had plaatsgehad. Aan de fractievoorzitters is gevraagd om het partijbestuur over de resultaten van deze discussie in de fractie schriftelijk te informeren. Aan de hand van de uitkomsten van deze
discussies en aan de hand van de voorstellen van de reglementencommissie zal het partijbestuur zich
beraden over de kandidaatstelling van Statenleden en leden van de Eerste Kamer voor de verkiezingen
van 2011.

Waterschappen
In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen in november 2008 heeft het congres van oktober 2007
op voorstel van het partijbestuur besloten deel te nemen aan deze verkiezingen. Daarop heeft het partijbestuur een aantal activiteiten in werking gesteld (reglementen en vraagbaak) om de gewesten zo
goed mogelijk te kunnen faciliteren bij de organisatie van de kandidaatstellingsprocedure, het programma en het campagnevoeren. Dit mede gebaseerd op advies van de Adviesraad Verenigingszaken en
overleg met het waternetwerk. Verder heeft het partijbestuur twee commissies ingesteld en gevraagd
om hem te adviseren in het opstellen van een profielschets, respectievelijk het PvdA-Watermanifest. In
de proflelschets staan de algemene vereisten waaraan partijgenoten moeten voldoen eer ze op de lijst
van de PvdA voor het waterschap kunnen worden geplaatst. Het manifest bevat praktische voorstellen
die aansluiten bij de zorgen en wensen van mensen. Het manifest was op 29 maart 2008 gereed.

VRIJWILLIGERSBELEID
In de verslagperiode hebben de campagnes als een grote stimulator gewerkt voor het verbeteren van
het vrijwilligersmanagement binnen de PvdA. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen is 'Code
V' ingevoerd. Hiermee kon in de Ledenadministratie aangegeven worden welk lid vrijwilliger was.
Tijdens de campagneschool is aandacht besteed aan vrijwilligersmanagement via een training.
Daarnaast is de video en training 'canvassen' ontwikkeld zodat afdelingen ondersteund werden bij het
canvassen.
Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen hebben twee medewerkers zich fulltime ingezet voor
het vrijwilligersmanagement Dit heeft onder anderen geresulteerd in een uitbreiding van code V. De
ledenadministratie is uitgebreid met een aantal mogelijkheden zodat afdelingen en leden zelf konden
registreren wie vrijwilliger was en daarbij een aantal specifieke kenmerken. Door de vervroeging van de
verkiezingsdatum werkte het nieuwe systeem niet optimaal. Er is een handboek vrijwilligersmanagement verstuurd naar alle afdelingen. De bijbehorende workshop is in het hele land gegeven.
Vrijwilligerscoördinatoren per regio: Tijdens de campagne zijn er per regio vrijwilligerscoördinatoren
aangesteld die de afdelingen hebben ondersteund. Voor hen was er een speciaal trainingsprogramma.
Daarnaast zijn afdelingen gestimuleerd zelf een vrijwilligerscoördinator aan te stellen. Er is een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers. Er is een vrijwilligers-belteam dat ondersteuning heeft
geboden en biedt aan verschillende afdelingen binnen de campagne en het partijbureau.

Vrijwilligersdag
Op 21 oktober 2006 heeft de PvdA een vrijwilligersdag georganiseerd. De doelstelling luidde:
'Vrijwilligers bedanken en vragen om weer mee te doen, nieuwe vrijwilligers mobiliseren. De dag is een
vliegwiel om te enthousiasmeren.' In de promotie vooraf aan het festival is veel aandacht besteed aan
de rol van vrijwilligers; dit heeft erkenning gegeven aan de vrijwilligers binnen de PvdA. Het programma bestond uit leuke enthousiaste activiteiten en er was veel ruimte voor bezoekers om met politici te
spreken. Het festival resulteerde echter niet in een aanwas van nieuwe vrijwilligers. Tevens was er een
lagere opkomst dan verwacht. Door het vervroegen van de verkiezing viel het festival in de hete cam-
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pagnefase waardoor campagnedoelstellingen leken te overheersen en de doelstelling met betrekking tot
het bedanken van de vrijwilligers op de dag zelf niet echt doorkwam.

Straten Generaal
Traditiegetrouw gaat de PvdA rondom Prinsjesdag de straat op om de PvdA-plannen met de burgers te
bespreken. Op zaterdag 22 september 2007 hebben ongeveer 120 PvdA-afdelingen zich aangesloten bij
de Straten Generaal (SG). Deze landelijke actie stond in het teken van de permanente campagne en is
door veel afdelingen aangegrepen om na het zomerreces het contact met de kiezer weer op te pakken.
Afdelingen konden gratis materiaal (flyer en gadget) bestellen. Tijdens de editie van dit jaar zijn ongeveer hetzelfde aantal afdelingen met veel enthousiasme de straat op gegaan als in 2006 (onder andere
8o% van de campagne-steden). Op veel drukbezochte plaatsen in de dorpen en steden kleurde de
straat rood door actieve vrijwilligers, bestuursleden, raadsleden, wethouders, Tweede en Eerste Kamerleden en bewindspersonen.

soPlusBeurs Utrecht
soPlusBeurs woensdag 20 tot en met zondag 24 september 2006
Van woensdag 20 tjm zondag 24 september werd de soPlusBeurs gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht.
De PvdA doet altijd mee aan deze beurs, door een PvdA-stand in te richten en door te participeren aan
het Maatschappelijk Plein. In de PvdA-stand was zoals ieder jaar een grote enthousiaste groep oudere
PvdA leden aanwezig, naast genodigde politici en medewerkers van het partijbureau. Zij gingen in
gesprek met de beursbezoeker, hielden een enquête over de toestand in bejaarden- en verpleeghuizen,
deelden PvdA-gadgets en Rode Kranten uit. Daarnaast werd in samenspraak met de werkgroep
soPlusBeurs (waarin de deelnemende politieke partijen het programma op het Maatschappelijk Plein
vormgeven) een tweetal debatten georganiseerd. Het Kenniscentrum organiseerde het door de PvdA
'getrokken' debat over de WMO, waaraan Eerste Kamerlid Kim Putters meedeed. Het debat stond
onder leiding van Ruben Maes. Verder was de PvdA betrokken bij het door de VVD georganiseerde
debat over Werk en Inkomen en was Jet Bussemaker namens de PvdA hierbij aanwezig. Op zaterdag 23
september 2006 werd een grote PvdA-presentatie gehouden, waarbij Wouter Bos geïnterviewd werd
door Catherine Keijl. Na afloop deelde Wouter Bos, samen met de deelnemers van de stand, rode rozen
uit aan de bezoekers.

soPlusBeurs 19 september tot en met zondag 23 september 2007
In 2007 vond de beurs plaats van woensdag 19 september tjm zondag 23 september. Het
Kenniscentrum organiseerde drie bijeenkomsten op de soPiusBeurs:
Woensdag 19 september 200J: Forum Burgerschap. Gasten: de Haagse PvdA-wethouder Rabin
Baldewsingh (wethouder Burgerschap), Joop Goedhart, voorzitter van de partijcommissie maatschappelijke participatie voor de VVD en Albert Kok, wethouder ouderenbeleid en integratie in Lelystad voor
de Christen Unie. Daarnaast was als 'expert uit het veld opbouwmederker Rob Steinebach aanwezig.
Onder leiding van Léonie Sazias. Vrijdag 21 september 2007 11.00- 11.30 uur: Staatssecretaris Jet
Bussemaker op de soPiusbeurs. Onder leiding van Michael Juffermans. Zondag 23 september 2007
11.00-12.30 uur: PvdA-presentatie: Paula Patricio ontmoet Jacques Tichelaar en Agnes Wolbert.
Daarnaast deden twee PvdA-Kamerleden mee aan debatten georganiseerd door andere partijen: Agnes
Wolbert zat in een forum over Wonen en Diederik Samsam in een forum over duurzaamheid.

Naar meer kiezerscontact
De vraag vanuit de afdelingen naar methodieken om meer persoonlijk contact met de kiezers te krijgen
groeide in 2006. Naast de mediacampagne zijn steeds meer afdelingen op zoek naar het contact met
de kiezers op straat en langs de deuren. Speciaal voor deze afdelingen is door de afdeling Opleiding en
Partijorganisatie een workshop ontwikkeld over canvassen op straat, op de markt en langs de deuren.
Deze workshops zijn door de medewerkers van de regionale steunpunten in de regio's georganiseerd,
vaak aansluitend aan een grote canvasactie langs de deuren. In het contact met de kiezers is ook
getracht om dit contact te registreren en zo mogelijk mensen te vragen of men informatie van de PvdA
zou willen ontvangen, of misschien wellid zou willen worden. In de campagneperiode van de gemeenteraad werd nog een uitgebreid formulier gebruikt. In de zomer is dit ontwikkeld tot het meer handzame zogenaamde DKC-kaartje (Direct Kiezers Contact). Deze kaart, die onder alle afdelingen in grote
aantallen (10o.ooo stuks) is verspreid en te downloaden is via de website in combinatie met de workshops in de regio's, resulteerde in een toenemend contact met de kiezers lang de deuren. Deze DKCkaart vormde ook een aanvulling op het uitdelen van de M RoS-boekjes, die het contact met de kiezer
langer en intensiever maakte.
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De nationale carrièrebeurs
Op 3 en 4 maart 2006 had de PvdA een kraampje op de Nationale carrièrebeurs in de Amsterdamse
RAl. Op deze beurs, die door duizenden jonge studenten bezocht werd, waren veel kleine en grote
bedrijven, ondernemingen, maar ook onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen vertegenwoordigd.
Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen was dit een uitgelezen plek om jongeren erop attent te
maken dat de PvdA niet alleen een partij is waarop zij zouden kunnen stemmen, maar ook een 'bedrijf'
is waar zij mogelijk een werkgever in zouden kunnen zien.

Herdenkingfebruaristaking
leder jaar op 25 februari herdenkt het comité Herdenkt de februaristaking het feit dat in 1941 in
Amsterdam arbeiders in staking gingen uit protest tegen de jodenvervolging, De Partij van de Arbeid
ondersteunt dit comité, financieel maar ook door deelname aan het defilé. In 2006 vertegenwoordigde
partijbestuurslid Arnold Jonk de PvdA, in 2007 was partijbestuurslid Marie Louise van Kleef aanwezig.

Wake Schipholbrand
Op 17 november 2005 vond een wake plaats naar aanleiding van de brand op Schiphol Oost. De brand
woedde op donderdag 27 oktober 2005; daarbij kwamen elf gedetineerde illegalen om het leven. De
wake werd bijgewoond door een aantal leden van het partijbestuur.

Huuractie woonbond 8 april 2006
Zaterdag 8 april 2006 werd gedemonstreerd voor een ander, beter en rechtvaardiger huurbeleid. De
PvdA verzette zich zo tegen de plannen van minister Dekker om de huren te liberaliseren. Deze hielden
in dat per 1 juli 2006 de huur van 25 procent van de huurwoningen werd vrijgegeven en nieuwe huurders na 2009 geen wettelijke bescherming tegen extreme huurverhoging zouden krijgen. De manifestatie 'Houd huren betaalbaar' begon om 13.00 op de Dam in Amsterdam. De PvdA was aanwezig.
Leden en belangstellenden konden ballonnen en folders ophalen.

Ordening archief IISG
Het IISG heeft de archieven van de Partij van de Arbeid en de Rooie Vrouwen opnieuw geordend en
beschreven. De nieuwe inventarissen zijn gepubliceerd op de website van het IISG. Het archief is openbaar via de normale regels van het IISG voor stukken ouder dan 20 jaar. Dit is de termijn die ook staat
in de Archiefwet voor overheidsarchieven.
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DE PVDA ALS IDEEËNPARTIJ

Projectgroep wonen
Vanaf oktober 2004 ging de projectgroep Wonen aan het werk met het formuleren van een nieuwe visie
op het terrein van wonen. De projectgroep heeft in oktober 2005 haar rapport aan het partijbestuur aangeboden. Joris Hoekstra (onderzoeker Onderzoeksinstituut OTB f TU Delft) heeft de werkgroep als projectsecretaris ondersteund en het grootste deel van de rapportage opgesteld.

Toekomst van de publieke sector
In februari 2005 heeft het partijbestuur de PvdA-projectgroep "De toekomst van de publieke sector"
ingesteld. De projectgroep had als opdracht: het ontwikkelen en het bevorderen van debat over onderscheidende sociaaldemocratische uitgangspunten en strategieën ter verbetering van de kwaliteit van de
publieke sector. De projectgroep presenteerde op woensdag 31 mei 2006 het rapport 'Om de kwaliteit
van de publieke dienstverlening en publieke sector'. Hierin pleit zij voor een brede publieke sector waarin ook de middenklasse zich thuis voelt, met een hoog basisniveau en de menselijke maat als leidend
beginsel. Het rapport vormt de basis voor een verdere discussie. Dit rapport is het laatste rapport in de
serie Brandende Kwesties naar aanleiding van het rapport van de commissie-De Boer getiteld 'De kaasstolp aan diggelen' uit 2002. In dit rapport werd een aantal fundamentele dilemma's genoemd waarover de PvdA zich, gezien de inhoudelijke vernieuwing, zou moeten buigen. Het partijbestuur van de
PvdA was van mening dat het rapport een mooie basis legt voor verdere discussie in de partij. Met het
verkiezingsprogramma voor 2007-2011 in het vooruitzicht diende het rapport -samen met de discussie
in de partij die erop volgt- als bouwsteen voor het verkiezingsprogramma.
In de commissie hadden zitting: Jouke de Vries, Anja Brink, Ferd Crone, Marijke Linthorst, Pauline
Meurs, Jacques Tichelaar, Margo Trappenburg en Kutsal Yesilkagit.

Projectgroep modernisering van de verzorgingsstaat
In maart 2005 werd de projectgroep "Modernisering van de verzorgingsstaat" door het partijbestuur
ingesteld. De projectgroep bestond uit: Han Noten (voorzitter), Jan Bugter, Jet Bussemaker, Hans
Kamps, Kees van Kersbergen, Trudie Knijn, Arie Kraaijeveld, Paul Tang, Elia Vogelaar, Jan van Zijl.
Secretaris van de projectgroep was Roland Kip. Vanuit het partijbureau verzorgde Michael Juffermans
de ondersteuning.
De opdracht aan de projectgroep luidde: het- in grote lijnen - ontwikkelen van en het bevorderen van
debat over een onderscheidende visie van de PvdA op het in onderlinge samenhang versterken van de
economie en het betaalbaar en solidair houden van de collectieve sector. Het moet hierbij vooral gaan
om:
analytisch relevante context: verandering bevolkingssamenstelling, vergrijzing, armoede, internationale vergelijkingen, arbeidsproductiviteit en concurrentiekracht.
het stelsel van sociale zekerheid in brede zin: toekomst werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen.
de rol van de sociale partners, toekomst poldermodel, inkomenspolitiek, belastingstelsel en solidariteit.
individualisering versus huishoudens, jong versus oud, rijk versus arm, intern versus extern.
Het Kenniscentrum organiseerde als input voor de commissie op 1 mei 2005 een discussiebijeenkomst
in Nijmegen en coördineerde de weblog op de website van de PvdA. Ook organiseerde het
Kenniscentrum tijdens het Kennisfestival een bijeenkomst met Bert de Vries, Hans Kamps en Paul
Kalma over de toekomst van de verzorgingsstaat. Op 6 december 2005 werd het rapport van de projectgroep getiteld "De wet van de Wederkerigheid" gepresenteerd in Nieuwspoort in Den Haag.
Ten behoeve van de projectgroep "Modernisering van de verzorgingsstaat" en uit interesse wat er op
dit terrein gaande was bij onze oosterburen organiseerde het Kenniscentrum van de PvdA samen met
het Internationaal secretariaat van donderdagochtend 6 april tot en met zondag 9 april 2006 een uitwisseling met onze zusterpartij de SPD in Duitsland. Deze uitwisseling stond in het teken van het
thema 'De herziening van de verzorgingsstaat'. Met een breed samengestelde groep partijgenoten (20
personen) werd naar Berlijn afgereisd. Inzicht in de Duitse situatie was met name zeer nuttig met het
oog op het verkiezingsprogramma en de komende Tweede Kamerverkiezingen in 2007. De activiteiten
bestonden uit:
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Discussie met SPD-deskundigen op het brede terrein van de verzorgingsstaat
Bezoek aan een ziekenhuis dat is geprivatiseerd en deel uitmaakt van een grotere (bekende) keten
van ziekenhuizen.
Discussie met SPD-deskundigen rondom gezondheidsbeleid.
Bezoek aan kinderdagverblijf met aansluitend discussie met SPD-deskundigen.
Ontvangst door deelraadburgemeester van Neuköln (wijk met grootste sociale problemen).
Discussie met SPD -parlementsleden over integratie.
Discussie met SPD-deskundigen over werk boven inkomen.
Discussie met SPD-deskundigen over vergrijzing en gevolgen (zie o.a discussie over pensioenen
in Duitsland).
Discussie met Prof. Dr. Wolfgang Merkel (Wissenschaftszentrum Berlin).
De delegatie bestond uit:
Marije Laffeber (Internationaal secretaris), Jet Bussemaker (Tweede
Kamerlid), Mariëtte Hamer (Tweede Kamerlid), Elia Kalsbeek (Tweede Kamerlid), Ton Doesburg (Eerste
Kamerlid en directeur Nuon Duitsland), Kim Putters (Eerste Kamerlid) Jan van Zijl (voormalig Tweede
Kamerlid, voorzitter Raad voor Werk en Inkomen), Michael Juffermans (Hoofd Kenniscentrum van de
PvdA), René Cuperus (Senior beleidsmedewerker Wiardi Beekman Stichting), Marie-Louise van Kleef
(Wethouder Utrecht, lid partijbestuur), Duco Adema (Deelraadsvoorzitter Zuider-AmstelfAmsterdam),
Wieher Pattje (voormalig wethouder Groningen), Friso de Zeeuw (voormalig lid Provinciale Staten
Noord-Holland), Rineke Klijnsma (Academisch Ziekenhuis Groningen), Berent Daan (Hoofd
Communicatie PvdA), Robert Tans (beleidsmedewerker Tweede Kamer), Angelina Scalzo
(Beleidsmedewerker Kenniscentrum van de PvdA), Serv Vinders (Netwerk Kinderopvang) en Floris
Beemster (Beleidsmedewerker Internationaal secretariaat).
Voor de zomer 2006 organiseerde de afdeling O&P 14 regiobijeenkomsten met Kamerleden en partijbestuursleden over het rapport. Het Kenniscentrum van de PvdA zorgde ervoor dat leden van de projectgroep "Modernisering van de verzorgingsstaat" bij de discussies aanwezig waren en leverde stellingen voor de discussie.

Projectgroep Nationale en internationale veiligheid
De projectgroep had sinds 26 april 2005 een aantal besloten vergaderingen belegd om te werken aan
de volgende opdracht: het ontwikkelen en het bevorderen van debat over een nieuwe buitenlanddoctrine voor de PvdA, die in ieder geval omvat:
een analyse van de (consequenties van) toenemende vervlechting van binnenlandse en buitenlandse veiligheidskwesties, bijvoorbeeld ten gevolge van internationale drugssmokkel, internationaal
terrorisme (vooral het islamisme), migratietendensen en nucleaire proliferatie.
een normstellend kader voor nut, noodzaak en toelaatbaarheid van militaire interventies door de
internationale gemeenschap, inclusief een globale evaluatie van enkele grote recente interventies
(vooral voormalig Joegoslavië, Afghanistan en Irak).
De commissie bestond uit: Nico Schrijver (voorzitter), Jos de Beus, Monica den Boer, Geske Dijkstra,
Jan Gruiters, Bert Koenders, Tineke Mulder, Frans Timmermans, Jan Marinus Wiersma, Aleid Wolfsen.
Adviserende leden: Max van der Stoel, Paul Adriaanse, Anne Graumans.
Donderdag 1 december 2005 presenteerde de PvdA het rapport "Vreedzaam Veilig: een sociaaldemocratische internationale koers in een veranderende wereld". De PvdA-projectgroep Internationale vrede
en veiligheid wilde hiermee de beginselen herdefiniëren waarop de PvdA haar buitenlandse politiek
baseert. Het Kenniscentrum begeleidde de commissie bij haar werkzaamheden. Op het Kennisfestival
van 12 november 2005 werden de grote lijnen van het rapport besproken. In navolging van de verschijning van het rapport organiseerde het Kenniscentrum een debat op de Afrikadag in april 2006 over de
rechtvaardigheid van militair ingrijpen, met onder andere Linda Polman (journalist en werkzaam
geweest in o.a. Sierra Leone, Somalië en Rwanda), Jan-Marinus Wiersma (lid van het Europees
Parlement namens de PvdA en lid projectgroep Vreedzaam Veilig), Anne Tjepkema (Kolonel b.d. en
werkzaam bij de Nederlandse Defensie Academie en sinds 2005 adviseur van de missie van de
Afrikaanse Unie in Darfur).

Projecten Kenniscentrum

Inleiding
Het Kenniscentrum wil een bijdrage leveren aan de PvdA als ideeënpartij en een belangrijke spil zijn van
alle thematisch georganiseerde activiteiten vanuit het partijbureau. Dat kan door zelf activiteiten en bijeenkomsten te organiseren, maar ook door betrokkenheid bij projecten van anderen of door het orga-
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niseren van inhoudelijke input. Een aantal zaken stonden in de periode 1 oktober 2005 tot en met 6
oktober 2007 centraal: de diverse projectgroepen Brandende Kwesties (rapporten verschenen in 2005),
de realisatie van het verkiezingsprogramma en diverse verkiezingscampagnes. Daarnaast organiseerde
het Kenniscentrum op diverse terreinen debatten en activiteiten voor de leden. Een compleet overzicht
staat in het activiteitenverslag. In dit beleidsverslag staan de belangrijkste projecten en de grote debatten.

Project Dierenwelzijn
Juni 2005- december 2005
Ondersteuning van de Tweede Kamerfractie voor een boekje over dierenwelzijn, inclusief een tienpunten plan. Het Kenniscentrum organiseerde een fotoactie ter ondersteuning van het importverbod op
zeehondenbont, honden- en kattenbont en het afschaffen van pelsdierfokkerijen in Nederland en hielp
mee aan de organisatie van diverse werkbezoeken voor joanneke Kruijsen en Harm Evert Waalkens en
lokale politici aan nertsenfokkerijen en modehuizen.

Kennisfestivalvan de PvdA
Op zaterdag 12 november 2005 organiseerde het Kenniscentrum het Kennisfestival 2005: 'Burgerzaken'
in Leiden. In totaal waren er meer dan 40 debatten, vraaggesprekken en lezingen, 170 sprekers en meer
dan 700 deelnemers. Er werd gesproken over globalisering, over de verzorgingsstaat, vrouwenhandel,
over de toekomst van de publieke sector, de grenzen van Europa en over kunst en cultuur.

'Wouter Ontmoet': een debatserie rondom Wouter Bos
In het najaar van 2005 en het voorjaar van 2006 heeft het Kenniscentrum in totaal zes 'Wouter
Ontmoet'-sessies georganiseerd. Wouter Bos ging bij deze sessies in gesprek met professionals uit
diverse sectoren, achtereenvolgens met kunstenaars, professionals werkzaam bij de GGZ, leerkrachten
van het VM BO, topvertegenwoordigers van bedrijfsleven, sociale partners en economen, medewerkers
en directie van de Publieke Omroep en een speciale sessie met enkel vrouwen (over emancipatie). Deze
sessie waren er op gericht om de band tussen de politiek leider van de PvdA en de professionals te versterken.

Oppositie op schrift
In 2004 en 2005 organiseerde het Kenniscentrum van de PvdA van de PvdA iedere maand een debat
over een actueel onderwerp. Heel veel onderwerpen zijn tijdens de verschillende oppositiedebatten
besproken (zie activiteiten verslag). Zeker gezien de opmaat naar het verkiezingsprogramma vond het
Kenniscentrum van de PvdA het belangrijk om die onderwerpen nog eens de revue te laten passeren en
om verschillende gedachten van partijgenoten en critici eens naast elkaar te leggen. Het boek
"Oppositie" werd begin 2006 aan partijgenoten uitgedeeld tijdens de diverse partijbijeenkomsten in het
land.

Verkiezingsprogramma commissie 'ldeeëntrein'
Het Kenniscentrum van de PvdA van de PvdA organiseerde ter ondersteuning van de verkiezingsprogrammacommissie vier grote bijeenkomsten (ldeeëntreinen) in het land. Elke ideeëntrein had een
bepaald thema, te weten sterk&sociaal, milieu&energie, internationale samenwerking en onderwijs. Per
bijeenkomst werden vier mini-debatten georganiseerd van drie kwartier, twee huiskamergesprekken en
een ideeënuitwisseling in de vorm van een speed-date ronde. Het geheel had een festivalachtige sfeer
met sterke betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, PvdA politici en leden van de verkiezingsprogrammacommissie, belangstellenden en natuurlijk PvdA-leden.
Het schema van de ideeëntrein zag er als volgt uit:
8 juni 2006, 19-30- 22.00 uur, Groningen, Sterk & Sociaal
10 juni 2006, 13.00- 16.oo uur, Rotterdam, Milieu & Energie
15 juni 2006, 19.30- 22.00 uur, Amsterdam, Internationale Samenwerking
24 juni 2006, 13.00- 16.oo uur, Eindhoven, Onderwijs

Bijeenkomst 50 dagen in het kabinet
Het nieuwe kabinet reserveerde honderd dagen om met de samenleving te praten. Halverwege die termijn, op dinsdag 17 april 2007, gingen de PvdA-ministers het gesprek aan met PvdA-leden en geïnteresseerden in het Scheltemacomplex te Leiden. Tijdens dit 'Vijftig dagen later' debat konden ideeën,
problemen en oplossingen worden voorgelegd aan de nieuwe PvdA-ministers Elia Vogelaar (Wonen,
Wijken en Integratie), Jacqueline Cramer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieu), Ronald
Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), en Sharon Dijksma (Staatssecretaris Onderwijs Cultuur
en Wetenschap). Via internet waren alle leden gevraagd om vragen in te sturen.
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Project Ecowatchers Denktank VROM
Minister Cramer van Ruimtelijke Ordening en Milieu wilde graag een 'vriendenclub' van verschillend
pluimage die met haar meedenkt en samen met haar zoekt naar onconventionele oplossingen op het
gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Uit de PvdA-achterban werden zestig mensen geselecteerd,
afkomstig uit alle provincies en onderverdeeld op leeftijd (twintig jongeren, twintig 'gezinnensfeer',
twintig oudere generatie). Maandelijkse krijgen zij van de minister een vragenlijst toegestuurd.

Bijeenkomsten voorafgaand het formatiecongres
Tussen 9 en 15 februari 2007 zijn in het hele land bijeenkomsten georganiseerd waarbij leden de gelegenheid kregen om mee te praten over het regeerakkoord. Daarbij was, indien mogelijk, een Tweede
Kamerlid aanwezig zijn om het akkoord toe te lichten. Ook was een lid van het partijbestuur aanwezig
om de discussie te volgen. De uitkomsten van de discussie nam het partijbestuur mee in zijn advies
aan het PvdA-congres. Op 17 februari sprak het congres zich uit over deelname van de PvdA aan de
regering.

Symposium Ed van Thijn
Op 29 mei 2007 verliet Ed van Thijn na 45 jaar de actieve Nederlandse politiek. Een indrukwekkende
carrière die in 1962 begon als gemeenteraadslid en later fractievoorzitter in Amsterdam. Vervolgens
werd hij Tweede Kamerlid, waarvan een aantal jaar als fractievoorzitter, informateur, tweemaal minister
van Binnenlandse Zaken, Burgemeester van Amsterdam en lid van de Eerste Kamer. De Partij van de
Arbeid heeft veel waardering voor de wijze waarop Ed van Thijn zich heeft ingezet voor de sociaaldemocratie en de publieke zaak. Daarom wilde het partijbestuur het afscheid niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Op vrijdagmiddag 26 oktober 2007 was er vanaf 14.30 uur een afscheidssymposium onder de titel
'Passie voor politiek' in de Koepelkerk bij het Renaissance hotel Amsterdam. Aansluitend was er onder
het genot van een hapje en een drankje de gelegenheid Ed van Thijn de hand te schudden.
Professor Dorien Pessers hield een referaat over het thema Voorbeeld (ig?) Nederland. Na het referaat
volgde een discussie over dit onderwerp tussen Klaas de Vries, Eduard Nazarski, Fleur Jurgens, Ruud
Lubbers en Ahmed Marcouch. Daarnaast waren er bijdragen van Max van Weezel, Geert Mak en Huub
Stapel. De middag stond onder leiding van )eitje van Nieuwenhoven. Aan het slot van de bijeenkomst
werd aan Ed van Thijn door partijvoorzitter Lilianne Plournen de 'Gouden speld van verdienste' uitgereikt.

Den Uyllezing
De Den Uyl-lezing vindt eenmaal per jaar plaats en wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid
van de onafhankelijke Stichting 'Dr J.M. den Uyl-lezing'. De Den Uyl-lezing begeeft zich in de keuze van
spreker en onderwerp op het snijvlak van politiek, cultuur en wetenschap. Er wordt een interdisciplinaire inslag benadrukt, zodat over de grenzen van hetzij de politiek, de economie of de cultuur heengekeken wordt. Voor het uitspreken van de lezing worden vooraanstaande personen uit het culturele, wetenschappelijke of politieke leven gevraagd, van wie een diepgravende en creatieve inbreng verwacht wordt.
Van de lezing kan een impuls uitgaan voor het progressieve denken over de (internationale) samenleving. De lezing in 2005 was op maandag 19 december en werd in het Engels uitgesproken door Avishai
Margalit en droeg als titel: 'A Crisis ofSolidarity'.
De lezing in 2006 was op maandag 18 december en werd uitgesproken door Margo Trappenburg en
droeg als titel: 'De ethiek van de publieke sector'.
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PVDA

INTERNATIONAAL

De PvdA is een partij met een lange traditie in internationale samenwerking en maakt als vereniging
deel uit van een groot Europees en internationaal netwerk van sociaaldemocratische partijen. Een door
het PvdA congres gekozen Internationaal secretaris is lid van het partijbestuur. De Internationaal secretaris beheert de portefeuilles Europese Zaken en Internationaal en is naast de partijvoorzitter het enige
full-time bezoldigde lid van het partijbestuur. Tijdens het partijcongres in december 2005 werd Marije
Laffeber herkozen als Internationaal secretaris.
Gedurende de maanden december 2006 tjm maart 2007 werden de taken van de Internationaal secretaris wegens zwangerschapsverlof waargenomen. Na het opstappen van het partijbestuur in april 2007
werden Marije Laffeberen Siepie de Jong gevraagd om zitting te nemen in het interim bestuur.
De Internationaal secretaris moet ervoor zorgen dat de PvdA volop meedoet in debatten over buitenlands beleid. Niet alleen in Nederland, maar ook in internationale sociaal-democratische netwerken als
de Partij van Europese Socialisten (PES) en de Socialistische Internationale (SI). Marije Laffeber heeft
de afgelopen periode fors geïnvesteerd in de internationale netwerken van de PvdA. Er werden uitwisselingen met zusterpartijen georganiseerd, zij sprak op tal van internationale bijeenkomsten en op hun
beurt namen vertegenwoordigers van zusterpartijen ook in 2006 en 2007 deel aan PvdA activiteiten in
Nederland. Onder hen SPD partijleider Kurt Beek, partijleider van de Deense Sociaaldemocraten Helle
Thorning Schmidt en PES voorzitter Poul Nyrup Rasmussen.
Vanuit het partijbestuur initieert, organiseert en stimuleert de Internationaal secretaris het politiek
inhoudelijke debat in de partij op het terrein van Europa en internationaal beleid. In de periode oktober
2005- oktober 2007 was zij onder meer betrokken bij de totstandkoming van de PvdA-notitie geschreven onder leiding van Bert Koenders over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking 'Een goede ontwikkeling'. Ook organiseerde het Internationaal secretariaat debatten met leden, fracties, PvdA neven
en maatschappelijke organisaties. In de periode 2006 - 2007 onder meer over: de toekomst van de
Europese Unie, de missie naar Uruzgan, mensenrechten en democratie in Birma, Iran, Zimbabwe, de
politieke situatie in het Midden-Oosten en ontwikkeling en armoedebestrijding in Afrika.
De Internationaal secretaris is vanuit het partijbestuur qq lid van de besturen van de Evert Vermeer
Stichting en de Alfred Mozer Stichting.

Partij van Europese Socialisten (PES)
Binnen de Partij van Europese Socialisten wordt samengewerkt door sociaal-democratische partijen uit
de EU-lidstaten.

PES-Coördinatie
Eens in de twee maanden organiseert de PES haar coördinatiebijeenkomst in Brussel. Tijdens deze bijeenkomsten worden organisatorische zaken tussen afgestemd en wordt de PES presidency (bestuur)
agenda voorbereid. In de periode oktober 2005- oktober 2007 nam de PvdA aan alle coördinatie overleggen deel.

PES-Presidium
Alle PES lidpartijen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de PES, het PES presidium. Het presidium vergadert gemiddeld eens in de twee maanden in Brussel. Tot april 2006 vertegenwoordigde
Miehiel van Hulten de PvdA in het PES presidium. In april 2006 werd hij opgevolgd door Marije
Laffeber.

PES conferentie Multiculturele Samenleving- Amsterdam
De Partij van Europese Socialisten (PES) organiseerde in samenwerking met het Internationaal secretariaat van de PvdA op 7 oktober 2005 in Amsterdam de PES expert conferentie over 'de uitdagingen
van de multiculturele samenleving in Europa'. Aan de conferentie werd deelgenomen door ministers,
door woordvoerders op het terrein van integratie en immigratie uit verschillende EU landen, door
wetenschappers en door vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Wouter Bos opende
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de conferentie. Ook alle door het congres gekozen leden van de PES delegatie waren uitgenodigd deel
te nemen aan deze conferentie in Amsterdam.

PES rapport 'New Social Europe'
De PES organiseerde in 2006 een tiental bijeenkomsten in het kader van het "New Social Europe" project. Dit discussietraject resulteerde in de samenstelling van het PES Rapport 'a new social Europe' door
Jacques Delors en Paul Nyrup Rasmussen.
Dit thema was onderverdeeld in drie deelthema's: Active Society; lnclusive Society; en European
Dimension. Er zijn in dit kader 9 bijeenkomsten geweest waaraan PvdA'ers hebben bijgedragen, onder
wie Frans Timmermans, Ferd Crone, jet Bussemaker en Marije Laffeber.
Het slot van dit traject vormde de presentatie van het rapport 'A new social Europe'door Jacques Delors
en Paul Nyrup Rasmussen en de aanbieding hiervan aan landelijke partijbesturen van PES lidpartijen.
Aan deze slotconferentie in Parijs in september 2006 werd deelgenomen door de Internationaal secretaris.
Overige PES activiteiten waaraan werd deelgenomen waren:
Deelname aan de missie van de PES high level Group naar Turkije in oktober 2006, de PES Balkan conferentie in Belgrado in mei 2007 en de fact finding missies van de commissie diversiteit ter voorbereiding van het PES manifest.

PES wamen
PES-women is de vrouwenorganisatie van de PES, waarin de vrouwenorganisaties en vrouwennetwerken van de PES-Iidpartijen zijn vertegenwoordigd. De PvdA is lid van het bestuur van de PES women.
Saskia Duives werd tijdens het PES women congres in december 2006 herkozen. Zij wordt bij haar
werkzaamheden voor de PES-women gefaciliteerd door het Internationaal secretariaat.
In 2006 werd onder meer door een PvdA delegatie deelgenomen aan de PES-women conferentie over
de positie van migranten vrouwen in Kopenhagen. In juni 2007 hield de PES women haar conferentie
over kinderopvang in Berlijn. In 2007 was het PES wo men bestuurslid betrokken bij diverse activiteiten
in het kader van de PES Women childcare campagne, die in december 2007 werd afgesloten middels
het aanbieden van de resultaten aan Eurocommissaris Spidla. Ook zette zij zich in voor de PES campagne voor gelijke beloning voor gelijke arbeid.

ESOJLAO internationaal
De ESO is de Europese Senioren Organisatie gelieerd aan de Partij van Europese Socialisten. In de ESO
zijn de ouderenorganisaties en senioren werkgroepen van de PES-Iidpartijen vertegenwoordigd. Vanuit
de PvdA is de Landelijke Ouderen Werkgroep (LAO) actiefbinnen de ESO. jenny Ytsma, lid van de LAO,
is namens de PvdA vice-voorzitter in het ESO-bestuur. Zij wordt bij haar werkzaamheden voor de PESwomen gefaciliteerd door het Internationaal secretariaat.
In 2006 werd door een PvdA delegatie deelgenomen aan het ESO seminar in Praag over de 'positie van
ouderen in de samenleving'. In 2007 namen PvdA delegaties deel aan de ESO conferentie 'Save Our
Social Europe' in Berlijn en aan het ESO seminar 'Health prevention and minimum wage' in Kroatië.
Socialist International (SI)
De PvdA is sinds 1946lid van de Socialist International. De SI telt ruim 140 sociaal democratische, socialistische en Iabour lidpartijen in meer dan 100 landen. Belangrijk doel van de SI is het bevorderen van
internationale solidariteit, het uitwisselen van informatie en het innemen van gezamenlijke politieke
standpunten. Partners van de SI zijn de Verenigde Naties en de International cooperation of FreeTrade
Unions. De Internationaal secretaris onderhoudt de contacten met de SI en vertegenwoordigt de PvdA
tijdens SI activiteiten.

SI Presidium
Tijdens het SI congres in oktober 2003 is jeltje van Nieuwenhoven namens de PvdA gekozen als vicevoorzitter in het bestuur van Socialist International. In 2006 en 2007 woonde zij de SI presidium vergaderingen bij. De SI vice-voorzitter wordt bij haar werkzaamheden voor de SI ondersteund door het
I nternationaa I secretariaat.

SI Councils
De SI organiseerde in 2006 tweemaal een algemene ledenvergadering (council). Hieraan gekoppeld

52

BELEIDSVERSLAC

vonden twee SI bestuursvergaderingen plaats. Aan de SI council in Athene in januari 2006 over het
thema 'peace, solidarity among people, across cultures' werd deelgenomen door )eitje van
Nieuwenhoven, PvdA voorzitter Miehiel van Hulten en Marije Laffeber. Aan de SI council in november
werd deelgenomen door )eitje van Nieuwenhoven. Deze tweede council werd op uitnodiging van de
Chileense president Michelle Bachelet georganiseerd in Santiago de Chili. Op de agenda stonden de
thema's 'Governance, energy and elimate change, new horizons for peace'. Van Nieuwenhoven verzorgde een key-note speech.
In 2007 organiseerde de SI eenmaal een algemene ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst stond
de politieke situatie in het Midden-Oosten Centraal: 'Werking for global peace and stability in a world
of conflicts without borders'. Tijdens deze council in Genève werd onder meer gesproken door president Abbas, vertegenwoordigers van de Israëlische lidpartijen van de SI en door president Talibani.
)eitje van Nieuwenhoven en Marije Laffeber vertegenwoordigden de PvdA tijdens deze bijeenkomst.

Ethics committee
Tijdens het laatste SI congres werd een gedragscode voor lidpartijen aangenomen, de ethical charter.
Hieruit voortvloeiend is tijdens de SI council in februari 2004 de SI ethics committee ingesteld, die zich
onder meer richt op de invoering van de gedragscode en op de beoordeling van de lidmaatschapsaanvragen van nieuwe partijen en de wijziging van lidmaatschapsstatus van bestaande SI lidpartijen. Deze
commissie bestaat uit 15 leden. Marije Laffeber is lid van het ethics committee. Deze commissie kwam
in 2006 en 2007 voorafgaand aan de councils bijeen.

PlldA deelname aan SI waarnemers missie Palestijnse IJerkiezingen
Op 25 januari 2006 werden verkiezingen gehouden in de Palestijnse gebieden. De Socialist
International organiseerde een internationale waarnemersmissie. Namens de PvdA nam Max
Wieselmann deel aan deze missie.

Socialist International Women (SIW)
Socialist International Women is de vrouwenorganisatie, die is gelieerd aan de SI. SIW is een zelfstandige organisatie, waarbij sociaaldemocratische, socialistische en labourpartijen uit meer dan 100 landen zijn aangesloten. SIW richt zich op de verbetering van de positie van vrouwen en op emancipatievraagstukken. Marlène Haas is sinds 1997 secretaris-generaal van SIW namens de PvdA. Zij werd tijdens het SIW congres in 2003 herkozen.
In 2006 organiseerde SIW twee algemene ledenvergaderingen (bureau meetings), waaraan werd deelgenomen door de PvdA. In januari in Athene over het onderwerp 'Women promoting universa! values
in a world of different cultural' en in november in Santiago de Chili over het onderwerp 'Women leading
Governability and Development in Latin America and the Caribbean'.
In september 2007 vierde SIW haar 100 jarig bestaan met een internationale vrouwenconferentie in
Stuttgart, de stad waar SIW 100 jaar geleden werd opgericht door Rosa Luxemburg. Aan deze conferentie werd deelgenomen door een PvdA vertegenwoordiging.

Internationale partijdelegatiesfvertegenwoordigingen
Het onderhouden van de bilaterale contacten met zusterpartijen is een van de dagelijkse activiteiten
van het Internationaal secretariaat. Veel van de contacten verlopen via e-mail en telefoon, maar uiteraard ook middels de ontvangst van vertegenwoordigers van zusterpartijen en internationale organisaties in Nederland en het organiseren van bilaterale bijeenkomsten en het bezoeken van congressen buiten Nederland.

Congressen zusterpartijen
In de periode oktober 2005 tjm oktober 2007 nam de PvdA op uitnodiging van zusterpartijen deel aan
de volgende congressen:
2006: SPD congres Duitsland; congres SDSM Macedonië; congres LSDP, zusterpartij in Litouwen; SPÖ
congres, zusterpartij in Oostenrijk; Labour congres, zusterpartij in Groot- Brittannië
200T SAP congres, zusterpartij in Zweden; MszP congres, zusterpartij in Hongarije; congres Noorse
Arbeiders Partij; congres DS Italië; congres zusterpartij in Tsjechië; congres Sociaal-Democratische zusterpartij in Estland; congres ter ere van partijleiders wisseling Labour Party Groot- Brittannië, congres
socialdemocraterne Denemarken; congres Labour Party Groot- Brittannië; congres SPDDuitsland

OVI:.R DE PERIOOt

200~

2007

53

Programma voor Internationale gasten tijdens PvdA congressen
Tijdens het PvdA congres in december 2005 organiseerde het Internationaal secretariaat een bezoekersprogramma. Hieraan werd deelgenomen door 30 internationale vertegenwoordigers van zusterpartijen
en vertegenwoordigers van ambassades in Nederland. Tijdens het PvdA congres in Rotterdam op 30
september en 1 oktober 2006 organiseerde het Internationaal secretariaat een bezoekersprogramma.
Naast de internationale hoofdgast, Helle Thorning-Schmidt, partijleider van de Deense
Socialdemokraterne, namen meer dan 50 internationale vertegenwoordigers deel.

Discussie binnen de partij
Een van de speerpunten van het Internationaal secretariaat in de periode 2005- 2007 vormde het leveren van een actieve bijdrage aan de verbreding van het internationale debat binnen de partij door meer
leden te betrekken. Onder meer door middel van het initiëren, organiseren, het mede-organiseren en
faciliteren van debatten en activiteiten voor leden en belangstellenden van de PvdA over internationale
thema's. Zoveel mogelijk werd hiervoor samenwerking gezocht met enthousiaste leden, PvdA afdelingen, de regio coördinatie, het Kenniscentrum, de Alfred Mozer Stichting, de Evert Vermeer Stichting,
het I MD, de Wiardi Beekman Stichting, de Jonge Socialisten, het MEV, het PVN, de LAO, de PES delegatie, ACEPof andere gremia, zoals de Tweede Kamerfractie en de Eurodelegatie. Tussen oktober 2005
en oktober 2007 werd door het Internationaal secretariaat een bijdrage geleverd aan diverse ledenbijeenkomsten in verschillende delen van het land.
1.

Europa

De Nederlandse kiezer zei 'nee' tegen het Europees grondwettelijk verdrag tijdens het referendum. Ook
het merendeel van de PvdA kiezers stemde 'nee' op 1 juni 2005. Geen uitslag om zomaar aan voorbij
te gaan. Daarom stelde het PvdA partijbestuur daags na het referendum een commissie in, die in de
zomer van 2005 werkte aan het opstellen van een discussienotitie over Europa. Deze notitie 'Europa
vertrouwen herwinnen' werd gepresenteerd op 13 oktober 2005. De maanden daarna is hierover met
leden en belangstellenden gesproken tijdens bijeenkomsten en via een discussieforum op het internet.
Tijdens het PvdA congres op 9 en 10 december 2005 werd de motie Europa aangenomen. Het internationaal secretariaat gaf uitvoering aan deze motie door de volgende debatten en activiteiten te organiseren:
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a.

Europa, vertrouwen herwinnen- PvdA dicussion paper on Europe
Deelsessie over de discussienotitie, tijdens het congres in Utrecht

b.

Europa, vertrouwen herwinnen - The future of Europe
Op 6 oktober 2005 kregen partijleden en belangstellenden alvast een voorproefje op de discussienotitie. In samenwerking met de Partij van Europese Socialisten organiseerden op 6 oktober het
debat 'The future of Europe' in Felix Meritus in Amsterdam. Met medewerking van de ACEP, de
gewestgroep Europa Zuid-Holland en de PvdA Amsterdam. Ruim 100 PvdA leden en belangstellenden namen deel aan deze discussie bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst in Felix Merites was
het aangaan van een open discussie over Europa. Centrale vraag: welke rol kan de sociaal-democratie spelen ten aanzien van de toekomst van Europa.

c.

Europa, vertrouwen herwinnen- Is Europa zelfs al te groot'
Op zaterdag 12 november 2005 gingen leden en belangstellenden tijdens het kennisfestival in
Leiden in debat over de grenzen van Europa.

d.

Europa, vertrouwen herwinnen- 'de toekomst van Europa'
Ledendebat op 16 november 2005 in Tilburg. Met onder meer PvdA wethouder Jan Hamming en
Auke Blaauwbroek, werkzaam voor de Europese vakbond.

e.

Europa, vertrouwen herwinnen - Discussie over de PvdA notitie
Debat op 9 december 2005 tijdens het congres wandelgangenprogramma van het PvdA congres
de deelsessie over de notitie 'Europa, vertrouwen herwinnen'. Met onder meer Ruud Koole (covoorzitter werkgroep Europa), Ad ri Duivesteijn (co-voorzitter werkgroep Europa). Ma x van den Berg
(EP) Ronald Plasterk (bioloog en columnist), René Cuperus (WBS) en Marije Laffeber

f.

Europa - Femsem- vrouwen in de Europese politiek
Van 20- 23 april 2006 organiseerden de Jonge Socialisten een Europees seminar over feminisme
en participatie van jonge vrouwen en meiden in de politiek. Het IS leverde inhoudelijke en financiële bijdragen aan deze activiteit.
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g.

Europa- lezing door Karel van Miert
Op 8 juni 2006 gaf voormalig Eurocommissaris Karel van Miert een lezing in de Haagse
Hogeschool met de titel 'Is de Europese Unie uitgemolken?'Van Miert is lid van de Vlaamse zusterpartij van de PvdA, de sociaal-democratische SP.a. Deze bijeenkomst in Den Haag werd georganiseerd door de PvdA werkgroep Europa van het gewest Zuid-Holland, in samenwerking met
het IS.

h.

Europa: Presidentsverkiezingen in Frankrijk
Op 22 april 2007 werd in Frankrijk de eerste ronde voor de presidentsverkiezingsronde gehouden.
Een tweede ronde werd gehouden op 6 mei 2007. Op 1 mei werd een informatieve publieksbijeenkomst over het belang van deze verkiezingen voor Europa gehouden. Onder meer met Frans parlementslid Gérard Fuchs en Socioloog en Fransman Laurant Chambon.

i.

Europa: 50 jaar na Verdrag van Rome- de toekomst van Europa, een nieuw verdrag?
Op 12 mei 2007 werd het PvdA Europafestival gehouden in Amsterdam. Het IS organiseerde tijdens deze dag een debat over de inhoud van een nieuw verdrag met de Staatssecretaris voor
Europese Zaken, Frans Timmermans, Lu uk Blom (TK) en Max van den Berg (delegatieleider PvdA
in EP), Marije Laffeberen Paul Berdewijk (oud-wethouder in Leiden).

j.

Europa: bijeenkomst Gouda
Op 4 juni 2007 organiseerde de PvdA Gouda een ledenbijeenkomst over Europa in het kader van
de PvdA Europatour. De aanwezigen gingen aan de hand van het PES 10 puntenplan in debat met
Marije Laffeberen Henk Letsehert (PvdA statenlid portefeuille Europa in Zuid-Holland).

k.

Europa: bijeenkomst Emmen
Op 11 juni 2007 organiseerden de PvdA Drenthe en de PvdA Emmen een bijeenkomst in het kader
van de PvdA Europatour. De aanwezigen gingen in debat met onder meer: Max van den Berg
(delegatieleider PvdA in EP) enThijs Berman (EP).

I.

Europa: bijeenkomst Helmond
Op 20 juni 2007 organiseerde de PvdA afdeling Helmond een debat over het 10 puntenplan van
de PES.

m. Europa: bijeenkomst Beuningen
Op 20 september 2007 organiseerde de PvdA Beuningen in samenwerking met het PvdA gewest
Gelderland, het IS en de SPD afdeling Kleve (Duitsland) een bijeenkomst in het kader van de PvdA
Europatour. Met onder meer Klaus Hänsch (SPD, voormalig voorzitter Europees Parlement), Co
Verdaas (Gedeputeerde Gelderland) en Marije Laffeber.
n.

Europa: Verdrag van Lissabon versus grondwettelijk verdrag- overeenkomsten en verschillen
Op 23 juni 2007 werd het Politiek Forum gehouden in Den Bosch. Tijdens het forum gaf
Staatssecretaris Frans Timmermans een briefing voor PvdA leden over het Verdrag van Lissabon
waarover de Europese regeringsleiders het in juni 2007 eens werden

o.

Europa: PvdA brengt Europa in Zuilen!
Op 28 juni 2007 organiseerde de PvdA afdeling Utrecht in samenwerking met het IS in het kader
van de Europa tour de publieksbijeenkomst 'PvdA brengt Europa in Zuilen!'. Met hoofdgast:
Staatssecretaris Frans Timmermans van Europese Zaken. Twee jaar na het 'Nee' tegen de
Europese grondwet is de vraag: Hoe staat Nederland er nu voor? Met welke inzet ging
Timmermans naar de Eurotop en met welk resultaat is hij teruggekomen?

p. en q. Europa: PvdA Expertmeeting Europa
Op de kop af bijna twee jaar geleden na het referendum over het Europees grondwettelijk verdrag,
een mogelijk nieuw referendum en met de Europese verkiezingen in 2009 op komst werden op 8
juni 2007 en op 9 juli 2007 in samenwerking met de PvdA Eurodelegatie en de WBS twee PvdA
expertmeetings over Europa georganiseerd. Met deelname door onder meer: staatssecretaris
Frans Timmermans, de PvdA TK, EK en EP fracties, partijbestuur, WBS, AMS, JS, afgevaardigden
namens de PES delegatie, de PvdA afdeling Brussel, de PvdA gewestgroep Europa in ZuidHolland, en een aantal Europa experts vanwege werk enjof studie. De uitkomsten van deze expertmeetings dienen als input voor de verkiezingsprogramma commissie.
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r.

Europa: voorschot op het Europees programma
Bijeenkomst in het kader van de Europatour op 29 oktober 2007 in Alkmaar. Over het Europese
Verkiezingsmanifest van de PES, de Partij van de Europese Socialisten. Doel: informeren en luisteren naar leden. Met: leke van den Burg (EP), René Cuperus (WBS), Rian van Dam, wethouder
Gemeente Alkmaar en Marije Laffeber.

One seat
In mei 2006 riep het partijbestuur PvdA leden op om de actie op www.oneseat.eu te steunen. Doel van
de actie is een einde maken aan het geldverslindende verhuiscircus van het Europees Parlement.
2.

PvdA verkiezingsprogramma -internationaal en Europa

Publieksdebat Wouter Bos en SPD-leider Kurt Beek
Op 1 november 2006 organiseerde het Internationaal secretariaat in samenwerking met het Duitsland
Instituut een ontvangst voor SPD (Duitsland) partijleider Kurt Beek. Na een informeel gesprek met
PvdA vertegenwoordigers, gingen PvdA leider Wouter Bos en Kurt Beek, op de Universiteit van
Amsterdam in het kader van de verkiezingscampagne in debat met studenten. Er werd gesproken over
de thema's 'integratie- immigratie' en de 'toekomst van Europa na het referendum'.

J Debat Islam
Mede op initiatiefvan de Internationaal secretaris in het voorjaar van 2007 de PES commissie diversiteit ingesteld. Deze commissie bereidt mede door fact-finding missies in heel Europa en gesprekken
met progressieve moslims een inhoudelijke bijdrage voor het PES-Europees verkiezingsprogramma
2009 voor over integratie van moslims in Europa.
In het licht van het werk van deze PES commissie vond op 1 september 2008 de PvdAJWBS-bijeenkomst 'De liberale islam' plaats. 130 Partijgenoten namen deel aan deze bijeenkomst, waarvoor twee
wetenschappers waren gevraagd een inleiding te verzorgen: de mensenrechtenactivist, politicoloog en
liberale moslimdenker Farish Noor uit Maleisië en Ruud Peters, hoogleraar Arabische taal en cultuur en
jurist aan de Universiteit van Amsterdam. Naema Tahir, juriste en schrijfster, leidde het debat. Wouter
Bos sloot de bijeenkomst af met een kort betoog.
Vier vragen stonden tijdens het debat centraal: 1) Bestaat de liberale islam en zo ja, wat houdt dat in?
2) Welke plaats zou deze liberale islam moeten innemen in de maatschappij? 3) Is er ruimte voor dissidentie binnen de islam? 4) Is er een rol voor de politiek als het gaat om het bevorderen van stromingen binnen de islam en zo ja welke?

4· ISAF missie Uruzgan, Afghanistan
a.

Afghanistan- consultatie leden 2006
In 2006 vormde de deelname aan de ISAF missie een groot dilemma. In januari 2006 werd een landelijk debat voor leden georganiseerd in Utrecht, met als doel input te leveren aan de TweedeKamerfractie bij het bepalen van een standpunt. Circa 200 leden gingen in debat gingen met o.a.
Bert Koenders, de militaire vakbond AFMP en NOVIB. Voorafgaand werd er een discussie georganiseerd via het webforum 'mijn pvda.nl'. De uitkomsten van heb debat en de reacties op het forum,
werden aangeboden aan de PvdA Tweede-Kamerfractie.
Afghanistan- consultatie leden 2007
In het najaar van 2007 nam het kabinet een besluit over Of en zo ja Hoe de Nederlandse militairen
zouden blijven deelnemen aan de ISAF-missie (International Security Assistance Force) in
Afghanistan. De vraag, die voor lag was of de missie na 2008 moest worden voortgezet, stopgezet
of dat de missie nog wel moet worden ondersteund, maar dan op (veel) kleinere schaal. In samenwerking met de Tweede-Kamerfractie werd in juli 2007 een webforum gelanceerd waarop leden en
belangstellenden kunnen reageren. Om TK leden en kabinet te voeden, werden opnieuw een aantal ledendebatten georganiseerd.

b.
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Ledendebat Uruzgan, Afghanistan
Op 10 september 2007 organiseerden de PvdA Utrecht en IS een gezamenlijke publieksbijeenkomst
over Afghanistan in Utrecht. Daarnaast werden 3 landelijke ledendebatten georganiseerd in samenwerking met de Evert Vermeer Stichting en het kenniscentrum. Voor alle bijeenkomsten werden in
Nederland wonende Afghanen uitgenodigd deel te nemen. De volgende landelijke debatten vonden
plaats:
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c.

Ledendebat Uruzgan Afghanistan
Op donderdag 10 oktober 2007 in Groningen. Debat met leden en belangstellenden in samenwerking met de PvdA Groningen. Mmv André de Hoogh (voorzitter werkgroep internationaal
Groningen), Martijn van Dam (PvdA Tweede Kamerlid), Wim vd Burg (AFMP) en Thomas vd Dunk
(wetenschapper en columnist).

d.

Ledendebat Uruzgan Afghanistan
Op woensdag 14 november 2007 in Den Bosch. Debat met leden en belangstellenden in samenwerking met de PvdA Den Bosch en het PvdA gewest Brabant. Naast de PvdA Tweede Kamerfractie
kwam een woordvoeder defensie, een vertegenwoordiger van Cordaid.

De uitkomsten van deze debatten in het land en op het forum, werden aangeboden aan kabinet en fractie.

5· Midden-Oosten
a.

Midden-Oosten, democratisering in het Midden-Oosten
Als onderdeel van de PvdA ideeëntrein, sessies waarbij leden en belangstellenden input leverden
voor de PvdA verkiezingsprogramma commissie voor de Tweede Kamerverkiezingen, organiseerde
het Internationaal secretariaat op 15 juni 2006 een debat over democratisering in het MiddenOosten. Met medewerking van Dr. Rema Hammami, jan Marinus Wiersma (PvdA
Europarlementariër). Bert Koenders (PvdA TK buitenlandwoordvoerder), Monika Sie Dhian Ho
(Lid verkiezingsprogrammacommissie), Daan Scheemakers (Amnesty International) en Martin
Siepermann (United Civilians for Peace)

b.

Midden-Oosten, mensenrechten en het nucleaire programma van Iran
Op 6 juni 2006 werd in samenwerking met Iran Future' (een Iraanse mensenrechtenorganisatie in
Nederland, die ook samenwerkt met het ministerie van Buitenlandse Zaken) en Amnesty
International een informatieve publieksbijeenkomst gehouden over mensenrechten en het nucleaire programma van Iran. Meer dan 100 belangstellenden namen deel aan dit debat in Felix Meritis.
Sprekers waren onder meer Yousef Ahmed (Midden-Oostencoördinator van Amnesty International)
Forough Nayeri (Antropologe, mensenrechten- en vrouwenrechten deskundige), Bert Koenders,
Tweede-Kamerlid en buitenlandwoordvoerder, Paul Rusman (docent Internationale Betrekkingen)
en )udit Neurink (Midden-Oostenredacteur van Trouw).

6. Armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking moet en kan efficiënter, maar het nut ervan is voor sociaal-democraten
onomstreden: ook op wereldniveau geldt dat er meer nodig is dan marktwerking om ontwikkelingen tot
stand te helpen brengen.
a.

PvdA nota 'een goede ontwikkeling'- een sociaal democratisch perspectief
Onder leiding van PvdA kamerlid Bert Koenders schreven de leden van de PvdA Zuid NoordCommissie (de permanente PvdA commissie ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuid vraagstukken) de notitie 'een goede ontwikkeling'. Dit rapport geeft een visie op internationale samenwerking in sociaal-democratisch perspectief, een sociaal-democratische visie op ontwikkelingssamenwerking. Dit rapport werd in januari 2006 officieel gepresenteerd en kwam tot stand in samenwerking met de Evert Vermeer Stichting en het IS.

b.

PvdAJEVS debatbijeenkomst HIVJAIDS in Afrika
Op 9 november 2005, in de aanloop naar wereld aids dag, organiseerden het IS en de EVS het debat
'HIV/AIDS in Afrika' inTrianon in Utrecht. Doel: meer aandacht vragen voor de Aids epidemie in
Afrika en voor de millennium development goals. Onder meer met Peter van Rooijen, directeur
STOP AIDS NOW! En de PvdA TK leden Bert Koenders, Varina Tjon-A-Ten en Khadija Arib. Ruim
50 PvdA leden en belangstellenden namen deel.

c.

Publieksbijeenkomst Minister Koenders over speerpunten ontwikkelingssamenwerking'
Op dinsdag 30 oktober 2007 werd PvdA minister Koenders uitgenodigd zijn ontwikkelingsbeleid
voor de komende jaren nader uiteen te zetten. Koenders definieerde 4 prioriteiten: (1) fragiele staten en postconflictgebieden; (2) economische groei en verdeling; (3) milieu en duurzaamheid; en
(4) vrouwenrechten. Aan deze publieksbijeenkomst in Den Haag, georganiseerd in samenwerking
met de EVS werd door meer dan 225 leden en belangstellenden deelgenomen.
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J. Mensenrechten en democratie
Vrijheid is geen verdienste, maar een recht. Naast het recht om vrij te zijn, bepleit de sociaal-democratie voor iedereen de kansen en middelen om iets van die vrijheid te maken. Vrede, veiligheid, democratie en het respecteren van mensenrechten vormen hierbij de centrale pijlers. Deze strijdpunten zijn nog
steeds zeer actueel.
a.

Free Birma! Publieksbijeenkomst over mensenrechten in Birma
De Jonge Socialisten brachten in januari 2007 een bezoek aan India en spraken daar met veel
Birmese ballingen over de schrijnende situatie in Birma. Naar aanleiding van dat bezoek en om de
Birmese zaak onder de aandacht te brengen werd in samenwerking met de JS en de PvdA afdeling
Groningen op 12 april de publieksbijeenkomst 'Free Burma' gehouden.

b.

Publieksbijeenkomst 'mensenrechten in Zimbabwe' - 14 juni 2007
Op 14 juni 2007 werd de PvdA publieksbijeenkomst over het thema 'mensenrechten in Zimbabwe'
gehouden in Utrecht. Eind juni 2007 organiseerde de Socialist International haar halfjaarlijkse
council in Genève. De uitkomsten van de publieksbijeenkomst in Utrecht zijn meegenomen naar
de SI council. Tijdens deze bijeenkomst was Laffeber mede initiatiefnemer tot het toekennen van
SI lidmaatschap aan MDC, de oppositiepartij in Zimbabwe. Het PvdA partijbestuur nam eerder op
initiatief van Laffeber een motie aan om M DC te ondersteunen. Aan de publieksbijeenkomst werd
deelgenomen door 8o leden en belangstellenden. Mmv onder meer Max van den Berg, Pascal
Richard van Zimbabwe Watch en André Lommen van Amnesty International.

c.

Democratisering in Afrika
Tijdens de EVS Afrikadag in april 2006 organiseerden het Nederlands Instituut voor Meerpartijen
Democatie (NIM D) en het IS een lezing van over democratisering in Afrika door Prof. GyimahBoadi, co-director van de Afro-barometer uit Ghana. De Afro-barometer is een onderzoeksproject
welke democratische en economische hervormingen in 18 Afrikaanse landen in kaart brengt.
Deelnemers: 40

8. Europese ouderenconferentie PvdA
Op 4, 5 en 6 november 2005 kwamen ouderen uit heel Europa in verzorgingshuis Humanitas in
Rotterdam bij elkaar voor een seminar van de Europese Senioren Organisatie gelieerd aan de PES
(ESO). Deze conferentie werd gezamenlijk georganiseerd door de LAO, het IS en de ESO. Op 5 november werd over tal van onderwerpen gediscussieerd onder het motto: 'Ouderen hebben de Toekomst'.
Onder leiding van dagvoorzitter Rein Welsehen namen ruim 200 ouderen deel aan de workshops en
plenaire sessies.
9. Strijd tegen mensenhandel en vrouwenhandel
a. Vrouwenhandel en illegale prostitutie
Tijdens het PvdA kennisfestival in Leiden op 12 november 2005 organiseerde het Internationaal
secretariaat een workshop over vrouwenhandel en illegale prostitutie. Debat met Amma Asante
(PvdA raadslid Amsterdam) en Patsy Sörensen (Payoke, vrouwenrechtenorganisatie in Antwerpen).
Doel bijeenkomst: informeren.
b.

Workshop over Traffîcking Women
Het Internationaal secretariaat organiseerde tijdens de PvdA vrouwennetwerkdag op 9 juni 2006 in
de Bijlmereen workshop over het tegengaan van vrouwenhandel.

c.

Workshop over Human Trafficking
Tijdens de EVS Afrikadag 2007 organiseerde het IS een workshop over mensenhandeL Tijdens deze
druk bezochte workshop gingen sprekers en aanwezigen met elkaar in gesprek over de relatie tussen globalisering en mensenhandel en de vraag welke rol de politiek kan spelen op het gebied van
mensenhandeL Sprekers: Patsy Sörensen (Voormalig Vlaams Europarlementariër en drijvende
kracht achter Payoke, een stichting die zich inzet voor slachtoffers van mensenhandel in
Vlaanderen). judy Hooymeijer (Statenlid PvdA in Zeeland, expert op het gebied van prostitutiebeleid) en Tom Marvo (Dominee Amsterdam Z-0, werkt met slachtoffers van mensen handel). Verslag
van deze bijeenkomst is aangeboden aan de TK fractie.

10.

PvdA Zuid-Noord Commissie

De Zuid Noord Commissie is een permanente partijadviescommissie, die enige decennia geleden is
ingesteld door het partijbestuur. De Internationaal secretaris werkt samen met de ZNC aan internatio-
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nale samenwerking en ontwikkeling, het secretariaat van de ZNC is ondergebracht bij de Evert Vermeer
Stichting. De ZNC staat open voor experts en mensen met een bijzondere interesse op dit terrein.
Voorwaarde is dat men lid is van de PvdA. De ZNC vergadert eens in de zes weken regulier; de discussie wordt doorgaans ingeleid door een gastspreker van binnen of buiten de PvdA. Bovendien worden
af en toe verdiepingsseminars georganiseerd. Zo werd in januari 2007 door de ZNC en het
Internationaal secretariaat een verdiepingsseminar over het internationale profiel van de PvdA georganiseerd. Samen met buitenland-deskundigen, campagnestrategen, fractieleden en het partijbestuur
werd ingegaan op de thema's 'globalisering en migratie' en 'buitenlandse interventies'. Naar aanleiding van dit seminar zijn de WBS en EVS gestart met denktanks over de thema's ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse interventies. Deze dienen ter inhoudelijke voeding van de PvdA en haar vertegenwoordigers.

PES DELEGATl E
In 2003 koos het PvdA congres de gekozen leden van de PES delegatie, die tot aan het congres in juni
in functie zijn. De PES delegatie bestond in deze periode uit 12 leden, waarvan 5 QQ leden (uit
hoofde van functie) en 7 door het congres gekozen leden. Het aantal stemmandaten van de PvdA richting de PES congressen bedroeg in deze periode 10.
2008

De door het PvdA congres gekozen leden waren: Maurice Claassens, Egbert de Vries, Joyce Hamilton,
Sjoera Dikkers, Anne-Marie Willebrands, Harry vd Bergh en Piet-Hein de Boer.
In juni 2005 trad Sjoera Dikkers terug wegens drukke werkzaamheden. In oktober 2005 besloot AnneMarie Willebrands vanwege dezelfde redenen terug te treden. Twee opvolgers werden vanaf die periode uitgenodigd deel te nemen aan de delegatie. Annelies Pilon (eerste opvolger) sinds september 2005
en Erik Jurgens (tweede opvolger) sinds januari 2006.
Vanaf 2005 werden de PvdA vertegenwoordigers naar de PES women (Saskia Duives-Cahuzak), de PES
ouderen ESO (Jenny Ytsma) en de JS vertegenwoordiger naar de PES jongeren ECOSY (Janna
Besamusca) permanent uitgenodigd de PES delegatie vergaderingen bij te wonen.
De PES delegatie kwam in de periode oktober 2005- oktober 2007 acht maal bijeen voor haar PES delegatie vergaderingen. 7 maal op het partijbureau in Amsterdam, 1 maal in Porto tijdens het PES congres.
De vergaderingen werd door de PES delegatie benut om de PvdA vertegenwoordigers naar de PES coördinatie overleggen en het PES bestuur te adviseren over de in te brengen lijn. Zo heeft de PES delegatie onder meer steun gegeven aan het voorstel van het partijbestuur om een zeer kritische houding aan
te nemen in de neiging van de PESomal te zeer aan te schurken tegen de Chinese communistische
partij. En stemde zij in met het voorstel om het lidmaatschap van deSMERpartij in Slowakije te bevriezen, nadat deze partij een coalitie was aangegaan met een extreem nationalistische partij. Ook heeft de
PES delegatie zich bemoeid met de relatie met de nieuwe Italiaanse Democratische Partij, die door het
PES congres in Porto welkom geheten is.
De PES delegatie helpt verder actief mee gaat aan de totstandkoming van een PvdA tekst voor de EP
verkiezingen en de tekst van de PES manifest zelf.
Op een enkeling na, die vanwege drukke werkzaamheden geen enkele vergadering in de betreffende
periode bijwoonde, was de opkomst bij de PES delegatie vergaderingen tot aan het PES congres in
Porto redelijk tot goed te noemen. Dit ondanks de late informatievoorziening door het secretariaat van
de PES partij in Brussel. Het bezoek aan de bijeenkomsten van de PES delegatie was na het PES congres in Porto een stuk minder. Twee van de in totaal 10 geplande vergaderingen moesten uiteindelijk
vanwege een te geringe belangstelling worden afgelast en werden vervangen door e-mail consultaties.
Tijdens haar vergadering van december 2005 droeg Egbert de Vries zijn voorzitterschap van de delegatie over aan Maurice Claassens. De PES delegatie werd bij haar werkzaamheden ondersteund door het
Internationaal secretariaat.

PES congres
Op 7 en 8 december 2006 werd in Porto het congres van de Partij van Europese Sociaaldemocraten
(PES) gehouden. De twee belangrijkste onderwerpen waren de bespreking van de resolutie 'Een nieuw
sociaal Europa' en 'Een nieuwe sociaaldemocratische energiepolitiek'.
De resolutie over 'Een nieuw sociaal Europa' bevat '10 uitgangspunten voor onze gezamenlijke toekomst'. Daarbij staat het investeren in mensen centraal. De resolutie gaat over rechten en plichten van
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burgers en overheid, volledige werkgelegenheid en dat niemand in de steek gelaten mag worden.
Belangrijke speerpunten zijn kinderopvang voor iedereen, gelijke rechten voor mannen en vrouwen en
de sociale dialoog. De resolutie 'Veilige energievoorziening en slimme groene groei' richt zich met
name op energiebesparing en nieuwe duurzame vormen van energie. In Porto heeft de PvdA PES delegatie een grote inbreng gehad op het gebied van duurzaamheid klimaat en energie. Onder andere door
als een van de eersten te waarschuwen voor al te groot enthousiasme over de eerste generatie biobrandstoffen en door stelling te nemen tegen kernenergie.
De PES delegatie leverde een actieve bijdrage aan de voorbereiding van deze resoluties. Ter voorbereiding van het PES Congres zijn er in de tweede kamer twee bijeenkomsten georganiseerd door de PES
delegatie voor het brede publiek, die dienden als input voor de amendementen. Daarnaast werden de
leden van de PES delegatie uitgenodigd om aan de ledenbijeenkomsten in de partij over Europa deel te
nemen.
Aan het PES congres in Porto werd namens de PvdA deelgenomen door Maurice Claassens, Annelies
Pilon, Egbert de Vries, Joyce Hamilton, Piet Hein de Boer en QQ leden: Miehiel van Hulten, Emine
Bozkurt, Edith Mastenbroek en Arjen Berkvens. Saskia Duives nam deel aan de PES women delegatie
naar het PES congres. Tijdens het PES congres in Porto steunde de PvdA het voorstel om het homolesbi netwerk Rainbow Rose tot officiëel erkende werkgroep van de PES te maken. Verder organiseerde
de PES delegatie in het wandelgang programma een fringe meeting.

PES conferentie Decent Work, decent life
Op 1 en 2 Juni 2007 bezochten 10 PvdA-jongerenjPES activists een conferentie georganiseerd door het
Global Progressive Forum (onderdeel van de PES) in Berlijn getiteld "youth action for decent work".
Deze delegatie werd geleid door PES delegatie voorzitter Maurice Claassens. Samen met de internationale vakbonden en maatschappelijke organisaties werd er gesproken over wensen van jongeren ten
aanzien van werkgelegenheid. Er werd een 10 punten plan opgesteld, welke werd meegegeven aan de
Staatssecretaris van Sociale Zaken van Duitsland om te presenteren tijdens de G8 bijeenkomst in
Rostock.
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FINANCIËN

Werkplan en begroting
In 2005 is begonnen het werkplan en de begroting beter op elkaar af te stemmen. In 2006 is deze lijn
voortgezet. De begroting 2006 is opgesteld op basis van het werkplan 2006. In het werkplan zijn de
activiteiten concreter benoemd en- wanneer mogelijk- is aangegeven in welke periode van het jaar activiteiten zullen plaatsvinden. Ook zijn de verschillende begrotingsposten beter onderbouwd. Door deze
werkwijze is het mogelijk om in de maandelijkse managementrapportages de kostenontwikkeling beter
te kunnen volgen. Tevens kan bij de kwartaalrapportages, in een kolom 'prognose', een beeld worden
geschetst hoe de cijfers er aan het einde van het jaar zullen uitzien. Naarmate het jaar vordert, zal deze
prognosekolom een steeds getrouwer beeld geven. Hierdoor zullen er voor het partijbestuur bij onderbestedingen meer sturingsmiddelen ontstaan.

Managementrapportages
In het jaar 2005 is het werken met maandelijkse managementrapportages verder ontwikkeld. Dit zijn
maandelijkse rapportages over de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven, rapportages van openstaande vakantiedagen, overwerk en ziekteverzuim, en rapportages van het print- en kopieerverbruik.
Sinds 2006 is er een goede koppeling tussen Exact en het systeem van de ledenadministratie. Sinds
begin 2007 wordt er maandelijks een volledige rapportage gemaakt uit de Leden administratie.
Daarnaast is er in 2007 een start gemaakt om al deze informatie ook reai-time aan te bieden aan medewerkers van het partijbureau via het LAS. Deze informatie bestaat uit: in en uitstroom, contributiebedragen, -achterstanden, gemiddelde leeftijd.

Jaarrekening voor non-profitorganisaties
In overleg tussen partijbestuur en de accountant (Ernst & Young) over de jaarrekening 2004 is vastgesteld dat de jaarrekening (van partij en neveninstellingen) dient te voldoen aan de richtlijnen zoals die
voor non-profitorganisaties al enige tijd gelden. Voor de partij en de neveninstellingen zijn dat de richtlijnen voor organisaties zonder winstoogmerk. In 2005 is daar het nodige voorwerk voor verricht. In
2006 is een jaarrekening gepresenteerd die voldoet aan genoemde richtlijnen.

Afdrachtregeling
In december 2003 heeft het congres de nieuwe afdrachtenregeling aangenomen, zoals voorgesteld in
de notitie "De basis aan zet". Was 2004 nog een overgangsjaar, waarvoor geen werkplan en begroting
ingediend hoefden te worden, voor 2005 is dat wel gebeurd. Na het congresbesluit bleek er nog veel
onduidelijkheid te zijn over de regeling. Op initiatiefvan de gewesten en stadregio's zijn er vervolgens
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor de penningmeesters van de afdelingen. In vrijwel alle
bijeenkomsten werd het hoofd van de afdeling Financiële administratie uitgenodigd om de regeling uit
te leggen. Van de kant van het partijbestuur en partijbureau zijn deze bijeenkomsten als zeer nuttig en
plezierig ervaren. Bij een aantal bijeenkomsten waren ook de regiocoördinatoren betrokken.
Het doel van deze uitleg was de invoering van het systeem in zijn algemeenheid goed te laten verlopen.
De penningmeestergroep van de Adviesraad Verenigingszaken, die bij de invoering van "De basis aan
zet" was betrokken, heeft in de afgelopen periode als klankbordgroep gefunctioneerd.

Project T(ransparantie)
Met het invoeren van de afdrachtenregeling is ook het Project T van start gegaan. De letterT staat voor
Transparantie. Bij bestuur, subsidiegever én accountant bleek meer behoefte te zijn aan inzicht in de
geldstromen en daarmee ook aan transparantie. In 2005 is een start gemaakt met het bouwen van een
softwarepakket dat de afdelingen, gewesten, stadsregio's en regionale steunpunten de mogelijkheid
geeft om daarin online hun boekhouding bij te houden. Dit 'Online accounting systeem· maakt deel uit
van het project T(ransparantie).
De financiële handelingen die in het Online accounting systeem kunnen worden verricht, zijn: het indienen van het werkplan en de begroting, het bijhouden van de boekhouding en het maken van de jaarrekening met de daarbij behorende toelichting. Wanneer er gemeenteraadsverkiezingen of herindelingverkiezingen plaatsvinden, wordt via dit systeem de uitkering uit het spaarfonds gemeenteraadsverkiezingen ingediend. In 2006 is de jaarrekening voor de eerste keer via dit systeem met toelichting ingediend.
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Omdat het voeren van de boekhouding voor alle partijgeledingen uniform is, kunnen verschillende rapportages gemaakt worden.
In de maand september 2005 is het eerste gedeelte van het systeem opgeleverd en zijn op vier plaatsen verspreid over het land (Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Zwolle) trainingen voor penningmeesters georganiseerd. Deze coproductie van de afdelingen Financiële administratie en de afdeling
Opleiding & Partijorganisatie resulteerden in totaal twaalf bijeenkomsten waaraan ongeveer de helft van
de penningmeesters in het land heeft deel genomen.
Begin oktober 2005 zijn de afdelingen, gewesten en stadsregio's geïnformeerd over het ledental en de
hoogte van de afdracht. Direct daarna is het systeem voor de penningmeesters geopend en kwamen de
eerste werkplannen met begrotingen binnen - evenals de aanvragen voor het spaarfonds. Eind van het
jaar 2005 zijn de modules 'boekingen 'en 'jaarrekening' beschikbaar gesteld. Na deze invoering is er
inzicht gekomen in hoe de geldstromen in het land zijn opgebouwd en hoe deze worden besteed. Ook
is er nu inzicht in de andere inkomstenbronnen die er in het land zijn. In 2007 zijn de niet uitgekeerde
afdrachten ten gunste van het Projectfonds Regionale activiteiten gebracht.

De delegatieregeling
Begin jaren negentig is voor PvdA-afdelingen de zogenaamde delegatieregeling bij de Postbank geïntroduceerd. De regeling komt er op neer dat de rekeninghouder (het partijbestuur) een derde machtigt (de
penningmeester van de afdeling) beheerhandelingen namens de rekeninghouder te verrichten. Omdat
niet alle afdelingen gebruik maken van deze regeling, is in het najaar van 2004 een start gemaakt met
een inventarisatie van de postbankrekeningen waar de naam Partij van de Arbeid in voorkomt. Deze
inventarisatie heeft uitgewezen dat er bij de Postbank ruim 700 rekeningen bestaan waar dit voor geldt.
Circa 400 van deze rekeningen vallen onder de delegatieregeling. Inmiddels is ook bekend dat er bij
andere banken rekeningen bestaan. Eind 2004 zijn alle afdelingen benaderd met het verzoek de rekeningen onder te brengen in de zogenaamde delegatieregel ing. Daarnaast zijn ook de gewesten en stadsregio's benaderd met het verzoek hun bankrekeningen om te zetten naar een rekening die onder de
delegatieregeling valt. Het streven was erop gericht dat eind 2005 begin 2006 de afdelingen, gewesten
en stadsregio's uitsluitend over een bankrekening beschikken die onder de delegatieregeling valt.
Naast de afdelingen, gewesten en stadsregio's, kent de PvdA ook een aantal stichtingen op lokaal
niveau. In 2005J2oo6 is er een start gemaakt om deze stichtingen in kaart te brengen. Omdat het hier
om eigen rechtspersonen gaat, is op dit punt juridisch advies ingewonnen. Duidelijk moet worden waar
de verantwoordelijkheden en risico's liggen. Daarbij is het partijbestuur zich ervan bewust dat het ook
een morele verantwoordelijkheid heeft. Het lag in de bedoeling hier in 2006 meer duidelijkheid over te
krijgen, maar door de verschillende campagnes heeft dit project vertraging opgelopen en ligt het in de
bedoeling hier in 2008 meer duidelijkheid over te krijgen. De penningmeestergroep van de Adviesraad
Verenigingszaken, die bij de invoering van De basis aan zet was betrokken, heeft in de afgelopen periode als klankbordgroep gefunctioneerd.
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Bijlage 1
bij rapport d.d. 7 mei 2007
PARTIJ VAN DE ARBEID, AMSTERDAM

PARTIJ VAN DE ARBEID

BALANS OP 31 DECEMBER 2006

PASSIVA

ACTIVA

2006

2005

2005

994
323-346
100.000

858.734
204.162

Eigen vermogen

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

2006

Bestemmingsreserves

478.025

653.094

478.025

653-094

Verkiezingsfonds (8)
Spaarfonds afdelingen f CR-verkiezingen (9)
Spaarfonds PS (10)
Hans Rosenbergfonds (11)
Algemene reserve (12)

20.588
1.083-484
2.2]6.901

424.341
333·843

3-360.385

758.184
Vlottende activa

Leningen/effecten (2)
Afdelingen en gewesten (3)
Debiteuren (4)
Rekeningen-courant instellingen (5)
Diverse vorderingen en vooruitbetaald (6)
Liquide middelen (7)

Voorzieningen

544.002
22.790
28.485
127.961
1.381.201

434·985
8.163
500
84.608
1.562.717

Scholing personeel (13)
Voorziening onderhoud pand (14)
Reservering OOW-regeling (15)

23.808

15.377
6.048

51.798
359.199

345·389
366.814

434.805

3·536.708

545·398
2.636-372

5.641.147
Kortlopende schulden

Totaal activa
0"1

V->

3-289-466

6.119.172

Reservering verlof-uren personeel (16)

229.251

Crediteuren (17)
Rekeningen-courant instellingen (18)
Diverse schulden en vooruitontvangen (19)

937·497
592.223

Totaal passiva

273.000
769.692
881.121
468.160

337·507
2.096.477

2.391.973

3-289-466

6.119.172
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2006

Baten

Contributies (zo)
Bijdrage fractieleden (21)
Bijdrage uit CLB contributies (22)
Overheidssubsidie (23)
Bijdrage IMD (24)
Renten (25)
Opleidingen en HRM (26)
Donateursactie ledenwerving (27)
Diverse baten (28)

Begroot
2006

Uitkomst
2006

Uitkomst

€

€

€

4-917.000
92.100
267.000
3-456.100
89.100
70.000
90.ooo
30.000
15.000
9.026.300

4-927.658
86-448
329.199
3-590-911
88.299
69-790
59-997
6.090
166.716

4-787-762

9-325.108

9-282.593

1.717-700
243-200
383-300
584.600
240.000
2.049-800

2.148.985
241.758
340.856
564.844
277-713
2.192-755

2.004.803

354-400
458-300
181.200
78.300
742.800
209.900
1.461.500
8.705.000

435-797
393-080
207-468
104-375
83].606
251.170
1.519.634
9-516.040

763-412
306.805
1.347-681
9-382.839

321.300

-190-932

-100.246

2005

94-563
288.321
3-765.878
86.596
103-917
53-881
101.677

Lasten
Partijbestuur en IMD (29)
Beleid en onderzoek (30)
Internationaal secretariaat (31)
Kenniscentrum (32)
Human resource management (33)
Regionale partijorganisatie (34)
Permanente campagne (35)
Opleidingen (36)
Ledenwerving (37)
Ledenbehoud (38)
Partijpers (39)
ICT (40)
Instellingen (41)

Resultaat reguliere activiteiten
Resultaat Gemeenteraad Verkiezingen
Resultaat Tweedekamer Verkiezingen
RESULTAAT

135-548
390.059
603.031
225.619
2-938.164
112.194
256.623
200.734
98.166

-857-739
-1.553-530
-2.602.202

Resultaatbestemming:

Bestemmingsreserves:
Verkiezingsfonds 1onttrekking
Spaarfonds afdelingen -CR-Verkiezingen 1bijdrage
Spaarfonds afdelingen -CR-Verkiezingen 1onttrekking
Spaarfonds PS-verkiezingen I bijdrage
Hans Rosenbergfonds I onttrekking
Mutatie Algemene reserve

-221.300
-100.000

857-739
-221.300
102.116
-100.000
20.588
-1-943-059

·371.325
509.644

30.689
68.]62
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IN MEMORIAM

In deze verslagperiode zijn ons wederom partijgenoten ontvallen. Zij droegen de partij een warm hart
toe, sommigen met enkel hun lidmaatschap, anderen met inzet van hun capaciteiten op velerlei gebied
in besturen van afdeling of gewest of als volksvertegenwoordiger in raad of staten.
Op landelijk gebied werd de partij getroffen door het verlies van:
David van Ooijen
Lid van de Tweede Kamer; lid van de Eerste Kamer; lid afdelingsbestuur; lid gewestelijk bestuur;
lid partijraad
Marijke Wütrich-Van der Vlist
Lid van de Tweede Kamer; vice-voorzitter en Internationaal secretaris van de Rooie Vrouwen in de
PvdA; lid partijraad
Annemiek Padt-Jansen
Lid van de Tweede Kamer; lid hoofdbestuur Vrouwenbond van de PvdA; lid partijbestuur; lid
Katholieke Werkgemeenschap van de PvdA
Hannie Singer-Dekker
Lid van de Tweede Kamer; voorzitter hoofdbestuur Vrouwenbond van de PvdA
Bart Tromp
Lid afdelingsbestuur; congresafgevaardigde; lid partijbestuur; lid partijraad; lid Politiek Forum; lid
van vele WBS-werkgroepen; lid redactie Socialisme & Democratie
Schelto Patijn
Lid van de Tweede Kamer; lid van het Europees Parlement; commissaris van de Koningin in ZuidHolland; burgemeester van Amsterdam; lid afdelingsbestuur; lid redactie van Socialisme &
Democratie
Henk Vredeling
Lid van de Tweede Kamer; lid van het Europees parlement; minister van Defensie; lid en vicevoorzitter van de Europese Commissie en afdelingsvoorzitter
Clovis Cnoop Koopmans
Lid van de Eerste Kamer; voorzitter Beroepscommissie PvdA; lid van de gemeenteraad van
Amsterdam
Het partijbestuur denkt aan allen met veel respect terug en dankt hen voor de steun en inbreng die zij
aan de Partij van de Arbeid hebben gegeven.

OVlR DE PERIODE 2005-2007

TWEEDE KAMERFRACTIE

Inleiding
Voor u ligt het beleidsverslag van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. In de beschreven
periode (oktober 2005- december 2007) kende de fractie verschillende samenstellingen' en rollen die
ook van grote invloed waren op het functioneren van de fractie.
In de eerste periode van oktober 2005 tot juni 2006 was de fractie actief als grootste oppositiepartij
tegen het kabinet Balkende 11. Op 29 juni 2006 viel het kabinet en werden de voorbereidingen voor de
verkiezingen in sneltreinvaart afgewerkt. Na het teleurstellende resultaat van de verkiezingen op 22
november keerde de fractie terug met 33 zetels en begon de informatieperiode. Na die spannende periode traden zes leden uit de fractie toe tot het kabinet Bakenende IV, werd de fractie actief als coalitiefractie en stroomden er weer zes nieuwe leden in, waarvan de meesten al eerder in de Kamer hadden
gezeten. Hieronder noemen we de belangrijkste wapenfeiten op in deze periode, waarna we ingaan het
inhoudelijk overkoepelende thema "Arbeid".

Oppositie
Aan het begin van de verslagperiode kenmerkte de fractie zich door succesvol als leider van de oppositie te operen in de Tweede Kamer. Op een aantal fronten heeft de PvdA fractie een duidelijk proflel opgebouwd. Om een paar voorbeelden te noemen: asielzaken (onder aanvoering van Klaas de Vries en
Nebahat Albayrak), kinderopvang (Mariëtte Hamer), arbeid (diverse leden), verpleeghuizorg (Gerdi
Verbeet), geen uitverkoop van Schiphol (Adri Duijvesteijn), veiligheid (Aieid Wolfson), scheiding energielevering en energietransport (Crone).
Na de val van het kabinet heeft de fractie mee gewerkt aan het verkiezingsprogramma, veel tijd en energie in de campagne werkzaamheden gestoken en zich voorbereid op de formatieonderhandelingen.

Formatie
Tijdens de formatie hadden onze onderhandelaars (Bos en Tichelaar) een team fractieleden en medewerkers klaarstaan om allerhande vragen en feiten op te zoeken. Veel ervaren fractieleden hebben op
die manier een belangrijke bijdrage geleverd aan de onderhandelingen. De nieuwe Kamerleden werden
in deze periode ingewerkt, hebben projecten opgepakt en hebben hun eerste stappen gezet als parlementariër. Heel veel nieuwe fractieleden konden kort na hun beëdiging het woord voeren bij een begrotingsbehandeling.

Coalitiefractie
Na de vorming van het kabinet en het vertrek van zes ervaren Kamerleden stroomden de zes eerste
opvolgers in en werden er een nieuw fractiebestuur en clustercoördinatoren gekozen. Na de eerste tijdelijke portefeuilleverdeling en de vorming van het kabinet kon de fractie aan de slag. Naast het dagelijkse politieke handwerk heeft de fractie een fractieactieplan opgesteld, met werkafspraken voor de
komende periode.
Daarin zijn zaken vastgelegd van huishoudelijke aard, maar ook hoe de fractie gevolg moet geven aan
de zes zogenaamde topprioriteiten waar de PvdA het verschil op wil maken:
1.

2.

3·
4·
5·
6.

ledereen aan het werk met passende opleiding en scholing.
Een sociaal vangnet voor wie het echt niet redt
Krachtwijken met betaalbare woningen, veiligheid en sociale samenhang
Een "menselijke maat" in de publieke sector met hoogwaardige zorg en onderwijs
Een schoon Nederland met een ordelijk landschap
Internationale participatie en efficiënte ontwikkelingssamenwerking

Als prioriteit 1 is niet voor niets arbeid opgenomen. Omdat dit ook het thema is van het congres spits
de fractie hieronder haar beleidsverslag toe op het thema Arbeid.

1.

Zie voor de precieze samenstelling en data van de fracties de bijlage.

OVER DE PERIODE 2005 · 2007

Focus op arbeid
Er is veel gebeurd in de verslagperiode. Niet zozeer vanwege het normale Tweede Kamerwerk met
begrotingen en talloze andere wetsvoorstellen. Wat de verslagperiode zo bijzonder maakte is de toonsoort waarin de politiek sinds 2001 is gezet en die misschien het best kan worden omschreven als het
post-Fortuyn-tijdperk. Kiezers schuiven massaal van de ene naar de andere partij. Had de PvdA in 2002
nog 45 leden in de Kamer, dat getal ging van 23 naar 42 naar 33- Nieuwe partijen en bewegingen kwamen op en gingen af. Nieuwe fracties kwamen op, al dan niet als democratische vereniging of particuliere stichting. Hirsi Ali, Wilders en Verdenk, allen individuele politici met scherp uitgesproken opvattingen kregen in de media zeer veel aandacht.
In al dat politieke geweld is er bij de PvdA één constante factor: de aandacht voor arbeid. Dat aspect
kenmerkt ons als geen ander. Niet toevallig beginnen de titels van de hoofdstukken van ons huidige verkiezingsprogramma allemaal met: "Werken aan ... ".
Arbeid, het was en is de bestaansgrond van de Partij van de Arbeid.
Om die reden focust dit beleidsverslag dan ook op arbeid.

Het Kamerwerk
De kerntaken van de Tweede Kamer zijn het controleren van de uitvoerende macht (regering) en samen
met de regering wetten maken (de gedeelde wetgevende macht)., Dat uit zich in belangrijke mate in
reacties van de fractieleden op nota's en wetsvoorstellen van de kant van de regering. Daarnaast kan de
Kamer eigen initiatief tonen door het stellen van vragen en het indienen van amendementen, moties en
in itiatiefwetsvoorstellen.
Zo heeft de Tweede Kamerfractie in de verslagperiode 917 (sets van) schriftelijke vragen gesteld aan de
regering. Daarvan hadden er 27 betrekking op arbeid: herhaaldelijk over jeugdwerkloosheid, diverse
malen over buitenlandse werknemers, discriminatie van ouderen op de arbeidsmarkt, ontslag van
gedeeltelijk arbeidsgeschikten, de problematiek van thuishulpen, werkloosheid in Groningen, reïntegratie van mensen met een arbeidshandicap.
In het wekelijkse Mondelinge vragenuur van de Tweede Kamer heeft de fractie 34 keer de regering aan
de tand gevoeld. In vijf gevallen ging het over arbeid: wel of geen vrij verkeer van werknemers in de
Europese Unie, de positie van vakantiewerkers, de werkgelegenheid bij Nedcar en de zorg voor zieke
werknemers.
Verder heeft de fractie 555 maal de Kamer als eerste ondertekenaar een motie voorgelegd. In 31 gevallen ging het daarbij om een Kameruitspraak over arbeid: over banen voor WAO-ers, over mensen die
gedwongen "zelfstandige zonder personeel" waren geworden, over een levensloopregeling voor zelfstandigen, over de positie van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt, over jongeren met een arbeidshandicap, diverse malen over discriminatie op de arbeidsmarkt, maar ook over illegale arbeid.
In de verslagperiode werden daarnaast door onze fractieleden 17 initiatiefwetsvoorstellen ingediend of
behandeld- al dan niet samen met andere Kamerleden.
Twee daarvan hebben expliciet betrekking op arbeid.
Ten eerste is dat het wetsvoorstel Voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Vazalo) van
Saskia Noorman-Den Uyl. Dit wetsvoorstel erkent dat veel alleenstaande ouders vanwege de zorg voor
kind of kinderen geen hele dag kunnen werken om het sociaal minimum of méér te verdienen. Ze blijven dan opgesloten in de bijstand. Dat is voor niemand goed, niet voor de vrouw (bijna alle alleenstaande ouders in de bijstand zijn vrouw), niet voor het kind, niet voor de samenleving. Het wetsvoorstel
voorziet erin dat deze vrouwen met een deeltijdbaan plus een toeslag uit de bijstand komen. Tweede en
Eerste Kamer namen het wetsvoorstel aan, met de aantekening van een experiment. Aan dat laatste
wordt nu gewerkt.
Het tweede initiatiefwetsvoorstel op het gebied van arbeid is van Mariëtte Hamer. Dat wetsvoorstel
voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van
kinderopvang. Het initiatief is opgenomen in het Coalitieakkoord en neemt voor ouders de belemmering weg om zelf met een gerust hart te gaan werken, wetend dat de kinderen goed worden opgevangen.

Verkiezingsprogramma en Coalitieakkoord
Traditiegetrouw is arbeid een thema dat centraal staat in de verkiezingsprogramma's van de Partij van
de Arbeid. In het programma "Samen sterker, werken aan een beter Nederland" voor de periode 20072010 is dat niet anders.
Belangrijke accenten zijn het pleidooi voor meer banen aan de onderkant, de combinatie van werk en
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onderwijs, reïntegratie, diversiteit op de werkvloer en de participatie van vrouwen.
Om meer banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te scheppen wil de partij de werkgeverslasten
op arbeid op en vlak boven het minimumloon verlagen. Er wordt gepleit voor een witte markt voor persoonlijke dienstverlening, voor 15.000 participatiebanen bovenop bestaande gesubsidieerde arbeid,
voor lokaal werkgelegenheidsbeleid.
Om onderwijs en arbeid beter te kunnen combineren wordt een leerrekening voorgesteld, wordt gepleit
voor meer stagemogelijkheden bij MKB-bedrijven. Met een alfabetiseringsplan wil de partij meer mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt.
Bij reïntegratie, zo stelt het programma, moet uitstroom naar werk voorop staan. We willen een werkcoach die bijstaat, motiveert en stimuleert. De PvdA wil ouderen langer betrokken houden bij de
arbeidsmarkt: méér investeren in behoud van hun arbeidscapaciteiten, leeftijdsdiscriminatie aanpakken, werken na je 6s-ste niet langer afremmen.
Het personeelsbestand van de overheid moet een afspiegeling zijn van de samenleving. De partij wil
daarom quotering van deelname door vrouwen en etnische groepen, ook op hogere functies. Bedrijven
moeten wat ons betreft verslag doen van hun diversiteitbeleid en discriminatie op de werkvloer willen
we actiever bestrijden.
Vrouwen moeten hetzelfde verdienen als mannen. Met meer topposities in onderwijsinstellingen kunnen die vrouwen een voorbeeld zijn voor vrouwen in andere organisaties.

Accent verschuift
Zoals gezegd is een sterke aandacht voor arbeid herkenbaar in alle verkiezingsprogramma's van de
PvdA. Verbetering van de arbeidsmarktpositie van vrouwen, van Nederlanders met allochtone wortels,
van gedeeltelijk arbeidsgeschikten: het zijn thema's die de laatste jaren steeds terugkomen.
Toch verschuift het accent. Massale werkloosheid is steeds minder een algemeen probleem. Ook de
jeugdwerkloosheid is geen dominante zorg meer. Werkgelegenheidskansen zijn er eigenlijk volop. Waar
het steeds meer om gaat is om iederéén erbij te betrekken. Alle talenten te benutten. Het is in onze
samenleving niet voor de hand liggend dat iedereen een werkplek krijgt. De markt laat- vaak gebaseerd
op vooroordelen- sommige groepen links liggen.
Die hebben onze steun méér dan nodig.
Een tweede belangrijke constatering is dat in de loop der jaren de nadruk weer is komen te liggen op
een sterke economie als voorwaarde voor de samenleving die de PvdA wil: we hebben "enorme ambities, en om dat te kunnen betalen, moeten we eerst het geld met elkaar verdienen. Nederland heeft
daarom een sterke economie nodig. Voor een sterke economie hebben we sterke bedrijven nodig", zo
stelt het programma. "Ondernemerschap is cruciaal voor een sterke economie" ..... De PvdA neemt
ondernemers serieus .... Het MKB is de ruggengraat van de economie".
Europa, globalisering: het zijn geen bedreigingen meer maar kansen. Daaruit vloeien pleidooien voort
voor goed onderwijs, minder regels, hulp bij het starten van een bedrijf. Maar ook: aandacht voor een
eerlijke verdeling van de opbrengsten.
Ook het Coalitieakkoord is sterk gericht op arbeid, alleen de titel "Samen Werken, Samen Leven" is
daarvan al een uitdrukking. Er is volop aandacht voor een sterke economie van ondernemen en innoveren. Aandacht voor zelfstandig ondernemerschap, innovatiesubsidie voor het MI<B, minder regels
voor bedrijven. Arbeid wordt gezien als meer dan een middel om inkomen te verwerven: bijblijven, ontplooiing, zingeving, integratie. Met name wordt gesproken over arbeidsparticipatie van bijstandsgerechtigden, langdurig werklozen, gedeeltelijk arbeidsgeschikten, herintredende vrouwen, jongeren zonder startkwalificaties en ouderen met onvoldoende perspectief op een baan. Het kabinet nam zich voor
binnen enkele maanden een participatietop te houden met sociale partners en gemeenten om de
arbeidsparticipatie substantieel te verhogen. In het Coalitieakkoord werd daarnaast ook gekozen voor
een reeks maatregelen. Zoals gesubsidieerde banen, een markt voor persoonlijke dienstverlening, lagere belasting voor mensen die tot hun 65-ste blijven werken, minder belastingvoordeel voor vrouwen die
thuis blijven als de kinderen ouder worden, veel meer kinderopvang om buitenshuis te kunnen gaan
werken.

Ontslagrecht
Het zal niemand zijn ontgaan dat de discussies over de arbeidsmarkt in de tweede helft van 2007 werden beheerst door het ontslagrecht. De minister van sociale zaken en werkgelegenheid pleitte voor sterke verruiming van de ontslagmogelijkheden voor werkgevers. De werknemers kregen in die plannen de
suggestie van een betere ontslaguitkering.
De Partij van de Arbeid is daar niet van gediend. Om diverse redenen. De belangrijkste is dat de PvdA
niet wil tornen aan de baanzekerheid van mensen. Waar arbeid zó essentieel is voor de maatschappe-

OVlR DE PlRIODE 200)

200}

6g

lijke betrokkenheid van mensen zien wij geen reden zo een belangrijke pijler onder onze arbeidsmarkt
weg te trekken.
Ontslag is als probleem ook helemaal niet actueel. De werkloosheid ligt in ons land ruim onder het
niveau van een evenwicht tussen vraag en aanbod. Daar komt bij dat er naar onze overtuiging al een
zeer grote mate van flexibiliteit is. Werkgevers kunnen uitzendbureaus inschakelen, werknemers kunnen op achtereenvolgende tijdelijke contracten worden aangesteld. Er bestaan bekende ontslagprocedures. Elk bedrijf dat in de problemen komt krijgt vergunning tot ontslag.
Een versoepeld ontslagrecht is ook onder economen geen onomstreden zaak; de werkgever die zijn personeel heel gemakkelijk kan wegsturen zal liever niet investeren in die werknemers maar anderen in
dienst nemen. Dat zal wel de winst op korte termijn ten goede komen, maar zeker niet de arbeidsproductiviteit op langere termijn.
De Nederlandse arbeidsmarkt wordt nog altijd gekenmerkt door een afwerende houding naar vrouwen,
Nederlanders van allochtone afkomst, ouderen en arbeidsgehandicapten. Met de plannen rond het ontslagrecht zouden die groepen definitief in de achterste wagon worden geplaatst. Dát zijn niet de
arbeidsverhoudingen die de PvdA voorstaat.
Eerlijk delen, óók op de arbeidsmarkt.
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Bijlage

1

Samenstelling van de fractie (42 zetels).

Periode oktober 2005 tjm 29 november 2006:

K.Y.I.). Adelmund (Karin) 2003-01-30 tjm 2005-10-20'
N. Albayrak (Nebahat) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
K. Arib (Khadija) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
L. Blom (Luuk) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
A.).W. Boelhouwer (Jan) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
W.). Bos (Wouter) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
M. Bussemaker (Jet) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
F.).M. Crone (Ferd) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
M.H.P. van Dam (Martijn) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
G.C.F.M. Depla (Staf) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
M.). van Dijken (Marjo) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
S.A.M. Dijksma (Sharon) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
).R.V.A. Dijsselbloem ()eroen) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
K. Douma (Kris) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
).N. Dubbelboer (Niesco) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
A.Th. Duivesteijn (Adri) 2003-01-30 tjm 2006-05-30 3
A.M.C. Eijsink (Angelien) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
Th.O. Fierens (Thea) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
M.l. Hamer (Mariët) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
F. Heemskerk (Frank) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
E.P. van Heemst (Peter) 2003-01-30 tjm 2006-05-16'
G.M. van Heteren (Godelieve) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
N.A. Kalsbeek (Elia) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
A.G. Koenders (Bert) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
A.). Krähe (Guus) 2006-05-17 tjm 2006-11-29'
).H.). Kruijsen (Joanneke) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
).A.W.). Leerdam ()ohn) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
P.L. Meijer (Peter) 2005-11-08 tjm 2006-11-29 6
S.E.A. Noorman-den Uyl (Saskia) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
C.W.).M. Roefs (Lia) 2004-10-27 tjm 2006-11-29
O.M. Samsom (Diederik) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
P.E. Smeets (Pauline) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
J.C. Smits ()osé) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
P.A.). Straub (Piet) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
). Stuurman (Hannie) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
). Tichelaar (Jacques) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
A.). Timmer (Anja) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
F.C.G.M. Timmermans (Frans) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
V.Th. Tjon-A-Ten (Varina) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
G.A. Verbeet (Gerdi) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
J.C. Verdaas (Co) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
K.G. de Vries (Klaas) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
H.E. Waalkens (Harm-Evert) 2003-01-30 tjm 2006-11-29
H.Ch. Wagner (Hans) 2006-05-31 tjm 2006-11-29 1
A. Wolfsen (Aieid) 2003-01-30 tjm 2006-11-29

2.

Karin Adelmund overleed op 21 oktober 2005 geheel onverwacht thuis in Amsterdam.

3·

Adri Duivesteijn verliet de Kamer om wethouder in Almere te worden

4·

Peter van Heemst werd lijsttrekker in Rotterdam en verliet na de gemeenteraadsverkiezingen de Kamer om fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam te worden

5·

Guus Krähe kwam in de Kamer na het vertrek van Peter van Heemst

6.

Peter Meijer kwam in de Kamer na het overlijden van Karin Adelmund

7.

Hans Wagner kwam in de Kamer na het vertrek van Adri Duivesteijn
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Bijlage 2: Samenstelling tijdens de formatieperiode
(33 zetels)

30 november 2006 tfm 21 februari 2007

N. Albayrak (Nebahat) 2006-11-30 tfm 2007-02-21 8
M. Besselink (Marianne) vanaf 2006-11-30
L. Blom (Luuk) vanaf2oo6-11-30
W.J. Bos (Wouter) 2006-11-30 tjm 2007-02-21 9
S. Bouchibti (Samira) vanaf 2006-11-30
L.Th. Bouwmeester (Lea) vanaf 2006-11-30
M. Bussemaker (Jet) 2006-11-30 tfm 2007-02-21 w
F.J.M. Crone (Ferd) 2006-11-30 tjm 2007-11-19
M.H.P. van Dam (Martijn) vanaf 2006-11-30
G.C.F.M. Depla (Staf) vanaf 2006-11-30
S.A.M. Dijksma (Sharon) 2006-11-30 tfm 2007-02-21"
J.R.V.A. Dijsselbloem (Jeroen) vanaf 2006-11-30
A.M.C. Eijsink (Angelien) vanaf 2006-11-30
Ch.D.M. Gill'ard (Chantal) vanaf 2006-11-30
M.l. Hamer (Mariët) vanaf 2006-11-30
A.J.M. Heerts (Ton) vanaf 2006-11-30
L. Jacobi (Lutz) vanaf2oo6-11-30
P. Kal ma (Paul) vanaf 2006-11-30
A.G. Koenders (Bert) 2006-11-30 tfm 2007-02-21"
A.H. Kuiken (Attje) vanaf 2006-11-30
J.A.W.J. Leerdam (John) vanaf 2006-11-30
C.W.J.M. Roefs (Lia) vanaf 2006-11-30
D.M. Samsom (Diederik) vanaf 2006-11-30
P.E. Smeets (Pauline) vanaf2oo6-11-30
J.L. Spekman (Hans) vanaf 2006-11-30
J. Tichelaar (Jacques) vanaf 2006-11-30
F.C.G.M. Timmermans (Frans) 2006-11-30 tfm 2007-02-21 ' 3
E. van der Veen (Eelke) vanaf 2006-11-30
G.A. Verbeet (Gerdi) vanaf 2006-11-30
R.A. Vermeij (Roos) vanaf 2006-11-30
H.E. Waalkens (Harm-Evert) vanaf 2006-11-30
A.G. Wolbert (Agnes) vanaf2oo6-11-30
A. Wolfsen (Aieid) 2006-11-30 tfm 2007-12-31
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8.

Nebahat Albayrak verliet de Kamer om staatssecretaris van Justitie te worden

g.

Wouter Bos verliet de Kamer om vice premier en minister van Financiën te worden

10.

jet Bussemaker verliet de Kamer om staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te worden

11.

Sharon Dijksma verliet de Kamer om staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te worden

12.

Bert Koenders verliet de Kamer om minister van Ontwikkelingssamenwerking te worden

13.

Frans Timmermans verliet de Kamer om staatssecretaris van Europese Zaken te worden
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Bijlage 3: Samenstelling sinds de start van het kabinet CDAfPvdAfCU
op 22 februari 2007 (33 zetels):

K. Arib (Khadija) vanaf 2007-03-01
M. Besselink (Marianne) vanaf 2006-11-30
L. Blom (Lu uk) vanaf 2006-11-30
A.).W. Boelhouwer (Jan) vanaf 2008-01-15"
S. Bouchibti (Samira) vanaf 2006-11-30
L.Th. Bouwmeester (Lea) vanaf 2006-11-30
F.).M. Crone (Ferd) 2006-11-30 tjm 2007-11-19 '5
M.H.P. van Dam (Martijn) vanaf 2006-11-30
G.C.F.M. Depla (Staf) vanaf 2006-11-30
M.). van Dijken (Marjo) vanaf 2007-03-01
).R.V.A. Dijsselbloem (Jeroen) vanaf 2006-11-30
A.M.C. Eijsink (Angelien) vanaf 2006-11-30
Ch.D.M. Gill'ard (Chantal) vanaf 2006-11-30
M.l. Hamer (Mariët) vanaf 2006-11-30
A.).M. Heerts (Ton) vanaf 2006-11-30
P.M.M. Heijnen (Pierre) vanaf 2007-03-01
L. jacobi (Lutz) vanaf 2006-11-30
P. Kal ma (Paul) vanaf 2006-11-30
M. Kraneveldt-van der Veen (Margot) vanaf 2007-03-01
A.H. Kuiken (Attje) vanaf 2006-11-30
).A.W.). Leerdam (John) vanaf 2006-11-30
C.W.J.M. Roefs (Lia) vanaf 2006-11-30
D.M. Samsom (Diederik) vanaf 2006-11-30
P.E. Smeets (Pauline) vanaf 2006-11-30
J.L. Spekman (Hans) vanaf2oo6-11-30
P.J.G. Tang (Pa ui) vanaf 2007-03-01
J. Tichelaar (Jacques) vanaf 2006-11-30
A.J. Timmer (Anja) vanaf2007-11-20' 6
E. van der Veen (Eelke) vanaf 2006-11-30
G.A. Verbeet (Gerdi) vanaf 2006-11-30
R.A. Vermeij (Roos) vanaf 2006-11-30
M.L. Vos (Mei Li) vanaf 2007-03-01
H.E. Waalkens (Harm-Evert) vanaf 2006-11-30
A.G. Wolbert (Agnes) vanaf 2006-11-30
A. Wolfsen (Aieid) 2006-11-30 tjm 2007-12-31 ''

14.

Jan Boelhouwer kwam terug in de Kamer na het vertrek van Aleid Wolfsen

15.

Ferd Crone verliet de Kamer om burgemeester van Leeuwarden te worden

16.

Anja Timmer kwam terug in de Kamer na het vertrek van Ferd Crone

17.

Aleid Wolfsen verliet de Kamer om burgemeester van Utrecht te worden

OV~R

DE PE:RIODE 200')- 2007

73

EERSTE KAMERFRACTIE

De periode 2006-2007 stond in de Eerste Kamer in het teken van de afronding van de Kamerperiode
2003-2007 en de start van de nieuwe periode 2007-2011. Het was de eindfase van een roerige
Kamerperiode waarin we onder meer pijnlijk afscheid moesten nemen van onze overleden collega's
Johan Stekelenburg en Raymond Leenders. Onder leiding van de nieuwe fractievoorzitter Han Noten,
secretaris/penningmeester Rudy Rabbinge en vice-voorzitter Marijke Linthorst is de fractie van 19 mensen een hechte groep geworden die met elkaar veel dossiers te verwerken kreeg.
Veel aandacht kreeg destijds het tegenhouden van de deconstitutionalisering van de burgemeestersbenoem ing. Daarnaast is een groot aantal wetten de Eerste Kamer gepasseerd, waarbij de Eerste
Kamerfractie van de PvdA van invloed is geweest. Dat betrof onder meer de wetgeving rondom de splitsing van de energiebedrijven. De Eerste Kamer verbond de inwerkingtreding van de splitsingswet aan
belangrijke randvoorwaarden, zoals de aanwezigheid van een eerlijk speelveld van energiebedrijven.
Daarnaast is met succes de huurliberalisatie van het vorige kabinet tegengehouden. Ook werden op het
gebied van de gezondheidszorg majeure stelselveranderingen behandeld, zoals de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tegen de zin van de PvdA in heeft het kabinet van
CDA-VVD-D66 de gezondheidszorg geprivatiseerd en marktwerking doorgevoerd. Via de wetgeving
rondom het toezicht op de gezondheidszorg heeft de kamer nog wel een motie van de PvdA aangenomen die benadrukt dat de kwaliteit van zorg steeds de doorslag zou moeten geven bij het beoordelen
van marktgedrag van zorginstellingen en zorgverzekeraars. De PvdA heeft wel steun gegeven aan de
WMO, die primair een buurtwet moet zijn en zorg en dienstverlening dichtbij burgers beschikbaar moet
maken. De fractie heeft zich echter bij de wetsbehandeling wel verzet tegen de aanbesteding zoals deze
ingevoerd werd. Tot slot is het vermelden waard dat tegen de zin van het toenmalige kabinet in de WIA
is doorgevoerd, en dat de fractie zich nadrukkelijk heeft geroerd in debatten over de Europese Unie en
internationale solidariteit en rechtvaardigheid (onder andere over het Europees Grondrechtenbureau).
In maart 2007 leed de PvdA bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten een gevoelige nederlaag en
dat vertaalt zich ook in Eerste Kamerzetels. In mei 2007 werden de Eerste Kamerverkiezingen gehouden, en daarbij behaalde de PvdA 14 zetels. Een teruggang van 5 zetels. Dat hakt er flink in. We namen
afscheid van de gewaardeerde collega's Ed van Thijn, Erik Jurgens, Trude Maas, Rudy Rabbinge, Willem
Witteveen, Jan Hamel, Agaath Witteman en Ton Doesburg. We bedanken hen voor alle inzet en collegialiteit.

200J-2008

In juni 2007 startte de nieuwe fractie van 14 senatoren met als nieuwkomers Klaas de Vries, Peter
Rehwinkel, Cathrijn Haubrich en Pauline Meurs. Het nieuwe fractiebestuur bestaat uit Han Noten
(voorzitter), Marijke Linthorst (vice-voorzitter) en Kim Putters (secretaris/penningmeester). Het waren
roerige verkiezingen. Dat kwam niet enkel door het zetelverlies, maar ook door de uitgebrachte voorkeursstemmen door enkele leden van Provinciale Staten. De lijstvolgorde kwam er daardoor anders uit
te zien dan door het partijcongres was beoogd. Verschillende politieke partijen zaten in dezelfde situatie. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen in oktober 2007 heeft fractievoorzitter Han Noten de verkiezingswijze van de Eerste Kamer aan de orde gesteld en de regering gevraagd om een nadere reflectie op mogelijke veranderingen. Mogelijke voorstellen daartoe zullen in deze periode besproken gaan
worden.
In de eerste fase van deze Kamerperiode stond onder meer de oorlog in Irak nadrukkelijk op de agenda van de Eerste Kamer. De Senaat heeft allereerst een debat gehouden, mede op verzoek van de PvdAfractie, over de wijze waarop Nederland omgaat met volkenrechtelijke mandaten. In dat debat heeft de
regering aangescherpt op welke wijze en onder welke condities ons land deelneemt aan een inval in een
ander land. Daarnaast heeft de Eerste Kamerfractie een serie kritische schriftelijke vragen gesteld over
de specifieke situatie ten aanzien van Irak. De regering moet daar nog antwoorden. Daarnaast is onder
meer wetgeving rond het burger service nummer (BSN) behandeld en is de bestuurlijke boete bij over-
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last in de openbare ruimte geregeld. Ten aanzien van de luchtkwaliteit heeft de PvdA aandacht gevraagd
voor de volksgezondheid. De fractie heeft zich kritisch geuit over de bouw van scholen, medische centra en kinderopvang nabij snelwegen, hetgeen tot aanscherping van de regels heeft geleid. De evaluatie
van de Bureaus Jeugdzorg is inmiddels ook kritisch besproken. Op basis van de evaluatie van de
bureaus jeugdzorg heeft de Eerste Kamer er bij minister Rouvoet op aangedrongen de regierol van de
gemeenten te versterken en te koppelen aan daadwerkelijke doorzettingsmacht om in te grijpen in de
keten van hulpverleners als dat nodig is. Daarnaast is in een debat over de kennisinfrastructuur van de
Rijksoverheid speciale aandacht gevraagd voor de rol van onafhankelijke adviescolleges en planbureaus. De Kamer heeft een motie van de PvdA aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen
ervoor te zorgen dat de onafhankelijke en deskundige informatievoorziening aan het Parlement beter
geborgd blijft dan in de regeringsplannen was voorzien. Op de agenda staan nog onderwerpen zoals de
liberalisering van de postmarkt, waarbij de PvdA zich vooral sterk maakt voor de arbeidsvoorwaarden
van de postbodes.

Rol van de Eerste Kamerfractie in de partij
De Eerste Kamerfractie levert vanuit haar rol in de 'Chambre de Ref1ection' ook een bijdrage aan het
politieke en publieke debat rond belangrijke maatschappelijke thema's. Om daar ook de komende periode goede invulling aan te geven is de fractie gestart met maandelijkse extra fractievergaderingen rondom belangwekkende thema's voor de sociaaldemocratie, zoals de inkomensafhankelijkheid van regelingen voor publieke voorzieningen, de grenzen aan de marktwerking in publieke sectoren en de omgang
met vraagstukken van integratie/immigratie. Dit levert input op voor onze contacten met de woordvoerders in de Tweede Kamer, de bewindslieden, het partijbureau en andere partijgremia, maar ook in de
media.
De fractie heeft- tot slot- een regioverdeling gemaakt, waarbij elke senator 2 provincies/gewesten
onder zijn of haar hoede neemt. Het voornemen is om, zoals we dat gewend zijn, de contacten met de
provincies, gewestelijke besturen en afdelingen te onderhouden, binnen de beperkte tijd die het deeltijd kamerlidmaatschap met zich brengt. Veel van de senatoren leverden daarnaast in de achterliggende periode ook bijdragen aan partijcommissies, zoals in de commissies rond de verzorgingsstaat, de
publieke dienstverlening en de zorg. De fractie is voornemens om actief te blijven deelnemen aan
debatten en andersoortige bijeenkomsten in de partij.

Eerste Kamerfractie 2003-200]: Han Noten (voorzitter), Marijke Linthorst (vice-voorzitter), Rudy
Rabbinge (secretaris/penningmeester), Trude Maas, Margriet Meindertsma, Willem Witteveen, Erik
Jurgens, lng Yoe Tan, Kim Putters, Joyce Sylvester, Agaath Witteman, Jean Eigeman, Jan Hamel, Ed van
Thijn, Frans Leijnse, Ton Doesburg, Mies Westerveld, Simon van Driel, Bert Middel. Overleden: Johan
Stekelenburg en Raymond Leenders.
Eerste Kamerfractie 2007-2011: Han Noten (voorzitter), Ma rijke Linthorst (vice-voorzitter), Kim Putters
(secretaris/penningmeester), Jean Eigeman, lng Yoe Tan, Pauline Meurs, Joyce Sylvester, Peter
Rehwinkel, Klaas de Vries, Mies Westerveld, Frans Leijnse, Simon van Driel, Margriet Meindertsma,
Cathrijn Haubrich-Gooskens.
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PVDA-Eu RODELEGATIE

Vooraf
De PvdA-Eurodelegatie bestaat uit zeven leden' die met collega's uit 24 andere landen deel uitmaken
van de bijna 220 tellende PES-fractie in het Europees Parlement.
Deze parlementaire groep is de op een na grootste fractie in het Europees Parlement en heeft een grote
invloed bij de besluiten van het parlement. Zelfs meer dan op basis van de getalsmatige verdeling binnen het parlement verwacht zou mogen worden. Dit komt omdat de groep een grote mate van ideologische cohesie vertoont.
Als bekend werkt het Europese Parlement niet met een systeem van 'regeringscoalitie' en 'oppositie'.
Dit omdat de Europese Commissie eerder een afspiegelingscollege lijkt dan een programmatische coalitie. In het parlement zoeken de groepen daarom per voorstel en per thema ook steeds naar meerderheden om hun ideeën gerealiseerd te krijgen. Vanwege het feit dat de PES-fractie in deze mandaatsperiode aanzienlijk beter georganiseerd is en meer interne en inhoudelijke samenhang vertoont dan de
andere grote groeperingen, kan de stem van de PES vaak van doorslaggevend belang zijn. Andere grote
fracties stemmen vaak meer verdeeld dan de sociaal-democraten en socialisten.
Omdat de PvdA-Eurodelegatie slechts uit zeven leden bestaat kunnen niet alle commissies, werkterreinen en thema's volledig en nog minder alleen door de Nederlandse sociaal-democraten bestreken worden. De leden van de PvdA-Eurodelegatie hebben weliswaar brede portefeuilles, maar een deel van de
relevante problematiek wordt in goed onderling overleg door collega's uit andere lidstaten behandeld.
Voor de resultaten van de PvdA-Eurodelegatie en van de PES-fractie is het nauwelijks van belang wie
welk rapport geschreven heeft of verantwoordelijk is geweest voor welke portefeuille-onderdelen. Het
gaat erom dat de sociaal-democratie een betekenende en richtinggevende rol speelt in de besluitvorming van de EU. Daarop zal in het vervolg van dit verslag de nadruk liggen.

Globalisering
Het belangrijkste thema in de internationale politiek is op dit moment de globalisering. Dit is zeker
geen exclusief Europese aangelegenheid, maar door op een constructieve wijze de uitdagingen die de
globalisering met zich meebrengt tegemoet te treden kan de EU invloed hebben op de richting van de
globale veranderingen. Met name gaat het dan over nieuwe sociale en financiële maatstaven, milieudoelstellingen en internationale vrede. De PES heeft op deze terreinen heldere standpunten ingenomen
en daarmee richting weten te geven aan het beleid van de EU.
Kenmerkend daarbij is steeds het zoeken naar evenwicht. De PES is een groep die naar een balans
zoekt. Tussen markt en publiek belang, tussen marktwerking en sociale uitgangspunten, tussen een
ambitieuze agenda van milieubelangen en de draagkracht van de zwakste schouders, tussen bescherming tegen terrorisme en de bescherming van burgerlijke vrijheden. De PES staat voor nuance. Radicale
oplossingen klinken wellicht aantrekkelijk, maar zijn doorgaans niet haalbaar en houden vaak geen rekening met aspecten van menselijkheid.
DePES-groep in het Europees Parlement heeft zich in de afgelopen jaren nadrukkelijk voorbereid op de
situatie die zal ontstaan na de ratificatie van het Verdrag van Lissabon. De rol van het Europees
Parlement wordt door dit verdrag aanzienlijk uitgebreid en versterkt. Met respect voor het principe van
de subsidiariteit probeert de PES deze mogelijkheden optimaal te benutten. Europa heeft in een sociaal-democratische optiek namelijk een meerwaarde. De EU is niet zomaar een speler in het mondiale
spel; de rol van Europa in de wereld is er een van steunpilaar van een bovennationale aanpak. De EU is
in de optiek van de PES geen instrument voor Alleingang, de EU is een groot voorstander van multilaterale instellingen. Maar Europa is niet alleen een bovennationaal instrument, de EU is tevens een solidariteitsgemeenschap, waarin sterkeren zich verbonden voelen met zwakkeren, waarin tussen de generaties evenzeer solidariteit bestaat als binnen generaties en waarin solidariteit een begrip is dat tegelijk
op het niveau van individuen als van staten richtinggevend is.

1.

Tot

1

september

2006

werd de delegatie gevormd door Max van den Berg (voorzitter), Emine Bozkurt, leke van den

Burg, Dorette Corbey, Edith Mastenbroek, Thijs Berman en Jan Marinus Wiersma. Na de benoeming van Max van
den Berg tot Commissaris van de Koningin in Groningen heeft leke van den Burg het voorzitterschap op zich genomen en is de vrijgekomen plaats in de delegatie bezet door Lily Jacobs.
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De rol van de EU in de wereld gaat nog verder. Europa behoort naar het idee van de PES een waardegemeenschap te zijn, een samenleving waarin democratie en mensenrechten, de klassieke zowel als de
sociale, zozeer gerespecteerd worden dat Europa als voorbeeld voor de wereld kan dienen.
De Europese Unie hanteert naar binnen én naar buiten dezelfde uitgangspunten. In de werkwijze van
de PES komt dit zelfs al tot uitdrukking. Wordt er bijvoorbeeld nagedacht over
energiezekerheid in de toekomst, gaat de discussie niet alleen over de mogelijke afhankelijkheid van de
EU van Rusland en de consequenties die dat heeft voor vrede en veiligheid, maar tegelijkertijd worden
er plannen ontwikkeld voor schone energie en wordt er gesproken over de kosten voor het milieu.
Globalisering daagt politici uit tot het innemen van een standpunt over hun rol in de wereld. De PES
heeft een duidelijk standpunt. Op milieugebied, op het terrein van vrede en veiligheid, over mensenrechten, op sociaal vlak en vooral over de relatie tussen markt en publiek belang.

Publiek belang
De PES, en in dit geval heel duidelijk de Nederlandse inbreng in de fractie, is de groep geweest die leiding gegeven heeft aan het verzet tegen de Dienstenrichtlijn. Dankzij de constructieve voorstellen van
PES-zijde is het gelukt de Dienstenrichtlijn zo te amenderen dat deze nu ook acceptabel is voor werknemers én tegelijk werkzaam.
In het vervolg op de discussie over de Dienstenrichtlijn heeft de PES het voortouw genomen om de
Diensten van Algemeen Belang veilig te stellen. De PES is niet per definitie tegen marktwerking, maar
het spreekt voor sociaal-democraten en socialisten vanzelf dat de toegang tot publieke diensten voor
iedereen verzekerd dient te zijn. Goed onderwijs en een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg, veilig en betrouwbaar openbaar vervoer, schoon water en een gegarandeerde energievoorziening zijn
essentieel voor de burger. Daarom heeft de PES hierover een ontwerprichtlijn gepresenteerd. Door toedoen van de sociaal-democraten in Europa, en in dit geval ook weer vooral vanuit Nederlandse hoek,
voorziet het protocol bij het Verdrag van Lissabon in de mogelijkheid het publiek belang bij deze zaken
te waarborgen.
De discussie over de relatie markt en overheid is met name door de PES geagendeerd. Daarbij speelt
op dit moment vooral de vraag aan welke eisenoverheids-of publieke organisaties moeten voldoen als
ze zich op de markt bewegen. Dat de PES daarbij het publieke belang niet ondergeschikt wil maken aan
de eisen van de markt, spreekt vanzelf.
De PES en de PvdA- Eurodelegatie beperken zich niet tot abstracte discussies in het Brusselse. Over hoe
lagere overheden bij verplicht aanbesteden ook rekening kunnen houden met sociale argumenten of
met milieudoelstellingen is in een voorlichtingscampagne, voorzien van een uitgewerkte brochure, uiteengezet.
Lang voordat de huidige kredietcrisis toezicht op hedge- en private equity funds tot een actueel thema
maakte, heeft de PES-fractie al voor meer en beter internationaal toezicht op de fînanciële markten
gepleit en met behulp van experts concrete voorstellen daartoe ontwikkeld.

Sociale rechten
Het vanzelfsprekende sociale gezicht van de sociaal-democratie komt niet alleen tot uitdrukking als het
gaat over publieke diensten, nog duidelijker wordt deze sociale oriëntatie als het gaat over werknemersbelangen. Flexicurity is een begrip dat door de Deense sociaal-democraat Poul Nyrup Rasmussen, nu
voorzitter van de Europese PES-partij, is geïntroduceerd, maar het houdt voor sociaal-democraten vooral ook in dat werknemers zich zowel continu kunnen voorbereiden en scholen voor nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt als voldoende rechtsbescherming genieten. Het gezamenlijke PES-PvdA-initiatief om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan is een ander tekenend voorbeeld van de realistische sociale instelling van de Europese sociaal-democratie.
Gelijke behandeling, veilige arbeidsomstandigheden, billijke beloning, toegang tot sociale zekerheid en
het recht op voortdurende scholing zijn voor de PES essentiële vereisten voor een Europese arbeidswetgeving. De PES verzet zich tegen elke poging tot sociale dumping en ontwikkelt daarom nu voorstellen
om op Europees niveau tot minimumbeloningen te komen. In dit verband staat de PES een belastingpolitiek voor die de laagste inkomens en de zwakste schouders ontziet en verzet zich daarom tegen
ideeën voor een 'flat tax'. Een Europees minimumloon is een adequaat middel om sociale dumping binnen Europa te voorkomen. Een fatsoenlijk immigratiebeleid is een ander aspect. De PES steunt in dit
kader voorstellen voor een Europese 'blue card'.
De PES heeft begrip voor diegenen die elders een beter bestaan zoeken of dit voortkomt ui politieke,
economische of humanitaire overwegingen. Van de andere kant is de PES van mening dat ongebreidelde immigratie tot sociaal onwenselijke gevolgen leidt voor de ontvangende landen maar ook voor de
landen van oorsprong. Vandaar dat de PES meewerkt aan het vinden van adequate instrumenten om
illegale immigratie tegen te gaan, maar tegelijkertijd naar mogelijkheden zoekt om legale arbeidsmigratie mogelijk te maken. De Europese 'blue card' is zo'n instrument.
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Handvest
Vanuit de sociale gerichtheid van de PES is het vanzelfsprekend dat de groep zich indertijd actief heeft
ingezet voor het opstellen van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Vanuit diezelfde
overtuiging heeft de groep zich sterk gemaakt voor opname van deze grondrechten in het nieuwe
Europese verdrag. Dat het Verdrag van Lissabon het Handvest bindende kracht zal geven, en dat het
daartoe in december 2007 voor de tweede maal is afgekondigd, is zeker niet in de laatste plaats op het
conto van de Europese sociaal-democraten en socialisten te schrijven.
In dit Handvest worden niet alleen klassieke mensenrechten, zoals de menselijke waardigheid, de burgerlijke vrijheden en gelijkheid, veilig gesteld. Ook het begrip solidariteit wordt in dit Handvest als een
van de uitgangspunten voor het vaststellen van economische en sociale rechten genoemd.
Naast voor de hand liggende rechten als het recht op onderwijs en het verbod op kinderarbeid noemt
het Handvest expliciet het recht op milieu- en gezondheidsbescherming, toegang tot diensten van algemeen belang, recht op sociale zekerheid en sociale bijstand, maar ook recht op voorlichting en raadpleging van werknemers binnen de onderneming.
Het zal duidelijk zijn dat deze sociale en economische rechten een voortreffelijk startpunt bieden voor
een sociaal-democratische politiek, zowel waar het bijvoorbeeld gaat over mensenrechten, milieubeleid
en arbeidsomstandigheden maar ook voor een Europees landbouw- en plattelandsbeleid in verband
met voedselzekerheid en voedselveiligheid of in het kader van kinderen- en jongerenrechten over het
recht op veilig opgroeien.
Europese waarden zijn voor de PES geen exclusieve EU-rechten. De nadruk die er met name vanuit
Nederlandse PES- en PvdA-hoek gelegd wordt op vrouwenrechten in Turkije maakt dit
al meteen duidelijk. Ook de actie die eveneens vanuit PES en PvdA gevoerd wordt tegen kinderarbeid
in ontwikkelingslanden komt hieruit voort.

Internationale solidariteit
De principes van het Handvest zijn richtinggevend waar het gaat om internationale solidariteit. Binnen
ontwikkelingssamenwerking staat het recht van de burgers op toegang tot publieke diensten voorop.
Dit betekent bijvoorbeeld recht op onderwijs, schoon water, gezondheid, energie enzovoorts. Het recht
op gelijke kansen voor burgers bepaalt de inzet van de PES. Daarbij moet het beleid er op gericht zijn
de burgers van ontwikkelingslanden de mogelijkheden te bieden zelf hun problemen aan te pakken en
op te lossen. Plattelandsontwikkeling in de Derde Wereld, zodat een groene revolutie daar kan zorgen
voor voldoende voedsel, bevordering van het ondernemerschap, zodat de productiviteit van deze landen vergroot kan worden, en verlening van microkredieten aan vrouwen zijn daarbij goede mogelijkheden.
Internationale solidariteit beperkt zich niet tot economische terreinen. Het stimuleren van een 'civil
society' in jonge democratieën of landen die proberen de stap naar een democratische samenleving te
zetten, is van even groot belang. Een maatschappelijk middenveld dat zich kan en durft te laten horen
is van wezensbelang voor een functionerende democratie. Het versterken van deze maatschappelijke
krachten speelt zowel binnen de Europese Unie, waar enige net toegetreden lidstaten nog best morele
en feitelijke steun kunnen gebruiken als in de nabuurschapsrelaties van de EU met buurstaten in het
Oosten en rond de Middellandse Zee maar ook in landen die veel verder weg liggen. De inzet van de
PES en de PvdA voor bijvoorbeeld de mensenrechten in Birma moet in dit licht gezien worden. Op een
zelfde wijze is het opkomen voor persvrijheid in landen als Zimbabwe, Algerije, Egypte, China,
Oekraïne, Kongo, Eritrea enzovoorts een bewijs van de internationale solidariteit van de PES en de
PvdA-Eurodelegatie daarbinnen.

Klimaat
Een van de meest in het oog lopende gevolgen van de globalisering is de klimaat- en energieproblematiek. Vanwege haar gerichtheid op solidariteit- in dit geval tussen de generaties-, is de PES een van de
eerste politieke groeperingen in Europa geweest die het klimaatprobleem onderkend heeft en bereid
gebleken is ambitieuze doelen te stellen, zowel waar het C02- uitstoot betreft als voor een energiebeleid dat tegelijk efficiënter gebruik promoot als onderzoek naar schone technologieën. De PES en in het
bijzonder de PvdA-inbreng daarbij benadrukt dat voor het uitvoeren van de ambitieuze klimaatagenda
de lasten gelijkelijk verdeeld dienen te worden binnen Europa én mondiaal. De zwakste schouders,
zowel van burgers als staten, dienen ontzien te worden. Om die reden hebben de PES en de PvdA-delegatie het initiatief genomen voor een klimaatfonds voor arme landen.
Deze aanpak is kenmerkend voor de PES en de PvdA, ook op andere gebieden van milieuwetgeving.
Sociaal-democraten doen hun best om milieuregelgeving sociaal te maken. Dit betekent dat er altijd
rekening gehouden wordt met de mensen die voor de maatregelen moeten betalen, maar tegelijk ook
met de belangen van de volksgezondheid. Daarbij komt nog het in sociaal-democratische kring duidelijk levende besef dat het niet een instantie ver weg moet zijn die aangeeft hoe het beleid vormgegeven
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en uitgevoerd moet worden. Lidstaten, en soms zelfs regio's, zijn veel beter in staat om dit te bepalen.
Daarom moet de regelgeving de mogelijkheid open laten tot keuzes tussen alternatieven en tot flexibiliteit. De richtlijn voor luchtkwaliteit is hiervan een tekenend voorbeeld.
Hoezeer klimaatpolitiek ook een zaak van langere termijn is, er is toch al het een en ander bereikt. Dat
door toedoen van de PvdA in de PES de luchtvaartsector voor het eerst onder de Europese emissiewetgeving is gebracht is enorme winst. Ook de realistische voorstellen voor brandstofkwaliteit en het
gebruik van biobrandstoffen bewijzen dat verbeteringen geen utopische wensdromen hoeven te zijn.
Duurzaamheid is een begrip dat intussen zijn nut bewezen heeft. Het is niet meer weg te denken in discussies over klimaat en milieu. Sociaal-democraten hebben er mede voor gezorgd dat duurzaamheid
nu eveneens in de landbouw en recentelijk ook in de visserij tot een van de meetpunten voor goed
beleid geworden is.

Regio
Europese samenwerking betekent niet automatisch dat alle zaken van bovenaf uit Brussel geregeld hoeven te worden. Plattelandsbeheer om bij een voorbeeld te blijven is niet bij uitstek een zaak die vanuit
de Europese instellingen meer dan globaal en op doelstellingenniveau aangegeven hoeft te worden.
Nationale en vooral regionale overheden zijn veel beter in staat dan centrale regelgevers om concrete
plannen te ontwikkelen, het beheer vorm te geven, onderhoud te plegen en om kader te scholen voor
onderhoud en beheer. De PvdA-inbreng in de PES benadrukt het belang van deze flexibele bottom-upaanpak, in plaats van de klassieke top-down. Samenwerkingsverbanden van Europese regio's, zoals tussen de Veluwe en overeenkomstige gebieden in Oost-Europa, Engeland en Frankrijk kunnen daarom op
actieve steun vanuit de PvdA-delegatie rekenen.
Europese eenwording beperkt zich in deze visie niet tot een centraal gestuurde aanpak, maar bestaat
ook uit spontane samenwerking over de Europese binnengrenzen heen. Zo'n samenwerking kan een
gevolg zijn van de vergelijking van 'best practices' maar kan net zo goed het resultaat zijn van uitwisseling van deskundigen of jongeren die elkaar willen leren kennen in hun werk en in hun liefde voor hun
werk.
Vanzelfsprekend is facilitering van zulke vergelijkingen en uitwisselingen een zaak die tot gezamenlijk
Europees beleid behoort. Dit is niet de enige rol die de EU kan spelen. Anders dan de Nederlandse sociaal-democratie probeert de PES actief invulling te geven aan structuurfondsen. Stelt de Nederlandse
regeringscoalitie dat structuurfondsen alleen bedoeld zijn voor arme regio's in arme lidstaten of voor
projecten die grensoverschrijdende samenwerking bevorderen en die dus op nationaal niveau geen
meerwaarde hebben, maar wel op Europees, de PES-fractie in het Europees Parlement ziet de rol van
'sociale cohesiefondsen' ruimer. Voor die gebieden die achter dreigen te blijven en die zelf een impuls
willen geven om het tij te keren en daarvoor vaak weinig gehoor krijgen bij nationale overheden, bieden
Europese co-financieringsfondsen een uitgelezen kans om met behoud van de eigen regionale identiteit nieuwe initiatieven te ontplooien.

Europa in de Wereld
Mag globalisering tot een nadruk op de regionale eigenheid lijken te leiden, tezelfdertijd vereist globalisering ook een positiebepaling ten opzichte van de wereld. De Europese Unie, en vooral de PES-fractie binnen het Europees Parlement, heeft daar heldere ideeën over en op basis van die gedachten reeds
veel bereikt.
Was het tot voor een paar jaar zo dat Europa achter de Verenigde Staten van Amerika aanliep of zich
daar zelfs achter verschool. De Europese Unie probeert nu een eigen plaats te verwerven. Vrede in
Europa en in de wereld is geen zaak die uitsluitend aan de Verenigde Staten overgelaten kan worden.
De Europese Unie heeft daar een eigen rol bij. maar niet alleen of apart. De PES is een groot voorstander van overleg en samenwerking in multilaterale instellingen als de Verenigde Naties.
Maar hoe dan ook de EU zal zelfbeleid moeten voeren ten opzichte van de directe buren in Europa, in
het Oosten en in het Zuiden. De PES, en niet geheel toevallig is de PvdA-inbreng daarbij bepalend, richt
zich op evenwicht. Waar het gaat om de relaties met Rusland bijvoorbeeld zoekt de PES naar een balans
tussen de bevordering van mensenrechten en democratie en de handels- en energiebelangen. Vrede,
veiligheid en stabiliteit zijn even belangrijk als het stimuleren van de 'civil society' en de strijd tegen de
corruptie. Wanneer een volgende uitbreiding van de Europese Unie aan de orde zal komen, zullen daarom beide argumenten een even zwaar gewicht hebben.
Wat betreft de landen rond de Middellandse Zee voert de PES een actieve dialoog met sociaal-democratische zusterpartijen, maar tegelijk ook, en vrijwel als enige grote partij. met democratisch georiënteerde moslimgroeperingen. Op deze wijze wordt niet alleen geprobeerd elkaar te leren kennen en kennis te nemen van elkaars standpunten, tevens en nadrukkelijk zijn deze contacten bedoeld om de
democratische krachten in deze landen te steunen.
Deze contacten zijn voor de PES buitengewoon belangrijk in het kader van het terrorismebeleid, omdat
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er anders een beleid geformuleerd dreigt te worden dat zich zonder kennis van zaken slechts baseert
op angst. De PES heeft zich vastgelegd op een beleid dat enerzijds een strenge aanpak van het terroristische gevaar voorstaat maar dat anderzijds de balans zoekt met burgerlijke vrijheden. Niet alleen de
vrijheden van burgers die bedreigd zouden kunnen worden maar ook van de vrijheden van die burgers
die in verband gebracht kunnen worden met een mogelijk terroristisch gevaar.
Angst voor terrorisme is evenwel niet de leidende gedachte van de PES bij internationale contacten. Dat
is solidariteit. Deze solidariteit beperkt zich niet tot solidariteit binnen generaties. Ook solidariteit tussen de generaties is voor de PES van wezenlijk belang. Dit speelt in alle internationale relaties zowel die
met de directe buren als met de landen van de Derde Wereld.
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jONGE SOCIALISTEN IN DE PVDA

1.

Inleiding

Partijgenoten,
Voor u ligt het beleidsverslag van de Jonge Socialisten 2005-2007. De JS is op het moment een organisatie met 1300 leden en 25 afdelingen. Er zijn 13 actieve werkgroepen en 5 projectgroepen.
De volgende vier doelstellingen worden door de JS nagestreefd:
Jongeren politiek bewust maken en interesseren in politiek.
Het scholen en opleiden van jongeren op politiek vlak.
3· Het beïnvloeden van de politiek, met name de Partij van de Arbeid
4· Het behartigen van jongerenbelangen in de politiek.
1.

2.

In dit verslag geven wij een beeld wat de JS de afgelopen twee jaar heeft gedaan.
Met vriendelijke groet,
Miehiel Emmelkamp
Voorzitter JS
Naomi Woltring
Secretaris P&O

2. Organisatorisch
Bestuur
In oktober 2005 bestond het landelijk bestuur uit de volgende bestuursleden. Deze samenstelling was
het gevolg van de bestuursverkiezingen in juni 2005:
Voorzitter: Ruben Zandvliet
Politiek secretaris: Peter Scheffer
Internationaal secretaris: Stefan Jansen
Secretaris personeel en organisatie: Gerrit Visser
Penningmeester a.i.: Zita Schellekens
Bestuurslid afdelingen en ledenbeheer: Mohammed Mohandis
Bestuurslid promotie en werving a.i.: Yadi Dragtsma
Bestuurslid scholing, training en vorming: Helbertijn Luijt

2.1

Op het najaarscongres van 25 tjm 27 november 2005 werden drie nieuwe bestuursleden gekozen:
Penningmeester: Jouke Krabbenborg
Internationaal secretaris: Zita Schellekens
Bestuurslid promotie en werving: Abdirman Abdi
De overige bestuursleden bleven gelijk:
Voorzitter: Ruben Zandvliet
Politiek secretaris: Peter Scheffer
Secretaris personeel en organisatie: Gerrit Visser
Bestuurslid afdelingen en ledenbeheer: Mohammed Mohandis
Bestuurslid scholing, training en vorming: Helbertijn Luijt
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Op het voorjaarscongres van 24 en 25 juni 2006 werd een nieuw landelijk bestuur gekozen wat bestond
uit:
Voorzitter: Peter Scheffer
Vice-voorzitter: Kido Koenig
Internationaal secretaris: Zita Schellekens
Secretaris personeel en organisatie: Jouke Krabbenborg
Penningmeester: Liesje Klomp
Bestuurslid leden, afdelingen, scouting en trainingen: Pepijn van Kesteren
Bestuurslid communicatie en media: Miehiel Sikkes
Bestuurslid promotie en doelgroepen: Yasin Torunoglu
Op het voorjaarscongres van 26 tjm 28 mei 2007 werd een nieuw landelijk bestuur a.i. gekozen wat
bestond uit:
Voorzitter a.i.: Ruben Zandvliet
Vice-voorzitter (financiën, personeel en organisatie) a.i.: Jouke Krabbenborg
Bestuurslid Internationaal, Afdelingen, Trainingen en Scouting a.i.: Pepijn van Kesteren
Bestuurslid Zomertour, Promotie en Doelgroepen a.i.: Yasin Torunoglu
Op het buitengewoon congres van 22 september 2007 werd een nieuw landelijk bestuur gekozen wat
bestond uit:
Voorzitter: Miehiel Emmelkamp
Vice-voorzitter: Merel Schogt
Secretaris personeel en organisatie: Naomi Weltring
Penningmeester en bestuurslid afdelingen: Randy Martens
Internationaal Secretaris a.i.: Pieter Schavemaker
Bestuurslid scholing en promotie: Niek Ritzen
Op het najaarscongres van 1 en 2 december 2007 werd Pieter Schavemaker gekozen tot Internationaal
Secretaris. De samenstelling van het bestuur bleef dus gelijk.
2.2

Medewerkers

De JS heeft twee medewerkers in dienst:
Een medewerker Communicatie: (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.
En een bureaumedewerker Organisatie, Educatie en Financiën: (vast, 28 uur)
Deze medewerker is medeverantwoordelijk voor het organiseren van trainingen, het organiseren en
ondersteunen van het ASA en het DB, het financiële beheer en de ledenadministratie.
Marit Kok is medewerker Communicatie.
Van oktober 2005 tot 15 januari 2006 was Maaike de Bakker bureaumedewerker.
Maaike werd opgevolgd door Mirjam jelsma, die in dienst was van 15 februari 2006 tot 31 oktober 2007.
Mirjam werd opgevold door Leon Sars die in dienst is getreden op 26 oktober 2007.

3· Landelijke activiteiten
In de periode van oktober 2005 tot en met september 2007 zijn er veellandelijke activiteiten georganiseerd. Hieronder vallen de reguliere activiteiten zoals het Pinksterkamp (PiKa), het congres en de nieuwe ledendagen.

J.1 Reguliere landelijke activiteiten
Congres
Van oktober 2005 tot en met september 2007 organiseerde de JS vier reguliere congressen in
Groningen, Den Haag, Enschede, Amsterdam en twee buitengewoon congressen in Utrecht. Op de
reguliere congressen neemt de JS politiek inhoudelijke standpunten in, wordt het beleid voor de komende periode vastgesteld en vinden er verkiezingen voor functies in onder andere het landelijk bestuur
plaats. Op het eerste buitengewoon congres in 2007 werd het Huishoudelijk Reglement herzien en een
nieuw beginselprogramma aangenomen. Op het tweede buitengewoon congres in 2007 werd een
nieuw landelijk bestuur gekozen.
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Pinksterkamp (PiKa)
De oudste traditie van de JS is het Pinksterkamp (PiKa). Op een Pinksterkamp is van oudsher ruimte
voor discussie, muziek, sport en ontspanning. In 2006 vind het Pi Ka plaats in Maastricht. In 2007 werd
het PiKa gecombineerd met het congres in Amsterdam.

Opening en sluiting politiek seizoen
Voor de zomervakantie organiseert de JS een sluiting politiek seizoen, na de zomervakantie een opening politiek seizoen. In 2006 vond de sluiting plaats in Groningen. De opening vond plaats in Utrecht
en had als thema Europa. De sluiting van 2007 vond plaats in Rotterdam en had als thema klimaat. De
opening van 2007 vond plaats in Arnhem rond het thema jeugdzorg.

Nieuwe ledendag
Twee keer per jaar organiseert de JS een Nieuwe Ledendag. Nieuwe leden maken hier op een interessante manier kennis met de verschillende werkgroepen binnen en activiteiten van de JS. De nieuwe
ledendagen vinden meestal plaats in Utrecht. In september 2007 is uitzonderlijk uitgeweken naar Breda
omdat na de nieuwe ledendag gedemonstreerd werd bij het consulaat van Birma dat in Breda gevestigd is.

3.2 Overige landelijke activiteiten

Free Birma / Xpeditie India
Het grootste project dat de JS de afgelopen twee jaar georganiseerd heeft is het Free Birma project. Een
groep JS'ers is afgereisd naar India om daar onderzoek te doen naar de situatie van Birmese vluchtelingen. Weer thuis werd een grote campagne gestart die resulteerde in veel media-aandacht voor de projectgroep Free Birma en een grote kennis van de situatie in Birma onder JS'ers.

Debattoernooi
In 2007 organiseerde de JS een groot debattoernooi in verschillende steden samen met andere politieke jongerenorganisaties. JS'ers kregen training in debatteren en gingen daarna in debat met elkaar en
met leden van andere politieke jongerenorganisaties.

lftarfestival
In 2006 en 2007 organiseerde de JS gezamenlijke avondmaaltijden in het kader van de Ramadan. Na
afloop van de maaltijden was er debat of een lezing.

WSEB
In 2006 ging de werkgroep sociaaleconomisch beleid (WSEB) van start. Deze werkgroep bediscussieert
kwesties op sociaaleconomisch gebied, zoals bijvoorbeeld het ontslagrecht, arbeidsmigratie en duurzaamheid.

Internationaal Beleid
De JS heeft een lange internationale traditie en ook landelijk organiseren we regelmatig activiteiten met
een internationale inslag. De werkgroep internationaal beleid is hier heel actief in.

Onderwijswerkgroepen
De meeste JS-Ieden zijn scholieren en studenten. JS'ers die met onderwijspolitiek aan de slag willen
doen dat bij de werkgroepen Voortgezet Onderwijs en Hoger Onderwijs. De werkgroepen onderhouden
goed contact met de studentenvakbonden, kamerleden en de minister van onderwijs.

Zomertour
Elk jaar is de JS aanwezig bij de informatiemarkten voor nieuwe studenten in de grootste studentensteden van Nederland om nieuwe leden te werven. In 2007 stond de zomertour in het thema van Free
Birma. Studenten konden onder andere op de foto binnen een frame waarop stond "geen groeten uit
Birma".

3·3 Verkiezingen
Gemeente, Tweede Kamer, Provinciale Staten.
Verkiezingscampagnes ("Wie hebben we nodig? Wouter Bos!")
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4· Politieke activiteiten
4.1 Politieke en maatschappelijke beïnvloeding
De JS maakte zich op verschillende manieren sterk voor onder andere democratie in Birma (door jarenlange demonstraties), een Europees referendum (door een voorstel op het partijcongres), tegen dubieuze beleggingen door pensioenfondsen (via een dreiging met een rechtszaak), voor een door de
Kamer gekozen formateur (via een burgerinitiatief), voor goedkopere condooms (door convenanten
voor automaten met goedkope condooms met gemeenten), tegen homodiscriminatie in Polen (via een
demonstratie in Teletubbiepakken voor de Poolse ambassade), de OV-kaart voor MBO'ers van 16 en 17
jaar (via interne lobby) en het toevoegen van de internationale ambitie aan het verkiezingsprogramma
(via het partijcongres). Een uitgebreider overzicht, inclusief de ontelbare lokale JS-initiatieven, zijn te
vinden op www.js.ni.

4.2 Mediabeïnvloeding
De JS haalde vaak de pers. Naast de vele lokale acties en de bovengenoemde initiatieven zijn enkele
voorbeelden het pleidooi tegen te grote macht van Rusland op de gasmarkt (Volkskrant, 21-12-2006),
het standpunt dat het PvdA-partijleiderschap niet te combineren is met een ministerschap (Trouw, 1204-2007), het pleidooi voor een nieuw partijbestuur na het aftreden van Miehiel van Hulten {lVandaag,
25-04-2007), een analyse van voorzitter Peter Scheffer over de problemen van de partij (Buitenhof, 2904-2007) en het protest tegen het door Jeroen Dijsselbloem voorgestelde verbod op een computerspel
(Volkskrant, 22-06-2007). Verder hebben JS'ers landelijk en lokaal regelmatig hun beschouwing op politieke actualiteiten gegeven in diverse media. Een uitgebreider overzicht, inclusieflokale persacties, is te
vinden op www.js.ni.

4·3 Verkiezingscampagnes
Ook voor de JS stonden 2006 en begin

2007 in het teken van verkiezingscampagnes: de raadsverkiezingen in maart 2006, de Kamerverkiezingen in november 2006 en de Statenverkiezingen in maart
2007. Honderden JS'ers voerden door heel Nederland enthousiast campagne, soms specifiek voor
jonge lokale en landelijke kandidaten. Dat gebeurde door straatacties (zoals de treintour met honderd
JS'ers op de Kamerverkiezingsdag door heel Nederland), maar ook door creatieve JS@Work-, signwave- en persacties. Veelzeggend over het campagne-enthousiasme van de JS is een fragment uit de
Wouter Tapes, waar de partijleider na de verkiezingsnederlaag Paradiso binnenkomt, een uitzinnige
menigte ondanks de nederlaag "Wie hebben we nodig? WOUTER BOS!" hoort schreeuwen, en spreekt:
"Ah, Peter Scheffer is zeker weer bezig?!" Vriend en vijand waren het er dan ook over eens dat de slechte uitslag bij de Kamerverkiezingen in ieder geval niet aan de inzet van de JS lag, wat ook bleek uit de
relatief goede verkiezingsresultaten onder jongeren.

5· Communicatie
5-1 LAVA
Het ledenblad van de JS heet de LAVA. Dit verschijnt vijf keer per jaar. Tot november 2006 was Is abelle
Bühre hoofdredacteur van het ledenblad LAVA. Zij is opgevolgd door Bart Juttmann.

5.2 Website
De website van de JS, www.js.nl, wordt dagelijks bijgewerkt. Op de website worden activiteiten aangekondigd, verslagen van activiteiten gepubliceerd, worden persmomenten uitgemeten en kunnen geïnteresseerden informatie vinden over de JS. Ook kunnen JS-producten zoalsT-shirts en tassen besteld
worden.

5·3 Nieuwsbrief
De medewerker communicatie verstuurt een tweewekelijkse nieuwsbrief waarin leden en geïnteresseerden verslagen en aankondigingen van activiteiten, standpunten en andere zaken die betrekking op de
JS hebben kunnen lezen.

6. Afdelingswerk
De JS afdelingen zijn actief begeleid met hun activiteiten en invloed in lokale politiek door middel van
periodieke gesprekken met afdelingsbesturen. Er is een afdelingsnieuwsbrief in het leven geroepen,
waarmee afdelingen op de hoogte worden gehouden van goede ideeën en relevante zaken voor afde-
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lingsbesturen. Ook is een handboek voor afdelingsbestuurders gemaakt wat alle informatie bevat die
nodig is voor het runnen van een afdeling in de )Sen zijn jaarlijks scholingsdagen voor afdelingskader
gehouden.

7· Scholing en training
Een van de doelstellingen van de )S is het scholen van jongeren in politiek en het aanbieden van trainingen. De )S organiseert daartoe regelmatig scholingsdagen en biedt tijdens haar congressen workshops en trainingen aan. Ook afdelingen organiseren vaak workshops en lezingen.
Binnen de )S bestaat een trainerspool van (oud-))S'ers die op hun expertisegebied trainingen geven aan
)S'ers. Verder is de )S lid van EduNet, een Europese organisatie die trainingen voor socialistische en
sociaaldemocratische jongerenorganisaties bevordert en organiseert. )S'ers hebben jaarlijkse vele
mogelijkheden om deel te nemen aan internationale trainingen, georganiseerd door de Europese en de
internationale koepelorganisaties en onze Duitse zusterorganisatie Die Falken.

8. Ledenwerving en ledenbeheer
Ledenwerving is een van de speerpunten van het beleid. Het is de manier om jongeren voor langere tijd
te betrekken bij politiek-maatschappelijke discussie. Op vele landelijke en afdelingsactiviteiten ging de
)S in discussie met jongeren over hun leefomgeving, de maatschappij en politiek. De )S zorgt ervoor
zoveel mogelijk aanwezig te zijn op plekken waar veel jongeren bij elkaar komen, zoals introductieweken en voorlichtingsbijeenkomsten of markten van MBO's, HBO's en universiteiten (de zogenaamde
Zomertour) en bij een aantal lokale festivals. Verder worden afdelingen gestimuleerd om leden te werven door zelf activiteiten te organiseren of om aan te sluiten bij bestaande bijeenkomsten.
In 2006 werd ook het combilidmaatschap PvdAJ)S geïntroduceerd. Een middel om PvdA-ers aan de JS
te binden en anders om.

g. Internationaal werk
9.1 European Community Organization ofSocialist Youth (ECOSY)
Bij de Europese koepelorganisatie van de )S ECOSY is de JS de afgelopen twee jaren vertegenwoordigd
door Janna Besamusca en Naomi Woltring. Tijdens hetECOSY Congres van maart 2007 in Warschau
is )S'er janna Besamusca tot president van de Control Commission gekozen (penningmeester). Janna
was daarvoor coördinator van de Feminist Working Group en organiseerde met de )S het zogenaamde
FemSem (Feminist Seminar) in Den Haag in 2006.

9.2 International Union ofSocialist Youth (IUSY)
Bij de internationale koepelorganisatie van de JS IUSY is de JS de afgelopen jaren vertegenwoordigd
door: Rinske Reiding, Ivo Spauwen en Zita Schellekens.

9·3 Overige activiteiten Internationaal
De JS is altijd veel bezig geweest met internationale politiek. Daarvan is de, eerder genoemde, Free
Birma-campagne een goed voorbeeld. Daarnaast zijn we o.a. actief geweest met het IUSY en ECOSY
zomerkam pen, met het honderdjarig bestaan van IUSY. Ook heeft de )S een zeer actieve internationale
werkgroep, de Wl B.

10.

Partij van de Arbeid

Om haar rol van vertegenwoordiger van jongeren binnen de PvdA te vervullen heeft de )S verschillende
podia. De )S-voorzitter heeft een adviserende stem in het partijbestuur en heeft het recht de fractievergaderingen van de Tweede Kamerfractie bij te wonen. Verder is de JS vertegenwoordigd op het partijcongres, het politiek forum en natuurlijk in allerleipartijcommissies-en vergaderingen. In de commissies voor verkiezingsprogramma en kandidatenlijst voor de TK-verkiezingen van 2006 namen ook JS'ers
zitting. Een deel van de interne lobby's die gevoerd zijn, zijn in dit verslag terug te vinden onder de kopjes 4.1 en 4.2 in dit verslag. De enthousiaste verkiezingscampagnes van de JS staan zeer beknopt
beschreven onder kopje 4·3 in dit verslag.
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