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Beste partijgenoot, beste partijgenote, 

Voor je ligt de beschrijvingsbrief voor het partijcongres van 17 en 18 januari 2015. Met de verkiezingen voor
de waterschappen en de Provinciale Staten in maart en vervolgens de verkiezing van de Eerste Kamer in
mei voor de boeg wordt het een spannend voorjaar. Op dit congres zullen we onder andere de kandidaten-
lijst voor de Eerste Kamer vaststellen en de aftrap voor de verkiezingscampagne geven. 

Het is wederom een flinke bundel geworden. Je vindt hierin de ingediende amendementen en preadviezen
bij de resolutie ’De bakens verzetten en de economie terug naar de mensen’, bij het rapport ‘Politiek van
Waarde’ en de daarbij behorende resolutie, bij de resolutie ‘Ledendemocratie’ en tenslotte bij enkele wijzi-
gingsvoorstellen in de statuten en reglementen. Achter in de bundel staan de moties met de reacties van het
partijbestuur.

Verder is in deze bundel opgenomen de conceptkandidatenlijst voor de verkiezingen van de Eerste Kamer,
de voordracht voor de verkiezing van de leden van de PES-congresdelegatie, voor een deel van het presidi-
um en de Beroepscommissie. 

Ook is er dit jaar weer een interessant wandelgangenprogramma met onder meer een buitenland café, waar
o.a. Frans Timmermans acte de présence zal geven. 

Voor de volgorde van de behandeling van alle onderwerpen op dit congres verwijs ik je graag naar de con-
gresagenda op de volgende pagina. Ook wijs ik je graag even op de nuttige mededelingen van het presidi-
um.

Zoals je weet zal ons congres plaatsvinden op zaterdag 17 en zondag 18 januari 2015 in DeFabrique in
Utrecht. Er is veel te bespreken met elkaar, daarom beginnen we op zaterdag stipt om 13.00 uur en hopen
we om 18.30 uur te kunnen schorsen. Op zondag zijn we bijeen van 10.30 tot 16.30 uur. 

Locatie: DeFabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht. Vergeet niet je even aan te melden.

Afgevaardigden kunnen actuele moties indienen tot vrijdag 16 januari om 10.00 uur via de amendeertool.
De voortgang in de uitvoering van eerder ingediende moties is te volgen in het motie-volg-systeem op
mijn.pvda.nl. 

Ik hoop je op 17 en 18 januari te kunnen begroeten in Utrecht! 

Met hartelijke groet, 
Namens het partijbestuur, 

Hans Spekman 
Voorzitter Partij van de Arbeid
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Zaterdag 17 januari 2015

13.00 uur: Opening door presidium

- Welkom door partijvoorzitter

- Herdenken overleden partijgenoten

- Voorstellen: giftenreglement en voorkomen belangenverstrengeling

- Resolutie Ledendemocratie en voorstel inzake stemverhouding

- Toespraak voorzitter Jonge Socialisten

Pauze

- Voordracht kandidaten Beroepscommissie, presidium en PES-congresdelegatie

- Resolutie De bakens verzetten

- Toespraak Lodewijk Asscher

18.00 uur: Schorsing

Zondag 18 januari 2015

10.30 uur: Heropening door presidium

- Rapport en resolutie Politiek van Waarde

- Moties (reguliere en actuele)

- Toespraak internationale gast

Lunch

- Toespraak Hans Spekman

- Afscheid van Mariëtte Hamer en Frans Timmermans

- Vaststellen kandidatenlijst Eerste Kamer

- Toespraak Marleen Barth

- Aftrap Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen

- Toespraak Diederik Samsom

16.30 uur: Sluiting met de Internationale

CONGRESAGENDA
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De PvdA geeft stap voor stap individuele leden meer invloed. Emancipatie, ook in eigen gelederen!
Daarnaast zijn we als partij op zoek naar vernieuwende vormen van agenderen, debatteren en besluit-
vorming. Vormen die meer aanspreken bij een breed publiek, vormen die meer leden actief betrekken,
vormen die de nieuwe mogelijkheden van ICT goed benutten. Als presidium voelen we ons betrokken
bij de vernieuwingen. Wij zien kansen om de kwaliteit van de vergaderingen van het congres, ons
hoogste partijorgaan, samen met elkaar te kunnen verbeteren. Meer discussie, ons meer richten op de
politieke hete hangijzers en een democratischere besluitvorming, vinden wij heel positief. De behoefte
tot verandering wordt breed gevoeld. 
Vorig jaar zijn we gestart met een drietal experimenten in deze richting. We hebben een soort ‘like’-
systeem uitgeprobeerd, zoals we kennen van Facebook: meer spreekrecht voor indieners van moties of
amendementen met veel steun. Verder is het agendapunt over het rapport ‘De bakens verzetten’ (van
de commissie Melkert) behandeld op basis van een georganiseerd debat, en niet op basis van sprekers-
briefjes. Tot slot hebben we een agendapunt (Ledendemocratie) via een workshop-achtige deelsessie
in het wandelgangen programma vooraf besproken, zodat plenair de behandeling kon worden beperkt
tot een afrondende discussie met aansluitend stemming. In de evaluatie die na het congres is gehou-
den, werden alledrie de experimenten bovengemiddeld gewaardeerd. Uiteraard zijn er ook aanbevelin-
gen gedaan, die nemen we mee. We willen verder gaan op het pad dat we zijn ingeslagen.

De aanbevelingen van de commissie Noten om het congres te verlevendigen, het politieke debat tij-
dens het congres te stimuleren en de leden en afgevaardigden tot hun recht te laten komen, zijn nu
allemaal uitgewerkt en liggen voor in een resolutie. Hopelijk wordt deze aanvaard. Bij de meest recente
Politieke Ledenraad en uit de enquête onder PvdA-leden is gebleken dat er zeer ruime steun is voor de
vernieuwingsvoorstellen. Dit congres gelden nog de huidige statuten en reglementen, maar dat bete-
kent niet dat we tijdens het congres niet wederom kunnen experimenteren om deze doelen te bereiken. 

Experiment 1: We willen doorgaan met de nieuwe manier van omgaan met moties en amendementen
die we vorig jaar zijn begonnen. Het presidium stelt voor om NIET te spreken over de moties en amen-
dementen die door het partijbestuur positief gepreadviseerd worden. 
Ook stelt het presidium voor om NIET te spreken over moties en amendementen die weliswaar door
het partijbestuur negatief gepreadviseerd worden, maar waarvan u zich kunt vinden in de argumenta-
tie.
Ten derde stelt het presidium voor dat u als indiener van een amendement vooraf contact opneemt
met auteurs van amendementen die erg op het uwe lijken. Misschien kunt u nog samen optrekken.
Vervolgens zullen we de bespreking per hoofdstuk laten plaatsvinden. Steeds zullen eerst de afgevaar-
digden, dan de leden en dan het partijbestuur aan het woord komen. 
De moties en amendementen, en dat is dan het vierde voorstel van het presidium, die worden onder-
steund door 10 of meer afdelingen zullen eerst aan bod komen. De indieners krijgen 3 minuten de tijd
om hun motie of amendement toe te lichten. Amendementen en moties ondersteund door minimaal 5
afdelingen zijn daarna aan de beurt en mogen 2 minuten worden toegelicht. De overige moties en
amendementen zijn als laatste aan de beurt en krijgen 1 minuut spreektijd toebedeeld. De ondersteu-
ning van de moties en amendementen blijkt ofwel uit de congresbundel, ofwel uit een ingevuld spre-
kersbriefje waarop de ondersteuning wordt uitgesproken. De spreker levert dan meerdere briefjes in.
Het is een beetje een ouderwetse vorm van ‘likes’ verzamelen maar de moeite waard om eens uit te
proberen. Het mes snijdt aan twee kanten: de meeste tijd kunnen we besteden aan onderwerpen die
door veel afdelingen belangrijk worden gevonden, en u wint spreektijd als u veel steun verwerft.

VAN HET PRESIDIUM
OVER DE AFHANDELING VAN HET CONGRES
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Experiment 2: Het bespreken van het resolutie ‘De bakens verzetten’ op zondag zal niet via de gebrui-
kelijke sprekersbriefjes gaan. We stellen voor de resolutie te behandelen in vijf korte discussies op het
podium tussen de indieners van de moties en amendementen (per baken) en Ad Melkert en een lid van
het partijbestuur resp. de Tweede Kamerfractie. Aan het eind van de discussieronde kunnen leden uit
de zaal nog even kort reageren. Na iedere discussie stemmen we over het betreffende resolutiedeel en
de bijbehorende moties en amendementen.

Naast deze experimenten zijn de regels van het debat en de stemmingen tijdens het congres als volgt:

Spreek- en stemrecht
Leden van het partijbestuur hebben spreekrecht en stemrecht op het congres. Het partijbestuur als
geheel heeft recht op het indienen van moties en amendementen. Afgevaardigden uit afdelingen heb-
ben spreekrecht, stemrecht en recht op het indienen van moties en amendementen op het congres.
Vertegenwoordigers van de JS, de neveninstellingen en de afgevaardigden uit door het partijbestuur
erkende groepen en netwerken hebben spreekrecht en recht op het indienen van moties en amende-
menten op het congres. Afgevaardigden uit door het partijbestuur erkende groepen en netwerken heb-
ben geen stemrecht (behalve als lid).
Individuele leden hebben spreekrecht en stemrecht bij inhoudelijke onderwerpen. Het presidium kent
dit spreekrecht toe binnen de marges van de redelijkheid. Individuele leden hebben geen spreekrecht
en stemrecht bij stemmingen over personen. Individuele leden hebben ook geen recht op het indienen
van moties en amendementen. 
Leden van de fracties van de Staten-Generaal, de PvdA-leden in het Europees Parlement, de PvdA-
bewindspersonen, de PES-congresdelegatie hebben spreekrecht en nemen deel aan de vergadering
met adviserende stem (maar hebben geen stemrecht, behalve als lid). Ook de leden van de Politieke
Ledenraad of de Verenigingsraad als ‘gewoon’ lid hun rechten uitoefenen. Leden van het presidium
hebben geen stemrecht. 

Sprekersbriefjes
Om te kunnen deelnemen aan het debat over een bepaald onderwerp verzoeken wij alle afgevaardig-
den om tijdig een sprekersbriefje in te vullen en te deponeren in het daarvoor bestemde bakje op het
podium. Vul het sprekersbriefje s.v.p. zo volledig mogelijk in. Dus vermeld duidelijk het onderwerp, het
nummer van het amendement of de motie en de bladzijde van de congresbundel. Zo kunnen we zor-
gen dat sprekers over hetzelfde onderwerp ook zoveel mogelijk na elkaar kunnen spreken. 
Leden hebben geen sprekersbriefje nodig. Nadat de afgevaardigden aan het woord zijn geweest, zal
het presidium de leden de mogelijkheid geven om te spreken. Leden die het woord willen voeren,
wordt verzocht zich tijdig naar het podium te begeven. 
Het presidium heeft de bevoegdheid vanwege de vergaderorde om indien nodig het aantal sprekers te
beperken of de spreektijd te bekorten.

Afgevaardigden en leden in discussie met partijbestuur
De debatten worden gevoerd aan de discussietafel (trapezium) en vinden plaats onder leiding van het
presidium. Wanneer het desbetreffende onderwerp aan de orde is, worden de afgevaardigden door een
lid van het presidium aan de hand van de ingediende sprekersbriefjes opgeroepen om naar de discus-
sietafel te komen en daar het woord te voeren. 
Bijdragen moeten kort en bondig zijn. Vermeld duidelijk over welk onderwerp het gaat en vermeld
direct bij de start van uw betoog de betreffende bladzijde in de beschrijvingsbrief of het nummer van
het amendement of de motie. 
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Een goede bijdrage aan de discussie is:
- Het geven van een puntige toelichting, verduidelijking van een motie of amendement;
- Het geven van puntig commentaar op een voorstel van het partijbestuur;
- Een stemadvies over een motie/amendement aan het congres;
- Een concrete vraag aan het partijbestuur of het presidium;
- Een oproep richting het partijbestuur en/of fracties;
- Het positief aanbevelen van een kandidaat bij de behandeling van de kandidatenlijst.

Géén goede bijdrage aan de discussie is: 
- Het vallen in herhalingen of het herhalen van eerdere sprekers;
- Het negatief afzetten tegen kandidaten op de kandidatenlijst;
- Het oplezen van de ingediende motie of amendement; 
- Het aansnijden van niet ter zake doende of niet geagendeerde onderwerpen;
- Een oproep richting het kabinet of richting andere partijen dan de PvdA.

Het presidium heeft de mogelijkheid u te wijzen op de beschikbare tijd en kan indien nodig uw bijdra-
ge afbreken. Wees daarom vooral to the point en houd het kort. Geef direct de kern van de boodschap
en uw aanbeveling voor de stemming. Vervolgens is het de beurt aan het partijbestuur om te reageren.
Het partijbestuur zal trachten zo veel mogelijk in te gaan op alle bijdragen van de afgevaardigden en
de leden. Daarna volgt stemming over het behandelde gedeelte. 

Moties
Er is bij het partijbestuur een aantal reguliere moties ingediend. Deze worden op het congres aan de
orde gesteld. Actuele moties dienen betrekking te hebben op politiek relevante gebeurtenissen en kun-
nen tot vrijdag 16 januari 2015 tot 10.00 uur worden ingediend via de amendeertool. Het presidium
besluit over toelating van ingediende moties tot de agenda. Toegelaten moties worden, voorzien van
een preadvies, op het congres beschikbaar gesteld. De congresorganisatie zal zorgen voor vermenig-
vuldiging en verspreiding in de zaal.

De stemprocedure
Tijdens het congres zullen diverse stemmingen plaatsvinden. Stemmingen vinden plaats bij handopste-
ken, tenzij de stemming personen of persoonlijke belangen betreft, in welk geval geheime stemming
plaatsvindt langs elektronische weg. Het presidium kan ook in andere gevallen elektronische stemming
doen plaatsvinden, bijvoorbeeld als niet duidelijk is wat de uitslag van de stemming is. Tenzij de regle-
menten anders bepalen, beslist de eenvoudige meerderheid (meer dan 50%) van de geldig uitgebrach-
te stemmen (zie voor de verhouding tussen afgevaardigden en leden hieronder); blanco stemmen tel-
len niet mee. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel verworpen. Indien
bij stemming over personen de stemmen staken, beslist het lot.

Stemmen door afgevaardigden
Het aantal stemmen van een afdeling hangt af van het aantal leden van een afdeling. Afdelingen heb-
ben per 0,8 % van het aantal leden van onze partij een afgevaardigde. Per 50 leden hebben afdelingen
een stemwaarde van één. Dat betekent dat als iedere afdeling komt opdagen we op het congres onge-
veer 1100 stemmen te verdelen hebben. Een afdeling als Nijmegen met 600 leden heeft dus 2 afge-
vaardigden en 12 stemmen. De stemmen van de afgevaardigden tellen voor 75% mee van het totaal
aantal stemmen.
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Stemmen door leden
Leden stemmen mee over de inhoudelijke onderwerpen. Bij het vaststellen van de verkiezingen voor de
gremia die deze keer aan de orde zijn hebben leden géén stem- en spreekrecht. Bij de behandeling van
de moties hebben de leden wel stemrecht. Alle leden hebben een stemwaarde één. De stemmen van
de leden tellen in totaal voor 25% van het totaal aantal stemmen mee.

Drie verschillende stem-wijzes
Er zijn drie manieren waarop de stemming kan plaatsvinden.

1. Stemmen door handopsteken met stemkaart
Daar waar het niet om personen gaat vindt het stemmen plaats door het opsteken van de gekleurde
stemkaarten (we noemen dat stemmen door handopsteken). De afgevaardigden vinden die gekleurde
kaart in hun congresenvelop. De kleur hangt af van het aantal leden dat de afdeling telt. Er zijn drie
kleuren: geel (voor afdelingen tot 100 leden), groen (voor afdelingen van 100-200 leden) en oranje
(voor afdelingen van meer dan 200 leden). 
Leden met ledenrechten zijn allemaal in bezit van een blauwe stemkaart waarmee ze kunnen stemmen.
In de meeste gevallen zullen we bij stemming door handopsteken vaak direct zien hoe de stemverhou-
dingen liggen en of een besluit al dan niet wordt aangenomen. 

2. Combinatie van elektronisch stemmen en handopsteken
Indien de uitslag niet eenduidig is vast te stellen wordt aan de afgevaardigden gevraagd om te stem-
men met stemkastje en zullen de stemmen van de gewone leden per vak worden geteld. Ten behoeve
van de elektronische stemming bevindt zich in de uitdeel-envelop van de afgevaardigden een stem-
kastje. Het stemkastje of bij meerdere afgevaardigden de stemkastjes vertegenwoordigt het exacte
aantal stemmen van de afdeling. Op basis van de stemming met het stemkastje en het optellen van de
stemmen van de leden wordt de uitslag van de stemming bepaald, waarbij de stemmen van afgevaar-
digden voor 75% tellen, en de stemmen van de leden voor 25%.

3. Elektronisch stemmen over de kandidatenlijst
Tijdens het congres vinden stemmingen over personen plaats (de kandidatenlijst). Aan deze stemmin-
gen kunnen alleen afgevaardigden meedoen. Indien er voor een bepaalde positie op de kandidatenlijst
een of meerdere tegenkandidaten zijn, vindt een elektronische stemming plaats. De afgevaardigden
dienen hiervoor gebruik te maken van het stemkastje. Bij twee of meer kandidaten voor één plaats
vindt elektronische stemming plaats. Wanneer in de eerste ronde geen van de kandidaten meer dan
50% van de geldig uitgebrachte stemmen heeft behaald, vindt herstemming plaats tussen de twee
kandidaten die de meeste stemmen hebben verzameld. Bij herstemming geldt dat de kandidaat die
een eenvoudige meerderheid heeft behaald (meer dan 50%, waarbij blanco stemmen niet meetellen) is
verkozen. Wanneer in de herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 

Uw stemkastje en stemkaart zijn van cruciale waarde. Als u de zaal verlaat moet u deze altijd meene-
men! Laat geen stemkastjes en –kaarten slingeren! Gelieve het stemkastje ná sluiting van het congres
in te leveren!! De stemmaterialen en badge worden éénmalig verstrekt. Dat betekent dat bij verlies van
een of meer onderdelen van de uitdeel-envelop er geen nieuw stemmateriaal of badge wordt verstrekt.
De kosten van het verlies van een stemkastje bedragen 250 euro. 

Afsluitend
Het succes van het congres in Utrecht wordt voor een deel bepaald door de organisatie ervan en de
inhoudelijke voorbereiding, voor een ander deel door de deelnemers tijdens het congres. Het presidium
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is er van overtuigd dat het uitermate gevarieerde programma van het congres voldoende ingrediënten
in zich heeft om te leiden tot een levendig, politiek relevant en sociaal democratisch congres.
Tot in het nieuwe jaar in Utrecht!

Het Presidium
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Het congres wordt gehouden op zaterdag 17 en zondag 18 januari in DeFabrique. U kunt vanaf 12.00
uur terecht in de congreslocatie, de zaal is geopend vanaf 12.30 uur. 

Het congres staat voor een groot deel in het teken van de waterschaps- en Provincialen
Statenverkiezingen. De kandidatenlijst voor de Eerste Kamer wordt vastgesteld en we debatteren o.a.
over de resolutie Politiek van Waarde van de commissie Hamming en over de 
resolutie De bakens verzetten van de commissie Melkert. Ook wordt er een nieuwe PES-
congresdelegatie, een gedeeltelijk nieuw presidium en Beroepscommissie gekozen. 

Naast al deze onderdelen die in het plenaire programma worden aangeboden, zal er op 
zondag tijdens de lunchpauze een wandelgangenprogramma zijn. Tussen 11.00 en 14.30 uur zullen er
workshops en debatten worden georganiseerd door een groot aantal van de binnen onze partij actieve
netwerken, werkgroepen en neveninstellingen. Tijdens het congres is een congreskrant beschikbaar
waarin het programma uitgebreid zal worden toegelicht. Daaraan voorafgaand zal op www.pvda.nl
alvast een overzicht van de activiteiten beschikbaar zijn. 

Ook aan de kinderen wordt gedacht. Zoals elk congres bieden wij ook deze twee dagen 
kinderopvang aan. Naast het knutselen en tekenen zal er dit keer bij voldoende animo ook een theater-
gezelschap zijn om een voorstelling te spelen voor de kinderen. 

Routebeschrijving
Per openbaar vervoer
DeFabrique is het best te bereiken via station Maarssen. Bij station Maarssen zullen pendelbussen rij-
den die u naar de congreslocatie brengen. Na afloop van het congres wordt u ook weer naar het stati-
on gebracht. 

Per auto
DeFabrique is goed te bereiken per auto. U kunt gratis parkeren op het parkeerterrein. 

Navigatiesysteem
- Indien u gebruik maakt van een navigatiesysteem, voert u dan de bestemming Niels
- Bohrweg, Utrecht in. Onze straatnaam, Westkanaaldijk, is niet door alle versies van denavigatiesyste-

men te vinden. 
Ga verder bij B

Let op: i.v.m. een situatie wijziging op de A2 zijn de navigatiesystemen vaak nog niet up-to-date. Houdt
u hier s.v.p. rekening mee. Wij adviseren uw navigatie uit te zetten voordat u de Ring Utrecht opgaat.
Volg de borden Maarssen. 

A2 Komende uit de richting ’s Hertogenbosch, Den Haag en Arnhem naar Amsterdam
A2 Komende uit de richting Amsterdam naar Utrecht
- Neem op de A2 afslag 6, richting Ring Utrecht Noord/ Maarssen/ Vleuten. 
- Let op: verkeer voor afslag 6 moet vanaf knooppunt Oudenrijn (ter hoogte van centrum Utrecht)

voorsorteren op de parallelrijbaan.
- Volg aan het eind van de afslag de richting Maarssen. U bevindt zich nu op de Zuilense Ring, N230.
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- U neemt na circa 150 meter de eerste afslag naar rechts Maarssenbroek/ Lage Weide/Industrie
Gebied Maarssen.

- Onderaan de afslag gaat u bij de stoplichten rechtdoor.
- Na ongeveer 150 meter neemt u de eerste afslag links (Maarssenbroeksedijk/Westkanaaldijk) en u

rijdt de Niels Bohrweg op. 
Ga verder bij B

A27Komende uit de richting Hilversum naar Utrecht
- Neem afslag 31, richting Maarssen/ Ring Utrecht Noord N230. Vervolgens de Ring Utrecht
N230 richting Maarssen.
- De N230 blijft u circa 8 km volgen tot u over het Amsterdam-Rijnkanaal gaat (U ziet DeFabrique®

aan uw linkerhand.)
- Na het Amsterdam-Rijnkanaal neemt u de 1e afslag rechts richting Maarssenbroek/ Lage Weide/

Industrie gebied.
- Onderaan de afslag gaat u bij het kruispunt rechts, onder het viaduct door.
- Na circa 250 meter bij de tweede stoplichten slaat u links af (Richting Westkanaaldijk).
- Na circa 150 meter neemt u de eerste afslag links (Maarssenbroeksedijk / Westkanaaldijk). 
- U rijdt de Niels Bohrweg op.
Ga verder bij B

A28 Komende uit de richting Amersfoort richting Utrecht
- U neemt de afslag Ring Utrecht richting Hilversum, de A28 gaat hier over in de A27.
- Hierna neemt u de afslag Ring Utrecht Noord/ Veemarkt/ Hilversum. U blijft de Ring Utrecht volgen

tot afslag 31 (N230 Maarssen).
- De N230 blijft u circa 8 km volgen tot u over het Amsterdam-Rijnkanaal gaat (U ziet DeFabrique®

aan uw linkerhand).
- Na het Amsterdam-Rijnkanaal neemt u de 1e afslag rechts richting Maarssenbroek/ Lage Weide/

Industrie gebied.
- Onderaan de afslag gaat u bij het kruispunt rechts, onder het viaduct door.
- Na circa 250 meter slaat u bij de tweede stoplichten links af (Richting Westkanaaldijk).
- Na circa 150 meter neemt u de eerste afslag links (Maarssenbroeksedijk / Westkanaaldijk).
- U rijdt de Niels Bohrweg op.
Ga verder bij B

B
- De Niels Bohrweg volgt u onder de tunnel door tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier volgt u de

weg met de bocht mee naar links. U rijdt nu op de Westkanaaldijk.
- Deze weg volgt u ongeveer 400 meter totdat u een graanelevator boven de weg ziet. Volg de

instructies aangegeven op de lichtborden met rode letters.
- U bent nu op het parkeerterrein van DeFabrique®.
Let op: voor de tunnel staat aangegeven dat u een doodlopende weg betreed. Negeer dit bord, u rijdt
in de juist richting.

Komende met het openbaar vervoer
- U gaat met de stoptrein vanuit Utrecht Centraal of Amsterdam Centraal naar station Maarssen.
- DeFabrique® bevindt zich op loopafstand (circa 1200 meter) van het station Maarssen.
- Vanaf het station loop u richting het Amsterdam-Rijnkanaal, hier gaat u rechtsaf. 
- U bevindt zich nu op de Westkanaaldijk.
- Op de Westkanaaldijk loopt u onder de twee bruggen door. Na ongeveer 300 meter vindt u de loca-

tie.



- De ingang van het complex vindt u rechts, net voor de graanelevator die over de weg hangt. Voor de
entree moet u door de blauwe, stalen poort.

Te voet
DeFabrique is gelegen op een afstand van 1.300 meter van NS station Maarssen.

Routebeschrijving station Maarssen naar DeFabrique
• Verlaat het station via de uitgang ‘Westkanaaldijk’ (zijde van het Amsterdam Rijn Kanaal)
• Ga in de richting van Utrecht langs het kanaal, houd het kanaal aan uw linkerzijde
• Ga onder twee bruggen door
• U vindt DeFabrique aan uw rechts op nummer 7
• Kijk op de tekstborden bij de entree voor uw ingang of ga naar ingang 18 voor de receptie

Per taxi
Utrechte Taxicentrale: 030-2300400
Cheap Taxi Utrecht: 030-2603060
Aktie Taxi: 030-2040600

Aankomst bij de ontvangsthal van DeFabrique
Bij de hoofdingang DeFabrique bent u op zaterdag vanaf 12.00 uur welkom. Wij adviseren u om meteen
na binnenkomst een koffiebon te kopen. Hiermee kunt de hele dag onbeperkt koffie en thee bij de bar
krijgen. De koffiebon kost 5,50 euro. Op zondag kunt u ook een lunchbon kopen. De lunchbon kost 7,50
euro. 

In ontvangst nemen van de congresmaterialen door de afgevaardigde
Op zaterdag kunt u vanaf 12.00 uur terecht bij de diverse balies. Afgevaardigden melden zich bij de
afgevaardigden balie. De namen van de gewesten staan aangegeven. Bij de balie van uw gewest over-
handigt u als afgevaardigde aan de medewerker de geloofsbrief (wordt twee weken voor het congres
apart gestuurd naar de afgevaardigden), waarna u een congresenvelop ontvangt, met daar in:

• Gekleurde stemkaart
• Stemkastje ten behoeve van elektronische stemmingen
• Stembriefjes
• Sprekersbriefjes
• Badge

Afgevaardigden: Wanneer uw afdeling recht heeft op méér dan één afgevaardigde, ontvangt de afge-
vaardigde die zich het eerst meldt een envelop met daarin ook de stemmaterialen voor de andere afge-
vaardigde(n). Deze afgevaardigden worden verzocht de stemmaterialen gelijkelijk over hen te verdelen.
De tweede en volgende afgevaardigde(n) ontvangt/ontvangen na overhandiging van hun geloofsbrief
wél een uitdeelenvelop, maar deze bevat alleen een badge en sprekersbriefjes. Wanneer u de badge dui-
delijk zichtbaar draagt krijgt u ongehinderd toegang tot uw plaats in de zaal.

Plaatsvervangend afgevaardigden worden verzocht zich te melden bij de balie voor plaatsvervangend
afgevaardigden. Hier krijgen zij na overhandiging van de op hun naam gestelde verklaring een badge
uitgereikt. 

Attentie: De stemmaterialen worden uitgereikt aan de afgevaardigde ná overhandiging van de geloofs-
brief. De status van plaatsvervangend afgevaardigde is die van plaatsvervanger. Een plaatsvervangend
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afgevaardigde kan pas de functie van afgevaardigde bekleden als de afgevaardigde vóór vertrek van
huis diens geloofsbrief aan hem/haar heeft overhandigd, of als de afgevaardigde tijdens het congres
zijn stemmaterialen en badge aan hem/haar heeft overhandigd. In het laatste geval bekleedt de (oor-
spronkelijke) afgevaardigde op dat moment de functie van plaatsvervangend afgevaardigde. Maak voor
de overdracht van de stemmaterialen en badge onderling goede afspraken, zeker als er tussentijds van
functie wordt gewisseld.

LET OP!
De stemmaterialen en badge worden éénmalig verstrekt.! U bent als afdeling zelf verantwoordelijk voor
de overdracht van het stemkastje wanneer u de aanwezigheid bij het congres verdeeld heeft onder de
afgevaardigden. Bij verlies van een of meer onderdelen van de uitdeelenvelop worden er geen nieuwe
stemmaterialen of badge verstrekt. In het geval u materiaal bent verloren kunt u voor alle zekerheid bij
de Informatiebalie navragen of het verlorene misschien daar is afgegeven.

Leden: alle leden die zich tijdig hebben aangemeld krijgen een toegangskaart thuis gestuurd. Deze
dient u mee te nemen naar het congres. Leden worden verzocht zich te melden bij de leden balie. Op
vertoon van uw toegangskaart krijgt u een stemkaart uitgereikt. Uw stemkaart geeft u toegang tot de
zaal. Leden die zich niet hebben aangemeld worden gecontroleerd op het hebben van ledenrechten.
Dat kan soms rijen wachtenden veroorzaken. Na controle krijgen ze een stemkaart uitgereikt en toe-
gang tot de zaal.

Genodigden: alle genodigden kunnen zich melden bij de genodigden balie. Naar gelang uw functie in
de partij ontvangt u een envelop met bescheiden voor het congres. 

Toegang tot de zaal
Voor de afgevaardigden zijn plaatsen in de zaal gereserveerd. De afgevaardigden wordt verzocht om
op de voor hen gereserveerde plaatsen zitting te nemen, onder andere vanwege het uitdelen van de
mobiele stemkastjes. 

Wij verzoeken iedereen die het congres niet actief volgt om in de foyer plaats te nemen. Datzelfde
geldt voor aanwezigen die overleg willen voeren.
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Voorstel tot de opname van nieuwe artikelen in de
statuten en de huishoudelijke reglementen.

Inleiding (Niet Amendeerbaar)

Het partijbestuur vraagt het congres om in te stemmen met de

onderstaande wijzigingen op en toevoegingen aan de statuten en

de huishoudelijke reglementen van de PvdA. Met het opnemen

van regels met betrekking tot contributies en giften voldoen we als

partij aan de Wet financiering politieke partijen (WFPP). In deze

wet wordt bepaald hoe er wordt omgegaan met bijdragen en de

openbaarmaking daarvan.

Uitgangspunten bij de voorgestelde wijzigingen in de Statuten en

de Huishoudelijke reglementen:

1. De giftenregeling wordt opgenomen in de huishoudelijke

reglementen en niet in een apart reglement.

2. De PvdA kan giften aannemen van natuurlijke en niet-natuur-

lijke personen. Echter, we nemen wel een mogelijkheid op om

giften te weigeren.

3. Ook contributies vallen onder de Wet financiering politieke

partijen. In verband daarmee conformeren we ons aan de wet-

telijke grens van € 1.000 voor het registreren van bijdragen en

vervalt de grens van € 500 voor contributies alleen. 

Voorstel I (Amendeerbaar)

De Statuten worden als volgt gewijzigd:

Verwijderen in artikel 15 lid 2 sub b de woorden: natuurlijke per-

sonen. 

Toelichting (Niet Amendeerbaar)

De term natuurlijke personen is verwijderd uit art. 15. lid 2 sub b

om aan te geven dat de partij nu ook giften mag ontvangen van

rechtspersonen en andere samenwerkingsverbanden zonder

rechtspersoonlijkheid. 

Voorstel II (Amendeerbaar)

De Huishoudelijke reglementen worden als volgt gewijzigd:

Huishoudelijk reglement, deel 1:

Na artikel 1.25 wordt ingevoegd een nieuw artikel 1.26, met door-

nummering van de daaropvolgende artikelen: 

Artikel 1.26 Giftenregeling

Lid 1: 

Met dit artikel wordt beoogd vorm te geven aan een giftenregeling

in de zin van de Wet financiering politieke partijen. Lid 2

a. Onder gift wordt verstaan: iedere om niet ontvangen bijdrage,

in de vorm van geld, goederen of diensten.

b. Niet als gift wordt aangemerkt de uit hoofde van het lidmaat-

schap van de partij of uit specifieke partijfuncties verschuldig-

de contributie, aanvullende of specifieke contributie. Lid 3. De

toelaatbaarheid van giften

a. De partij neemt geen giften aan:

• die anoniem worden gedaan of waarvan de juiste her-

komst niet valt vast te stellen;

• die kennelijk worden gedaan in de verwachting van eco-

nomische of politieke begunstiging;

• waarvan aanvaarding de integriteit of het belang van de

partij kan schaden.

b. Individuele leden en kandidaten geplaatst op een kandidaten-

lijst nemen geen giften aan ten bate van de eigen verkiezings-

campagne. 

Amendementen

176. Utrecht (contactpersoon: Groenenberg, Maurits,
M.) 
Wijzigen: Art. 1.26 lid 3 sub b wijzigen in:
“Leden nemen geen giften aan ten bate van een
verkiezingscampagne van henzelf of van een
ander lid, voor een verkiezing voor een politieke
functie of voor een functie in de PvdA”. 
Toelichting: De door het PB voorgestelde tekst is
niet duidelijk wat is het nut van de formulering
“kandidaten geplaatst op een kandidatenlijst”
(nu dit toch ook steeds individuele leden zijn).
Het verbod moet niet kunnen worden omweken
door de giften niet te geven aan de kandidaat
zelf, maar aan een ander lid. Ook de verkiezing
van de partijvoorzitter moet door het verbod
gedekt worden. 
PREADVIES: OVERNEMEN
Heldere verduidelijking.

Lid 4. Verantwoording van bijdragen

Overeenkomstig hetgeen is bepaald in de Wet op de financiering

politieke partijen:

a. zal van bijdragen van meer dan € 1.000 euro bedrag, datum

en naam en adres van de gever worden geregistreerd; 

CONGRESVOORSTEL HOE OM TE GAAN MET GIFTEN
AMENDEMENTEN EN PREADVIEZEN



b. worden bijdragen van in totaal € 4.500 euro of meer per jaar,

overeenkomstig hetgeen bepaald is in de wet (WFPP), opge-

nomen in het door de minister van Binnenlandse Zaken op te

stellen overzicht van bijdragen aan politieke partijen. 

Amendementen

177. Utrecht (contactpersoon: Groenenberg, Maurits,
M.) 
Wijzigen: Lid 4 sub b wijzigen in
”worden bijdragen van in totaal € 4.500 euro of
meer per jaar opgenomen in het door de minis-
ter van Binnenlandse Zaken op te stellen over-
zicht van bijdragen aan politieke partijen.” 
Toelichting: Wat betreft lid 4, de verwijzing naar
de wet is dubbel, nu die ook staat in de aanhef
van lid 4. Opgemerkt kan worden dat lid 4 eer-
der aangeeft wat de minister doet dan wat het
partijbestuur doet (namelijk het zenden van een
overzicht aan de minister van dergelijke giften). 
PREADVIES: AFWIJZEN
Indiener heeft gelijk dat de verwijzing naar de
wet hier kan vervallen.

Nieuw PB-voorstel:
b. worden bijdragen van in totaal € 4.500 euro
of meer per jaar gemeld aan de minister van
Binnenlandse Zaken ten behoeve van het door
hem op te stellen overzicht van bijdragen aan
politieke partijen.

Lid 5. Procedure na ontvangen van niet toelaatbare giften

a. Anonieme giften en giften waarvan de herkomst niet valt vast

te stellen worden over gemaakt op de daartoe aangewezen

rekening van de minister van Binnenlandse Zaken.

b. Alle overige niet toelaatbare giften worden gerestitueerd. Lid

6 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op: 

a. lokale afdelingen, gewesten en alle andere organisatori-

sche verbanden in/met de partij;

b. de neveninstellingen. 

Amendementen

178. Utrecht (contactpersoon: Groenenberg, Maurits,
M.) 
Wijzigen: Geheel Wijzigen innieuw sub c bij art.
1.26 lid 6: 
Het partijbestuur, de afdelingsbesturen en
gewestbesturen zijn belast met de uitvoering
van lid 3 onder a en lid 5. 
Toelichting: Motivatie: Uit het voorstel van het
Partijbestuur blijkt niet duidelijk dat alle bestu-
ren verplicht zijn alle giften te weigeren die val-
len onder alle gronden van lid 3 (anonieme gif-
ten, verwachting van begunstiging en schadelij-
ke voor de integriteit en het belang van de par-
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tij). Glashelder moet zijn dat afdelingsbesturen
geen enkele anonieme gift mogen aanvaarden. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Volgens het partijbestuur is het duidelijk wie
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Toelichting Niet Amendeerbaar

Art.1.26 lid 1, verwijst naar de Wet Financiering Politieke Partijen.

Lid 2 definieert welke bijdragen als gift worden gezien en bepaalt

daarmee de reikwijdte van lid 3: verschuldigde contributie wordt

niet aangemerkt als gift. Echter, als het bedrag de verschuldigde

contributie (zoals dat is opgenomen in de tabel van het partijbe-

stuur) te boven gaat, dan wordt dat hogere bedrag wel gezien als

een gift. Lid 6 geeft aan op wie de bepalingen van toepassing zijn;

het artikel is ook van toepassing op afdelingen, gewesten (incl. de

daaronder vallende waterschappen) en neveninstellingen. In lid 3

staat welke giften toelaatbaar zijn. 

Voorstel III Amendeerbaar

Huishoudelijk reglement, deel 2:

In artikel 2.5 wordt een nieuw lid 9 gevoegd onder vernummering

van de daaropvolgende leden:

Art. 2.5 lid 9 

Het afdelingsbestuur heeft de bevoegdheid de giften als bedoeld

in artikel 1.26 lid 2 te weigeren indien aanvaarding de integriteit

of het belang van de partij kan schaden. 

Huishoudelijk reglement, deel 3:

In artikel 3.5 wordt een nieuw lid 12 gevoegd onder vernumme-

ring van de daaropvolgende leden:

Art. 3.5 lid 12 

Het gewestelijk bestuur heeft de bevoegdheid de giften als

bedoeld in artikel 1.26 lid 2 te weigeren indien aanvaarding de

integriteit of het belang van de partij kan schaden. 

Huishoudelijk reglement, deel 4:

In artikel 4.10 wordt een nieuw lid 11 gevoegd onder vernumme-

ring van de daaropvolgende leden:

Art. 4.10 lid 9 

Het partijbestuur heeft de bevoegdheid de giften als bedoeld in

artikel 1.26 lid 2 te weigeren indien aanvaarding de integriteit of

het belang van de partij kan schaden. 

Toelichting Niet Amendeerbaar

De term natuurlijke personen is verwijderd uit art. 15 lid 2 letter b

Statuten om aan te geven dat we als partij nu ook giften mogen

ontvangen van rechtspersonen en andere samenwerkingsverban-

den zonder rechtspersoonlijkheid. De ingevoegde leden van de

art.. 2.5, 3.5 en 4.10 huishoudelijk reglement geven afdelingsbe-

sturen, gewestelijke besturen en het partijbestuur de bevoegdheid

giften te weigeren indien de aanvaarding de integriteit of belan-

gen van onze partij schaadt of kan schaden. Hiervoor zal nog een

leidraad worden opgesteld.



Voorstel tot de opname van nieuwe artikelen
in het huishoudelijk reglement in verband
met het voorkomen van belangenverstrenge-
ling en de spreiding van macht

Het partijbestuur vraagt het congres om in te stemmen met de

onderstaande wijzigingen op en toevoegingen aan het huishoude-

lijk reglement van de PvdA. De bepalingen betreffende onverenig-

bare functies zullen van toepassing zijn op alle nieuw te starten

kandidaatstellingen of bestuursverkiezingen.

Algemene toelichting NIET AMENDEERBAAR

Het partijbestuur heeft in oktober 2013 een notitie

(Verenigbaarheid van functies) opgesteld waarin geconcludeerd

werd dat de wettelijke en statutaire onverenigbaarheden onvol-

doende basis bieden voor het voorkomen van belangenverstrenge-

ling en de spreiding van macht. Zij heeft daarom de reglementen-

commissie verzocht om aanvullende regels op te stellen ter voor-

koming van belangenverstrengeling en ter spreiding van macht

(onverenigbare functies). Het partijbestuur vond het daarbij

onwenselijk dat er een nieuw ‘los’ reglement zou komen en heeft

verzocht de nieuwe regels in te passen in het bestaande huishou-

delijke reglement. De statuten bieden wel reeds een basis waarop

deze nieuwe regels kunnen rusten.

Belangenverstrengeling

Van belangenverstrengeling kan sprake zijn bij de (beoogde) com-

binatie van een politieke functie namens de partij of een

(bestuurs-)functie binnen de partij met een betaalde of onbetaal-

de functie buiten de partij. Hierdoor kan een situatie ontstaan die

ten koste kan gaan van de integriteit van het lid in de ene of de

andere functie. De ongewenstheid van belangenverstrengeling is

evident, maar de vraag wanneer hiervan nu precies sprake is, is

niet voor alle situaties te geven. Dit kan afhankelijk zijn van de

persoon, de omstandigheden en soms ook de voorgeschiedenis.

Het is kortom, maatwerk. Belangrijkste uitgangspunt is dat eenie-

der transparant is over (neven-)functies. Tegelijkertijd is belan-

genverstrengeling voor de partij een structureel aandachtspunt en

moet het dat ook zijn, zowel ten aanzien van werkelijke verstren-

geling, als in situaties waarin de schijn ontstaat dat dit het geval

is. De (schijn van) belangenverstrengeling kan zich voordoen op

het moment van kandidaatstelling voor een bepaalde positie,

maar eveneens wanneer een lid al de twee of meer functies samen

bekleedt.

Het partijbestuur stelt voor om, vanwege het maatwerkkarakter
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van de beoordeling en de gevoeligheid van het thema, een rol te

doen toekomen aan het betrokken lid zelf, de aan de situatie gere-

lateerde vergadering (afdelings- of gewestvergadering) en de com-

missie Integriteit. Via een verzoek daartoe aan het landelijk partij-

bestuur kan aan de commissie advies gevraagd worden:

• vooraan in het proces, bijvoorbeeld ten aanzien van een kan-

didaat van wie alleen het bestuur nog de naam kent, of 

• op een later moment, bijvoorbeeld wanneer een lid al gekozen

is en wordt voorgedragen voor of wenst te solliciteren op een

andere (partij)functie, of

• wanneer de in of namens de PvdA vervulde functie hetzelfde

blijft, maar het lid ander betaald of onbetaald werk overweegt

of accepteert. 

De rol van de commissie Integriteit is een adviserende. De beslis-

sing of en in hoeverre sprake is van (de schijn van) belangenver-

strengeling is in eerste instantie aan het betrokken lid zelf en ver-

volgens aan de bevoegde vergadering. Een lid kan bij een voor

hem/haar negatief uitpakkend besluit van de vergadering in

beroep bij Beroepscommissie.

Spreiding van macht 

Het is vanuit het oogpunt van spreiding van macht in het alge-

meen niet gewenst dat twee of meer functies in het openbaar

bestuur of binnen de vereniging worden gecombineerd. Wettelijk

zijn bepaalde combinaties uitgesloten en ook de statuten voorzien

in zekere beperkingen. Er resteren echter nog verschillende com-

binaties, waarvoor een (gedeeltelijk) combinatieverbod eveneens

wenselijk is. Wel is het zaak ons niet met onnodig rigide regels in

de vingers te snijden. In bepaalde situaties kan het nodig zijn dat

zekere in beginsel onverenigbare functies –tijdelijk– door één per-

soon worden vervuld. Dit is niet per se onwenselijk, zolang ‘tijde-

lijk’ maar niet stilzwijgend verandert in ‘structureel’. 

Combinatie van functies in het openbaar bestuur worden in de

wet reeds beperkt door:

Gemeente: 

- lid gemeenteraad: artikel 13 en 15 Gemeentewet 

- wethouders: artikel 36b en 41b Gemeentewet 

- burgemeester: artikel 67 en 68 Gemeentewet 

Provincie:

- lid PS: artikel 13 en 15 Provinciewet

- gedeputeerde: artikel 35c en 40b Provinciewet 

- Commissaris van de Koning: artikel 66 en 67 Provinciewet

CONGRESVOORSTEL VOORKOMEN VAN 
BELANGENVERSTRENGELING
AMENDEMENTEN EN PREADVIEZEN



Rijk/Europa:

- leden Staten-Generaal en Europees Parlement: Wet incompa-

tibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement

De volgende combinaties van functies in het openbaar bestuur en

in de vereniging zijn in de statuten al uitgesloten:

• Leden van de fracties in de Eerste en Tweede Kamer en leden

van de delegatie in het Europees Parlement, alsmede leden

van de partij die deelnemen aan het kabinet kunnen geen lid

zijn van het partijbestuur (artikel 10).

• Leden van de Provinciale Statenfractie, van het College van

Gedeputeerde Staten en van de fractie in het waterschapsbe-

stuur kunnen geen lid zijn van het gewestelijk bestuur of

afgevaardigde zijn (artikel 7).

• Leden van de gemeenteraadsfractie en leden van het College

van B&W kunnen geen zitting hebben in het afdelingsbestuur

(artikel 6 lid 10).

1. Belangenverstrengeling

Basis in statuten (geen wijziging nodig) NIET AMENDEERBAAR

De regeling ten aanzien van belangenverstrengeling steunt op

artikel 21 van de Statuten met de titel ‘uitwerking in reglementen’.

Lid 1 luidt: “bij reglement worden nadere regels gesteld over de

organisatie en financiën van de partij en de wijze waarop de kan-

didaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen en daarmee

samenhangende aangelegenheden wordt georganiseerd”. 

Huishoudelijk reglement AMENDEERBAAR

Toe te voegen in hoofdstuk 1.6 aangaande Integriteit als nieuw

artikel 1.28 met als titel Belangenverstrengeling (hernummeren

overige artikelen)

Lid 1. Belangenverstrengeling, of de schijn daarvan, dient te allen

tijde te worden voorkomen. Van belangenverstrengeling kan spra-

ke zijn bij de (beoogde) combinatie van een politieke functie

namens de partij of een (bestuurs-)functie binnen de partij met

een betaalde of onbetaalde functie buiten de partij. 

Amendementen

163. Utrecht (contactpersoon: Groenenberg,
Maurits) 
Wijzigen: Nieuw artikel 1.28
Lid 1. Leden dienen belangenverstrengeling en
schijn daarvan te voorkomen bij de uitoefening
van een bestuursfunctie in de partij en van een
politieke functie. 
Toelichting: Definitie in lid 1 is verwarrend omdat
hij niet uitputtend is, ook een functie van levens-
partner of aandelenbezit kan aanleiding geven
voor belangenverstrengeling. Belangrijker is dat
het gaat om belangverstrengeling tussen PvdA
of algemeen belang en privaat belang. 
PREADVIES: OVERNEMEN
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Lid 2. De beoordeling of een (beoogde) combinatie van functies

leidt tot (de schijn van) belangenverstrengeling ligt in eerste

instantie bij het betrokken lid zelf en wanneer deze hierin naar het

oordeel van de vergadering waaraan het betrokken lid uit hoofde

van zijn functie(s) direct of indirect verantwoording verschuldigd

is mogelijk tekortschiet, bij deze vergadering. Via een verzoek aan

het partijbestuur kunnen deze vergadering, maar ook de betrokke-

ne zelf of het bestuur van de betreffende bestuurslaag over de vraag

of er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling te allen

tijde advies vragen aan de Commissie Integriteit. Het partijbestuur

kan zelf ook het initiatief tot zo’n adviesaanvraag nemen. 

Amendementen

164. Utrecht (contactpersoon: Groenenberg, Maurits,
M.) 
Wijzigen: De Commissie Integriteit kan specifie-
ke aanbevelingen doen aan een lid om schijn
van belangenverstrengeling te voorkomen of
weg te nemen, op verzoek van dat lid, het
Partijbestuur, en voor wat betreft bestuursfunc-
ties het orgaan dat de persoon daarin heeft
benoemd, en voor wat betreft politieke functies
in een gemeente, provincie of waterschap: het
bestuur van de betreffende afdeling of het
betreffende gewest. De Commissie kan besluiten
organen te informeren over dergelijke aanbeve-
lingen. Naleving van de aanbevelingen door het
lid staat in de weg aan schijn van belangenver-
strengeling ter zake. 
Toelichting: De eerste zin van lid 2 is zeer com-
plex maar lijkt geen juridische regel te bevatten
die in een Huishoudelijk Reglement hoort. De
tweede zin van lid 2 laat onduidelijk wat de
inhoud en functie van het advies van de
Commissie Integriteit is. De term “bestuurslaag”
is onduidelijk, vermoedelijk wordt “geleding”
bedoeld (dit is de term die in de statuten
gebruikt wordt). Er is geen reden waarom het
adviesverzoek via het partijbestuur zou moeten
lopen, juist vanwege de privacy is dat onwense-
lijk (bijv. als een lid zelf advies wil over zijn situ-
atie). Onduidelijk is welke “vergadering” om
advies kan vragen: kan een afdelingsbestuur om
advies vragen over een wethouder? 
PREADVIES: AFWIJZEN
Uiteraard kan de commissie Integriteit specifie-
ke aanbevelingen doen aan betrokkenen. Het
amendement voegt o.i. niets toe, en maakt de
zaak nodeloos ingewikkeld. De eerste zin legt
vast waar de verantwoordelijkheis ligt: eerst het
lid, dan de vergadering van de bestuurslaag die
het betreft. De tweede zin regelt de inschakeling
van de Commissie Integriteit. Het Partijbestuur
vindt het niet nodig, en zelfs niet gewenst, om
voor te schrijven wat voor soort vorm het advies
zou moeten hebben, juist om maatwerk moge-
lijk te maken.



Lid 3. Mocht de vergadering, al dan niet na advies van de

Commissie Integriteit, van oordeel zijn dat sprake is van (de

schijn van) belangenverstrengeling, dan dient het betrokken lid

zich ofwel als kandidaat terug te trekken om de beoogde combina-

tie te voorkomen, ofwel (een van) de conflicterende functie(s) bin-

nen een half jaar neer te leggen ten einde een reeds bestaande

ongewenste combinatie te beëindigen. Dit oordeel van de vergade-

ring wordt door het bestuur van de betreffende bestuurslaag aan

betrokkene gedaan in de vorm van een besluit, waartegen beroep

openstaat bij de Beroepscommissie. Op deze procedure zijn de

bepalingen van artikel 1.23 van toepassing. 

Amendementen

165. Utrecht (contactpersoon: Groenenberg, Maurits,
M.) 
Wijzigen: in dit geval toevoegen nieuw lid 4:
Lid 4. Bij het vaststellen van een ontwerpkandi-
datenlijst, advies daarover, of kandidatenlijst kan
het betreffende orgaan aan de Commissie
Integriteit vragen om over mogelijke schijn van
belangenverstrengeling bij een als kandidaat
aangemeld lid specifieke aanbevelingen als
bedoeld in lid 3 of een oordeel uit te brengen.
Ingeval van een negatief oordeel wordt het
betreffende lid niet vermeld op de uiteindelijk
ingediende kandidatenlijst, ongeacht de plaats
van de kandidaat op de vastgestelde kandida-
tenlijst. De Commissie Integriteit brengt een
negatief oordeel niet uit dan na het betreffende
lid binnen één week na ontvangst van het ver-
zoek uit te hebben genodigd voor een zitting en
die zitting te hebben gehouden en ten minste
zeven dagen voor de dag van indiening van de
kandidatenlijst. Tegen een negatief oordeel staat
beroep voor het lid open bij de
Beroepscommissie. 
Toelichting: De geamendeerde regeling stelt in
lid 1 de gedragsnorm voorop en geeft aan dat
het gaat om integriteit bij de uitoefening van
een bestuursfunctie in de PvdA (afdelings-,
gewest- en partijbestuur) of een politieke func-
tie (zoals bedoeld in art. 14 van de statuten). Lid
2 regelt de functie van de Commissie Integriteit
m.b.t. (schijn van) belangenverstrengeling,
namelijk het geven van aanbevelingen aan indi-
viduele leden. Deze aanbevelingen zijn niet vrij-
blijvend voor het betrokken lid (zie lid 3), maar
geven ook zekerheid: een lid dat de aan hem
gegeven aanbevelingen naleeft kan op dat punt
geen schijn van belangenverstrengeling worden
verweten (dit geldt niet voor daadwerkelijke
belangenverstrengeling). Lid 3 regelt de sanctie
op niet naleving. Controle is mogelijk omdat de
Commissie bijv. het partijbestuur kan informeren
over de aanbevelingen (zie lid 2). Het partijbe-
stuur heeft de statutaire bevoegdheid maatrege-

23

len op te leggen. Royement is uiteraard mogelijk
bij daadwerkelijke belangenverstrengeling. Lid 4
geeft een werkbare regeling voor wat in het
voorstel van het partijbestuur wordt aangeduid
met “dan dient het betrokken lid zich als kandi-
daat terug te trekken”. Tijdens de kandidaatstel-
lingsprocedure kan de adviescommissie, het
bestuur en de vergadering (en evt. de onafhan-
kelijke kandidaatstellingscommissie) om een
oordeel vragen. Bij een negatief oordeel wordt
het lid (alsnog) niet geplaatst op de uiteindelijke
lijst, ook als de lijst al was vastgesteld. De ande-
re kandidaten schuiven dan een plaatsje naar
boven. Vanwege de onzekerheid die een advies-
verzoek meebrengt, moet de Commissie binnen
één week besluiten een (telefonische) zitting te
houden en het lid de gelegenheid geven in die
zitting gehoord te worden. Een negatief oordeel
is een uiterste middel, de commissie kan ook
aanbevelingen in de zin van lid 3 geven aan het
betrokken lid. Bijvoorbeeld om de conflicterende
functie al dan niet op termijn neer te leggen.
PREADVIES: AFWIJZEN
Het partijbestuur is van mening dat dit de zaak
nog complexer maakt. De kandidaatstellings-
commissie dient zeker het gesprek aan te gaan
met kandidaten over de mogelijkheid van belan-
genverstrengeling en dit in zijn afweging mee te
nemen of het betreffende lid wel of niet op de
kandidatenlijst wordt geplaatst. Daarnaast wil
het partijbestuur dat verzoeken aan de commis-
sie Integriteit om naar bepaalde kwesties te kij-
ken via haar lopen en niet rechtstreeks, ook om
de commissie te behoeden voor een veelvoud
aan vragen. 
Naar aanleiding van dit amendement realiseerde
het partijbestuur zich dat art. 1.28 lid niet con-
sistent is met art. 17 lid 2 statuten. Daarom stelt
het partijbestuur in een nieuw tekstvoorstel voor
art. 17 statuten lid 2 nu in dat opzicht aan te pas-
sen. Huidig art. 17 Statuten lid 2 luidt: Er is een
Commissie Integriteit die belast is met het, op
verzoek van het partijbestuur of van een betrok-
kene en partijgeledingen die bij een kwestie
betrokken zijn, uitspreken van een oordeel over
feitelijke kwesties met betrekking tot integriteit.
De commissie kan gevraagd en ongevraagd het
partijbestuur adviseren over integriteit.

Nieuw tekstvoorstel Partijbestuur:
Art. 17 lid 2: Er is een Commissie Integriteit die
belast is met het uitspreken van een oordeel
over feitelijke kwesties met betrekking tot inte-
griteit. Het partijbestuur kan de commissie om
advies vragen; betrokken leden en partijgeledin-
gen kunnen een verzoek hiertoe indienen via het
partijbestuur. De commissie kan gevraagd en
ongevraagd het partijbestuur adviseren over
integriteit.



166. Utrecht (contactpersoon: Groenenberg, Maurits) 
Wijzigen: Niet naleven van lid 1 of van aanbeve-
lingen als bedoeld in lid 2 door een lid kan
grond zijn voor maatregelen door het partijbe-
stuur als bedoeld in artikel 16 van de statuten.
Het partijbestuur besluit tot maatregelen op
deze grond niet dan na het betrokken lid en de
Commissie Integriteit gehoord te hebben,
althans daartoe gelegenheid te hebben gegeven.
Tegen een maatregel staat beroep open bij de
beroepscommissie. Belangenverstrengeling als
bedoeld in lid 1 kan tevens grond zijn voor roy-
ement. 
Toelichting: Belangrijker is dat lid 3 te rigide is:
na de verkiezing (of benoeming) is de enige
optie om één van de functies neer te leggen.
Maatwerk lijkt echter juist gewenst. Verder
vormt met het voorstel van het PB een discussie
over integriteit van een kandidaat op een ont-
werplijst een manier om die kandidaat alsnog uit
de fractie te houden, ook als de kandidaat veel
kans heeft op voorkeurstemmen.
Afdelingsvergaderingen en gewestvergaderin-
gen lijken dus niet het juiste gremium voor een
discussie over (schijn) van belangenverstrenge-
ling en ook niet voor besluiten dat een kandi-
daat binnen een half jaar zijn/haar baan of func-
tie moet opgeven. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het Partijbestuur vindt dat de door het partijbe-
stuur voorgestelde formulering maatwerk
mogelijk maakt, doordat de verantwoordelijk-
heid voor het beëindigen van de gewraakte situ-
atie in de eerste plaats bij het lid zelf gelegd
wordt, eventueel rekening houdend met het
advies van de Commissie Integriteit. 

2. Spreiding van macht

Basis in statuten (geen wijziging nodig) NIET AMENDEERBAAR

De regeling ten aanzien van onverenigbare functies steunt op

artikel 21 van de Statuten met de titel ‘uitwerking in reglemen-

ten’. Lid 1 luidt: “Bij reglement worden nadere regels gesteld

over de organisatie en financiën van de partij en de wijze waar-

op de kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen en

daarmee samenhangende aangelegenheden wordt georgani-

seerd”. 

Huishoudelijk reglement AMENDEERBAAR

Toe te voegen in hoofdstuk 1.7 aangaande Overige bepalingen als

nieuw artikel 1.34 met als titel Onverenigbare functies (hernum-

meren overige artikelen):

Artikel 1.34 Onverenigbare functies

Lid 1. Een direct gekozen volksvertegenwoordiger mag niet langer

dan een jaar gelijktijdig één van de volgende functies vervullen:

• direct gekozen volksvertegenwoordiger in een ander orgaan;

• een bestuurlijke functie, op voordracht van een fractie, waar-
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bij verantwoording dient te worden afgelegd aan een volksver-

tegenwoordiging;

• een functie waarin iemand wordt benoemd en waarbij men

voorzitter is van een volksvertegenwoordiging.

Dit geldt niet voor benoemden die deel uit blijven maken van het

bestuurslichaam van waaruit men benoemd wordt. 

Amendementen

167. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht 
Schrappen: Dit lid schrappen. 
Toelichting: Het verbieden van combinaties van
deeltijd functies in gekozen vertegenwoordigin-
gen is als een kanon op een mug. In de praktijk
is dit zelden een probleem. In sommige gevallen
kunnen deze functies elkaar goed aanvullen en
is de PvdA er in beide organen juist mee
gediend (bijv. waterschap/gemeente, provin-
cie/gemeente, gemeente/waterschap, Eerste
Kamer/provincie). Als er al een probleem is met
machtsconcentratie dan is dat eerder te vinden
bij bestuurders dan bij gekozen volksvertegen-
woordigers. Het doet geen recht aan die (overi-
gens beperkt aantal) volksvertegenwoordigers
die dit met veel inzet, idealisme en met respect
voor integriteit doen. Overigens bepleitte de
PvdA nog niet zo lang geleden juist nog voor
een dubbelmandaat tussen Tweede Kamer en
Europarlement. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Juist in het kader van spreiding van macht is het
partijbestuur van mening dat deze combinaties
slechts korte tijd mogelijk moeten zijn.

Lid 2. De volgende functies worden binnen de PvdA onverenig-

baar geacht:

a. Leden van het partijbestuur kunnen geen deel uitmaken van

enig ander bestuur van een bestuurslaag binnen de partij.

b. Het is niet toegestaan langer dan een half jaar binnen hetzelf-

de bestuur twee of meer in functie gekozen bestuurslidmaat-

schappen te vervullen.

c. Het is niet toegestaan langer dan een half jaar deel uit te

maken van twee of meer besturen van verschillende bestuur-

slagen binnen de partij. 

Lid 3. Het partijbestuur is bevoegd tot het verlenen van dispensa-

tie voor de gevallen als genoemd in artikel 1.34 lid 2 sub b of c. Het

partijbestuur kan aan deze dispensatie een termijn verbinden. 



Amendementen

168. Dronten (contactpersoon: Graas, de, Joost,
J.W.) 
Ridderkerk, Borger-Odoorn
Wijzigen: Wij stellen voor om de laatste zin te
wijzigen in: Het partijbestuur kan aan deze dis-
pensatie een termijn verbinden, waarbij in het
bijzonder rekening zal worden gehouden met
kleinere afdelingen en gewesten in de uiteinde-
lijke afweging voor de verlening en duur van de
dispensatie. 
Toelichting: Wij ervaren dat het in de huidige tijd
een flinke uitdaging is om voldoende actieve
leden te vinden om bestuursfuncties voor lange-
re tijd en kwalitatief bezet te houden. Zeker in
de kleinere afdelingen kunnen zich situaties
voordoen waarin een bestuurslid voor langere
tijd twee functies binnen het bestuur bekleed.
Daar vragen wij expliciete aandacht voor van
het partijbestuur en het congres. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Als er dispensatie gevraagd wordt zal er uiter-
aard gekeken worden naar de lokale situatie. De
voorgestelde wijziging is dus overbodig.

Toelichting op het artikel betreffende de spreiding van macht NIET

AMENDEERBAAR

Art. 1.34 lid 1 ziet op de onverenigbaarheid van vertegenwoordi-

gende functies.

De termijn van een jaar komt overeen met de periode tussen de

verkiezingen van gemeenteraad, Europa en Provinciale

Staten/Eerste Kamer. 

Direct gekozen vertegenwoordigers zijn leden van de gemeente-

raad, van de bestuurscommissie in Amsterdam, de gebiedscom-

missie in Rotterdam, van de Waterschappen, van de Provinciale

Staten, van de Tweede Kamer en van het Europees Parlement. Met

deze wijziging worden het combineren van deze functies dus

beperkt tot maximaal één jaar. Met de kwalificatie ‘bestuurlijke

functie op voordracht van een fractie waarbij verantwoording

dient te worden afgelegd aan een volksvertegenwoordiging’ wordt

bedoeld een wethouder, een gedeputeerde, een staatssecretaris of

een minister. 

De term ‘functie waarin iemand wordt benoemd en waarbij men

voorzitter is van een volksvertegenwoordiging’ verwijst naar een

dijkgraaf, burgemeester of een Commissaris van de Koning. Van

deze bepaling zijn bestuurders van gebieds- en bestuurscommis-

sies uitgezonderd omdat zij lid blijven van dat orgaan.

Lid 2 ziet op de onverenigbaarheid van verenigingsfuncties.

Als bestuur van een bestuurslaag van de partij wordt gezien het

afdelingsbestuur en het gewestelijk bestuur. In functie gekozen

bestuurslidmaatschappen in deze bestuurslagen zijn de voorzit-

ter, de secretaris en de penningmeester. Deze functies mogen dus

slechts maximaal een half jaar gecombineerd worden. Bij de afwe-

ging van de keuze om te komen tot het maximaal kunnen combi-

neren van functies gedurende een half jaar zijn aspecten als

machtenspreiding en het voorkomen van samenloop van belan-
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gen afgezet tegenover het hebben van een beperkt aantal (actieve)

leden en het aantal functies dat binnen de partij bekleed dient te

worden. Zeker in kleine afdelingen. In tegenstelling tot de politie-

ke functies uit het eerste lid is het niet nodig om vanwege verkie-

zingen de termijn van een jaar aan te houden. De voor partijfunc-

ties aangehouden termijn van een half jaar zou voldoende moeten

zijn om een opvolger te vinden, zonder dat bestuursfuncties onbe-

zet blijven. Voor zeer incidentele gevallen is dispensatie door het

partijbestuur mogelijk. 

3. Kleine aanpassingen in statuten en deelartikelen huishoudelijk

reglement

Vanwege de leesbaarheid/duidelijkheid wordt voorgesteld om, in

lijn met de nieuwe artikelen 1.28 en 1.34, in de statuten en het

huishoudelijk reglement deel 2 (artikel 2.5, over de samenstelling

van het afdelingsbestuur), deel 3 (artikel 3.5, over het gewestelijk

bestuur) en deel 4 (artikel 4.11 over het partijbestuur) kleine aan-

passingen te doen. 

Aanpassing statuten 

Door de veranderingen in het openbaar bestuur is aanpassing van

de statuten nodig om deze in lijn te brengen met de nieuwe

inrichting. 

Amendementen

169. Utrecht (contactpersoon: Groenenberg, Maurits,
M.) 
Borger-Odoorn 
Wijzigen: 2. Spreiding van macht (I)
Nieuw art. 1.34
Lid 1. Leden mogen niet langer dan één jaar de
volgende functies combineren, ongeacht of de
wet de combinatie toelaat: lid van een gemeen-
teraad , van een algemeen bestuur van een
waterschap, van Provinciale Staten, van de
Tweede Kamer, van het Europees Parlement,
wethouder, gedeputeerde, staatsecretaris, minis-
ter, dijkgraaf, burgemeester en Commissaris van
de Koning, tenzij de wet de combinatie voor-
schrijft. Op leden van de bestuurscommissie in
Amsterdam en de gebiedscommissie in
Rotterdam is de eerste volzin van overeenkom-
stige toepassing, echter zij kunnen wel gemeen-
teraadslid zijn.
Lid 2. 
a. Lidmaatschap van een afdelingsbestuur of
gewestbestuur is onverenigbaar met, en eindigt
door, lidmaatschap van het partijbestuur.
b. Lidmaatschap van een afdelingsbestuur ein-
digt door het gedurende zes maanden zijn van
lid een gewestbestuur, behoudens verlenging
van deze termijn door het Partijbestuur. 
Toelichting: Het nieuwe lid 1 gebruikt de functie-
namen die mensen kennen, geen abstracte defi-
nities. De functie van dagelijks bestuur van een



waterschap wordt niet genoemd, nu deze func-
tie volgens de wet gecombineerd wordt met die
van lid van het algemeen bestuur van het water-
schap. De verwijzing naar wettelijk voorgeschre-
ven combinaties is voor de zekerheid opgeno-
men. De tweede zin geeft een afzonderlijke
regeling voor bestuurs- en gebiedscommissies.
Lid 2 geeft duidelijk aan wat er gebeurt als er
toch functies worden gecombineerd. Het oor-
spronkelijke voorstel geeft hier geheel geen
regeling voor. De oorspronkelijk voorgestelde
regeling van “dubbele functies” (voorzitter, pen-
ningmeester, secretaris) is dubbel met het voor-
stel voor een nieuw art. 2.5, en past beter in art.
2.5 HR. 
PREADVIES: OVERNEMEN
Dit amendement staat wel een beetje op de ver-
keerde plek, maar de indiener heeft een punt.
De nu voorgestelde tekst geeft in minder
abstracte termen weer wat bedoeld wordt.

Statuten, artikel 6, lid 10 aanpassen tot: AMENDEERBAAR

Leden van de gebiedscommissies in Rotterdam, bestuurscommis-

sies in Amsterdam, de gemeenteraadsfractie en leden van het col-

lege van burgemeester en wethouders mogen geen lid zijn van het

afdelingsbestuur. Leden van de gebiedscommissie, bestuurscom-

missie, gemeenteraadsfractie en wethouders kunnen de vergade-

ringen van het bestuur bijwonen, met raadgevende stem. 

Amendementen

170. Utrecht (contactpersoon: Groenenberg, Maurits,
M.) 
Wijzigen: Toevoegen aan art. 1.34
c. Lidmaatschap van een afdelingsbestuur, een
gewestbestuur of het partijbestuur eindigt door
het tevens vervullen van een politieke functie die
daarmee volgens de statuten onverenigbaar is. 
Toelichting: Het voorgestelde art. 2.5 lid 2 geeft
geen regeling voor het geval dat een afdelings-
bestuurslid toch gemeenteraadslid of wethouder
wordt. Dit amendement geeft een werkbare en
algemene regel. 
PREADVIES: OVERNEMEN

171. Utrecht (contactpersoon: Groenenberg, Maurits) 
Wijzigen: Art. 6 lid 10 Statuten
Nieuwe tweede zin: De voorzitter van de
gemeenteraadsfractie en wethouders kunnen de
vergaderingen van het bestuur bijwonen, met
raadgevende stem. Indien de fractievoorzitter
verhinderd is, kan hij zich laten vervangen door
een ander fractielid. 
Toelichting: Als de statuten een raadgevende
stem geven aan alle fractieleden (zoals voorge-
steld door het partijbestuur), dan kan je niet in
het HR bepalen dat alleen de fractievoorzitter
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dat recht heeft (zoals voorgesteld door het par-
tijbestuur in art. 2.5 Huishoudelijk Reglement).
De statuten gaan boven het Huishoudelijk
Reglement. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Scherp opgelet! Maar PB wil tevens de tekst
aanvullen.

Nieuw tekstvoorstel Partijbestuur: 
toevoegen: De voorzitter van de gemeente-
raadsfractie, de fracties in de gebiedscommis-
sies in Rotterdam en de bestuurscommissies in
Amsterdam, en wethouders kunnen de vergade-
ringen van het bestuur bijwonen, met raadge-
vende stem. Indien de fractievoorzitter verhin-
derd is, kan hij zich laten vervangen door een
ander fractielid.

Aanpassing huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement, deel 2, bestaande artikel 2.5 lid 2 ver-

vangen door:

Leden van de gebiedscommissies in Rotterdam, bestuurscommis-

sies in Amsterdam, de gemeenteraadsfractie en leden van het col-

lege van burgemeester en wethouders mogen geen lid zijn van het

(onder-)afdelingsbestuur. De voorzitter van de gemeenteraadsfrac-

tie en wethouders kunnen de vergaderingen van het bestuur bij-

wonen, met raadgevende stem. Indien de fractievoorzitter verhin-

derd is, kan hij zich laten vervangen door een ander fractielid. 

Amendementen

172. Utrecht (contactpersoon: Groenenberg, Maurits,
M.) 
Schrappen: Art. 2.5 HR (Onverenigbare functies
afdelingsbestuur)
Schrappen (niet opnemen) art. 2.5 lid 2 HR
“Leden van de gebiedscommissies in Rotterdam,
bestuurscommissies in Amsterdam, de gemeen-
teraadsfractie en leden van het college van bur-
gemeester en wethouders mogen geen lid zijn
van het (onder-)afdelingsbestuur. De voorzitter
van de gemeenteraadsfractie en wethouders
kunnen de vergaderingen van het bestuur bijwo-
nen, met raadgevende stem. Indien de fractie-
voorzitter verhinderd is, kan hij zich laten ver-
vangen door een ander fractielid.” 
Toelichting: De bepaling is dubbel met art. 6 lid
10 Statuten. Dubbele bepalingen in statuten en
het Huishoudelijk Reglement zijn overbodig, ver-
warrend en moeten worden vermeden. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het partijbestuur is van mening dat het duidelij-
ker is als deze regel ook bij de desbetreffende
reglementen geplaatst wordt.



In artikel 2.5. wordt vervolgens een nieuw lid 2 opgenomen, met

vernummering van de overige leden:

Lid 2. In functie gekozen bestuurslidmaatschappen worden ver-

vuld door verschillende personen. Wanneer zich geen kandidaat

meldt voor een in functie gekozen bestuurslidmaatschap, kan één

persoon gedurende ten hoogste zes maanden maximaal twee in

functie gekozen bestuurslidmaatschappen combineren. Voor

deze combinatie is instemming van de afdelingsvergadering ver-

eist. Na de periode van zes maanden is het partijbestuur gerech-

tigd tot het geven van dispensatie. Deze dispensatie is in beginsel

tijdelijk. 

Amendementen

173. Utrecht (contactpersoon: Groenenberg, Maurits,
M.) 
Wijzigen: Art. 2.5 Huishoudelijk Reglement
(Dubbele functies afdelingsbestuur) (ook art. 3.5
en 4.11 Huishoudelijk Reglement)
In nieuw art. 2.5 lid 2. “Na de periode van zes
maanden is het partijbestuur gerechtigd tot het
geven van dispensatie. Deze dispensatie is in
beginsel tijdelijk. “ vervangen door: “Het partij-
bestuur kan deze termijn verlengen”. 
Idem voor nieuw art. 3.5 lid 2. 
Voor nieuw art. 4.11 lid 2: “De verenigingsraad
kan deze termijn verlengen. 
Toelichting: De nieuwe formulering is duidelijker
en korter. De oorspronkelijke tekst is verwarrend
door het gebruik van de termen “gerechtigd”
(i.p.v. bevoegd), “dispensatie” en “in beginsel”
en de formulering “na de periode van zes maan-
den” (de verlenging moet juist vooraf). 
PREADVIES: OVERNEMEN

174. Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp (contactper-
soon: Hanselman, Selwyn, S.R.) 
Wijzigen: In de zin "In artikel 2.5 wordt vervol-
gens een nieuw lid 2 opgenomen..." de woorden
"lid 2" vervangen door "lid 3". 
Toelichting: Het wijzigen van lid 2 gevolgd door
het opnemen van een nieuw lid 2 is onnodig
ingewikkeld; eenvoudiger is om het nieuwe "lid
2" als "lid 3" in te voegen en de overige leden te
hernummeren. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Deze zin is immers niet amendeerbaar, geeft
alleen aan aanduiding van wat moet gebeuren.

Huishoudelijk reglement, deel 3:

In artikel 3.5. wordt een nieuw lid 2 opgenomen, met vernumme-

ring van de overige leden:

2. In functie gekozen bestuurslidmaatschappen worden vervuld

door verschillende personen. Wanneer zich geen kandidaat
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meldt voor een in functie gekozen bestuurslidmaatschap, kan

één persoon gedurende ten hoogste zes maanden maximaal

twee in functie gekozen bestuurslidmaatschappen combine-

ren. Voor deze combinatie is instemming van de gewestverga-

dering vereist. Na de periode van zes maanden is het partijbe-

stuur gerechtigd tot het geven van dispensatie. Deze dispen-

satie is in beginsel tijdelijk. 

Huishoudelijk reglement, deel 4:

In artikel 4.11 wordt een nieuw lid 2 opgenomen, met vernumme-

ring van de overige leden:

2. In functie gekozen bestuurslidmaatschappen worden vervuld

door verschillende personen. Wanneer zich geen kandidaat

meldt voor een in functie gekozen bestuurslidmaatschap, kan

één persoon gedurende ten hoogste zes maanden maximaal

twee in functie gekozen bestuurslidmaatschappen combine-

ren. Voor deze combinatie is instemming van het congres ver-

eist. Na de periode van zes maanden is de Verenigingsraad

gerechtigd tot het geven van dispensatie. Deze dispensatie is

in beginsel tijdelijk. 

In artikel 4.11 wordt een nieuw lid 12 opgenomen:

12. Leden van het partijbestuur kunnen niet tevens lid zijn van

een ander bestuur van een bestuurslaag binnen de partij. 

Amendementen

175. Utrecht (contactpersoon: Groenenberg, Maurits,
M.) 
Schrappen: Nieuwe art. 4.11 lid 12
Schrappen (niet toevoegen van lid 12). 
Toelichting: De voorgestelde regeling is dubbel
met het voorstelde art. 1.34 lid 2 sub a HR.
PREADVIES: OVERNEMEN
Prima opgemerkt.
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Tot nu toe (niet amendeerbaar)

Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en

Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan

om leden meer invloed uit te laten oefenen op de besluitvorming

binnen de partij. Als middel om dat doel te verwezenlijken noemt

de commissie het instrument ‘ledendemocratie’. Het PvdA

Congres heeft het rapport Tussen Leden en Leiders in februari

2013 op hoofdlijnen aanvaard.

Begin 2014 heeft het Congres gehoor gegeven aan de oproep van

de commissie Noten. Dat heeft het Congres gedaan door een

werkgroep Ledendemocratie in te stellen en die te belasten met de

opdracht om concrete voorstellen te doen welke ledendemocratie

binnen de PvdA moeten bevorderen.

Om tot die concrete voorstellen te komen heeft de werkgroep

Ledendemocratie onder meer gesproken met diverse specialisten

binnen de vereniging en nagedacht over instrumenten die nodig

zijn om ledendemocratie binnen de PvdA te vergroten. Leidraad

hierbij was de reeks aanbevelingen van de commissie Noten. Van

haar bevindingen heeft de werkgroep in september 2014 verslag

uitgebracht in het rapport De leden zijn de baas. Het partijbestuur

onderschrijft de hoofdlijnen van deze rapportage.

In oktober 2014 heeft de Politieke Ledenraad zich in zeer grote

meerderheid geschaard achter een reeks stellingen, die gebaseerd

was op het rapport van de commissie Noten en de voorstellen van

de werkgroep Ledendemocratie. In diezelfde maand is een enquê-

te, ook weer gebaseerd op de voorstellen van de werkgroep, uitge-

gaan, die alle PvdA-leden konden invullen. Minstens zeventig pro-

cent van de respondenten geeft aan voorstander te zijn van de

voorstellen van de werkgroep Ledendemocratie.

Zoals eerder geschreven heeft de werkgroep Ledendemocratie de

aanbevelingen uit het rapport van de commissie Noten als lei-

draad genomen. Hieronder zijn die vijf aanbevelingen nogmaals

gemeld:

1. Iedereen stemt real time online daar waar mogelijk. Dat geldt

in ieder geval voor verkiezingen van partijleider, partijvoorzit-

ter en het vaststellen van kandidatenlijsten. Maar ook bij

belangrijke beslissingen die door een Congres genomen wor-

den en die ons inhoudelijk verbinden.

2. We ontkoppelen de eenheid van inhoud, plaats en tijd. De

organisatie van de ledendemocratie, de manier waarop we het

met elkaar regelen, gaat nog steeds uit van het beproefde con-

cept van de vergadering. Mensen ontmoeten elkaar letterlijk
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op één plek en daar worden ook de onderwerpen besproken

én de beslissingen genomen. De commissie denkt dat deze

dwingende structuur in deze tijd niet meer nodig is.

3. We introduceren voor iedereen de mogelijkheid om te agen-

deren. De commissie is van mening dat een activerende

ledendemocratie alleen mogelijk is als leden, op zijn minst

voor een deel, daadwerkelijk de agenda van te behandelen

onderwerpen bepalen.

4. We vragen om nieuwe collectiviteiten. De commissie wil dat

er minder Amendementen worden Ingediend en minder

moties, dat minder mensen het woord krijgen. Gelijktijdig is

de commissie van mening dat áls er Amendementen worden

Ingediend, áls er moties worden ingediend en áls mensen het

woord krijgen, dat dit dan namens een grote groep leden

gebeurt. Dan pas krijgt het betekenis en wordt er werkelijke

tegenmacht georganiseerd.

5. We creëren een plein waarop leden elkaar kunnen ontmoeten.

De commissie adviseert om te onderzoeken hoe gekomen kan

worden tot een ontmoetingsplaats voor leden rondom thema’s

die hen boeien voor de tijd dat zij dat wensen. Een open ruim-

te zonder procedures en reglementen.

De voorstellen die de werkgroep Ledendemocratie doet, zijn alle-

maal tot stand gekomen met deze vijf uitgangspunten in het ach-

terhoofd. 

Voorstellen (amendeerbaar)

Het Congres, bij elkaar in januari 2015, besluit dat:

1. Bij de Gewestelijke vergadering dezelfde regels en afspraken

gelden als bij de Afdelingsvergadering: one man one vote. Een

lid van een gewest kan en mag agenderen, debatteren en

stemmen, over onderwerpen en personen; 

Amendementen

120. Utrecht (contactpersoon: Hulster, de, Bram, A.) 
Wijzigen: Amendement vervangt alle 26 voor-
stellen:
De kaders voor de verdere toekomst. - Stip op
de horizon
1. Ons plein wordt in een met o.a. avatars

gevisualiseerd digitaal PvdA park ingebed,

RESOLUTIE LEDENDEMOCRATIE 
AMENDEMENTEN EN PREADVIEZEN



waar iedereen welkom is en waarin leden en
niet-leden elkaar kunnen ontmoeten. In het
park staan naast het paviljoen van de PvdA
paviljoens van andere met ons verbonden
(bv. JS) en bevriende organisaties (bv. FNV)
en is er ruimte voor manifestaties, e.d.

2. Het paviljoen van de PvdA bestaat uit een
plein met een openbaar gedeelte en een
deel dat alleen toegankelijk is voor partijge-
noten, gescheiden door een rij winkels,
waarin de Partij, de afdelingen, zich kunnen
presenteren naar het publiek.

3. Er komt een afdeling in de winkel van de
Partij (en eventueel ook in de winkels van
de afdelingen en gewesten) waar iedereen
zich kan uitspreken over de plannen van de
PvdA. De mate waarin dit gevolgen heeft
voor die plannen moet nader besproken
worden.
De kaders voor de termijn tot het Congres
voor de Tweede Kamer Verkiezingen 15
maart 2017.

4. Er wordt zo snel mogelijk een, aan een
financieel budget gebonden, tijdsplan voor
de werkgroep Ledendemocratie vastge-
steld. Het bestuur mandateert een van zijn
leden, of stelt een commissie in, om dit
budget te bewaken. Uiteraard dienen hierbij
ook de kosten/baten van het secretariaat en
de extra vergaderingen betrokken te wor-
den.

5. Alles dient er op gericht te zijn om de pro-
cessen zo snel mogelijk te digitaliseren,
opdat alle leden waar dan ook, voor zover
nodig real-time, kunnen discussiëren, agen-
deren, amenderen en stemmen. In dit kader
past het niet om een tussenfase met een
extra gremium van 'Voor-congressen' in het
leven te roepen, waar iedereen fysiek aan-
wezig moet zijn.

Vormgeving digitale gremia
6. Vóór er begonnen wordt met de vormge-

ving dient er een plan van aanpak te komen
waarin precies de eisen omschreven worden
waaraan de programma's moeten voldoen.
Dit (voorlopige) technische plan van aanpak
wordt aan de leden die daarvoor belang-
stelling hebben vooraf voorgelegd, waarna
hun kritiek verwerkt kan worden in een defi-
nitief plan dat volledig uitgewerkt wordt in
een werkend systeem. Nieuwe eisen zijn
niet mogelijk, maar kunnen eventueel wel
verwerkt worden in een versie 2. 

In de versie 1 ons te beperken tot:
6.1 Een Online Platform waarop de leden aan

kunnen geven welke thema's zij behandeld
willen zien in afdeling, gewest of op het
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Congres. Ook de besturen van de afdelin-
gen, gewesten en partij doen hun voorstel-
len, voor zover mogelijk, op dit platform.
Ook vinden hier discussies tussen geïnteres-
seerden plaats in verschillende sub-plat-
forms, in versie 2 misschien gekoppeld aan
'live'-bijeenkomsten van de partij, bijvoor-
beeld de werkgroep Europa. Er komt een
nader uit te werken systeem van 'likes'
waarna de voorstellen met eventuele door
de leden ingebrachte amendementen wor-
den doorgeleid naar de beslissende orga-
nen.

6.2 Een Ledenpanel waarop de leden kunnen
stemmen over de voorstellen en amende-
menten, die volgens de besturen of het pre-
sidium niet hoeven te worden besproken op
de vergaderingen of het Congres. Een lijst
van goed- en afgekeurde voorstellen en
amendementen wordt toegevoegd aan de
stukken voor de vergadering of het
Congres.

6.3 Vergaderen/Congresseren met een online
verbinding met de leden waarmee zij de
vergadering kunnen volgen en meestem-
men. Op deze vergaderingen worden de
besluiten van het ledenpanel formeel beves-
tigd, maar het moet mogelijk zijn, tijdens
het vaststellen van de agenda, de besluiten
van het ledenpanel alsnog op te voeren.

6.4.PvdA-apps voor alle platforms, die boven-
staande functionaliteiten verenigen. 

Kaders voor het congres van januari 2016
7. De stemverhoudingen en de rol van de

afgevaardigden naar de gewesten, de
Partijraad en het Congres blijven ongewij-
zigd.

8. Binnen de partij wordt een discussie op
gang gebracht over de vormgeving van de
democratie van de partij in de toekomst,
resulterend in voorstellen voor de structuur
en de hiervoor noodzakelijke statutenwijzi-
gingen. 

9. Als proef wordt een nieuwe tool aan de
leden ter beschikking gesteld, gebaseerd op
de amendeertool, waarmee zij in plaats van
te amenderen en te steunen 'likes' en 'disli-
kes' kunnen geven op de voorstellen. 

Toelichting: Algemeen:
Tijdens onze vergadering bleek dat de voorstel-
len gezamenlijk een onbegrijpelijk mengsel
vormden met te veel details van verschillen
niveau. Ongestructureerd worden hapsnap uit-
spraken gevraagd over ten minste twee vraag-
stukken: de huidige activiteiten een plaats geven
in de digitale wereld en hoe wij de vereniging
(en de machtsverhoudingen daarbinnen) in de



toekomst vorm gaan geven. Het liefst zouden
wij zien dat dit agendapunt, gezien de stand van
de discussie rond dit onderwerp (in de Politieke
Ledenraad zijn alleen een paar algemene stellin-
gen besproken zonder dat men het rapport
'Leden zijn de baas' in zijn geheel kende en
slechts ruim 700 leden hebben een beperkt aan-
tal vragen beantwoord) naar het volgende con-
gres verschoven wordt. Wij realiseren ons echter
dat het daartoe niet zal komen en hebben een
samenhangend amendement gemaakt dat aan-
sluit op de vijf aanbevelingen uit het rapport van
de commissie Noten en het voorstel van de
werkgroep Ledendemocratie
vervangt/insluit/verbreedt. Naar onze mening
dienen er eerst twee principiële discussies te
worden beslecht vóór wij het voorgestelde pad
van de werkgroep Ledendemocratie op kunnen
gaan: 
1. De representatieve democratie in de partij

vervangen door een volledige directe (E-)
democratie met de gevaren van een digitale
dictatuur van de meerderheid. Er zijn echter
nuances aan te brengen, die in de voorstel-
len nergens ter sprake komen, maar waar
wel op gehint wordt, bijvoorbeeld bij de
verdeling van de kamerzetels…

2. Het betrekken van de leden die, om welke
reden dan ook, niet deelnemen aan de hui-
dige internet-cultuur. Wij denken hierbij bij-
voorbeeld aan ouderen die lichamelijk niet
meer in staat zijn een apparaat met kleine
knopjes te bedienen, mensen met een lager
abstractie-niveau, die het allemaal niet
meer kunnen volgen en natuurlijk niet te
vergeten onze partijgenoten die niet willen
dat hun privé-leven door de gebreken in het
systeem op straat komt te liggen. Wij stel-
len ons hierbij het volgende voor:

2.1. Bij de 3-maandelijkse acceptgiro wordt voor
de leden, waarvan geen email-adres bekend
is, een bijlage gevoegd met een agenda van
de komende activiteiten. Deze agenda
wordt ook verzonden aan de leden zonder
email-adres die het de PvdA gemachtigd
hebben de contributie automatisch af te
schrijven. Het zou wel eens zo kunnen zijn
dat er een grote overlap is.

2.2. Op deze agenda wordt vermeld op welke
datum de voorstellen ter beschikking
komen en dat zij die schriftelijk of telefo-
nisch aan kunnen vragen. Zij kunnen dan tot
de deadline Amenderen.

2.3. Er moet nog over na gedacht worden hoe
ze ook te betrekken bij de verdere besluit-
vorming en de stemmingen als zij zelf niet
fysiek aanwezig kunnen zijn. Misschien bij
een partijgenoot in te buurt die wel internet
heeft?
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2.4. In ons Amendement zijn wij er van uitge-
gaan dat er ook voor hen een oplossing
gevonden wordt om overal aan mee te
doen en worden zij niet meer expliciet
genoemd.

Wat erg teleurstelt is dat nauwelijks ingegaan
wordt op de inhouden, maar dat vooral voorstel-
len waar je voor of tegen kunt zijn worden
gepresenteerd, laat staan dat er geprobeerd
wordt een compromis te formuleren op de
dilemma's…
Wij wachten de reactie van het bestuur op onze
voorstellen af en komen hopen dat we niet hoe-
ven te stemmen. Het gaat ons om een voorstel
waar iedereen achter kan staan.

Toelichting per punt: 
De punten 1, 2 en 3 geven alleen een globaal
kader aan voor de vormgeving van de digitale
gremia. Als wij in een latere besluiten die rich-
ting uit te gaan moet het niet zo zijn dat wij de
vormgeving weer helemaal opnieuw moeten
omgooien. In ieder geval hebben het CDA en de
VVD bij de verkiezingen van 2008 hiermee al
geëxperimenteerd in 'Second world'.
Punt 1: Zitten we over een jaar of 10 toch weer
lekker als avatars in één zaal…
Punt 4: De ervaring met de automatisering leert
dat ieder plan, en dan vooral die op het eerste
gezicht heel eenvoudig lijken, bijvoorbeeld:
'Maak een koppeling tussen de 432
Gemeentelijke Basis-Administraties', gigantisch
uit de klauw kunnen lopen, zowel in tijd als in
geld. Zie het Eindrapport commissie ICT van de
Tweede Kamer -
http://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/fi
eld_uploads/33326-5-Eindrapport_tcm181-
239826.pdf (Vervelend trouwens dat je in veel
digitale stukken van de partij nog steeds niet
kunt doorklikken en zelf op zoek moet gaan
naar de link, laat staan dat bij de stukken op
papier het adres vermeld wordt…) De enige
manier om dat proces enigermate in onder con-
trole te houden is een strakke planning en een
'bok op de haverkist' die daar toezicht op houdt.
Punt 5: Ons uitgangspunt is toch het plan Noten,
dat vraagt om zo veel mogelijk te digitaliseren?
In dat kader zijn de plannen rond gewestelijke
voorcongressen, los nog van de voorgestelde
indeling in 'tafels' (waarbij onze partijgenoten
die voorstellen heeft gedaan die op verschillen-
de tafels terecht komen, het moeilijk zullen krij-
gen), een vreemd koekoeksei, dat niet alleen
veel geld en aandacht die elders nodig zijn zal
opslokken, maar ook nog eens de digitalisering
zal vertragen, al was het alleen maar doordat er
nog geen inhoudelijk plan voor deze vergaderin-
gen ligt waarop de digitalisering kan inhaken.
Wij erkennen het probleem van de 'overbelaste



congresvergadering waar veel te weinig op
hoofdlijnen wordt gediscussieerd', maar bieden
met dit amendement een andere, 'digitalere',
oplossingsrichting aan.
Punt 6: Kortheidshalve verwijzen wij hier naar de
toelichting bij punt 4, waarbij opgemerkt dient
te worden dat vaak de extra's, die als men een-
maal bezig is met programmeren aan de eisen
toevoegt, de grootste kostenpost (tijd/geld) zijn,
naast die van een onvolledig plan van eisen (bij-
voorbeeld bij het ontwerp van een auto het
stuur vergeten).
Punt 6.1. - 6.4.: Er dient bij het ontwerp rekening
mee gehouden worden dat afdelingen en
gewesten een sub-platform/-panel voor hun
leden kunnen vormen met de zelfde functionali-
teit.
Punt 6.2: De definitie van het Ledenpanel in de
stukken is bijzonder vaag. Telkens duikt weer het
voorbeeld van het 1Vandaag - panel op, waarvan
iedereen lid kan worden (zelf selectie dus), maar
niet dat de leiding van het 1V panel selecteert
wie er op bepaalde criteria kan meedoen aan de
beantwoording van de vragen: 'Wij hebben
5000 ouderen de volgende vraag voorgelegd…'
Wie gaat bij de PvdA bepalen welke vraag aan
wie wordt voorgelegd, zeker omdat op pag. 43
bij de vormgeving van het ledenpanel staat: Het
partijbureau is verantwoordelijk voor de het
bevorderen van een juiste afspiegeling binnen
het ledenpanel ten aanzien van het ledenbe-
stand van de PvdA… Wij gaan er vanuit dat alle
leden samen het Ledenpanel vormen en dat
iedereen aan alle stemmingen kan meedoen. 
Punt 6.3.: Afhankelijk van de besluiten die op de
lijst van goed- en afgekeurde voorstellen terecht
komen kan het presidium dus grotendeels bepa-
len waarover en hoe lang er gediscussieerd
wordt. Merkwaardig is dat nauwelijks naar voren
komt dat het Congres ook nog een publicitaire
waarde heeft en hopelijk op NPS-kanaal komt.
Dit betekent dat er altijd redevoeringen zullen
worden afgestoken!
Punt 6.4.: Uiteraard dient er zo veel mogelijk
Open Source-software gebruikt te worden.
Punt 7: Bij punt 1 van de werkgroep wordt zon-
der enige nadere motivering in de Gewestelijke
vergaderingen het one man one vote systeem
ingevoerd en bij punt 14 op termijn het zelfde
systeem voor het Congres. Voor wij daartoe
overgaan willen wij in ieder geval de mening van
de gewesten horen over dit voorstel. Wij durven
er om te wedden dat de meeste leden, nog
nooit een gewestelijke vergadering hebben bij-
gewoond of ooit het Provinciehuis hebben
bezocht, maar toch zonder enige inspraak: kap-
pen die hap! Ook de stemverhoudingen tussen
het ‘platteland’ en de ‘steden’ gaan op deze
manier met één pennestreek verloren. Wij kun-
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nen ons voorstellen dat dit besluit in provincies
waar grote steden in liggen, met gejuich begroet
wordt, maar in de andere? En hoe zit het omge-
keerd? Moeten de steden nu met 50 man naar
elke vergadering om hen ongevallige plannen uit
de provincie te kunnen tegenhouden?
Wat het Congres (het hoogste orgaan van de
vereniging) betreft zijn wij kort: Het heeft geen
pas om met één zinnetje in een resolutie de een
discussie binnen de PvdA over een vertegen-
woordigende of een directe democratie, dood te
slaan. Zie punt 8.
Punt 8: De discussie binnen de PvdA over een
vertegenwoordigende of een directe democratie
binnen ‘de Beweging’ (wij denken dat wij altijd
al dé Sociaaldemocratische beweging zijn
geweest in de vorm van een vereniging en een
politieke partij, maar goed…) dient zo snel
mogelijk op gang te worden gebracht. Het beeld
van een elite van afgevaardigden met veel stem-
kracht en het arme lid met maar één stem dient
tot zijn ware proporties te worden terugge-
bracht: Hebben de partijgenoten die zich liever
een vertegenwoordiger, die wel tijd heeft om
zich in de zaken te verdiepen, geen rechten
meer? Moet iedereen overal bij zijn omdat hij
anders zijn rechten verliest? En hoe zit het met
kieslijsten en zo? De meeste stemmen gelden, of
toch ook een mechanisme, en zo ja welk, om de
kandidaten over land te verdelen, ook in gebie-
den waar weinig leden zijn, of wat doen we met
deskundige kandidaten die nodig zijn in een
fractie maar geen 'uitstraling' hebben naar de
leden… Hoe zetten wij een 'herverdelingsmachi-
ne' in elkaar? En dan nog het ballotagesysteem
dat het verkiezen van een afgevaardigde ook is…
Zo zijn er nog vele andere dingen die zo vanzelf-
sprekend zijn, maar die pas naar boven komen
als je gaat denken over een andere structuur!
Tot slot van dit punt: hoe gaan wij ons met een
one man one vote systeem onze continuïteit
bewaken tegen de waan van de dag? Lang leve
de actiegroepen die de vergaderingen kunnen
overnemen, etc., (G500, als dat strovuur er nog
is?)
9. Het amendeertool lijkt ons eenvoudig om te
bouwen tot een stemmachine… Kunnen we ook
eens peilen hoeveel leden, naast de afgevaardig-
den en de bestuurders, werkelijk geïnteresseerd
is in het interne wel en wee van de partij en kun-
nen we een schatting maken hoe groot wij ons
digitale plein moeten opzetten. In een volgende
versie van onze digitale tools kunnen wij het
altijd uitbreiden… 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Dit amendement pleit voor een nieuwe exercitie
wat betreft de uitwerking van de principes van
Noten. De inhoudelijke discussie zoals deze in
dit voorstel ook wordt bepleit heeft plaatsge-



vonden bij het behandelen van het rapport van
Noten op het congres van januari 2014. De voor-
stellen die nu voorliggen zijn hier slechts een
praktische uitwerking van. Een groot aantal
opmerkingen in dit amendement zien wij dan
ook als aanbevelingen richting een verdere con-
cretisering van de voorstellen die voorliggen en
zullen die ook in die hoedanigheid behandelen
en meewegen.

120.A Utrecht (contactpersoon: Groenenberg,
Maurits, M) 
Schrappen: Voorstellen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14,
15, 16, 25
Toevoegen: voorstel 27 Besluit een discussie
over verder wijzigingen richting een one man
one vote congres systeem, al dan niet digitaal
ondersteund, uit te stellen en eerst verder uit te
werken, inclusief een financieel onderbouwd
technisch ontwerp.
Toelichting: De afdeling Utrecht waardeert de
inzet van het partijbestuur en de commissie
Ledendemocratie om te komen tot meer inhou-
delijke discussie op het congres,
• Overwegende dat de voorstellen in de con-

gresbundel om te komen tot wijziging van de
ledendemocratie op het congres te ingewik-
keld zijn

• Dat de gevolgen van de voorgestelde wijzi-
gingen te onoverzichtelijk zijn

• Dat er grote risico’s zitten aan het digitalise-
ren van de ledendemocratie

• Dat de voorstellen blijk geven van onder-
schatting van de technische en infrastructure-
le uitdagingen op het gebied van ICT, hoge
beschikbaarheid, performance en beveiliging

Stellen wij voor de eventuele introductie van
nieuwe middelen voor leden democratie staps-
gewijs te introduceren, goedgekeurd door het
congres na bewezen werking.
PREADVIES: AFWIJZEN
De principes van het rapport ‘De leden zijn de
baas’, met hierin o.a. uitgebreid de voorstellen
om te komen tot toepassing van ICT in het pro-
ces van besluitvorming, zijn reeds op het con-
gres van 2013 vastgelegd. In 2014 is op het con-
gres de opdracht verstrekt tot een concrete uit-
werking. Deze ligt nu voor. Wat nu aan de orde
is, is het vaststellen van de voorstellen, inclusief
eventuele amendementen. Met dit amendement
gaan we terug in de tijd.
De risico’s bij toepassen van ICT (app’s, leden-
panel, online platform et cetera) zijn door het
partijbestuur onderkend en zullen worden
betrokken bij de uitwerking. Het partijbestuur
zal uitsluitend groen licht geven wanneer de risi-
co’s beheersbaar zijn (hacken, uitval). Zie ook
preadvies bij motie 37.
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121. Den Haag (contactpersoon: Pomper, Albert-
Jan, A.) 
Schrappen: Dit punt nu schrappen. 
Toelichting: Het gewest is een typische (maar
wel noodzakelijke) tussenlaag, waar zich zelden
het brandpunt van de politiek bevindt. De focus
van de discussies over ledendemocratie heeft
ook steeds op het landelijke en op het lokale
niveau gelegen, nooit op het gewest. Waar het
nu al vaak moeite kost voldoende afgevaardig-
den te mobiliseren om tot een goede besluitvor-
ming te komen, is dit niet het geschikte orgaan
om met de nieuwe voorstellen voor ledendemo-
cratie te beginnen.
Nadat op Congres en Politieke Ledenraad erva-
ring is opgedaan kan dit altijd opnieuw bekeken
worden. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Als we stappen willen zetten naar een meer
directere ledendemocratie geldt dit ook voor de
gewesten. Het is niet van deze tijd dat geïnte-
resseerde leden, die de moeite nemen naar een
gewestelijke vergadering te komen, op het
moment van besluitvorming niet meetellen.
Juist het gebrek aan invloed en de bestaande
structuren zorgen ervoor dat de mobilisatie van
leden tekort schiet. De leden meer invloed
geven en bestaande structuren daarmee tegen
het licht houden biedt kansen voor reactivering
van leden binnen gewesten.

122. Velsen (contactpersoon: Wille, Norbert, N.) 
Wijzigen: 0. De partij start een proef met directe
democratie op het niveau van gewesten, om de
haalbaarheid en wenselijkheid van het hieronder
uitgewerkt model beter te kunnen inschatten.
Daarbij wordt met name gelet op of de organi-
satorische inspanning nog wel in verhouding
staat met de opbrengst ervan, of de partij hier-
mee niet meer platform dan partij wordt, en we
de digibeten in de partij niet van ons vervreem-
den. 
Toelichting: De schaduwkanten van dit experi-
ment zijn onvoldoende onder ogen gezien. We
moeten zorgen dat er nog wel een weg terug is
als “directe democratie” stuurloosheid of uitslui-
ting oplevert. Daarom moeten we met een expe-
riment beginnen, daarvan leren en zo nodig bij-
sturen en ten alle tijden nog op onze schreden
terug kunnen komen. 
PREADVIES: AFWIJZEN
We starten in 2015 met ‘experimenteren’ op dit
gebied, zodat de veranderingen vanaf het con-
gres in 2016 (wanneer de wijzigingen in de sta-
tuten en reglementen voorliggen) op een goede
manier kunnen landen. De gewestelijke vergade-
ring wordt voor leden natuurlijk veel interessan-
ter wanneer over bovenlokale vraagstukken ook
daadwerkelijk kan worden bijgedragen aan



standpunten van de Partij. Dat stelt het gewes-
telijk bestuur, samen met de Statenfractie, in
staat om op inhoud partijgenoten te mobilise-
ren. Indien er problemen optreden dan zal de
permanente werkgroep ledendemocratie hierop
toezien en zal zij ook met verbetervoorstellen
komen.

123. Heerenveen (contactpersoon: Ven-de Vos, van
der, Betty, E.) 
Borger-Odoorn
Wijzigen: De afdeling is de basis van de partij.
Bij de Gewestelijke vergadering dezelfde regels
en afspraken gelden als bij de
Afdelingsvergadering. Een afgevaardigde en lid
van een gewest kan en mag agenderen, debat-
teren en stemmen, over onderwerpen en perso-
nen 
PREADVIES: AFWIJZEN
In de praktijk stellen we juist voor wat het amen-
dement beoogt, maar het wekt tegelijk de
indruk dat afgevaardigden in hun huidige vorm
blijven bestaan en dat is niet zo. De afdelings-
vergadering en de gewestelijke vergadering
worden qua procedures en opzet volledig gelijk
getrokken, dus komen de afgevaardigden in hui-
dige hoedanigheid te vervallen. Leden krijgen
rechtstreekse invloed op de PvdA-koers in hun
provincie, zoals ze dat ook hebben op de PvdA-
koers in hun gemeente.

2. Er een Online Platform komt. Hier ontmoeten leden elkaar

voor meningsvorming. Dit is de plaats waar concept-onder-

werpen en Amendementen worden bediscussieerd. Alle

PvdA-leden kunnen hieraan deel nemen. In de toekomst

mogelijk ook sympathisanten; 

Amendementen

124. Den Haag (contactpersoon: Pomper, Albert-
Jan, A.) 
Ridderkerk, Hellevoetsluis, Zutphen
Wijzigen: De derde zin "Alle PvdA-leden kunnen
hieraan deel nemen. " uitbreiden tot:
"Alle PvdA-leden kunnen onder eigen naam
hieraan deel nemen. Tevens kunnen leden zelf
onderwerpen op het online-platform posten. Het
online-platform heeft tevens open en besloten
groepen.’ 
Toelichting: 
- Duidelijk moet zijn wie wat post, omdat het

anders een vrijplaats wordt om zomaar ano-
niem van alles te roepen. Daarvoor is reeds
elders op het internet alle ruimte. 

- Er is meer te bespreken dan zaken die naar
het Congres moeten. Veelal werkt het omge-
keerd: eerst worden er zaken besproken en
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dan wordt duidelijk of het wellicht iets is om
naar het Congres te brengen.

- Hierdoor dan het op alle niveau’s in de partij
worden ingezet om efficiënter met elkaar te
communiceren, waarbij gekozen kan worden
om de buitenwacht niet in de kaarten te laten
kijken. Gekozenen worden zo beter in staat
gesteld met hun PvdA-achterban samen te
werken en omgekeerd. 

PREADVIES: OVERNEMEN
Beter geformuleerd dat het online platform voor
alle leden toegankelijk is.

125. Heerenveen (contactpersoon: Ven-de Vos, van
der, Betty, E.) 
Wijzigen: Er een digitaal Ledenpanel komt. Het
Ledenpanel heeft onder andere een belangrijke
adviserende rol. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het ledenpanel kent ook een besluitvormende
rol bij het wel of niet aandragen van agenda-
punten richting het congres, zodat we een fun-
damentele discussie kunnen voeren over de
punten die we echt belangrijk vinden. (PS. Dit
punt hoort bij voorstel 3.)

126. De Bilt (contactpersoon: Rest, Van, Cees, C.) 
Schrappen: Het vereist heel veel van de leden
om al in een vroeg stadium en door middel van
een "digitaal Ledenpanel" te komen met (uitge-
werkte) voorstellen. 
Toelichting: In een omgeving waarin zoveel aan
verandering onderhevig is, is het bijna vanzelf-
sprekend dat ook de rol van Partijleden in de
besluitvorming (in een congres) aan verandering
onderhevig is. De discussie moet weliswaar door
meer leden gevoerd worden, maar moet zich
concentreren op Hoofdzaken 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het online platform is erop gericht om stand-
punten te lanceren van leden. Deze kunnen ook
via de regionale voorcongressen worden geëta-
leerd. Vervolgens is er bij voldoende draagvlak
ruimte op het congres deze opvatting te ver-
scherpen. 

127. Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp (contactper-
soon: Hanselman, Selwyn, S.R.) 
Zutphen 
Wijzigen: Aan het einde van de tekst Wijzigen:
"Alle PvdA-leden kunnen hieraan deel nemen.
Hier kunnen na de discussie alle leden via een
app worden geïnformeerd , waarna zij een stem
kunnen uitbrengen per onderwerp. Het aantal
uitgebrachte stemmen op elk onderwerp wordt
gebruikt om de onderwerpen met de meeste
stemmen te selecteren; deze zullen voor het
congres worden geagendeerd." 
Toelichting: Hiermee wordt de mogelijkheid



geopend om alle leden mee te laten beslissen
over de agendering op het congres. Een apart
ledenpanel is daarmee niet meer nodig.
Bovendien kunnen indieners van onderwerpen
via het online platform zelf actief veel leden
voor hun ideeën winnen en voor agendering op
het congres. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het Online Platform is niet het enige kanaal
waaruit mogelijke agendapunten voor het con-
gres vloeien. Het regionaal voorcongres is ook
een kanaal. Het Ledenpanel is nodig, om de uit-
komsten van die twee kanalen te trechteren.

128. Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp (contactper-
soon: Hanselman, Selwyn, S.R.) 
Borger-Odoorn 
Wijzigen: Na "... worden bediscussieerd" invoe-
gen: "waarbij ook videodiscussie mogelijk zal
zijn." 
Toelichting: Voor veel doeleinden is het nuttig
om data direct te kunnen delen via beeldverbin-
dingen, bijvoorbeeld om efficiënt te kunnen
overleggen op afstand, en de technische hulp-
middelen hiervoor zijn zo goed als universeel
beschikbaar. Een modern en flexibel digitaal
democratisch instituut als het Online Platform
zou videodiscussie als middel moeten omarmen. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Dit is in strijd met uitgangspunt 2 van het rap-
port van de commissie Noten: ontkoppeling van
inhoud, plaats en tijd. Videodiscussie vereist een
eenheid van inhoud, plaats en tijd. Het Online
Platform beoogt een discussieforum te zijn,
waarbij de inbreng niet slechts op één enkel
moment gegeven kan worden.

3. Er een digitaal Ledenpanel komt. Het Ledenpanel heeft onder

andere een besluitvormende rol, zoals beschreven in het rap-

port De leden zijn de baas in het proces ter voorbereiding van

het Congres; 

Amendementen

129. Haarlem (contactpersoon: Kemps, Adri, A.) 
Zutphen, Borger-Odoorn
Wijzigen: Het congres stelt het PB in de gele-
genheid om de rollen van de diverse beschreven
instrumenten vooral het ledenpanel, het online
platform en de PvdA-app in de ledendemocratie
verder uit te werken ter besluitvorming voor een
volgend congres. Hierbij moet vooral het geheel
aan instrumenten overzichtelijk en uitvoerbaar
blijven, democratisch gelegitimeerd en de ver-
antwoordelijkheid van het PB en het presidium
duidelijk blijven. 
Toelichting: Het uitgangspunt en het beoogde
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doel van de Ledendemocratie (macht en tegen-
macht, verbetering ledendemocratie) is heel
goed. Het gevaar dreigt dat de combinatie van
de verschillende voorstellen tezamen een te
ingewikkeld stelsel wordt waarbij de kwaliteit
van de besluitvorming eerder afneemt en de
frustraties toenemen. Het onderscheid tussen
online platform, ledenpanel en PvdA-app is
onvoldoende om een duidelijke functie te ver-
vullen in een formele ledendemocratie. Zo lijkt
het dat de uitkomsten van het ledenpanel zoda-
nig kunnen zijn dat voor besluitvorming belang-
rijke voorstellen de agenda van het congres niet
halen. Immers er wordt gesteld dat de resultaten
van het panel die het dichtst bij elkaar liggen,
geagendeerd worden. Het geheel wordt te inge-
wikkeld en de uitwerking van de voorstellen zijn
nog niet af om nu akkoord te gaan met de
besluitvormende rol van het digitaal Ledenpanel,
zoals beschreven in het rapport De leden van de
baas. Hierbij komt dat het instrumentarium
onderling meer op vorm dan op inhoud is
gericht en dat de regierol van het PB vermin-
dert. Terwijl het PB het enige orgaan is in de
Partij dat een volledig overzicht heeft van alles
wat in de Partij en de vertegenwoordigende
organen speelt. Om de gewenste tegenmacht te
kunnen uitoefenen is een overzichtelijk proces
met duidelijke taken en bevoegdheden nodig.
Het voorgestelde digitale instrumentarium vergt
vereenvoudiging. De afdeling Haarlem wil het
PB meer ruimte geven om deze belangrijke stap
in de ledendemocratie tot een goed einde te
brengen en stelt voor nog geen besluit te nemen
over de rol en invulling van het ledenpanel zodat
het PB met een beter uitgewerkt voorstel over
het voorgestelde digitale instrumentarium kan
komen in het belang van effectieve ledendemo-
cratie. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Dit is het moment om te besluiten over concreti-
sering van directe ledendemocratie. Het Pb wil
voorkomen dat we blijven steken in onderzoek.
Thans ligt een concretisering voor op basis van
meerdere uitspraken van het congres. De
komende periode worden de tools nader uitge-
werkt, waarna in januari 2016 de wijzingen van
statuten en reglementen voorliggen. Vervolgens
zal vanaf 2017 pas voor het eerst echt gewerkt
worden met de nieuwe instrumenten. Tot die tijd
wordt met de tools geëxperimenteerd, waarbij
verbeteringen altijd mogelijk blijven. Die verbe-
tervoorstellen gaan altijd langs het
Partijbestuur, dat de voorstellen toetst en er uit-
eindelijk over besluit. Het proces wordt gemoni-
tord door de permanente werkgroep
Ledendemocratie en rapporteert haar bevindin-
gen aan het Partijbestuur, dat vervolgens evalu-
eert en besluiten neemt.



130. Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp (contactper-
soon: Hanselman, Selwyn, S.R.) 
Den Haag, Zutphen 
Schrappen: Voorstel 3 geheel schrappen en de
daaropvolgende voorstellen hernummeren. 
Toelichting: Indien de rol van het Online Platform
wordt uitgebreid met een agenderingsfunctie
voor het congres, zoals voorgesteld in amende-
ment 146 bij voorstel 2, is het niet langer nood-
zakelijk om een digitaal Ledenpanel op te zetten
aangezien de enige taak van dit Ledenpanel
reeds vervuld wordt door het Online Platform. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie reactie amendement 127.

4. Er Regionale Voorcongressen komen ter voorbereiding van

het Congres: dit zijn ronde-tafel bijeenkomsten waar leden de

agenda van het Congres voorbereiden. Per Gewest wordt een

Regionaal Voorcongres georganiseerd. Gewesten kunnen dat

eventueel samen doen; 

Amendementen

131. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht 
Wijzigen: Regionale voorcongressen moeten
naast het ledenpanel een toegang geven voor
voorstellen aan het congres/politieke ledenraad.
Voorstellen die in een regionaal voorcongres een
meerderheid halen, worden daar geagendeerd. 
Toelichting: Regionale voorcongressen geven
meer ruimte voor inhoudelijk debat, waarbij
argumenten pro en contra gewogen worden.
Een ledenpanel is alleen maar een digitale stem-
machine.
Op het congres/politieke ledenraad moeten niet
alleen de 5 voorstellen die de meeste stemmen
kregen van het ledenpanel worden behandeld,
maar alle voorstellen die tenminste 50% van de
stemmen op een regionaal voorcongres en/of
het ledenpanel hebben behaaldBeperking schiet
in het voorstel te ver door, in het perspectief van
de gewenste meer ledendemocratie. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Regionale voorcongressen geven naast het onli-
ne platform toegang voor voorstellen richting
het congres. Voorstellen die bij het ledenpanel
de voorkeur krijgen worden doorgeleid naar het
congres. We onderschrijven de waarde van het
fysieke inhoudelijke debat. Om die reden wor-
den er regionale voorcongressen georganiseerd.
Dit debat is ook altijd nog mogelijk op het con-
gres zelf indien voldoende steun is verzameld
voor een voorstel (100 handtekeningen).
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132. Zutphen (contactpersoon: Beem, Ruud, R.H.) 
Wijzigen: Op de regionale voorcongressen heb-
ben partijleden bij voldoende steun spreekrecht
en vervolgens ook stemrecht, waarbij volgens
one man one vote en besloten wordt omtrent
een door het partijbestuur beperkt aantal voor-
stellen, dat naar het congres wordt doorgeleid. 
Toelichting: Samen met het schrappen van het
ledenpanel leidt dit tot een helderder structuur
van agendering, meningsvorming en besluitvor-
ming. 
PREADVIES: AFWIJZEN
De regionale voorcongressen zijn bedoeld om te
agenderen evenals het online platform. Het
geeft alle leden, naast de digitale mogelijkheid,
om fysiek aanwezig te zijn en bij te dragen aan
de inhoud van Het Congres.

5. De selectie van agendapunten en Amendementen plaatsvindt

na de Regionale Voorcongressen door het Ledenpanel; 

Amendementen

133. De Bilt (contactpersoon: Rest, Van, Cees, C.) 
Zutphen 
Schrappen:
Dit ligt in het verlengde van het schrappen van
Voorstel 3 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie reactie amendement 127.

134. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht
Wijzigen: De selectie van agendapunten en
Amendementen vindt plaats door regionale
voorcongressen en door het ledenpanel. 
Toelichting: Wij bepleiten twee toegangspoorten 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het Ledenpanel beoordeelt welke voorstellen
naar het congres gaan. De twee toegangspoor-
ten tot dat Ledenpanel zijn de Regionale
Voorcongressen en het Online Platform. Buiten
de trechterfunctie van het Ledenpanel is het ook
mogelijk om door middel van honderd op het
congres verzamelde handtekeningen een punt
of amendement op de agenda te krijgen.

6. Net als nu de mogelijkheid blijft bestaan een agendapunt op

te voeren op het Congres wanneer honderd handtekeningen

zijn verzameld; 

7. Per agendapunt maximaal vijf Amendementen aan de orde

zijn. Door de Regionale Voorcongressen en het Ledenpanel

wordt bepaald welke. Hierdoor gaat het debat per agendapunt

over een beperkt aantal echt belangrijke onderwerpen; 



Amendementen

135. Amsterdam Nieuw-West (contactpersoon:
Aertsen, Hans, J.E.) 
Leiden, Den Haag, Zeist, Amsterdam Noord,
Amsterdam West, Amsterdam Zuid, Amsterdam
Centrum, Amsterdam Oost, Den Bosch, Zutphen
Wijzigen: De eerste zin veranderen in: Per agen-
dapunt is een beperkt aantal Amendementen
aan de orde. 
Toelichting: We zijn het eens dat de behandeling
van een agendapunt werkbaar moet zijn en dat
er dus een beperking van het aantal te behande-
len onderwerpen moet komen. Maar we vinden
het niet verstandig om dit aantal vast te zetten
op maximaal vijf. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Als je vooraf geen beperking oplegt, heb je in
feite geen enkele beperking. Gevolg kan een
stroom aan amendementen zijn, waardoor het
debat zich niet meer beperkt tot een aantal echt
belangrijke onderwerpen.

136. Zeist (contactpersoon: Reerink, Jan, J.G.M.) 
Wijzigen: In zin 1: Het presidium stelt per agen-
dapunt een maximaal te bespreken onderwer-
pen vast en bepaalt hoeveel tijd hiervoor uitge-
trokken wordt. Tevens wordt bepaald welke
Amendementen daarbij behandeld worden. 
Toelichting: Het aantal agendapunten verschilt
per congres en daarmee verschilt het aantal te
bespreken onderwerpen per congres. Bovendien
roept het ene agendapunt meer discussie op
dan het andere. Het presidium heeft meer dan
voldoende ervaring en kwaliteit in huis om de
keuzes hierover te maken. Bij sommige onder-
werpen is het onverstandig het aantal
Amendementen altijd op maximaal 5 te bepalen,
omdat de details bij belangrijke onderwerpen
essentieel kunnen zijn. In de details zit immers
de duivel. Bij de JSF bijvoorbeeld gaat het om
de totale afwijzing, het aantal, de termijnen, de
alternatieven, etc. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Ligt ook in verlengde van amendement 135.

137. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht
Wijzigen: Per agendapunt komen alleen die
Amendementen aan de orde, welke in een regio-
naal voorcongres en/of in het ledenpanel een
meerderheid hebben behaald. 
Toelichting: De voorgestelde beperking is te
drastisch. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie advies amendement 135.
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8. Het Congres in de toekomst kan besluiten ook maatschappe-

lijke organisaties toe te laten tot het Ledenpanel; 

Amendementen

138. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Dronten, Barendrecht, Zutphen 
Schrappen: Punt 8 schrappen 
Toelichting: Besluitvorming moet des leden blij-
ven 
PREADVIES: AFWIJZEN 

Nieuwe tekstvoorstel Partijbestuur:
Het Partijbestuur onderschrijft dat de besluit-
vorming in handen van de leden dient te liggen.
Het Ledenpanel is alleen toegankelijk voor
leden. Het Partijbestuur acht het wel denkbaar
dat maatschappelijke organisaties toegang krij-
gen tot het Online Platform en de Regionale
Voorcongressen, om op die manier bij te dragen
aan de ideeënvorming bij de leden.

9. De initiatiefnemer van een agendapunt op het Congres

spreekrecht krijgt; 

10. Een afgevaardigde op het Congres het woord mag voeren,

mits hij ten minste 25 steunbetuigingen heeft. Afgevaardigde

ben je dan niet van een afdeling, maar van een onderwerp; 

Amendementen

139. Amsterdam Nieuw-West (contactpersoon:
Aertsen, Hans, J.E.) 
Amsterdam Oost, Amsterdam Centrum,
Amsterdam Noord, Amsterdam West,
Amsterdam Zuid, Hellevoetsluis 
Wijzigen: Na de invoering van dit voorstel dient
deze werkwijze na een congres geëvalueerd te
worden. 
Toelichting: We zijn het eens met het verhogen
van de drempel, maar waar moet je de grens
trekken? Daarom pleiten we er voor om dit te
evalueren. 
PREADVIES: OVERNEMEN

140. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht
Wijzigen: Punt 1 vervangen door: Er komt een
meer evenwichtige spreektijd tussen PB/fractie
en leden, met ruimte voor re- en dupliek. 
Toelichting: De voorstellen beperken het debat
ook te ver. Handtekeningen voor spreekrecht is
te instrumenteel en niet effectief. Bijna iedereen
die zal willen spreken haalt ze wel op, en dat
geeft dus een onnodig circus. Laat de regionale
voorcongressen bevorderen dat men per punt zo



min mogelijk sprekers zijn en beperk de spreek-
tijd van partijbestuur en fractie. Dat geeft pas
meer ledendemocratie! 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Steun verzamelen voor een voorstel ziet de
PvdA als een basisvoorwaarde om daadwerkelijk
het woord te mogen voeren. De congressen
moeten zich beperken tot onderwerpen en spre-
kers waar draagvlak voor is onder de leden.

11. Het partijbestuur en/of de Tweede Kamerfractie het woord

mag voeren bij elk agendapunt; 

12. Geëxperimenteerd mag worden met verschillende debatop-

stellingen bij het Congres en de Politieke Ledenraad om het

debat meer ruimte te geven; 

13. Preadvisering door het partijbestuur vervalt. Het partijbestuur

geeft wel haar inhoudelijke opvattingen; 

Amendementen

141. Zutphen (contactpersoon: Beem, Ruud, R.H.) 
Heerenveen 
Schrappen: de hele zin schrappen 
Toelichting: Om tot een inhoudelijk goede
meningsvorming op het congres te komen blijft
het preadvies van waarde. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Het Partijbestuur heeft ruimte om haar opvat-
ting kenbaar te maken. Dit is ook door velen
naar voren gebracht als wenselijk. Dit vertaalt
zich echter niet meer in een strikt advies dat
‘overnemen’ of ‘afwijzen’ luidt. Het Partijbestuur
vertrouwt erop dat leden prima zelf kunnen
beoordelen hoe zij de opvattingen van het
Partijbestuur, naast andere opvattingen, moeten
wegen.

142. De Bilt (contactpersoon: Rest, Van, Cees, C.) 
Zutphen 
Schrappen:
Pre-advisering bij het PB houden. 
Toelichting: Bij pre-advisering geeft het Partij
Bestuur een ter zake relevant pre-advies. inclu-
sief een daarbij horend tekstvoorstel..
Hiermee wordt de discussie veel meer (resul-
taat) gericht. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie reactie amendement 141.

143. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht 
Wijzigen: Na 'opvattingen' Wijzigen: 'zonder
voorstellen of Amendementen over te nemen'. 
Toelichting: Preadvisering vervalt in de praktijk
pas echt als er inhoudelijk over voorstellen
gesproken wordt, ongeacht of het geheel of
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gedeeltelijk zou worden overgenomen. Spreek
dat oordeel dan ook niet uit, maar laat dat aan
het congres en de ledenraad. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie reactie amendement 141.

144. Den Haag (contactpersoon: Pomper, Albert-
Jan, A.) 
Wijzigen: Gehele punt vervangen door: 
"Het partijbestuur geeft tevoren aan of ze een
amendement wil overnemen of niet, en eventu-
eel kort waarom (of waarom niet). Wordt het
amendement niet geselecteerd voor discussie
dan kan het congres besluiten al deze
Amendementen conform het advies af te hande-
len, behalve voor Amendementen waar specifiek
om afzonderlijke stemming gevraagd is. 
Toelichting: Het is goed tevoren te weten hoe
het PB Amendementen beoordeeld, zowel voor
de voorbereiding van de discussie door de leden
en afgevaardigden. Ook is het een goed middel
om besluitvorming mogelijk te maken voor
Amendementen waar niet afzonderlijk over
gestemd wordt. Wanneer afzonderlijke stem-
ming gevraagd over een amendement waar niet
over gesproken is moet dat overigens mogelijk
blijken. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Zie reactie amendement 141. 

14. Op termijn de stem van ieder lid even zwaar telt en daarmee

de gewogen stem van afgevaardigden vervalt. Als tussenstap

wijzigt de stemverhouding van 25 staat tot 75 in 50 staat tot

50. Deze nieuwe verhouding gaat pas in nadat de statutenwij-

ziging hierover de notaris heeft gepasseerd; 

Amendementen

145. Amsterdam Nieuw-West (contactpersoon:
Aertsen, Hans, J.E.) 
Hellevoetsluis, Amsterdam Zuid, Amsterdam
West, Amsterdam Noord, Amsterdam Centrum,
Amsterdam Oost, Borger-Odoorn 
Wijzigen: Na de invoering van het congresvoor-
stel Stemverhouding (50 staat tot 50) als tus-
senstap dient, alvorens de volgende stap wordt
gezet, deze tussenstap grondig geëvalueerd te
worden. 
Toelichting: De benoemde tussenstap dient
grondig geëvalueerd te worden om te kunnen
vaststellen wat de volgende stap in het proces
moet worden. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
De invoering van directe democratie is een
keuze, die het congres met het aannemen van
het rapport van de commissie Noten in 2013 en
het instellen van de werkgroep Ledendemocratie



in 2014 reeds heeft gemaakt. Een grondige eva-
luatie van de tussenstap voelt als overbodig,
omdat het eindpunt, namelijk: de stem van ieder
lid telt even zwaar, reeds vaststaat.

146. Heerenveen (contactpersoon: Ven-de Vos, van
der, Betty, E.) 
Wijzigen: Wij blijven voor een stemverhouding
van 50 - 50. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Zie amendement 145 en bijbehorend advies.

147. De Bilt (contactpersoon: Rest, Van, Cees, C.) 
Wijzigen: Dit voorstel houdt in feite een verwa-
tering in van de kwaliteit van de discussie.
Iedereen doet mee maar we moeten maar
afwachten wat de inbreng is. Er is geen aanmoe-
diging om voor het congres te rade te gaan bij
Partijgenoten. 
Toelichting: Dit voorstel draagt niet bij aan een
beter proces van discussie / afstemming en
overtuiging.
Uiteraard moet de Partij open staan voor alle
mogelijke argumenten, maar zij moet zich ook
beschermen tegen deelnemers aan het debat
die zozeer aan eigen inzicht en gelijk hechten
dat teveel tijd en energie verloren gaat om dit
enthousiasme in goede banen te leiden 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Ledendemocratie gaat uit van het vertrouwen in
het weldenkend vermogen van de leden. We
beschermen ons tegen deelnemers die aan het
eigen inzicht en gelijk hechten, doordat spreek-
tijd op het congres is te verkrijgen door het
ophalen van tenminste 25 steunbetuigingen van
leden en daarmee het woord kan voeren namens
zijn of haar achterban.

148. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Zutphen 
Wijzigen: 'Voor de politieke ledenraad komt een
apart voorstel. 
Toelichting: Het is onduidelijk wat nog het ver-
schil is tussen Politieke Ledenraad en Congres
als er geen afgevaardigden meer zijn. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Ook op een Politieke Ledenraad zal rond actuele
moties gestemd worden door leden. De politie-
ke ledenraad geeft gevraagd en ongevraagd
advies aan de politieke volksvertegenwoordi-
gers en het partijbestuur over de politieke koers
van de partij tussen de congressen door.

15. Een lid op het congres door maximaal twee andere leden kan

worden gemachtigd om te stemmen. De machtiging moet per

vergadering en per agendapunt apart worden gedaan, om

automatismen te voorkomen; 
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Amendementen

149. Echt-Susteren (contactpersoon: Koks, Marlies,
E.F.J.M.) 
Dronten 
Schrappen:
Veel te veel administratieve rompslomp, moeilijk
controleerbaar en dus niet valide. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Dit kan door een handige ICT-tool worden
gerealiseerd. Alleen wanneer dit goed contro-
leerbaar is en geen administratieve rompslomp
geeft, is het uitvoerbaar. Voldoende kwaliteit is
een vereiste voor alle ICT toepassingen die in
deze resolutie zijn opgenomen. Zie ook motie
37.

150. Den Haag (contactpersoon: Pomper, Albert-
Jan, A.) 
Wijzigen: "twee" vervangen door "vijf" 
Toelichting: Het vervangen van de afdelingsafge-
vaardigde met 'automatisch' een bepaalde hoe-
veelheid stemmen door een systeem van het
‘verzamelen’ van ondersteuning voor spreek-
recht en stemrecht verhoudt zich niet goed met
deze beperking. Het principe van machtigen per
vergadering en per agendapunt lijkt voldoende
waarborg tegen misstanden.
Na verloop van tijd kan geëvalueerd worden of
dit aantal bijgesteld kan worden (naar boven) of
moet worden (naar beneden). 
PREADVIES: AFWIJZEN
We handhaven het aantal machtigingen op
twee, waarbij een vergelijking wordt gemaakt
met de Nederlandse Kieswet. Het is bedoelt als
escape wanneer iemand wel wil maar niet in
staat is op dat moment deel te nemen. Indien dit
getal in de toekomst niet wenselijk blijkt kan dit
altijd heroverwogen worden.

151. Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts,
Menno, M.J.W.) 
Schrappen:
de tekst " en per agendapunt " 
Toelichting: Te veel rompslomp. Degene die de
machtiging verleent kan zijn persoonlijke voor-
keur per agendapunt met de gemachtigde
afspreken en hij moet er maar op vertrouwen
dat die daar goed mee omgaat. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Dit kan door een handige ICT tool worden
gerealiseerd. Het is bedoelt als escape wanneer
iemand wel wil maar niet in staat is op dat
moment deel te nemen. 

16. Ten behoeve van het stemmen ‘op afstand’ een PvdA-app

wordt ontwikkeld. Bij inhoudelijke onderwerpen komt geen

‘loskoppelen van tijd’. Het debat, op het congres, vertaalt zich



via een stemming direct naar een uitspraak van de partij.

Leden hoeven, om te stemmen, niet fysiek aanwezig te zijn; 

Amendementen

152. Zutphen (contactpersoon: Beem, Ruud, R.H.) 
Heerenveen 
Schrappen:
Leden hoeven.... etc. 
Toelichting: Voor degenen die niet fysiek aanwe-
zig zijn worden de voor de besluitvorming nodi-
ge afwegingen wel beeldscherm plat. Fysieke
aanwezigheid geeft ruimte aan vele vormen van
interacties en bevorderd daarmee de kwaliteit
van de besluitvorming. Wie niet aanwezig kan
zijn kan altijd nog machtigen. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Dit amendement is in strijd met principe 2 uit
het rapport van de commissie Noten. We probe-
ren waar mogelijk inhoud te scheiden van plaats
en tijd. Bovendien proberen we leden zoveel
mogelijk de gelegenheid te bieden om hun
betrokkenheid te tonen.

17. Bij de agenda moet worden bewaakt dat het aantal en de leng-

te van de speeches niet te dominant wordt ten opzichte van de

ruimte die leden krijgen om te debatteren over agendapunten; 

18. Het kiezen van een lijsttrekker, politiek leider et cetera door

middel van een ledenraadpleging niet verandert; 

19. Een kandidatenlijst wordt voorgedragen door het partijbe-

stuur. Leden mogen hierover stemmen. Dit is op het Congres

van februari 2014 besloten. Een uitwerking van de wijze waar-

op moet in 2015 plaatsvinden. Uitgangspunt is: combineren

van kwalificaties (man/vrouw, leeftijd, achtergrond, spreiding,

et cetera) met stemrecht van leden. In 2015 wordt op een

Politieke Ledenraad besproken of dit mogelijk is, zo niet dan

blijft het besluit van februari 2014 van kracht; 

Amendementen

153. Heerenveen (contactpersoon: Ven-de Vos, van
der, Betty, E.) 
Wijzigen: Een kandidatenlijst wordt voorgedra-
gen door het partijbestuur. Afgevaardigden en
leden mogen hierover stemmen. Een stemver-
houding van 50 - 50 is een maximale inspanning
om zoveel afdelingen als leden te laten stem-
men. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Leden moeten meer invloed krijgen op de
samenstelling van de lijst. Dit heeft het Congres
reeds besloten in 2014. Daarbij worden de kwali-
ficaties van kandidaten in ogenschouw geno-
men. 
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20. Met het democratiseringsproces vandaag een goede stap is

gezet. Het is echter niet af. Het is een groeiproces. Het is een

proces dat enkele jaren in beslag neemt; 

21. PvdA-leden die niet zijn aangesloten op de digitale wereld

worden gefaciliteerd. De afdelingen spelen hierin een belang-

rijke rol; 

Amendementen

154. Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts,
Menno, M.J.W.) 
Wijzigen: Eindverantwoordelijk voor het tijdig en
volledig faciliteren van genoemde doelgroep
blijft het Landelijk Partijbestuur. 
Toelichting: De regie over wanneer wat aan info
wordt verspreid ligt bij het Partij Bestuur. 
PREADVIES: OVERNEMEN

22. De wijzigingen vooralsnog gericht zijn op de PvdA, maar zo

ontworpen dat op onderdelen ook niet leden, die wel sympa-

thiseren met de PvdA, kunnen worden betrokken bij de PvdA.

Een vereniging wordt daardoor een beweging; 

Amendementen

155. Heerenveen (contactpersoon: Ven-de Vos, van
der, Betty, E.) 
Zutphen
Wijzigen: De wijzigingen gericht zijn op de
PvdA. 
Toelichting: Wij als PvdA een vereniging moeten
blijven en geen beweging. 
PREADVIES: AFWIJZEN
De PvdA wil ook maatschappelijke organisaties
en sympathisanten betrekken bij de partij. Zij
krijgen geen stemrecht, maar kunnen wel in
staat worden gesteld ideeën aan te dragen. De
wijze waarop, wordt nog aan het congres voor-
gelegd.

156. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Borger-Odoorn, Barendrecht, Dronten, Zutphen
Wijzigen: Tussen 'betrokken bij' en 'de PvdA'
invoegen: 'de discussies binnen' 
Toelichting: Bij de discussie betrekken is prima,
maar besluitvorming moet voorbehouden blijven
aan leden. Het voorstel gaat tenslotte over
ledendemocratie. 
PREADVIES: OVERNEMEN

23. Het proces moet worden bewaakt en aangemoedigd door het

instellen van een permanente werkgroep Ledendemocratie; 



Amendementen

157. Zutphen (contactpersoon: Beem, Ruud, R.H.) 
Schrappen: permanent 
Toelichting: Maak de structuur eenvoudiger, dan
is ook het proces er heen eenvoudiger en vol-
staat een eenvoudige evaluatie commissie, die
zeker niet permanent hoeft te zijn. 
PREADVIES: AFWIJZEN: 
De (digitale) mogelijkheden veranderen snel in
de tijd. De PvdA wil zo snel mogelijk inspelen
op veranderingen en dient dus permanent
waakzaam te zijn. Hierbij geldt als doel de
directe ledendemocratie te verbeteren.

24. De financiële consequenties en de technische/ICT-risico’s

van de veranderingen, bijvoorbeeld door falen of het risico

van hacken van de PvdA-app en/of het Ledenpanel en Online

Platform, in kaart worden gebracht door de permanente

werkgroep Ledendemocratie. Uitgangspunt is dat dit binnen

redelijke kaders kan worden opgevangen; 

25. Het partijbestuur in 2015 zorgt voor het opzetten en hosten

van het Online Platform, het Ledenpanel en de PvdA-app, in

samenwerking met het presidium; 

26. Experimenten worden aangemoedigd om ervaring op te

doen. Voor voorbeelden: zie pagina 21 van het rapport 'De

leden zijn de baas'. 

Amendementen

158. Amsterdam Nieuw-West (contactpersoon:
Aertsen, Hans, J.E.) 
Amsterdam Zuid, Amsterdam West,
Amsterdam Noord, Amsterdam Centrum,
Amsterdam Oost
Wijzigen: Wijzigen laatste zin in: De door de
werkgroep benoemde pilots op pagina 21 van
het rapport (bladzijde 46 in de congresvoorstel-
len) moeten ook worden opgenomen in de
resolutie: pilots (bijv. m.b.t. voorcongressen) en
de evaluatie daarvan zijn van groot belang om
een verder beeld hierbij te krijgen. 
Toelichting: De pilots en de evaluatie daarvan
zijn van groot belang om mee te nemen in het
verdere proces van de ledendemocratie. 
PREADVIES: OVERNEMEN

159. Amsterdam Nieuw-West (contactpersoon:
Aertsen, Hans, J.E.) 
Amsterdam Oost, Amsterdam Centrum,
Amsterdam Noord, Amsterdam West,
Amsterdam Zuid, Borger-Odoorn 
Wijzigen: Er moeten ook pilots komen voor
ledenpanels voor afdelingen. 
Toelichting: Ook afdelingen moeten de moge-
lijkheid krijgen om met pilots een eerste erva-
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ring op te doen met deze vormen van ledende-
mocratie. Het is essentieel dat de technische
uitvoering van de elementen van de voorstellen
van de ledendemocratie zoals ledenpanel,
PvdA-app en het online platform van hoge kwa-
liteit is, want de ervaring leert dat bij proble-
men leden afhaken. Het is dan ook van belang
dat er in 2015 op ruimere schaal mee geëxperi-
menteerd wordt dan voorgesteld. 
PREADVIES: OVERNEMEN

160. Amsterdam Nieuw-West (contactpersoon:
Aertsen, Hans, J.E.) 
Amsterdam Oost, Amsterdam Centrum,
Amsterdam Noord, Amsterdam West,
Amsterdam Zuid, Borger-Odoorn 
Wijzigen: Het partijbestuur dient voor extra
financiële middelen te zorgen voor het houden
van pilots. 
Toelichting: Om de deelname aan pilots te ver-
groten dienen daarvoor financiële middelen ter
beschikking worden gesteld aan afdelingen en
gewesten die mee willen doen. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Het Partijbestuur zorgt voor financiële midde-
len om pilots mogelijk te maken. De invoering
van pilots zal geleidelijk en stapsgewijs worden
doorgevoerd.

161. Amsterdam Nieuw-West (contactpersoon:
Aertsen, Hans, J.E.) 
Borger-Odoorn, Amsterdam Oost, Amsterdam
Centrum, Amsterdam Noord, Amsterdam West,
Amsterdam Zuid, Hellevoetsluis, Zutphen 
Wijzigen: Amendement nieuw voorstel
Het is voor een goede uitvoering en haalbaar-
heid van de congresvoorstellen ook van groot
belang voor de ledendemocratie dat er ruimere
termijnen komen voor de discussie met en
gedachtenvorming van de leden over voorstel-
len, ook op afdelingsniveau. Onderwerpen en
voorstellen dienen door het partijbestuur in een
zo’n vroeg mogelijk stadium naar buiten
gebracht te worden, opdat meningsvorming en
discussie verantwoord kunnen plaatsvinden. Dit
vormt een belangrijke voorwaarde voor het sla-
gen van de voorstellen van de ledendemocratie.
Indien noodzakelijk dienen ook de statuten en
reglementen hierop aangepast te worden. 
Toelichting: Het is in de huidige procedure heel
moeilijk om op afdelingsniveau een verantwoor-
de discussie met alle leden te voeren, omdat de
beschikbare tijd tussen het door het partijbe-
stuur naar buiten brengen van de congresvoor-
stellen en het indienen van amendementen
daarvoor te kort is. Meningsvorming en discus-
sie over concept onderwerpen en voorstellen is
voor het wezen van de ledendemocratie van



eminent belang. Dit amendement vraagt hier
aandacht en maatregelen voor.
PREADVIES: AFWIJZEN 
Het Partijbestuur is zich bewust van de beperk-
te voorbereidingstijd. Bij de invoering van
directe democratie en bijbehorende, ondersteu-
nende instrumenten houden we zeker oog voor
termijnen. Zodra dit specifieke punt aan de
orde is, komt het Partijbestuur met voorstellen.

162. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Borger-Odoorn, Barendrecht, Zutphen 
Wijzigen: het verdient aanbeveling expliciet op
te nemen dat hoewel de afgevaardigden zo uit
de PvdA-structuur verdwijnen, de afdeling wel
een taak heeft om met de afdelingsleden de dis-
cussie over zaken in het gewest, de politieke
ledenraad en het congres te faciliteren en orga-
niseren. Dit betrekt meer leden daarbij, en dient
ook de efficiency als het gaat om minder afzon-
derlijke voorstellen en sprekers. 
Toelichting: Extra punt opnemen in de resolutie
PREADVIES: OVERNEMEN
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Op 26 oktober jongstleden is in de Politieke
Ledenraad verder gesproken over een aantal voorstel-
len inzake Ledendemocratie. In dat kader wil het
Partijbestuur u vragen in te stemmen met een veran-
dering in stemgewicht van de afgevaardigden en de
leden, als tussenstap naar een wijziging die moet lei-
den tot het systeem van ‘one man, one vote’. Nadat
de statutenwijzigingen de notaris hebben gepasseerd,
kan deze nieuwe stemverhouding worden toegepast
vanaf de eerstvolgende Politieke Ledenraad.

Het betreft art. 5.14 Statuten (oude tekst): niet amen-
deerbaar

(Deelname aan congres) 

Indien behalve de afgevaardigden ook de aanwezige
partijleden stemmen over zaken, dan vertegenwoordi-
gen de stemmen van de afgevaardigden en de leden
van het partijbestuur 75% van de uitslag en de stem-
men van de overige aanwezige partijleden 25% van
de uitslag. Een afgevaardigde kan niet tegelijk een
stem uitbrengen als afgevaardigde en als lid. Art. 5.14 

Statuten (nieuwe tekst): amendeerbaar

Indien behalve de afgevaardigden ook de aanwezige
partijleden stemmen over zaken, dan vertegenwoordi-
gen de stemmen van de afgevaardigden en de leden
van het partijbestuur 50% van de uitslag en de stem-
men van de overige aanwezige partijleden ook 50%
van de uitslag. Een afgevaardigde kan niet tegelijk
een stem uitbrengen als afgevaardigde en als lid.
(Deelname aan de Politieke Ledenraad) 
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Art. 8.11 Statuten (oude tekst): niet amendeerbaar

Behalve de afgevaardigden als bedoeld in lid 10 stem-
men ook de overige aanwezige partijleden over de
moties en voorstellen. Daarbij vertegenwoordigen de
stemmen van de afgevaardigden 75% van de uitslag
en de stemmen van de overige aanwezige partijleden
25% van de uitslag. Een afgevaardigde kan niet tege-
lijk een stem uitbrengen als afgevaardigde en als lid.
Art. 8.11 

Statuten (nieuwe tekst): amendeerbaar

Behalve de afgevaardigden als bedoeld in lid 10 stem-
men ook de overige aanwezige partijleden over de
moties en voorstellen. Daarbij vertegenwoordigen de
stemmen van de afgevaardigden 50% van de uitslag
en de stemmen van de overige aanwezige partijleden
50% van de uitslag. Een afgevaardigde kan niet tege-
lijk een stem uitbrengen als afgevaardigde en als lid.

CONGRESVOORSTEL STEMVERHOUDING



44



De Beroepscommissie doet bindende uitspraken in
beroep in geval van royement, alsmede in die geval-
len waarvan de beslissing in beroep door de statuten
en reglementen aan haar is opgedragen. De
Beroepscommissie bestaat uit 5 leden die door het
congres worden gekozen voor een periode van vier
jaar. De verkiezingen vinden elke twee jaar plaats,
waarbij telkens een deel van de leden aftredend is. De
commissie benoemt uit zijn midden een voorzitter,
regelt zijn eigen werkzaamheden en wordt vanuit het
partijbureau ondersteund.

Op de oproep voor de kandidaatstelling
Beroepscommissie hebben 4 partijgenoten gerea-
geerd; één ervan trok de kandidatuur nog voor de
gespreksronde weer in. De PB-commissie, bestaande
uit Gaby van den Biggelaar, Gery de Boer en Marnix
Brinkman (JS) hebben met de 3 overgebleven partij-
genoten gesproken. 
Het partijbestuur komt met de volgende voordracht:

Tjeerd van Rij
Tjeerd (1948, Leiden) is sinds 2013 lid van de
Beroepscommissie. Momenteel is hij rechter. In het
verleden is hij onder andere wethouder te Leiden
geweest. Tjeerd kan goed luisteren en analyseren
waar de kern van het geschil zit. Helaas lukt het niet
altijd een voor alle betrokkenen bevredigende oplos-
sing te vinden in een conflictsituatie. Het is goed dat
er dan regels en procedures zijn om de knoop door te
hakken. Als de motivering goed is, kan meestal ‘de
verliezer’ zich toch in de uitspraak vinden. Het partij-
bestuur vertrouwt erop dat Tjeerd met zijn rustige
eruditie een goede bijdrage kan leveren aan de
Beroepscommissie.

Arie de Jong
Arie (1953, Leiden) is sinds 1982 actief in de partij. In
bijna alle geledingen van de partij en in diverse volks-
vertegenwoordigende en bestuursfuncties heeft Arie
een rol gespeeld. Tot een jaar geleden was hij voor-
zitter van de Reglementencommissie, en dus mede-
auteur van de statuten en reglementen zoals die nu
gelden. Hij wil graag zijn ervaring en verbondenheid
met de partij inzetten in de Beroepscommissie en
neemt daarvoor de nodige bagage mee uit de prak-
tijk over het wel en wee van het verenigingsleven. Hij
houdt van zorgvuldige procedures en heldere uit-
spraken. 
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Jan van der Steenhoven
Jan (1955, Amsterdam) is in het dagelijks leven advo-
caat en plaatsvervangend rechter. Hij is lid van de
Rode Ondernemers en staat daar bekend als iemand
die een debat niet uit de weg gaat en met gegronde
argumenten zijn standpunt kan onderbouwen. De
Beroepscommissie zal een weging moeten maken
binnen de kaders van de regels van de partij. Je
begint bij een duiding van de feiten en binnen de
regels zul je tot een uitspraak moeten komen. Jan is
al heel lang lid van de partij, maar eigenlijk pas een
aantal jaar actief. Met de rustige blik van een relatieve
nieuwkomer zal hij de Beroepscommissie zeker ver-
sterken.

Met alledrie de kandidaten is de gedragscode van de
PvdA besproken en vervolgens door de kandidaat en
voorzitter van de selectiecommissie ondertekend. 

Er staan geen personen op de alfabetische lijst. 

De andere leden van de Beroepscommissie zijn:
Annebeth Evertz en Peter de Lange, beiden zijn in
2013 gekozen. 

We nemen afscheid van Winnie Blok-Melai, die ook in
2013 gekozen was maar daarvoor al enige jaren reser-
velid was geweest. Wij danken haar voor haar inbreng
de afgelopen jaren.

Daarnaast hebben we afscheid moeten nemen van
Maarten Oosterhagen. Maarten was lid van de
Beroepscommissie sinds 2008. Hij overleed in mei
2014. We denken met dankbaarheid aan hem terug.

VOORDRACHT PARTIJBESTUUR VOOR DE 

LEDEN VAN DE BEROEPSCOMMISSIE
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Het presidium is belast met de leiding van de verga-
deringen van het congres, de Politieke Ledenraad en
de Verenigingraad. Het presidium bestaat uit negen
leden en deze zijn voor vier jaar gekozen. Iedere twee
jaar vinden verkiezingen plaats, waarbij (ongeveer) de
helft van de presidiumleden aftreedt. De leden van
het presidium kunnen zich één keer herkiesbaar stel-
len voor een volgende termijn van vier jaar. De vijf
leden die in 2013 gekozen zijn, Marnix Norder, Petra
Reijntjes, Bert Blase, Jaap van der Ploeg en Nina
Tellegen, treden af in 2017 en hoeven zich nu niet te
herkandideren. Aftredende leden van het presidium
zijn James van Lith de Jeude, Roland Kip, Gritta
Nottelman en Margot Kraneveldt. James van Lith de
Jeude en Roland Kip stelden zich niet herkiesbaar en
we willen hen hartelijk bedanken voor hun uitmunten-
de inzet.

Het partijbestuur heeft een commissie ingesteld om
een voordracht te doen aan het congres van 17 en 18
januari 2015. Bij de voordracht is rekening gehouden
met de profielschets. In deze profielschets staan de
uitdagingen voor de komende jaren en de competen-
ties die leden van het presidium nodig hebben. De
kandidaatstellingscommissie bestond uit Gery de
Boer (voorzitter), Peter van Dijk en Randy Martens,
met vanuit het partijbureau ondersteuning van
Kirsten Boer. 

De commissie heeft tien sollicitanten gesproken en
een zorgvuldige afweging gemaakt. De commissie is
van mening dat de huidige twee leden van het presi-
dium zich de afgelopen jaar enorm hebben ingezet
voor de partij en dat zij een goede rol hebben
gespeeld in het presidium. Daarom vindt u deze per-
sonen in de voordracht. In het kader van de vernieu-
wing van ledendemocratie is de rol en functie van het
presidium van groot belang. Continuïteit en behoud
van ervaring is daarom belangrijk voor een goed en
soepel functionerend presidium. De commissie is dan
ook verheugd dat Gritta Nottelman en Margot
Kraneveldt een tweede termijn ambiëren. 

Voor de andere twee plekken in het presidium kon de
commissie uit acht resterende kandidaten kiezen. Dat
was geen gemakkelijke opgave, want de commissie
was onder de indruk van het niveau en de motivatie
van de kandidaten. De commissie zat dus met een
luxeprobleem. De commissie heeft bij haar keuze
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goed gekeken naar de geschikte samenstelling van
het presidium en de taken die er vervuld moeten wor-
den. Bij gelijke geschiktheid heeft de commissie er
voor gekozen een stapeling van functies te vermijden.
Met deze voordracht is er recht gedaan aan een
gebalanceerde man-/vrouwverhouding en aan een
altijd wenselijke verjonging. We willen deze plek
benutten om alle sollicitanten hartelijk te bedanken
voor hun bereidheid zich in te zetten voor de partij.

De commissie wil met veel enthousiasme de volgende
personen voordragen als lid van het presidium:

1. Gritta Nottelman
Huidig lid van het presidium. Heeft in de afgelopen
periode goed prima gefunctioneerd als presidiumlid
en heeft dankzij deze ervaring een goed gevoel voor
hoe het presidium kan omgaan met de modernisering
van de ledendemocratie. Gritta vindt de juiste balans
tussen mensen aan het woord laten om de discussie
te laten leven en de noodzakelijkheid van de tijd
bewaken. Gritta is werkzaam bij een Waterschap en
woonachtig in Amsterdam.

2. Margot Kraneveldt
Huidig lid van het presidium. Ook Margot was in de
afgelopen jaren een gewaardeerd lid van het presidi-
um. Zij kan met deze ervaring de congresgang waar-
devoller maken voor leden, door te zorgen dat voor-
stellen niet er doorheen gejaagd worden, maar alle
geluiden op een ordelijke manier gehoord worden..
Margot is oud-Tweede Kamerlid en oud-lid
Kamerpresidium. Thans voorzitter van de afdeling
Zoetermeer en werkzaam als zelfstandig onderwijsad-
viseur.

3. Dennis Bouwman
Oud-raadslid Enschede. Dennis heeft ruime ervaring
met technisch voorzitten en heeft uitgesproken
ideeën over hoe het presidium de lijnen van de com-
missie Ledendemocratie kan realiseren, bijvoorbeeld
over het inzetten van social media. Dennis heeft de
nodige ervaring in de partij om congressen aan te
voelen en kan een goede rol te spelen in het procedu-
reel én inhoudelijk goed laten verlopen van het debat.
De commissie is erg blij dat Dennis zich wil inzetten
als lid van het presidium. Dennis geeft leiding aan een
zorginstelling in Groningen en woont met zijn vrouw
in Enschede. 

VOORDRACHT
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4. Dennis Tak
Oud landelijk bestuurslid JS. Dennis is erg enthousiast
en heeft de warme en empathische uitstraling die
belangrijk is om alle leden uit te nodigen deel te
nemen aan de debatten. Als presidiumlid bij de JS
heeft Dennis relevante ervaring opgedaan om een
congres in goede banen te leiden. Bij de JS is grote
tevredenheid over de wijze waarop Dennis dit heeft
gedaan en de commissie heeft het vertrouwen dat dit
ook in het PvdA-presidium het geval zal zijn. Dennis
Tak is werkzaam bij de Rabobank en woont in
Rotterdam.
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De PES-delegatie is de congresafvaardiging van de
PvdA naar de Partij van Europese Sociaaldemocraten
(PES). De PES-delegatie heeft als taak om een inhou-
delijke bijdrage te leveren binnen de PES en de PvdA
te vertegenwoordigen op Congressen en Councils van
de PES. Dit gebeurt door samen met de internatio-
naal secretaris de inbreng van de PvdA voor te berei-
den, beleidstukken en resoluties te amenderen en
ervoor zorg te dragen dat de standpunten en speer-
punten van de PvdA zo goed mogelijk worden ver-
tolkt. De leden van de PES-delegatie participeren lij-
felijk in congressen en councils en eventueel in rele-
vante thematische PES-netwerken. Ook behoort het
tot de taken van de PES-delegatie om de leden van
de PvdA te informeren over de PES, door verslagge-
ving over haar activiteiten (via activiteitenverslag,
website IS, nieuwsbrief IS) en deelname aan publieks-
bijeenkomsten.

Het partijbestuur heeft uit haar midden een commis-
sie ingesteld die gevraagd is om een voordracht te
doen voor het congres van 17 en 18 januari 2015. De
commissie bestond uit Marja Bijl, Kirsten Meijer,
Egbert de Vries en Nienke van Heukelingen. 
De kandidaatstelling voor de leden van de PES-dele-
gatie liep tot 1 november 2014. In totaal hebben 15
personen zich gemeld. 

De commissie heeft bij de voordracht rekening
gehouden met continuïteit, waardoor twee leden van
de huidige delegatie zijn opgenomen in de voor-
dracht (Bob Deen en Marjolein Nieuwdorp). Zij functi-
oneren uitstekend in de huidige delegatie en leveren
met hun specifieke expertisegebieden een waardevol-
le bijdrage. Hun ervaring als delegatielid ervaart de
commissie als groot pluspunt. 

Voor de drie overgebleven plekken heeft de commis-
sie sterk rekening gehouden met geslacht (zoals sta-
tutair vastgelegd, zowel bij de PvdA als de PES),
expertise en kennis. Omdat het grootste gedeelte van
de kandidaten uit de Randstad komt, was het moeilijk
om tot een goede regionale spreiding te komen. Wat
betreft kennis en expertise heeft de commissie een
goede mix kunnen opstellen met persoonlijkheden
die elkaar kunnen aanvullen en versterken. 
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1. Eline Bosman, 32 jaar, vrouw, woonplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Eline werkt bij het ministerie van Buitenlandse
Zaken als senior beleidsmedewerker. In het verle-
den werkte ze als beleidsadviseur voor de Tweede
Kamerfractie van de PvdA, eerst op de beleidster-
reinen defensie en Europese zaken, later op de
beleidsterreinen buitenlandse zaken en economie.
Ook sociale zaken en gender issues behoren tot
haar deskundigheid en op deze thema’s zou ze
zich binnen de delegatie kunnen toeleggen. Eline
is hiernaast actief als secretaris in het bestuur van
de PvdA Amsterdam. 

2. Bob Deen, 34 jaar, man, woonplaats: Den Haag,
Zuid-Holland
Bob werkt als senior politiek adviseur bij de
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa (OVSE). In het verleden was hij onder
meer wetenschappelijk medewerker voor Instituut
Clingendael. Ook werkte hij voor de EU in Georgië
en als ontwikkelingswerker in Centraal-Azië. Vanuit
zijn werk heeft hij veel kennis op het gebied van
buitenlands beleid, mensenrechten en de nabuur-
schaplanden. Bob is sinds 2013 lid van de PES-
delegatie. Tevens is hij lid van de PvdA
Buitenlandcommissie en neemt deel aan de Den
Uyl Leergang.

3. Marjolein Nieuwdorp, 33 jaar, vrouw, woonplaats:
Rotterdam, Zuid-Holland
Marjolein is communicatieadviseur. Ze doceert
momenteel media en communicatie aan de
Hogeschool Rotterdam en geeft ook mediatrainin-
gen. Eerder werkte ze als journalist en als trainee
persvoorlichter in het Europees Parlement.
Marjolein is vicevoorzitter van de PvdA Rotterdam
en sinds 2013 lid van de PES-delegatie. Ze wil zich
in de delegatie toeleggen op de communicatie en
terugkoppeling naar leden en zich verdiepen in
LHBT-rechten, groene economie en decent work.

4. Chris Peeters, 66 jaar, man, woonplaats:
Nijmegen, Gelderland
Chris is gepensioneerd en werkte in het verleden
als beleidsadviseur voor diverse gemeentes. Ook
was hij raadslid in de gemeente Nijmegen. Chris is
actief in de PvdA Duurzaam en wil dat thema
graag binnen de PES-delegatie oppakken.

VOORDRACHT
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Daarnaast heeft hij gepubliceerd over Europees
economisch, sociaal en werkgelegenheidsbeleid.
Binnen de PvdA is hij tevens actief voor de
Landelijke Werkgroep Europa, waar hij deel uit-
maakt van het landelijk bestuur.

5. Maarten Vleeschhouwer, 27 jaar, man, woon-
plaats: Amsterdam, Noord-Holland
Maarten werkt als trainee beleidsmedewerker voor
de Nederlandsche Bank bij de divisie financiële
stabiliteit. In het verleden werkte hij onder meer
als docent Europees recht op de Rijksuniversiteit
Groningen. Ook studeerde hij aan de John Hopkins
University in Washington DC en in Bologna, waar
hij een master haalde in International Relations
and International Economics. Maarten wil zich bin-
nen de delegatie vooral toeleggen op financiële en
economische vraagstukken.

Alfabetische lijst:

1. Ries Kamphof, 29 jaar, man, woonplaats: Den
Haag, Zuid-Holland
Ries werkt als Onderzoeker internationale samen-
werking bij NCDO. Ook promoveert hij aan de
Universiteit Leiden, waar hij onderzoek doet op
het gebied van gedeelde bevoegdheden van de
EU en lidstaten. Ries is actief als bestuurslid van
de PvdA Werkgroep Europa Zuid Holland en als lid
van de PvdA Buitenlandcommissie. Ries is voorna-
melijk deskundig op het gebied van ontwikkelings-
samenwerking en duurzaamheid.
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Toenemende urgentie (Niet amendeerbaar)

Een jaar geleden leek de oproep om de bakens te verzetten samen

te vallen met eerste tekenen van een ommekeer: voorzichtig eco-

nomisch herstel en een lichte daling van de werkloosheid. Dat

stemde hoopvol maar deed niets af aan de oproep in het rapport

om de structurele oorzaken van de crisis van een lange termijn

antwoord te voorzien om herhaling te voorkomen.

Helaas is er inmiddels alle aanleiding tot het afkondigen van een

nieuwe alarmfase. 

Ecologisch wordt het steeds warmer. De temperatuurverhoging

van de aarde zet door terwijl internationale onderhandelingen

vooralsnog vastzitten, Europa steeds meer steenkool verbrandt en

in Nederland de uitvoering van het Energieakkoord een goede eer-

ste stap is die niet alleen uitvoering maar vooral ook intensivering

vergt. 

Economisch en sociaal dreigt het opnieuw kouder te worden. De

Duitse groei stagneert nog voordat de Nederlandse motor van de

economie op stoom gekomen is. De werkloosheid in de Eurozone

neemt nauwelijks af terwijl de publieke schuld blijft groeien. Het

saldo van deze twee sommen is onhoudbaar. Bijna twintig mil-

joen werklozen betekent desinvestering in talent. Ondertussen

verandert de arbeidsmarkt continu en is er perspectief noodzake-

lijk voor met name werknemers met een bescheiden opleiding of

wiens banen op termijn bedreigd worden door robotisering. De

groeiende kloof tussen mensen met een bescheiden opleiding en

een hoge opleiding moet geslecht om iedereen perspectief te bie-

den. Hoogst noodzakelijke publieke investeringen blijven achter

als de focus, Duitsland voorop, eenzijdig op een sluitende begro-

ting is gericht. Het door de nieuwe Europese Commissie aange-

kondigde investeringspakket (€ 300 miljard) om innovatie, pro-

ductie en werkgelegenheid in de Europese Unie te stimuleren,

kan een belangrijke eerste stap zijn. Maar om definitief de bakens

te verzetten is meer nodig dan een dan incidenteel pakket. 

Wereldwijd is nu de belastingheffing in beeld. Het grote graaien

van multinationals die belasting ontwijken door hun kapitaal over

de aardbol te verschuiven wekt overal irritatie. Dat schreeuwt om

een stevige internationale aanpak. In Europa en in eigen land ver-

groten we nog steeds de werkloosheid en verslechteren we het

milieu door arbeid zwaar te belasten en de aantasting van de aarde

praktisch buiten beeld te laten. Dat moet precies andersom, met

als uitgangspunt verschuiving van lasten die drukken op arbeid

naar andere grondslagen voor belastingheffing zoals kapitaal, ver-

mogen, milieubelasting en grondstoffenverbruik.

Daarom luiden wij de alarmbel. In drie decennia waarin neolibe-

rale economische recepten de dienst uitmaakten, groeiden de kie-
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men van de diepste naoorlogse crisis . Zeven jaren vol klassieke

methoden van crisisbestrijding hebben niet de verhoopte omme-

keer teweeg gebracht. Het is dan ook de hoogste tijd de bakens te

verzetten. 

Namens het Partijbestuur en de commissie, 

Hans Spekman 

Ad Melkert 

Er is een alternatief (Amendeerbaar)

Deze resolutie geeft de richting aan die al onze leden, in welke

positie dan ook tot inspiratie dient om de Partij van de Arbeid

voorop te laten gaan in het veranderen van een wereld die kansen

en gezonde ruimte biedt aan iedereen. 

Amendementen

1. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht
Wijzigen: 2. Gehele resolutie vervangen door:
“Het congres van de PvdA onderschrijft de
inhoud van het rapport “De bakens verzetten en
de economie terug naar de mensen” van de
commissie Melkert van november 2013. Sinds de
uitkomst van het rapport is de noodzaak van de
door de commissie al genoemde urgentie om
met de aanpak hiervan aan te vangen alleen
maar groter geworden. Een jaar geleden leek de
oproep om de bakens te verzetten samen te val-
len met eerste tekenen van een ommekeer:
voorzichtig economisch herstel en een lichte
daling van de werkloosheid. Dat stemde hoopvol
maar deed niets af aan de oproep in het rapport
om de structurele oorzaken van de crisis van
een lange termijn antwoord te voorzien om her-
haling te voorkomen. 
Helaas is er inmiddels alle aanleiding tot het
afkondigen van een nieuwe alarmfase.
Ecologisch wordt het steeds warmer. De tempe-
ratuurverhoging van de aarde zet door terwijl
internationale onderhandelingen vooralsnog
vastzitten, Europa steeds meer steenkool ver-
brandt en in Nederland de uitvoering van het
Energieakkoord een goede eerste stap is die niet

DE BAKENS VERZETTEN & DE ECONOMIE TERUG NAAR 
DE MENSEN
AMENDEMENTEN EN PREADVIEZEN



alleen uitvoering maar vooral ook intensivering
vergt. 
Economisch en sociaal dreigt het opnieuw kou-
der te worden. De Duitse groei stagneert nog
voordat de Nederlandse motor van de economie
op stoom gekomen is. De werkloosheid in de
Eurozone neemt nauwelijks af terwijl de publieke
schuld blijft groeien. Het saldo van deze twee
sommen is onhoudbaar. Bijna twintig miljoen
werklozen betekent desinvestering in talent.
Ondertussen verandert de arbeidsmarkt continu
en is er perspectief noodzakelijk voor met name
werknemers met een bescheiden opleiding of
wiens banen op termijn bedreigd worden door
robotisering. De groeiende kloof tussen mensen
met een bescheiden opleiding en een hoge
opleiding moet geslecht om iedereen perspec-
tief te bieden. Hoogst noodzakelijke publieke
investeringen blijven achter als de focus,
Duitsland voorop, eenzijdig op een sluitende
begroting is gericht. Het door de nieuwe
Europese Commissie aangekondigde investe-
ringspakket (dat ruim € 300 miljard moet ople-
veren) om innovatie, productie en werkgelegen-
heid in de Europese Unie te stimuleren, kan een
belangrijke eerste stap zijn. Maar om definitief
de bakens te verzetten is meer nodig dan een
dan incidenteel en bovendien onzeker pakket.
Wereldwijd is nu de belastingheffing in beeld.
Het grote graaien van multinationals die belas-
ting ontwijken door hun kapitaal over de aardbol
te verschuiven wekt overal irritatie. Dat
schreeuwt om een stevige internationale aanpak.
In Europa en in eigen land vergroten we nog
steeds de werkloosheid en verslechteren we het
milieu door arbeid zwaar te belasten en de aan-
tasting van de aarde praktisch buiten beeld te
laten. Dat moet precies andersom, met als uit-
gangspunt verschuiving van lasten die drukken
op arbeid naar andere grondslagen voor belas-
tingheffing zoals kapitaal, vermogen, milieube-
lasting en grondstoffenverbruik. Daarbij moet
eerlijk delen en gelijkheid van kansen uitgangs-
punt zijn, nu de steeds stijgende inkomens- en
vermogensongelijkheid niet alleen wereldwijd
maar ook nationaal in meervoudig opzicht asoci-
aal zijn: de enorme verschillen laten zich niet
rechtvaardigen door verdienste, ze ondermijnen
de maatschappelijke solidariteit en gemeen-
schapszin en daarmee zelfs de democratische
rechtstaat, en ze kosten de samenleving geld
doordat door gebrek aan mogelijkheden voor
sociale stijging er niet van kan worden uitge-
gaan dat de beste talenten op de juiste plaatsen
werken.
Daarom luiden wij de alarmbel. In drie decennia
waarin neoliberale economische recepten de
dienst uitmaakten, groeiden de kiemen van de
diepste naoorlogse crisis . Zeven jaren vol klas-
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sieke methoden van crisisbestrijding hebben niet
de verhoopte ommekeer teweeg gebracht. Het
is dan ook de hoogste tijd de bakens te verzet-
ten. Linksom uit de crisis!
Het congres roept de nationale en Europese
PvdA bestuurders en volksvertegenwoordigers
op in lijn van deze resolutie en het rapport van
de commissie Melkert zoveel mogelijk vorm en
inhoud te geven in hun politiek en bestuurlijk
handelen en draagt het partijbestuur op om dit
als basis te nemen voor een volgend nationaal
verkiezingsprogramma.” 
Toelichting: Met deze resolutie wordt het rapport
van de commissie onderschreven en vraagt het
onze volksvertegenwoordigers en bestuurders
om zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven
aan deze lijn in hun politiek en bestuurlijk han-
delen, en draagt het partijbestuur op om dit als
basis te nemen voor een volgend nationaal ver-
kiezingsprogramma. De door het partijbestuur
voorgelegde resolutie is ongemotiveerd selectief
in welke delen van het rapport van de commis-
sie Melkert men wel en niet overneemt. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het rapport van de commissie Melkert is uitge-
breid in de partij besproken. In tal van zalen, de
Politieke Ledenraad en op het vorige Congres is
er met grote instemming gereageerd op het rap-
port. Destijds is er door het Partijbestuur al toe-
gezegd met een resolutie te komen die de uit-
gangspunten zoals verwoord in de notitie, aan-
gevuld met de gewenste extra focus op bijvoor-
beeld duurzaamheid, omzet in een handelings-
perspectief van de partij. Daar is de resolutie de
weeslag van en daarover willen wij besluitvor-
ming plegen.

2. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Dordrecht, Barendrecht, Zutphen
Wijzigen: Deze alinea vervangen door: “Deze
resolutie vraagt aan onze volksvertegenwoordi-
gers en bestuurders om zoveel mogelijk vorm en
inhoud te geven aan de inhoud van deze resolu-
tie in hun politiek en bestuurlijk handelen, en
draagt het partijbestuur op om dit als basis te
nemen voor een volgend nationaal verkiezings-
programma.” 
Toelichting: Dit amendement vervalt uiteraard
als ons eerste amendement om de gehele reso-
lutie te vervangen is overgenomen of aangeno-
men.
Alleen ‘richting geven voor inspiratie’ is wel wat
mager als net daarvoor terecht zoveel urgentie
bepleit wordt. Als de bakens verzet moeten wor-
den en we vinden dat dit urgent is, dan is er ook
geen tijd te verliezen. Wij begrijpen dat nu we in
een coalitie zitten en er afspraken gemaakt zijn,
en we bovendien nog eens afhankelijk zijn van



gedoogpartijen, dat we helaas niet in de
machtspositie zitten om alles direct af te dwin-
gen. Wij vragen echter wel een zichtbare natio-
nale en Europese politieke inzet om vanaf nu al
zoveel mogelijk te bereiken, waarbij in het parle-
ment wat ons betreft ook volop de dualistische
ruimte moet worden opgezocht. Als er zaken nu
niet kunnen worden geregeld, moet zichtbaar en
duidelijk zijn dat dat niet aan de PvdA gelegen
heeft. Voorts is het zaak dat in een volgend ver-
kiezingsprogramma de inhoud als basis wordt
genomen voor het verkiezingsprogramma.
PREADVIES: AFWIJZEN
De resolutie moet weerklinken in het handelen
van alle leden. Dat het als basis dient voor een
volgens verkiezingsprogramma staat al vast
maar hoeft niet verwoord in een resolutietekst.

3. Heerenveen (contactpersoon: Ven-de Vos, van
der, Betty, E.) 
Wijzigen: De 5 punten met name de ontwikke-
ling van kwalitatief voldoende werkgelegenheid,
moet worden versterkt met een brede maat-
schappelijke inspanning voor het stap voor stap
impliceren van:
1. gezamenlijke actie voor een eerlijke arbeids-
overeenkomst voor de werknemers , die door de
PvdA en de vakbeweging samen met alle maat-
schappelijke organisaties, zorgen voor een fat-
soenlijk bestaan voor alle mensen.
2. de koopkracht herstellen en versterken als
motor voor herstel en vernieuwing met name
voor het MKB en de werkgelegenheid 
PREADVIES: AFWIJZEN
Hoort niet hier in de inleiding, de punten zijn
allen deel van de resolutie in hoofdstukken die
nog volgen.

Vrije mensen die zich deel voelen van een samenleving waarvoor

ze zich verantwoordelijk weten. Dat is ons mensbeeld. Dat gaat

niet samen met het verlies aan vertrouwen dat velen de afgelopen

jaren ondervonden. Nu de kruitdampen van de crisis langzaam

optrekken, zien we de schade die is aangericht. Het falen van

markt, toezicht en bestuur heeft diepe sporen getrokken in de

samenleving. Financiële markten zijn losgezongen geraakt van de

alledaagse waarden van de meerderheid van hardwerkende men-

sen. Veel mensen hebben het gevoel geen grip meer te hebben op

de samenleving en zoeken een overtuigend alternatief. 

Amendementen

4. Amsterdam West (contactpersoon: Lint, de,
Sanne, S.) 
Wijzigen: De zin" Financiële markten zijn losge-
zongen geraakt van de alledaagse waarden van
de meerderheid van de hardwerkende mensen"
moet vervangen worden door: 
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Mensen hebben weinig vertrouwen meer in
financiële instellingen. De financiële instellingen
zijn in hun ogen te weinig bezig met het leveren
van eerlijke en simpele producten en diensten bij
het beheren van spaargeld, het verstrekken van
hypotheken en het financieren van bedrijven en
instellingen. 
Toelichting: Het is onduidelijk wat met boven-
staande zin precies bedoeld wordt en wat het
probleem nu is. Daarom het idee om dit te ver-
duidelijken. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het gaat hier niet om het vertrouwen van men-
sen in financiële instellingen maar om het feit
dat deze instellingen hun eigen agenda hebben
gekozen die losgezongen is van de samenleving.

De oorzaak van de schade ligt besloten in drie decennia van een-

zijdige focus op korte termijn financieel en economisch rende-

ment, ofwel op de “financialisering” van de samenleving. Deze

eenzijdige fixatie miskent de waarde van alles dat niet in geld is

uit te drukken. 

Mensen hebben elkaar steeds meer als individuele consument en

belegger aangesproken met steeds minder oog voor onze collec-

tieve belangen als medemens, burger en werkende. 

Amendementen

5. Amsterdam West (contactpersoon: Lint, de,
Sanne, S.) 
Schrappen: De zin "Mensen hebben elkaar
steeds meer als individuele consument en beleg-
ger aangesproken met steeds minder oog voor
onze collectieve belangen als medemens, burger
en werkende" moet geschrapt worden. 
Toelichting: Deze zin is wollig taalgebruik en het
is niet duidelijk wat de boodschap is. Daarom
een voorstel tot Schrappen: door de passage
boven deze zin is al duidelijk genoeg waarom
we willen naar andere waarden. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het is van belang om ook de dimensie tussen
mensen onderling te benoemen. Ook conform
de wens van het Congres om het mensbeeld te
betrekken in de resolutie.

We moeten eerlijk erkennen dat sociaaldemocraten te vaak te ver

hierin zijn meegegaan. De verheerlijking van het ‘onbegrensde’

individu en de fascinatie voor de macht van een globale financië-

le elite kregen onvoldoende weerwoord. Met de crisis is het recht-

se recept onhoudbaar gebleken. Het is aan links het werkende

alternatief te bieden en hiervoor actief steun te verwerven. 



Amendementen

6. Utrecht (contactpersoon: Groenenberg, Maurits,
M.) 
Dronten, Hellevoetsluis, Ridderkerk, Zutphen
Wijzigen: "het rechtse recept" wijzigen in: "het
neo-liberale recept" 
Toelichting: In de jaren 80 heeft het neoliberale
denken een enorme invloed gekregen die tot de
dag van vandaag doorwerkt . Zelfs na het uit-
breken van de krisis in 2008 slaagt links er
onvoldoende in om hier tegenwicht aan te bie-
den.
PREADVIES: OVERNEMEN

7. Amsterdam West (contactpersoon: Lint, de,
Sanne, S.) 
Wijzigen: De zin " De verheerlijking van het '
onbegrensde' individu en de fascinatie voor de
macht van een globale financiële elite kregen
onvoldoende weerwoord" vervangen door:
De politiek heeft te weinig gedaan om de nega-
tieve gevolgen van de groei van ons financiële
systeem te beperken. 
Toelichting: In de oorspronkelijke tekst is ondui-
delijk wat er nu precies is misgegaan en waar de
politiek (en de PvdA) een rol in zou moeten
hebben gehad. De aanpassing heeft tot doel
duidelijk te maken dat de politiek niet voldoen-
de oog heeft gehad voor de negatieve gevolgen
van de groei van onze politieke systeem. 
PREADVIES: AFWIJZEN
De hele samenleving heeft hier onvoldoende
weerwoord op gegeven, niet enkel de politiek.

Er is in de allereerste plaats een mentale verandering nodig, die

de dominantie van het financiële denken vervangt door een brede-

re afweging tussen economische, sociale en ecologische belangen

en door een veel bredere deelname aan de besluitvorming daar-

over. De economie terugbrengen naar de mensen die haar maken

en die zij moet dienen, dat is de kern. Met het verzetten van vijf

cruciale bakens kunnen we dichter bij die kern geraken:

1. Werkgelegenheid als maatstaf van herstel en evenwicht;

2. Omslag naar duurzaam in hogere versnelling;

3. Innovatie en motivatie voor economische prestatie;

4. Transparantie: verantwoording en zeggenschap versterkt;

5. Evenwicht: vizier op de lange termijn gericht. 

Amendementen

8. Amsterdam West (contactpersoon: Elings,
Margreet, G.M.) 
Amsterdam Centrum, Amsterdam Noord,
Amsterdam Zuid, Amsterdam Nieuw-West,
Zutphen
Wijzigen: "1. Werkgelegenheid als maatstaf van
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herstel en evenwicht " vervangen door: 
"1. Volwaardig meedoen voor iedereen als maat-
staf voor herstel en evenwicht." 
Toelichting: De resolutie gaat over betaald werk
en besteedt onvoldoende aandacht aan de
waarde van vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Daardoor gaat er een stigmatiserende werking
uit naar mensen die, om wat voor redenen dan
ook, tijdelijk of permanent, buiten hun schuld
geen betaald werk hebben. De nieuwe formule-
ring dekt de lading beter en sluit niemand uit en
biedt bovendien ruimte om een discussie te
beginnen over de herwaardering van de maat-
schappelijke en economische waarden van
diverse beroepen. Dit lijkt nodig om tot even-
wichtige werkgelegenheid te komen in een con-
stant veranderende (wereld)economie.
PREADVIES: AFWIJZEN
Het leven is meer dan werk alleen en uiteraard is
vrijwilligerswerk en mantelzorg van onschatbare
waarde. Hier draait het echter om het streven
naar volledige werkgelegenheid en dit als maat-
staf te nemen bij herstel en evenwicht is nood-
zakelijk om tegenwicht te bieden tegen de een-
zijdige focus of begroting en schuld.

9. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Dronten, Borger-Odoorn, Barendrecht,
Dordrecht, Zutphen 
Wijzigen: Aan de 5 genoemde bakens toevoe-
gen als nr. 2: “Eerlijk delen en gelijkheid van
kansen weer terug als legitieme uitgangspunten
voor duurzaam sociaal beleid”, onder vernum-
mering van de andere bakens. 
Toelichting: Het uitgangspunt van eerlijk delen
en gelijkheid van kansen is zo wezenlijk voor een
sociaal-democratisch beleid dat dit een aparte
benoeming verdiend. 
Als ons voorstel van orde wordt aanvaard om
het rapport Melkert zelf te agenderen, dan wordt
dit amendement op het rapport zelf van toepas-
sing. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Deze punten komen aan de orde in de uitwer-
king van de genoemde vijf punten die de hoofd-
stukken van de resolutie vormen. Hier houden
we echter vast aan de indeling van het rapport
aangezien we anders de gehele structuur van
resolutie en rapport overhoop gooien.

De koersverlegging heeft als doel:

• Twee tekorten tegelijk weg te werken: die van de schuldenlast

en van de werkloosheid, in samenhang met lange termijn

prijsstabiliteit.

• Drie innovatie revoluties in te zetten als voorwaarde voor

hogere productiviteit en groenere groei: gericht op fundamen-

teel en toegepast onderzoek, versnelling van investeringen in

duurzaamheid, vernieuwing van onze sociale organisatie met



een betere combinatie van werk en prive? en met volledige en

volwaardige deelname aan arbeidsmarkt en samenleving. 

• Onze mentale instelling meer te richten op gedeelde maat-

schappelijke verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht

en op ‘humanisering’ als het alternatief van ‘financialisering’

– want het kapitaal zit in de mensen.

• Gezamenlijk de blik naar voren en naar buiten te richten, daar

waar de kansen liggen: werkzaam, duurzaam, innovatief. 

• Perspectief te scheppen voor werknemers met een bescheiden

opleidingen en voor werknemers wiens banen bedreigd wor-

den door voortgaande robotisering door innovatie te richten

op de vraag naar arbeid.

• Een sociaaldemocratisch antwoord te bieden in de discussie

over de belastingherziening. Met als uitgangspunt verschui-

ving van lasten die drukken op arbeid naar andere grondsla-

gen voor belastingheffing zoals kapitaal, vermogen, milieube-

lasting en grondstoffenverbruik; met maximale beperking van

werkgeverslasten, in het bijzonder voor relatief laaggekwalifi-

ceerd werk, en een verhoging van netto lonen. 

Amendementen

10. Amsterdam West (contactpersoon: Elings,
Margreet, G.M.) 
Leiden, Amsterdam Centrum, Amsterdam
Nieuw-West, Amsterdam Zuid, Dordrecht
Wijzigen: ' Perspectief te scheppen voor werk-
nemers met een bescheiden opleidingen en voor
werknemers wiens banen bedreigd worden door
voortgaande robotisering door innovatie te rich-
ten op de vraag naar arbeid' . vervangen door:
"Perspectief te scheppen voor werknemers met
een bescheiden opleiding en innovatie te richten
op de vraag naar arbeid". 
Toelichting: Het zinsdeel " voor werknemers
wiens banen bedreigd worden door voortgaan-
de robotisering" klinkt onnodig bedreigend en
gaat voorbij aan het feit dat automatisering in
het verleden juist voor meer werkgelegenheid
heeft gezorgd. De PvdA zou niet dit soort
"gezwollen" taal moeten gebruiken. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het risico voor baanverlies voor deze specifieke
groep door robotisering is reëel en het is aan
ons om hen perspectief te bieden. Dat willen we
expliciet benoemen.

11. Velsen (contactpersoon: Wille, Norbert, N.) 
Borger-Odoorn
Wijzigen: Een sociaaldemocratisch antwoord te
bieden in de discussie over de belastingherzie-
ning. Met als uitgangspunt verschuiving van las-
ten die drukken op arbeid naar andere grondsla-
gen voor belastingheffing zoals kapitaal, vermo-
gen, milieubelasting en grondstoffenverbruik;
met maximale beperking van werkgeverslasten,
in het bijzonder voor relatief laaggekwalificeerd
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werk, en een verhoging van netto lonen.
Wijzigen in" Een sociaaldemocratisch antwoord
te bieden in de discussie over de belastingher-
ziening. Met als uitgangspunt verschuiving van
lasten die drukken op arbeid naar andere grond-
slagen voor belastingheffing zoals kapitaal, ver-
mogen, milieubelasting en grondstoffenverbruik;
daarbij moet de progressiviteit in de belasting-
heffing verbeterd worden (draagkrachtbegin-
sel)" 
Toelichting: Indirecte belastingen drukken
zwaarder op de minst draagkrachtigen; terwijl
inkomen uit arbeid progressief wordt belast, is
dat niet zo bij belasting op (kapitaal en) vermo-
gen. We moeten de ongelijkheid dus niet ver-
groten met deze op zichzelf gewenste verschui-
ving van de lastendruk! Verder: vooral grote
ondernemingen worden al nauwelijks belast. Is
het dan onze prioriteit om een van de laatste
belastingen die zij nog afdragen “maximaal” te
beperken? 
PREADVIES: AFWIJZEN
Arbeid moet minder belast worden om meer
werkgelegenheid te scheppen. Uiteraard belas-
ten we voorts progressief op bijvoorbeeld inko-
men en vermogen. Dit bevestigen we nogmaals
middels onderstaand nieuw tekstvoorstel.

Nieuw tekstvoorstel Partijbestuur:
Laatste punt wijzigen in: Een sociaaldemocra-
tisch antwoord te bieden in de discussie over de
belastingherziening. Met als uitgangspunt ver-
schuiving van lasten die drukken op arbeid naar
andere grondslagen voor belastingheffing zoals
kapitaal, vermogen, milieubelasting en grond-
stoffenverbruik; met maximale beperking van
werkgeverslasten, in het bijzonder voor relatief
laaggekwalificeerd werk, en een verhoging van
netto lonen. Daarbij moet de progressiviteit in
de belastingheffing verbeterd worden.

12. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Dordrecht 
Wijzigen: bij de doelen: “Eerlijke beloningsver-
houdingen en belastingen en meer kansen op
maatschappelijke stijging op de sociaal-econo-
mische ladder en meer maatschappelijke partici-
patie, met minder private schulden, minder
armoede en minder stigmatisering, is rechtvaar-
diger, het bevordert de maatschappelijke solida-
riteit en gemeenschapszin, en voorkomt mogelij-
ke verspilling doordat mogelijk niet de beste
talenten op de juiste plaatsen werken.” 
Toelichting: Zie onze toelichting bij amendement
om eerlijk delen als extra baken toe te voegen. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Zie toelichting bij preadvies amendement num-
mer 9.



13. Amsterdam West (contactpersoon: Lint, de,
Sanne, S.) 
Wijzigen: De tekst die begint met " Drie innova-
tie resoluties" vervangen door: 
Drie veranderingen in te zetten die tot doel heb-
ben tot hogere productiviteit en groenere groei
te komen:
1) fundamenteel en toegepast onderzoek
2) versnelling van investeringen in duurzaamheid
3) veranderingen van de arbeidsmarkt door

mogelijkheden voor volledige deelname aan
de arbeidsmarkt en samenleving en een bete-
re combinatie van werk en privé. 

Toelichting: Deze passage was onleesbaar door
lengte en taalgebruik, vandaar dit voorstel tot
versimpeling. 
PREADVIES: OVERNEMEN

Baken 1: Werkgelegenheid als maatstaf van
herstel en evenwicht

Volledige werkgelegenheid, dat is de ambitie van de Partij van de

Arbeid. Want mensen en hun kans om naar vermogen bij te dra-

gen aan economie en samenleving vormen het hart van onze

duurzame groeiagenda. Drie decennia van markt en individualis-

me eindigden met het monster van massawerkloosheid. Markten

creëren weliswaar het meeste werk, maar ze vernietigen ook

banen als onvermijdelijke voorwaarde voor productiviteit, produc-

tie en winst. De politiek schept voorwaarden voor goed functione-

rende markten en voor toegang tot opleiding en werk voor ieder-

een. Hier dient de overheid niet terug te treden, maar op te treden. 

Amendementen

14. Amsterdam West (contactpersoon: Elings,
Margreet, G.M.) 
Hellevoetsluis, Amsterdam Zuid, Amsterdam
Centrum, Amsterdam Nieuw-West, Zutphen,
Amsterdam Noord 
Schrappen: het monster van 
Toelichting: Ook hier geldt dat overdreven taal-
gebruik de zin minder overtuigend maakt. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Wij vinden het illustratief voor de verschrikking
van baanverlies in tijden waarin er nauwelijks
werk voorhanden is.

15. Amsterdam West (contactpersoon: Elings,
Margreet, G.M.) 
Dordrecht, Amsterdam Zuid, Amsterdam
Noord, Zutphen
Wijzigen: "Baken 1: Werkgelegenheid als maat-
staf van herstel en evenwicht.
Volledige werkgelegenheid, dat is de ambitie
van de Partij van de Arbeid. " vervangen door:
"Baken 1: Volwaardig meedoen voor iedereen als
maatstaf voor herstel en evenwicht. 
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Volwaardig meedoen voor iedereen, dat is de
ambitie van de Partij van de Arbeid ". 
Toelichting: Volledige werkgelegenheid is een
utopie en conflicterend met het streven naar
prijsstabiliteit op de lange termijn. Ons ideaal is
niet voor iedereen een betaalde baan, maar
meedoen in de maatschappij zo goed als moge-
lijk is. Het idealiseren van volledige werkgele-
genheid ondermijnt de motivatie voor vrijwilli-
gerswerk en mantelzorg. Het doet ook geen
recht aan de grote maatschappelijke en econo-
mische waarde van deze activiteiten. Betaalde
werkgelegenheid kan niet zonder onbetaalde
arbeid. Er gaat een stigmatiserende werking uit
van het idealiseren van volledige werkgelegen-
heid naar mensen die, om wat voor reden dan
ook, tijdelijk of permanent, buiten hun schuld
geen betaalde werk hebben. Juist in deze tijd
van crisis is dat een zeer ongewenste reactie van
de PvdA naar meer dan een miljoen werklozen.
Het dagelijkse leven leert dat deze stigma's
werkgevers en werkzoekenden belemmeren tot
elkaar te komen.
PREADVIES: AFWIJZEN
Het streven naar volledige werkgelegenheid en
dit als maatstaf te nemen bij herstel en even-
wicht is noodzakelijk om tegenwicht te bieden
tegen de eenzijdige focus of begroting en
schuld. Het belang van zorg en vrijwilligerswerk
krijgen aandacht bij baken drie.

16. Amsterdam Centrum (contactpersoon: Lahaise,
Joop, J.P.) 
Zutphen, Amsterdam West
Wijzigen: Volledige werkgelegenheid, dat is de
ambitie van de Partij van de Arbeid.
in: Voor de PvdA staat voorop dat iedereen, bin-
nen zijn of haar vermogen, een bijdrage aan de
maatschappij levert, participeert en op een vol-
waardige manier aan het arbeidsproces kan
deelnemen. 
Toelichting: Werkgelegenheid is voor de Partij
van de Arbeid van wezensbelang maar niet zon-
der meer. De mens werkt om te leven en niet
andersom, zoals de resolutie De bakens verzet-
ten… ook aangeeft. Werk is een belangrijke
voorwaarde voor de kwaliteit van het bestaan,
mits ‘goed’ werk. Werk is belangrijk omwille van
bestaanszekerheid, uitgaande van een behoorlijk
levenspeil. Werk is om meer redenen belangrijk,
zoals in de technische bijlage onder punt 3 ver-
woord. En bij dit alles geldt: niet werk zonder
meer maar werk dat tot de gestelde doelen
leidt, waarvan financiële zelfredzaamheid wel de
minste is. Voor de PvdA is bestaanszeker heid
zeker zo belangrijk als deelname aan het
arbeidsproces. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het streven naar volledige werkgelegenheid en



dit als maatstaf te nemen bij herstel en even-
wicht is noodzakelijk om tegenwicht te bieden
tegen de eenzijdige focus of begroting en
schuld.

Meer samenhang is nodig tussen alle kernonderdelen van sociaal-

economisch beleid. De politieke en monetaire autoriteiten in

Europa zullen niet alleen het begrotingstekort, de staatsschuld en

de inflatie, maar ook werkgelegenheid en lange termijn investe-

ringen evenwaardig centraal moeten stellen in hun beleid. 

Amendementen

19. Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts,
Menno, M.J.W.) 
Amsterdam West 
Wijzigen: Het woord 'ecologie' na werkgelegen-
heid 
Toelichting: Wanneer nu geen rekening wordt
gehouden met de nog te maken kosten aan-
gaande achterstallig onderhoud m.b.t. bestaan-
de leefomgeving en naar de toekomst toe nade-
lige effecten op diezelfde leefomgeving niet tij-
dig formeel onderkennen om deze juist te voor-
komen, dan nemen we als samenleving nog
steeds geen verantwoordelijkheid voor de gene-
raties na ons die recht hebben op een leefbaar
milieu 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het belang van ecologie mag niet onderschat
worden, vandaar een apart baken over duur-
zaamheid. Hier betreft het echter sociaalecono-
mische criteria.

Net zo als in andere grote economieën is het van belang het man-

daat van de Europese Centrale Bank en van De Nederlandsche

Bank aan te vullen: behalve het bewaken van prijsstabiliteit ook

het bevorderen van maximale werkgelegenheid.

De PvdA roept op het EMU Stabiliteitsverdrag aan te vullen met

een norm voor werkloosheid van maximaal 5% ijkpunt als richt-

snoer van politiek handelen. Dat hebben we rond de eeuwwisse-

ling weten te bereiken: het is dus mogelijk en opnieuw geboden.

Dat kan en moet structureel samen gaan met het streven naar een

tekort dat niet hoger is dan 3%. De overheidsschulden in Europa

zijn nu gemiddeld te hoog. Maar de afgelopen jaren maken ook

duidelijk dat zonder duurzame groei de schulden nauwelijks

dalen. Gezond verstand vereist inzet op groei, innovatie, investe-

ring en werk teneinde structureel verlaging van tekort en schuld

mogelijk te maken. Voor die keuze staat Europa nu. En die keuze

is onvermijdelijk met twintig miljoen werklozen buiten de

arbeidsmarkt en in de marge van de ook daardoor stagnerende

economie. Laat Europa ook bij het IMF en de Wereldbank aan-

dringen op volledige werkgelegenheid als expliciete doelstelling.

We weten uit ervaring dat een volgehouden inspanning op

Europees, nationaal en lokaal niveau de winnende combinatie kan

opleveren: 
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Amendementen

20. Zutphen (contactpersoon: Beem, Ruud, R.H.) 
Ridderkerk 
Wijzigen: Na als expliciete doelstelling: In con-
creto bevordert de EU de werkgelegenheid door
zo snel mogelijk stappen te zetten om grens-
overschrijdende infrastrucurele netwerken beter
op elkaar aan te doen sluiten. 
Toelichting: Wegen, spoor, gaspijpen, electrici-
teitsnetten etc. etc. , sluiten in de grensgebieden
binnen Europa te vaak niet of niet goed op
elkaar aan. Zowel de Europesche integratie als
groei en wergelegenheid krijgt een grote impuls
als deze handicaps nu aan gepakt worden. De
financiering zou kunnen als de EU hiertoe speci-
ale Eurobonds zou uitgeven. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het draait in deze passage niet om alle andere
beleidsmogelijkheden maar om het streven naar
volledige werkgelegenheid als maatstaf die
tegenwicht biedt tegen de eenzijdige focus of
begroting en schuld.

21. Utrecht (contactpersoon: Groenenberg, Maurits) 
Wijzigen: " Dat kan en moet structureel samen
gaan met het streven naar een tekort dat niet
hoger is dan 3%" in:
" Dat kan en moet structureel samen gaan met
het streven naar een maximaal begrotingstekort
en een maximale staatsschuld voor alle landen
binnen de Europese Munt Unie, waaraan alle
deelnemende landen ook gebonden zijn.
Wijzigingen kunnen alleen gezamenlijk doorge-
voerd worden , op dit moment is het maximaal
overeengekomen begrotingstekort 3% en de
maximaal overeengekomen staatsschuld 60%." 
Toelichting: In ieder geval moeten alle deelne-
mende landen binnen de eurozone zich houden
aan de gezamenlijke afspraken rondom de geza-
menlijke munt. Dat is essentieel voor het slagen
van het europese project . Indien er om econo-
mische redenen ander beleid gewenst is, kunnen
de genoemde 3% en 60 % wijzigen, maar alleen
bij onderlinge overeenstemming tussen de
betrokken landen. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het oogmerk van deze passage is niet uitput-
tend te zijn in de onderlinge afspraken maar om
de focus op het streven naar volledige werkge-
legenheid als maatstaf bij herstel te krijgen.

22. Amsterdam West (contactpersoon: Elings,
Margreet, G.M.) 
Amsterdam Zuid, Heerenveen
Wijzigen: 3e zin: "..... een norm voor werkeloos-
heid van maximaal 5% ijkpunt..." vervangen door
" .... een voor de regio realistische werkloos -
heids norm..." 



Toelichting: De economische, geografische en
maatschappelijke verschillen in Europa zijn zo
groot dat het niet realistische en redelijk is een
gelijke norm voor de 28 landen van de EU te
hanteren. Het scheppen van werkgelegenheid
vereist vooral regionaal maatwerk. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Naast de concrete norm van 3 procent voor het
tekort hoort een eveneens concrete norm voor
werkgelegenheid. Dit is tevens op het vorige
congres reeds bekrachtigd in een aangenomen
motie van de Jonge Socialisten.

23. Amsterdam West (contactpersoon: Elings,
Margreet, G.M.) 
Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Noord,
Amsterdam Zuid, Dordrecht, Amsterdam
Centrum
Wijzigen: Op een na laatste zin: "Laat Europa
ook bij het IMF ...... doelstelling" vervangen door:
" Laat Europa ook bij het IMF en de Wereldbank
pleiten voor op regio's gerichte maatregelen ter
bevordering van de regionale werkgelegenheid
als expliciete doelstelling". 
Toelichting: Het scheppen van wereldwijde werk-
gelegenheid vereist vooral regionaal maatwerk.
Daarop aandringen is goed. Volledige werkgele-
genheid is een ongrijpbare doelstelling. Waar en
bij wie gaat bij een dergelijk verzoek Europa dan
op aandringen? 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het streven naar volledige werkgelegenheid en
dit als maatstaf te nemen bij herstel en even-
wicht is noodzakelijk om tegenwicht te bieden
tegen de eenzijdige focus of begroting en
schuld. Dat levert banen op en biedt mensen
perspectief. Een volgehouden inspanning op
Europees, nationaal en lokaal niveau kan de win-
nende combinatie kan opleveren.

1e) stimuleren van investeringsklimaat en ondernemerschap met

de overheid in een aanmoedigende, voorwaarden scheppende

rol, met een bijzonder oog voor het midden- en kleinbedrijf.

2e) betere aansluiting van opleiding en training en een doorbraak

naar een “leven lang leren”.

3e) verschuiving van lasten die drukken op arbeid naar andere

bestaande of nieuwe grondslagen voor belastingheffing; met

maximale beperking van werkgeverslasten, in het bijzonder

voor relatief laaggekwalificeerd werk, en een verhoging van

netto lonen.

4e) volledige inschakeling (opleiding, training, stage, proefplaat-

sing, dienstverlening via de private of publieke sector – door

middel van individuele servicecontracten) garanderen, mede

gefinancierd uit besparingen op uitkeringsgelden: niemand

langdurig aan de kant.

5e) participatie voorop stellen voor mensen met individuele

beperkingen en daarvoor de nodige financiële ruimte schep-

pen. 
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Amendementen

24. Hellevoetsluis (contactpersoon: Dankaart, Daan,
D.) 
Borger-Odoorn, Nissewaard, Brielle,
Ridderkerk, Zutphen 
Wijzigen: Na 5e) toevoegen “6e): streven naar
een systeem waarbij de beschikbaarheid van
arbeidskrachten en werkgelegenheid richtingge-
vend is voor de lengte van de algemene werk-
week. 
Toelichting: Onlangs vroeg Lodewijk Asscher
terecht aandacht voor een toekomst waarbij
meer robotisering en meer automatisering er
ooit toe zal leiden dat er meer arbeidscapaciteit
zal zijn dan werkgelegenheid. Het is dan ook van
belang, en bij uitstek een taak van de sociaalde-
mocratie, om nu al te gaan denken aan een sys-
teem waarbij deze arbeidscapaciteit en werkge-
legenheid structureel op elkaar worden afge-
stemd. Dit is des te noodzakelijker omdat dit
een schisma tussen de werkenden en de werklo-
zen moet voorkomen om ernstige ongelijkheid,
oneerlijke samenleving en grote onrust tegen te
gaan. 
PREADVIES: AFWIJZEN
De lengte van de werkweek komt elders aan bod
in relatie tot een bredere maatschappelijk afwe-
ging: de zorgzame samenleving.

25. Velsen (contactpersoon: Wille, Norbert, N.) 
Wijzigen: 3e): verschuiving van lasten die druk-
ken op arbeid naar andere bestaande of nieuwe
grondslagen voor belastingheffing; met maxima-
le beperking van werkgeverslasten, in het bijzon-
der voor relatief laaggekwalificeerd werk, en een
verhoging van netto lonen.
in:
3e): verschuiving van lasten die drukken op
arbeid naar andere bestaande of nieuwe grond-
slagen voor belastingheffing; daarbij moet de
progressiviteit in de belastingheffing verbeterd
worden (draagkrachtbeginsel) 
Toelichting: Indirecte belastingen drukken
zwaarder op de minst draagkrachtigen; terwijl
inkomen uit arbeid progressief wordt belast, is
dat niet zo bij belasting op (kapitaal en) vermo-
gen. We moeten de ongelijkheid dus niet ver-
groten met deze gewenste verschuiving van de
lastendruk! Verder: Vooral grote ondernemingen
worden al nauwelijks belast. Is het dan onze pri-
oriteit om een van de laatste belastingen die zij
nog afdragen “maximaal” te beperken? 
PREADVIES: AFWIJZEN
Zie toelichting bij preadvies amendement 11.

26. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Dordrecht 



Wijzigen: Aan het eind Wijzigen: "Nationaal
wordt daartoe in overleg met sociale partners
een eigentijds Plan voor de Arbeid opgesteld,
waarin speciaal aandacht wordt gegeven aan
deelgroepen (25-; 55+; allochtonen) waar de
kans op werk nu extra laag is. De PvdA neemt
daartoe het initiatief. En op Europees niveau is
het van groot belang dat de Europese Unie zich
in sociaal opzicht versterkt door regels op te
stellen die een Gemeenschappelijke Interne
Arbeidsmarkt creëren, een sociale bescher-
mingsbodem als norm dicteren en sociale rech-
ten voorschrijven als onlosmakelijke voorwaarde
voor het benutten van de economische vrijhe-
den uit de Verdragen. De Sociale Unie is te base-
ren op een politiek akkoord over de voorwaar-
den voor sociale cohesie en intolerantie van
armoede met een versterkte rol voor de
Europese Sociale Dialoog. In de bestuurspraktijk
tussen de hoofdsteden propageert zij onder
meer gelijk loon voor gelijk werk binnen één
land, minimumloonrechten, toegang tot school
en studie tussen de lidstaten en richtlijnen voor
arbeidsinspecties. Verder ziet de commissie voor
de Europese Investerings Bank een speciale rol
weggelegd in het stimuleren van investeringen
die werkgelegenheid en productie verhogen en
duurzaamheid versterken. Met relatief weinig
publieke middelen kunnen door de hefboom-
werking van de EIB- leningen grote resultaten
worden behaald. Ook zullen de bestedingen van
de EU structuurfondsen veel directer op werkge-
legenheid en duurzaamheid moeten worden toe-
gespitst.” 
Toelichting: De commissie Melkert concentreerde
zich op het verlagen van belasting op arbeid om
werkgelegenheid te bevorderen. Dat is ook een
belangrijk effectief instrument dat centraal staat
in de belastinghervorming die het kabinet al
heeft aangekondigd. Maar er is meer mogelijk en
nodig. Een eigentijds Plan voor de Arbeid zou
een betekenvol en onderscheidend initiatief zijn
van de PvdA. De tekst voor het Europese deel
komt uit het rapport van de commissie Melkert
en geeft een belangrijke concretisering die nu in
de resolutie ontbreekt.
Indien het rapport Melkert zelf geagendeerd
wordt dan wordt dit amendement daar opge-
voerd. 
PREADVIES: AFWIJZEN
We koesteren niet de ambitie om in een resolu-
tie die gaat over de hoofdbakens die verzet
moeten worden het volledige werkgelegen-
heidsbeleid te verwoorden. Dat komt bijvoor-
beeld aan de orde in het verkiezingsprogramma,
het regeerakkoord en de daaruit voortvloeiende
wetten en regels.
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27. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Dordrecht 
Wijzigen: Toevoegen:6e): het significant vergro-
ten van de toegankelijkheid en beschikbaarheid
van kinderopvang 
Toelichting: Dit is in lijn me het rapport Melkert
en maakt werken eenvoudiger 
PREADVIES: AFWIJZEN
Ook hier geldt dat we willen focussen op de
noodzakelijke en cruciale bakens die verzet
moeten worden zonder dat we alles benoemen
wat ons aan het hart gaat. Wie de bakens wil
verzetten mag de focus niet uit het oog verlie-
zen.

28. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Dordrecht 
Wijzigen: Aan lijstje: 
o het herzien van arbeidsmarkt verstorende
regels (zoals het verlagen marginale druk op
inkomen van vrouwen/minst verdienende part-
ner en het aanpakken van de scheefgroei in ver-
schillen tussen ZZP-ers en werknemers); 
o het tegengaan van uitbuiting en verdringing
op de arbeidsmarkt door onder meer cao-ont-
duiking en het versterken van de positie van de
zwakste werknemers (bijv. schoonmakers, thuis-
zorghulp); 
Toelichting: Spreekt voor zichzelf. Deze punten
worden nu gemist. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Ook hier geldt dat we willen focussen op de
noodzakelijke en cruciale bakens die verzet
moeten worden zonder dat we alles benoemen
wat ons aan het hart gaat. Wie de bakens wil
verzetten mag de focus niet uit het oog verlie-
zen.

29. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Dordrecht 
Wijzigen: Aan 2e punt: En veel meer om- en
herscholing om mensen naar sectoren te bege-
leiden waar wel banen zijn. De ROC’s moeten
zich maximaal inspannen om zoveel mogelijk
jongeren op MBO niveau 4 op te leiden. 
Toelichting: Concretisering van de tekst. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Dit is een miskenning van het talent en de inzet
van alle jongeren die op de de niveaus 1, 2 en 3
zijn opgeleid. Daarnaast geldt dat we willen
focussen op de noodzakelijke en cruciale bakens
die verzet moeten worden zonder dat we alles
benoemen wat ons aan het hart gaat. 



30. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Dordrecht 
Wijzigen: Aan eind: speciaal aandacht geven aan
de rol van de overheid als grootste directe en
indirecte werkgever – in bijv. het onderwijs, in de
zorg, in de kinderopvang en t.b.v. de binnenland-
se en de buitenlandse veiligheid zijn meer han-
den, hoofden en harten nodig; 
Toelichting: De PvdA is wat ons betreft niet van
de kleine overheid als uitgangspunt, maar voor
een sociaal, sterk en slimme overheid. Er is veel
werk te doen. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Ook hier geldt dat we willen focussen op de
noodzakelijke en cruciale bakens die verzet
moeten worden zonder dat we alles benoemen
wat ons aan het hart gaat. Wie de bakens wil
verzetten mag de focus niet uit het oog verlie-
zen.

31. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Dordrecht 
Wijzigen: Aan eind: investeringen van de over-
heid in innovatie, duurzame infrastructuur en
fysieke bescherming tegen wateroverlast moe-
ten ook werk opleveren. In de bouwsector is
daarnaast een initiatief nodig tot verduurzaming
van het energiegebruik en tot energieopwekking
in woningen en kantoren en tot sanering van de
hypotheekschulden. 
Toelichting: Spreekt voor zichzelf. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Ook hier geldt dat we willen focussen op de
noodzakelijke en cruciale bakens die verzet
moeten worden zonder dat we alles benoemen
wat ons aan het hart gaat. Wie de bakens wil
verzetten mag de focus niet uit het oog verlie-
zen.

32. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Dordrecht 
Wijzigen: Aan eind: afspraken tussen overheid,
werkgevers en werknemers om werkgelegenheid
op MBO niveau 2 en 3 te creëren door taken uit
andere banen weg te halen en samen te voegen,
het zgn. job carving. 
Toelichting: Dit voorkomt dat veel jongeren voor
werkloosheid worden opgeleid. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Ook hier geldt dat we willen focussen op de
noodzakelijke en cruciale bakens die verzet
moeten worden zonder dat we alles benoemen
wat ons aan het hart gaat. Wie de bakens wil
verzetten mag de focus niet uit het oog verlie-
zen.
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33. Amsterdam Centrum (contactpersoon: Lahaise,
Joop, J.P.) 
Amsterdam West
Wijzigen: 4e): volledige inschakeling (opleiding,
training, stage, proefplaatsing, dienstverlening
via de private of publieke sector – door middel
van individuele servicecontracten) garanderen,
mede gefinancierd uit besparing op uitkerings-
gelden: niemand langdurig aan de kant.
in: 
4e): participatie garanderen tegen een fatsoen-
lijke beloning of waar dat (nog) niet aan de orde
kan zijn als vrijwillige activiteit op basis van een
uitkering of een basisinkomen, of in de vorm van
een tijdelijke stage ter voorbereiding op betaald
werk: niemand langdurig aan de kant. 
Toelichting: Zoals het er nu staat, lijkt de PvdA
de deur open te zetten naar ontmanteling van
de sociale zekerheid (besparing op uitkerings-
gelden) waar er vaak domweg geen werk is en
alternatieve werkvoorzieningen zoals stages en
proefplaatsingen eerder tot verdringing leiden
dan tot betaald werk. 
PREADVIES: AFWIJZEN
We zijn het eens met de indieners dat er geen
sprake mag zijn van verdringing van werkgele-
genheid door mensen langdurig aan het werk te
zetten met een uitkering. We staan pal voor een
fatsoenlijk vangnet voor eenieder die (tijdelijk)
geen werk kan vinden maar we koersen op onze
ambitie: goed en eerlijk werk voor iedereen die
kan. Daar is deze inzet voor gewenst met als
doel dat mensen een baan vinden met een CAO-
loon.

Met politieke wil en krachtige uitvoering kan dit salvo aan maat-

regelen doel treffen. Voor de Partij van de Arbeid is werkgelegen-

heid maatstaf en norm van rechtvaardigheid. 

Amendementen

34. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Dordrecht 
Wijzigen: na de tekst van baken 1 en voor die
van baken 2 (onder vernummering van deze
bakens), een nieuw baken 2 toevoegen met als
tekst: “Eerlijk delen en gelijkheid van kansen.
Eerlijk delen en gelijke kansen behoren leidende
beginselen te zijn: de groeiende inkomens- en
vermogensongelijkheid bedreigt de samenhang
in onze samenleving, belemmerd gelijke kansen
en daarmee de economische groei. Dat geldt
mondiaal en in Europees verband, maar niets
belet ons om dat ook nationaal tot een speer-
punt van beleid te maken door onder meer de
volgende initiatieven:



• De grondslag voor het heffen van belasting
moet verbreed worden in ruil voor lagere
tarieven en vooral verhoging van de arbeids-
korting (dit geeft m.n. gunstige effecten waar
dat het meest nodig is – de onderkant van de
arbeidsmarkt);

• Net als in Denemarken moeten we streven
naar een brede grondslag van de vermogens-
belasting tegen een laag tarief met een hoger
tarief op grote vermogens; 

• Verdere maatregelen tegen belastingontwij-
king moeten worden genomen en de
bestaande praktijk dat grote multinationals
nauwelijks vennootschapsbelasting betalen en
het MKB juist veel moet effectief worden
bestreden;

• Op het terrein van inkomens moeten er maat-
regelen worden genomen die gericht zijn op
het tegengaan van excessieve beloning. Er
komt een Wet op het Maximumloon, die een
plafond instelt voor de verhouding tussen de
laagste en de hoogste inkomens van werkne-
mers en bestuurders in een bedrijf of organi-
satie;

• De inkomenspositie van de minima (mini-
mumloon en lager, en van AOW-ers met geen
of slechts beperkt aanvullend pensioen) moet
worden versterkt. Hun reële inkomen moet
substantieel omhoog. De AOW kortingen voor
partners en inwonende kinderen moeten wor-
den geschrapt en dit wordt tenminste deels
gefinancierd door verdere fiscalisering van de
AOW. De netto-huur en netto-zorglasten
moeten voor minima significant omlaag. 

• Het verhogen van het minimumloon en het
bevorderen van het aandeelhouderschap van
werknemers helpen ook de ongelijkheid tegen
te gaan. De armoedeval moet verder worden
bestreden door te voorkomen dat er bij 0-
urencontracten lang geen of een te lage aan-
vulling plaatsvindt, en door noodzakelijke
kosten die voor het werk gemaakt moeten
worden (kinderopvang, reiskosten, werkne-
merskosten zoals uniform of eigen materiaal,
of scholing) ook mee te nemen in een eventu-
ele aanvulling;

• Om de sociale mobiliteit te bevorderen wordt
in het onderwijs de selectieleeftijd verhoogd;

• De wettelijke regeling voor schuldsanering
moet worden aangepast opdat meer mensen
sneller een regeling kunnen krijgen, schulden
echt gesaneerd worden en de stijging van pri-
vate schulden wordt tegengegaan;

• Voor doorstromers kan de Nationale
Hypotheekgarantie worden uitgebreid naar
hypotheken voor financiering van restschul-
den. Daarnaast moeten mensen in staat wor-
den gesteld om hun pensioenopbouw of hun
pensioenpremie te gebruiken voor de aflos-
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sing van hun restschulden, in ruil voor een
lager pensioen of langer doorwerken.” 

Toelichting: Deze toevoeging geeft een uitwer-
king van het extra baken en doel bij ons eerder
amendement daartoe. Indien het rapport Melkert
zelf geagendeerd wordt, dan wordt dit amende-
ment daar opgevoerd. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Veel punten zijn verwerkt in de andere hoofd-
stukken En ook hier geldt dat we willen focussen
op de noodzakelijke en cruciale bakens die ver-
zet moeten worden zonder dat we alles benoe-
men wat ons aan het hart gaat. Wie de bakens
wil verzetten mag de focus niet uit het oog ver-
liezen.

Baken 2: Omslag naar duurzaam in hogere
versnelling

Natuur en milieu zijn geen franje, maar onmisbaar voor ons

voortbestaan. De gevolgen van de roofbouw op de aarde en haar

atmosfeer beginnen voor iedereen duidelijk te worden.

Klimaatverandering versnelt, stedelijke delta's lopen gevaar, vis-

standen lopen terug, bossen verdwijnen en grondstoffen worden

schaarser. Dat kan niet zo blijven gaan. We willen naar duurzaam

in de hoogste versnelling. 

Amendementen

35. Hellevoetsluis (contactpersoon: Dankaart, Daan,
D.) 
Brielle, Nissewaard
Wijzigen: Overweeg in de tweede zin de term
‘stedelijke delta’ te omschrijven. 
Toelichting: Deze term is niet voor iedereen even
duidelijk en eenduidig; waarschijnlijk wordt hier
bedoeld de rivier delta's van een aantal stedelij-
ke gebieden in verre landen als Bangladesh? 
PREADVIES: OVERNEMEN
In de eindversie zullen we spreken over rivier-
delta’s die drukbevolkt zijn.

Allereerst: We zijn het verplicht aan al die mensen elders die nooit

de lusten kenden maar die wel de lasten van exploitatie moeten

dragen. Wij zijn het verplicht aan onze kinderen, aan toekomsti-

ge generaties. Solidariteit en duurzaamheid gaan hand in hand. 

Amendementen

36. Amsterdam West (contactpersoon: Elings,
Margreet, G.M.) 
Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Noord,
Amsterdam Zuid, Dordrecht, Amsterdam
Centrum
Wijzigen: Deze alinea wijzigen in: "Wij moeten



nu onze verantwoordelijkheid nemen ten aan-
zien van onze kinderen en toekomstige genera-
ties. Solidariteit en duurzaamheid gaan hand in
hand". 
Toelichting: We moeten ophouden met ons ver-
plicht te voelen als gevolg van schuldgevoelens
over zaken die in het verleden zijn gebeurd,
maar we moeten vooruit, de problemen oplos-
sen die er nu zijn en wel zo breed mogelijk.
PREADVIES: AFWIJZEN
Het is een feit dat velen die getroffen worden
geen bijdrage leverden aan het klimaatprobleem
terwijl wij daar tot op de dag van vandaag aan
bijdrage. Dat is geen misplaatst schuldgevoel,
dat getuigt van realiteitszin en verantwoorde-
lijkheidsbesef.

Voorts biedt de omschakeling naar duurzaam de beste garantie op

goed werk voor iedereen. Duurzame innovatie biedt nieuwe

banen als oude verdwijnen, de toekomst ligt bij zon- en windtech-

nologie, klimaat neutrale kassen, duurzame voedselproductie en

ontwerp van hoogwaardige recyclebare producten. Met onze ken-

nis en ondernemerschap, ons land van handel en maakindustrie,

kunnen we omschakelen. Er liggen enorme kansen. Een duurza-

me economie zorgt tevens voor grotere onafhankelijkheid van bij-

voorbeeld Rusland en het Midden-Oosten. Dat kan, maar dan

moeten we olie en gas wel inruilen voor zon en wind. 

Amendementen

37. Zutphen (contactpersoon: Beem, Ruud, R.H.) 
Dordrecht, Ridderkerk, Amsterdam West,
Enschede, Amsterdam Noord, Amsterdam
Centrum
Wijzigen: " olie en gas" vervangen door "fossiele
energie bronnen". 
Toelichting: De nieuwe tekst is algemener en
omvat bijv. ook het zeer veel CO2 producerende
steenkool. 
PREADVIES: OVERNEMEN

38. Zutphen (contactpersoon: Beem, Ruud, R.H.) 
Amsterdam Noord, Enschede, Ridderkerk,
Dordrecht 
Wijzigen: Na "wind": water en aardwarmte. 
Toelichting: De oorspronkelijke tekst laat enkele
nieuwe en schone energiebronnen nog buiten-
beschouwing. 
PREADVIES: AFWIJZEN
We willen omwille van de leesbaarheid niet in
ieder rijtje uitputtend zijn. Dan zijn er nog tal
van alternatieve bronnen te noemen.
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39. Zutphen (contactpersoon: Beem, Ruud, R.H.) 
Dordrecht, Ridderkerk, Amsterdam West 
Wijzigen: Om dit te versnellen voert de EU een
systeem van heffingen in op CO2 uitstoot. 
Toelichting: Het is het meest effectief als de EU
landen in deze 1 beleid voeren. Met dit voorstel
verschaft de EU zich bovendien eigen middelen
die weer ingezet zouden kunnen worden voor
werkgelegenheids- en duurzaamheids- bevorde-
ring. 
PREADVIES: AFWIJZEN
De resolutie heeft niet de ambitie om op ieder
punt concreet beleid voor te stellen. Dat doen
we in de technische uitwerkingen waarmee we
laten zien dat het kan.

40. Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts,
Menno, M.J.W.) 
Amsterdam West 
Wijzigen: met extra aandacht voor de realisatie
van opslag van op deze opgewekte energie 
Toelichting: Tot nu tot nu toe is de aandacht
vooral uitgegaan naar de opwekking van de
energie uit zon & wind terwijl de opslag ten tijde
van een overschot (veel wind / veel zon) niet
kan worden benut ter overbrugging van wind-
flauwte en niet schijnen van de zon waardoor
toch nog fossiele centrales moeten worden bij-
geschakeld wat op zich weer allerlei nadelige
effecten in het stroomnet veroorzaakt Meer
investeringen om efficiënte en effectieve opslag
te kunnen ontwikkelen en beproeven zijn brood-
nodig. Nederland kan hierin voorop lopen via
onderwijs en bedrijfsleven. 
PREADVIES: OVERNEMEN

Parallel aan het huidige energieakkoord pleiten wij voor een vol-

gend energieakkoord voor 2020-2030 met als doelstellingen:

1) de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen tot 40% van

de uitstoot in 1990 

2) de energie-efficiency per jaar met 2% te verhogen en 

3) het aandeel hernieuwbare energie naar 30% te brengen. Van

de fossiele energie-industrie verlangen we met een road map

te komen voor de eigen omschakeling en meteen zo nieuw

werk te creëren. De lage elektriciteitstarieven voor grootver-

bruikers worden afgebouwd. Initiatieven van (groepen) bur-

gers en co-operatieven voorde inrichting van duurzame ener-

gie- en verwarmingssystemen willen we per direct veel beter

ondersteunen. 'Nul op de meter' moet standaard worden voor

huurders. Voor het vervoer over de weg in ons land moet de

overheid streven naar een volledig duurzaam rijdend

(vracht)wagenpark over 20 jaar. Dat kan met 'tankstations' die

andere soorten energie leveren, wettelijke eisen en fiscale

voordelen voor werkelijk duurzaam rijden. Geef bedrijven en

burgers voor een aanzienlijke periode duidelijkheid over nor-

men, eisen en subsidies m.b.t. duurzaamheid. Zo kunnen zij

hun beleid en gedrag daarop baseren. 



Nieuw tekstvoorstel Partijbestuur:
Punt 1 wijzigen in: 1) de uitstoot van broeikas-
gassen terug te brengen met 40% ten opzichte
van de uitstoot in 1990 
Toelichting: in de redactie van de resolutie was
er een fout geslopen in de verwoording van de
ambitie.

Amendementen

41. Hellevoetsluis (contactpersoon: Dankaart, Daan,
D.) 
Brielle, Nissewaard 
Wijzigen: Aan het eind van de zin ‘... volledig
duurzaam rijdend (vracht)wagenpark’ toevoe-
gen ‘naar de stand der techniek’. 
Toelichting: ‘volledig duurzaam’ impliceert dat
dit een absolute waarde is terwijl dat voorlopig
niet het geval is. Deze toevoeging maakt het
statement praktisch haalbaar. 
PREADVIES: OVERNEMEN

42. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Dordrecht, Barendrecht, Zutphen 
Wijzigen: Toevoegen na deze alinea:
“Consequente aanpassing van de prijs voor
milieugebruik is dringend gewenst door middel
van permanente vormen van heffingsaansprake-
lijkheid op het gebruik van milieuwaarden (ruim-
te, grondstoffen, water, lucht) als collectieve last.
De scheefgroei in energiebelasting die zeer veel
zwaarder drukt op huishoudens en andere klein-
verbruikers dan op een beperkte groep van eco-
nomisch belangrijke grootverbruikers, dient plan-
matig te worden verminderd in het kader van
een combinatieplan waarin voor industrie en
landbouw een geleidelijke verhoging van ener-
gietarieven wordt voorzien in combinatie met en
afhankelijk van parallelle voortgang in Europees
verband. Binnen de EU zal ook moeten worden
gestreefd naar harmonisatie van brandstofaccijn-
zen en een belasting op CO2-uitstoot. Deze laat-
ste dient ter aanvulling op het momenteel slecht
functionerende systeem van verhandelbare CO2
emissierechten. De uitgifte en prijsstelling daar-
van zouden in handen kunnen worden gesteld
van een onafhankelijke Europese Klimaatbank.“ 
Toelichting: Deze passages uit het rapport
Melkert ontbreken ten onrechte in de resolutie. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Ook hier geldt dat we willen focussen op de
noodzakelijke en cruciale bakens die verzet
moeten worden zonder dat we alles benoemen
wat ons aan het hart gaat. Wie de bakens wil
verzetten mag de focus niet uit het oog verlie-
zen.
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43. Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts,
Menno, M.J.W.) 
Amsterdam Centrum, Amsterdam West,
Zutphen
Wijzigen: het woordje 'huurders' vervangen door
'huur - en koopwoningen' 
Toelichting: Met het oog op CO2 belasting moet
vermijden van energielekkage en het opwekken
van energie voor alle woningen het streven zijn 
PREADVIES: OVERNEMEN

44. PvdA Duurzaam (contactpersoon: Steenwinkel,
Rolf, R.A.) 
Amsterdam West, Amsterdam Centrum 
Wijzigen: Toevoegen na ‘De lage elektriciteitsta-
rieven voor grootverbruikers worden afge-
schaft.’: ‘De energieprestatieafspraken met grote
elektriciteits-gebruikers en de realisering ervan
worden openbaar.’ 
Toelichting: Dit naar analogie van de openbare
gegevens over hoe bedrijven hun winst toede-
len, in het kader van de strijd tegen belasting-
ontwijking. Dit zijn gegevens met een groot
maatschappelijk belang! 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het einddoel delen we maar temporisering is
van belang in verband met de werkgelegenheid.
Vandaar onderstaand PB voorstel.

Nieuw tekstvoorstel Partijbestuur:
‘Van de fossiele energie-industrie … t/m ..wor-
den afgebouwd.’ Wijzigen in‘Van de fossiele
energie-industrie verlangen we dat ze met een
road map komen voor de eigen omschakeling en
meteen zo nieuw werk te creëren. De lage elek-
triciteitstarieven voor grootverbruikers worden
op een realistische termijn afgebouwd om de
overschakeling naar duurzaam te bevorderen en
gelijktijdig werkgelegenheid overeind te hou-
den’.

45. PvdA Duurzaam (contactpersoon: Steenwinkel,
Rolf, R.A.) 
Wijzigen: Voeg toe na ‘standaard worden voor
huurders’: “Energielabels voor koopwoningen
worden verplicht en een wetswijziging maakt
het mogelijk de OZB te koppelen aan het ener-
gielabel”. 
Toelichting: De energiebesparing bij koopwonin-
gen stagneert. Dit voorstel wil een krachtige
incentive geven aan eigenaren om te besparen.
Nijmegen wil graag de OZB variëren met het
energielabel, maar dat is wettelijk niet mogelijk. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Sympathiek, maar ook hier geldt dat we willen
focussen op de noodzakelijke en cruciale bakens
die verzet moeten worden zonder dat we alles
benoemen wat ons aan het hart gaat. Wie de



bakens wil verzetten mag de focus niet uit het
oog verliezen.

Ook op het gebied van onze voedselvoorziening staan we aan de

vooravond van een groene revolutie. Ons eten van morgen wordt

gebaseerd op gezond en diervriendelijk. Rekening houdend met

de draagkracht van de aarde kunnen we meer monden voeden.

Productieketens zoals van visteelt en vleesproductie worden ver-

duurzaamd. We zetten in op duurzame- kasgroenten, melkpro-

ducten, zaaigoed en de export van onze kennis van al deze ecolo-

gische efficiënte landbouwmethoden. Consumenten helpen we

met duidelijke labeling van producten en we vragen mensen de

alternatieven voor vlees te ontdekken. Producenten worden ver-

antwoordelijk voor het recyclen van hun producten. Tapijt, meu-

bels, computers worden ontworpen om opnieuw te verwerken.

Verpakkingen zijn recyclebaar. De overheid helpt de vernieuwing

door het verplicht stellen van steeds hogere standaarden die de

innovatieve grote en kleine bedrijven belonen. We verleggen een

deel van de belastinggrondslag van arbeid naar milieubelasting en

grondstoffengebruik. Ook komt er een Nationale Bank voor

Duurzame Investeringen en sociale ondernemers. Zo wordt onze

economie circulair en bio-based. Nieuwe handelsakkoorden gaan

niet alleen over de economische maar ook over de ecologische en

sociale belangen: democratisering, mensenrechten, sociale rech-

ten, verdeling van inkomsten in productieketens, duurzame ont-

wikkeling, transparantie, kansen voor kleine ondernemers en ver-

sterking van lokale economieën. Daarvoor moet nieuw

Nederlands en Europees handelsbeleid gemaakt worden, met de

overheid leidend binnen het geldende rechtsstelsel. 

Amendementen

46. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Amsterdam West, Barendrecht, Zutphen 
Wijzigen: na “sociale ondernemers.” invoegen:
“Gebruik van green accounting wordt verplicht
voor grote bedrijven en overheden ter stimule-
ring van en evenwichtige bedrijfsvoering waarin
naast ‘profit’ ook ‘planet’ en ‘people’ hun aan-
deel hebben. Ook moet de aansprakelijkheid van
bedrijven voor schadelijke milieueffecten te wor-
den verzwaard om meer preventief gerichte
actie te bevorderen en latere schade en afwen-
teling van de kosten daarvan te voorkomen.” 
Toelichting: Deze passages uit het rapport
Melkert ontbreken ten onrechte in de resolutie. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Ook hier geldt dat we willen focussen op de
noodzakelijke en cruciale bakens die verzet
moeten worden zonder dat we alles benoemen
wat ons aan het hart gaat. De verplichte rappor-
tage van bedrijven is daarnaast opgenomen bij
het baken over transparantie.
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47. PvdA Duurzaam (contactpersoon: Steenwinkel,
Rolf, R.A.) 
Amsterdam West 
Wijzigen: Na “…van lokale economieën”: Ze zijn
alleen acceptabel als ze sociale en ecologische
best practices als uitgangspunt hebben (race to
the top). 
Toelichting: Dit is een vertaling van het SPD-con-
gresbesluit over TTIP: “Es geht darum .. soziale
und ökologische Standards zu verbessern.” . Zie
http://www.spd.de/presse/Pressemitteilungen/12
3752/20140920_beschluss_parteikonvent_ttip.ht
ml , punt 1. 
PREADVIES: OVERNEMEN 

Zo dienen we onze kinderen, onze portemonnee en onze onaf-

hankelijkheid. Want naar duurzaam in de hoogste versnelling dat

is niet links, dat is niet rechts, dat is verstandig. 

Baken 3: Innovatie en motivatie voor econo-
mische prestatie

Alleen een samenleving die economisch, ecologisch en sociaal

innovatief is kan zich staande houden en kwaliteit van bestaan

borgen in de wereld van morgen, waarin globalisering en toene-

mende concurrentie het speelveld bepalen. 

Amendementen

48. Dordrecht (contactpersoon: Bouman, Bart, B.) 
Amsterdam Noord 
Wijzigen: Na "Alleen een samenleving die":
"streeft naar wetenschappelijke en technologi-
sche vooruitgang en daarmee" 
Toelichting: genoemde vooruitgang is een voor-
afgaand doel (ook van de Europese Unie) en
moet ook als zodanig explicieter als overkoepe-
lende doelstelling benoemd worden. Op deze
wijze loopt de tekst bovendien beter in relatie
tot de tweede alinea. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het gaat hier om de balans tussen economie,
ecologie en sociale aspecten.

Innovatie heeft niet alleen betrekking op wetenschappelijk onder-

zoek en technologische ontwikkeling. We willen innovatie

nadrukkelijk richten op een inclusieve en duurzame economie.

Onze innovatie is gericht op een versterking van de vraag naar

arbeid – vooral voor werknemers met een beperkte opleiding en

werknemers wiens banen bedreigd worden door robotisering .

Onze innovatie is gericht op een leven lang leren, op investeren in

‘harde’ en ‘zachte’ infrastructuur, op een nieuw evenwicht tussen

flexibiliteit en zekerheid in de arbeidsmarkt en op de verzoening

van de toenemende spanning tussen werk en privé. Innovatie is

oproepen tot en ruimte bieden voor creativiteit en sociale innova-

tie in alle sectoren en lagen van de samenleving. 



Amendementen

49. Amsterdam West (contactpersoon: Elings,
Margreet, G.M.) 
Amsterdam Noord, Amsterdam Centrum 
Schrappen: en werknemers wiens banen
bedreigd worden door robotisering 
Toelichting: Zie de toelichting bij amendement 5
over dezelfde zinsnede in bolletje 5 van De
koersverlegging heeft als doel: 
PREADVIES: AFWIJZEN
Zie toelichting bij preadvies amendement 5.

50. Hellevoetsluis (contactpersoon: Dankaart, Daan,
D.) 
Nissewaard, Brielle, Ridderkerk 
Wijzigen: Na '... zekerheid in de arbeidsmarkt’
toevoegen ‘,op een betere verdeling van
arbeidspotentieel, werkgelegenheid en werkbe-
lasting’ 
Toelichting: Is consistent in lijn met amendement
nr. 24 van de afdelingen Brielle, Hellevoetsluis en
Nissewaard. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Zie toelichting bij preadvies amendement 24.

51. Dordrecht (contactpersoon: Bouman, Bart, B.) 
Wijzigen: Toevoegen na "werknemers wiens
banen bedreigd worden door": "digitalisering
en" 
Toelichting: De effecten van robotisering zijn
nog niet erg helder en in elk geval minder domi-
nant dan de gevolgen van de bredere digitalise-
ringstrend. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Digitalisering leidt weliswaar tot vertrek van
werkgelegenheid uit Nederland maar veroor-
zaakt tevens economische groei in lage lonen
landen waardoor de koopkracht daar stijgt en de
vraag toeneemt waar onze economie van profi-
teert. Dit effect is dus niet eenduidig.

52. Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts,
Menno, M.J.W.) 
Wijzigen: na het woordje robotisering: 'en digi-
talisering' 
Toelichting: Het gaat immers al lang niet meer
om substitutie van eenvoudig hand werk alleen.
Door digitalisering zijn voor de uitvoering van
diensten veel minder diensten nodig plus dat
diensten (bv. administratie) gemakkelijker out-
sourcend zijn geworden naar lage lonen landen
zoals India. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Zie toelichting bij preadvies amendement 51.
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Vergroting van de inspanning voor onderzoek en ontwikkeling is

van cruciaal belang voor verantwoorde economische groei. Wel

moet een groter deel van de inspanning worden gericht op kennis

die nodig is om groene groei te versnellen. We willen onze inno-

vatie-inspanning meer richten op besparing van energie- en

grondstoffenkosten. 

Amendementen

53. Zutphen (contactpersoon: Beem, Ruud, R.H.) 
Ridderkerk 
Wijzigen: De verspreiding van deze kennis
bevorderen we door de realisatie van techno-
parken rond intellingen van hoger onderwijs
door de overheid te doen faciliteren. 
Toelichting: Het is van belang dat deze kennis
snel zijn weg vindt naar kleine startende bedrij-
ven, die hiermee aan de slag kunnen. Zij kunnen
geholpen worden hun startproblemen te over-
winnen bijv. door ze faciliteiten van een bedijfs-
gebouw te bieden. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Ook hier geldt dat we willen focussen op de
noodzakelijke en cruciale bakens die verzet
moeten worden zonder dat we alles benoemen
wat ons aan het hart gaat. 

54. Dordrecht (contactpersoon: Bouman, Bart, B.) 
Wijzigen: Toevoegen na: "van cruciaal belang
voor verantwoorde economische groei" :" In
Nederland wordt betrekkelijk weinig prioriteit
aan deze investeringen gegeven. Publieke inves-
teringen in onderzoek lopen terug, in strijd met
het officiële kabinetsbeleid om in het kader van
de Europese doelstelling 2,5% BBP te realiseren.
Nederland is slechts een middenmoter in de
Europese Unie en de inspanningen steken mager
af ten opzichte van ons buurland Duitsland." 
Toelichting: Voor Nederland bestaat een doel-
stelling van 2,5% publieke en private R&D uitga-
ven. De directe R&D uitgaven van de overheid
dalen echter van 4,5 miljard euro (0,78% BBP) in
2012 naar 4,1 miljard euro (0,65% BBP) in 2018.
KNAW- voorzitter Hans Clevers sprak zich in
NRC van 28 november jl. bezorgd hierover uit. In
een recent persbericht van de Europese
Commissie "R&D expenditure just over 2% of
GDP in the EU28 in 2013" zijn de meest recente
cijfers te vinden. Wat Duitsland betreft publi-
ceerde de adviesraad voor Wetenschap en
Technologie in november 2012 het advies
"Vasthoudend Innoveren - Een onderzoek naar
het Duitse wetenschapslandschap en R&D
beleid" 
PREADVIES: AFWIJZEN
Dat is de reden dat we hier prioriteit aan willen
geven.



55. Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts,
Menno, M.J.W.) 
Wijzigen: Na het woordje groei en voor het
woordje wel: 'Bij het verstrekken van subsidie
voor innovatie zullen binnen de gegeven moge-
lijkheden afspraken worden gemaakt met onder-
wijs en bedrijfsleven hoe het eenmaal ontwikkel-
de product (of dienst) zal bijdragen aan stimule-
ring van de lokale- en / of nationale economie 
Toelichting: Zo veel als mogelijk moet voorko-
men moet worden dat met geld van de belas-
tingbetaler producten worden ontwikkeld die
vervolgens over de grens in goedkope lonen
worden gefabriceerd. Het levert en geen werk
en geen belasting inkomsten 
PREADVIES: AFWIJZEN
Ook hier geldt dat we willen focussen op de
noodzakelijke en cruciale bakens die verzet
moeten worden zonder dat we alles benoemen
wat ons aan het hart gaat. 

Investeren in onderwijs is de hoogste prioriteit, in de kwaliteit van

lerarenopleidingen en leraren, de ontwikkeling van

vakman/vrouwschap in het MBO, ambitieuze eindtermen en bin-

dende studieadviezen, en een leven lang leren. Instroom in tech-

nische opleidingen, ook van vrouwen, verdient extra bevordering. 

Innovatie op de arbeidsmarkt betekent het voorop stellen van

motivatie en training als basis voor hoogproductieve en servicege-

richte prestatie, in plaats van het wedden op wegwerpwerknemers

in de internationale concurrentiestrijd. 

Amendementen

56. Dordrecht (contactpersoon: Bouman, Bart, B.) 
Wijzigen: "Investeringen in onderwijs...t/m een
leven lang leren" wijzigen in: "Investeringen in
onderwijs zijn de hoogste prioriteit, zowel in de
modernisering van onderwijsmethoden en -faci-
liteiten in een digitale omgeving, in de kwaliteit
van lerarenopleiding en leraren, de ontwikkeling
van vakman/vrouwschap in het MBO, ambitieuze
eindtermen en bindende studieadviezen, en een
leven lang leren. Vernieuwing van het onderwijs
moet ook leiden tot het opleiden van werkne-
mers met vaardigheden voor de 21ste eeuw, die
zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan snelle
ontwikkelingen in de technologie en samenle-
ving." 
Toelichting: De resolutie geeft ten onrechte geen
aandacht aan de nieuwste ontwikkelingen in het
onderwijs in relatie tot digitalisering en andere
technologische vernieuwingen. Nederland loopt
hierin voorop en er is een actief overheidsbeleid,
zie bijv. de brief van minister Bussemaker van 8
januari 2014 over open en online onderwijs, en
de stimuleringsregeling van OCW die op 17
november jl. in het hoger onderwijs is gestart. In
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reactie op het advies van de WRR Naar een
lerende economie. hebben zowel minister
Bussemaker als minister Kamp in de regerings-
reactie op het WRR-advies d.d. 27 februari 2014
hieraan aandacht geschonken. Staatssecretaris
Dekker heeft op 17 november jl. een nationale
dialoog over de toekomst van het onderwijs en
het onderwijscurriculum gelanceerd. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Ook hier geldt dat we willen focussen op de
noodzakelijke en cruciale bakens die verzet
moeten worden zonder dat we alles benoemen
wat ons aan het hart gaat. 

57. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Dordrecht 
Wijzigen: toevoegen na 'extra bevordering': “We
kunnen toe met aanzienlijk minder gespeciali-
seerde studierichtingen in MBO, HBO en WO.
Voor veel leerlingen is de combinatie van leren
in deeltijd en werken over een langere periode
een goed middel om hogere diploma’s te halen.
Investeren in ontwikkeling van vakman/vrouw-
schap in het MBO is cruciaal voor het weefsel
van economie en samenleving. Instroom in tech-
nische opleidingen kan extra aantrekkelijk wor-
den gemaakt door collegegelden te verminde-
ren. Het belang van een leven lang leren en sta-
pelen voor de innovatieve capaciteit van een
samenleving kan nauwelijks worden overschat.
Daarvoor is een breed en gevarieerd aanbod van
naschoolse opleidingen nodig, waarbij individue-
le trekkingsrechten op een Nationaal
Scholingsfonds, mede gefinancierd vanuit de
O&O-fondsen van de bedrijfstakken voor aanvul-
lende financiering kunnen zorgen.” 
Toelichting: Deze voorstellen uit het rapport
Melkert ontbreken ten onrechte in de resolutie. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Ook hier geldt dat we willen focussen op de
noodzakelijke en cruciale bakens die verzet
moeten worden zonder dat we alles benoemen
wat ons aan het hart gaat. 

58. Leiden (contactpersoon: Rest, A.L.M.) 
Dordrecht
Wijzigen: "Investeren in onderwijs is de hoogste
prioriteit" Wijzigen in"We zorgen dat geldstro-
men in het onderwijs effectief en doelmatig
worden ingezet. Waar nodig investeren we:" 
Toelichting: Veel geld in het onderwijs komt op
de verkeerde plekken terecht. Op veel scholen
trekt bijvoorbeeld het management gigantische
bedragen aan salaris uit het onderwijs. Voor je
gaat investeren zou dus eerst kritisch naar de
huidige geldstromen gekeken moeten worden. 
PREADVIES: AFWIJZEN
De wens naar doelmatigheid en efficiency



spreekt voor zich. Dat is echter een continu pro-
ces en doet niets af aan de noodzaak van onder-
wijsinvesteringen.

59. Leiden (contactpersoon: Rest, A.L.M.) 
Dordrecht
Wijzigen: "in de kwaliteit van lerarenopleidingen
en leraren" Wijzigen in"we faciliteren en stimule-
ren de docent om te excelleren in zijn vak" 
Toelichting: Er is geen eenduidig bewijs dat lera-
ren die een lerarenopleiding hebben afgerond
niet voldoen. Maw de kwaliteit van de opleidin-
gen is niet perse slecht. De aandacht zou eerder
moeten liggen bij het terugdringen van het aan-
tal totaal onbevoegde leraren. Goed onderwijs
hangt daarentegen samen met het creëren van
randvoorwaarden die het de docent mogelijk
maakt om de kwaliteit van zijn lessen te vergro-
ten. Denk vooral aan het terugdringen van werk-
druk (kleinere klassen, minder vergadertijd etc). 
PREADVIES: AFWIJZEN
We stellen voor om dit toe te voegen. Het is en-
en, niet of-of. Zie daarvoor onderstaand PB
voorstel.

Nieuw tekstvoorstel Partijbestuur:
Toevoegen na ‘een leven lang leren’: ‘En we faci-
literen en stimuleren de docent om te excelleren
in zijn of haar vak.

60. Leiden (contactpersoon: Rest, A.L.M.) 
Schrappen: 'en bindende studieadviezen' 
Toelichting: Dit is eerder een bezuiniging dan
een investering in het onderwijs. Nl studenten
uit de opleiding gooien als zij niet voldoen aan
de strenge eisen van hogescholen/universiteiten. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Een bindend studieadvies is soms nodig om een
gezonde prikkel tot prestatie te geven.

61. Leiden (contactpersoon: Rest, A.L.M.) 
Schrappen:
'in plaats van het wedden op wegwerpwerkne-
mers in de internationale concurrentiestrijd' 
Toelichting: Overbodige toevoeging bij deze ali-
nea 
PREADVIES: AFWIJZEN
We willen laten zien waar we tegen knokken.
Dat illustreert deze zin.

Het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers verdient

uitbouw tot een hoofdkader voor de komende tien jaar om ver-

nieuwing binnen de arbeidsorganisatie de ruimte te geven in

combinatie met stevige buffers van algemene pensioenplicht,

arbeidsongeschiktheidsverzekering en scholingsrechten. Ook de

hoge belastingdruk op arbeid en de ongelijke fiscale behandeling

van werknemers in vergelijking met zzp’ers moeten in dit ver-

band worden aangepakt. 
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Amendementen

62. Leiden (contactpersoon: Rest, A.L.M.) 
Wijzigen: 'ongelijke fiscale behandeling'
Wijzigen in'ongelijke (fiscale) behandeling' 
Toelichting: Naast fiscale ongelijkheid is er ook
op andere terreinen ongelijke behandeling tus-
sen zzp'ers en werknemers. 
PREADVIES: OVERNEMEN

63. Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts,
Menno, M.J.W.) 
Wijzigen: na het woordje arbeid en voor en: ', de
gelijke WW premie afdracht door werkgevers
voor werknemers in geval van een vast - en tij-
delijk contract' 
Toelichting: Werkgevers die werknemers een tij-
delijk contract aanbieden, wentelen niet zelden
de risico's van het onvoldoende beschikbaar zijn
van werk af op de WW, je zou ook kunnen zeg-
gen de maatschappij. Werkgevers met werkne-
mers in vaste dienst nemen de verantwoordelijk-
heid voor tijdelijk mindere werk zelf en zouden
daarvoor juist een waardering moeten krijgen in
de vorm van een lagere WW premie, vergelijk-
baar met de premie differentiering in de
arbeidsongeschiktheid; werkgevers met histo-
risch weinig arbeidsongeschikten betalen minder
dan waar veel arbeidsongeschiktheid voorkomt.
Uiteraard is uitwerking per branche gewenst.
Organisatie van de WW premie op deze manier
zal een rem zetten op tijdelijke contracten 
PREADVIES: AFWIJZEN
Sympathiek, maar dit hoort niet in een resolutie
thuis die zich qua niveau tussen beginselen en
beleid bevindt. Dit is het niveau van een verkie-
zingsprogramma.

Een betrokken overheid draagt eraan bij dat kredietverlening aan

het MKB weer wordt aangezwengeld door banken te verplichten

te doen wat ze moeten doen: krediet verstrekken. Zij draagt bij

aan het gelijktijdig uit het slop halen van de bouwsector en het

versnellen van de energie-efficie?ntie van bestaande nieuwe

woningen en kantoren. En ze innoveert om de woningmarkt op

langere termijn gezonder te maken. 

Behoud en verdere ontwikkeling van Nederland als interessante

plaats voor kunst- en cultuuruitingen is een vestigingsfactor van

jewelste, en vereist voortdurende publieke betrokkenheid. Kunst

en cultuur bieden zowel economische meerwaarde als immateri-

ële verrijking voor ons allemaal. 

De beroepsbevolking moet ter versterking van hoogwaardige ken-

nis en zekerstelling van persoonlijke dienstverlening op peil wor-

den gehouden, mede door doelgerichte immigratie. Een perma-

nente Adviescommissie Geleide Migratie kan vaststellen welke

arbeidskrachten we nodig hebben en wie hiervoor kunnen wor-

den toegelaten voor tijdelijke of permanente vestiging. Vrij ver-

keer van werknemers binnen de Europese Unie kan ons eveneens

extra hersenen en handen bezorgen, mits minimumloon, sociale



bescherming en pensioen- en contractrechten op een aanvaard-

baar niveau zijn geregeld. 

Amendementen

64. Dordrecht (contactpersoon: Bouman, Bart, B.) 
Zutphen
Wijzigen: De alinea: "De beroepsbevolking
moet....t/m op een aanvaardbaar niveau zijn
geregeld" vervangen door: "Vrij verkeer van
werknemers binnen de Europese Unie kan ons
extra hersenen en handen bezorgen, mits mini-
mumloon, sociale bescherming en pensioen- en
contractrechten op een aanvaardbaar niveau zijn
geregeld. De beroepsbevolking moet ter verster-
king van hoogwaardige kennis en zekerstelling
van persoonlijke dienstverlening daarnaast op
peil gehouden worden vanuit landen elders in de
wereld, mede door doelgerichte immigratie. Een
permanente Adviescommissie Geleide Migratie
kan vaststellen welke arbeidskrachten wij nodig
hebben en wie hiervoor kunnen worden toegela-
ten voor tijdelijke of permanente vestiging." 
Toelichting: De bestaande tekst suggereert ten
onrechte dat immigratie uit derde landen priori-
teit zou hebben boven mobiliteit binnen de EU
en dat mobiliteit binnen de EU te sturen zou zijn,
wat in strijd is met het EU-verdrag en het vrij
verkeer van werknemers. De volgorde moet
omgedraaid worden. 
PREADVIES: OVERNEMEN

65. Dordrecht (contactpersoon: Bouman, Bart, B.) 
Wijzigen: De alinea "Behoud en verdere ontwik-
keling van ....t/m verrijking voor ons allemaal"
vervangen door: "In de creatieve industrie - de
sector van de kunstenaars, designers, architec-
ten en media - liggen grote kansen voor de eco-
nomie, de werkgelegenheid en voor oplossingen
voor complexe maatschappelijke vraagstukken
en kunst en cultuur bieden daarnaast immaterië-
le verrijking voor ons allemaal." 
Toelichting: Het is gebruikelijker om over de cre-
atieve industrie te spreken en daarnaast ook de
bijdrage aan werkgelegenheid en maatschappe-
lijke uitdagingen te benadrukken, zie bijv. het
bezoek van de cultuurministers aan Nederland
uit ruim veertig landen uit Azië en Europa tij-
dens de zesde Asia Europe Meeting ASEM op
uitnodiging van minister Bussemaker op 21 okto-
ber 2014. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Komt de leesbaarheid en toegankelijkheid van
de tekst niet ten goede.

68

66. Velsen (contactpersoon: Wille, Norbert, N.) 
Wijzigen: Behoud en verdere ontwikkeling van
Nederland als interessante plaats voor kunst- en
cultuuruitingen is een vestigingsfactor van jewel-
ste, en vereist voortdurende publieke betrokken-
heid. Kunst en cultuur bieden zowel economi-
sche meerwaarde als immateriële verrijking voor
ons allemaal. 
Wijzigen in: Waarbij kunst en cultuur niet enkel
als amusement dient maar ook een belangrijke
rol speelt bij innovatieve, technische ontwikke-
lingen (bijvoorbeeld 3-d printen), participatie en
maatschappelijke ontwikkelingen. 
Toelichting: Veel kunstenaars zijn onderzoekend
en voortrekkers. Een samenwerking tussen kunst
en industrie kan veel opleveren. Zo heeft een
Nederlands kunstenaar gezorgd voor een grote
innovatieve ontwikkeling binnen de medische
wetenschap en 3 d printing. Juist door het sti-
muleren van dergelijke samenwerkingsverban-
den ontstaat een realistische financiële basis
voor professionele kunstenaars en ontwikkeling
van nieuw innovatieve producten en diensten. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Deze mate van concreetheid hoort niet thuis in
de resolutie.

67. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Dordrecht 
Wijzigen: Na 'gezonder te maken.' invoegen:
“Voor een met de sector op te stellen Groen
Bouwplan is het nu hét moment. Dit moet inves-
teringen in sociale nieuwbouw en verbetering
van energieprestaties naar voren halen en voor-
waarden scheppen voor investeringen in duur-
dere huurwoningen die steeds beter in de markt
liggen. Mede daarom mogen woningcorporaties
niet worden gemarginaliseerd tot vangnet voor
alleen de allerlaagste inkomens, zoals de EU wil,
dit is een voorbeeld waar de EU arm te ver reikt.
Een goed signaal naar ondernemerschap zou
liggen in het eindelijk veranderen van de faillis-
sementswetgeving, in lijn met wat in andere lan-
den vaak gebruikelijk is. Naast de recente
oprichting van een nationale hypotheekinstelling
die pensioenfondsen en andere instellingen in
staat zal stellen in hypotheken te beleggen past
ook in een verplichting voor pensioenfondsen
om in een groeimodel een derde van hun ver-
mogen in eigen land te beleggen. In de ‘harde’
infrastructuur moeten meerjarenafspraken wor-
den gemaakt over investeringen in slim wegver-
voer, klimaatbestendig waterbeheer en super-
snel dataverkeer om zekerheid te scheppen dat
vakman/vrouwschap en werkgelegenheid niet
verloren gaan en er in deze moeilijke tijden geen
gat in deze investeringen wordt geslagen dat
ons later opbreekt. Wederopstanding van het



Fonds Economische Structuurversterking in een
beter gestuurde versie ligt voor de hand als kans
en keuze.” 
Toelichting: Deze voorstellen uit het rapport
Melkert ontbreken ten onrechte in de resolutie. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Ook hier geldt dat we willen focussen op de
noodzakelijke en cruciale bakens die verzet
moeten worden zonder dat we alles benoemen
wat ons aan het hart gaat.

68. Leiden (contactpersoon: Rest, A.L.M.) 
Dordrecht
Wijzigen: 'minimumloon' Wijzigen in'cao-loon' 
Toelichting: Juist het niet betalen van cao-lonen
is het probleem wat betreft het vrij verkeer.
Werknemers in de bouw krijgen het minimum-
loon uitbetaald, terwijl Nederlandse werknemers
het cao-loon betaald krijgen. Hierdoor is er een
ongelijk speelveld. Voorbeelden Eemshaven,
Delfzijl & A2 Maastricht. Zie verder ook SER-
advies Arbeidsmigratie. 
PREADVIES: OVERNEMEN

69. Leiden (contactpersoon: Rest, A.L.M.) 
Wijzigen: 'aanvaardbaar' Wijzigen in'goed' 
Toelichting: Niet aanvaardbaar, gewoon goed! 
PREADVIES: OVERNEMEN

70. Amsterdam West (contactpersoon: Lint, de,
Sanne, S.) 
Wijzigen: De zin " Een betrokken overheid
draagt eraan bij dat de kredietverlening aan het
MKB weer wordt aangezwengeld door banken te
verplichten wat ze moeten doen: kredietver-
strekking" wordt vervangen door: Een betrokken
overheid verplicht dat banken zich op een ver-
antwoorde wijze bezig houden met hun kernta-
ken, waaronder het verantwoord verstrekken van
krediet aan het MKB. 
Toelichting: Het krediet dat verstrekt wordt aan
het MKB moet wel verantwoord zijn, anders
komen we wederom in economische problemen.
Vandaar aanpassing van de passage. 
PREADVIES: OVERNEMEN

Innovatie is veel meer dan techniek. Sociale innovatie kan het ver-

schil maken. Meer vrouwen werken op het niveau van hun talent.

In ons land moet de deeltijdklem worden doorbroken, omdat

inmiddels veel vrouwen weliswaar werken, maar vaak in kleine

banen en niet zelden onder hun kwalificatieniveau. De economi-

sche noodzaak van verhoging van arbeidsparticipatie moet beter

worden verzoend met de wens voor kinderen en ouderen te zor-

gen. Grote doorbraakmogelijkheden liggen in een organisatie van

het arbeidsproces waarbij mannen en vrouwen ieder vier dagen

per week aan het arbeidsproces deelnemen. Verhoging van pro-

ductiviteit en zorgkwaliteit en vermindering van belasting van

infrastructuur en milieu zijn hier tezamen mee gediend. 
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Amendementen

71. Zutphen (contactpersoon: Beem, Ruud, R.H.) 
Amsterdam West, Ridderkerk 
Wijzigen: na deelnemen: Dit wordt wat ons
betreft de standaard. 
Toelichting: Oorspronkelijke tekst is wat vrijblij-
vend. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Dit geldt daar waar werk en zorg (voor opgroei-
ende kinderen of hulp aan ouder wordende
ouders) gecombineerd dient te worden maar
niet voor iedereen.

Er is een groeiend aantal ondernemers met een 'sociale onderne-

ming’. Daarbij staat het maatschappelijk doel voorop en is winst

maken het middel. Het maatschappelijke doel boven winstmaxi-

malisatie. Sociaal ondernemen dient de samenleving. Daarom

steunen wij deze ondernemers en bedrijven. We verkennen de

mogelijkheid van een eigen rechtsvorm, voordeel bij aanbestedin-

gen en fiscale voordelen. Dat is innovatie op het raakvlak van eco-

nomie en sociaal. En er is ook een uitnodiging tot permanente

innovatie op het vlak van mentaliteit en omgangsvormen. Het

opwaarderen en stimuleren van sociaal emotionele ontwikkeling,

in en buiten school, bouwend op leerpraktijk, wetenschap en

publieke discussie, kan een samenleving verrijken. Een sociaal

emotioneel ontwikkeld en vaardig persoon heeft geleerd emoties

beter te herkennen, te begrijpen en ermee om te gaan. Daarmee

weet hij of zij ook beter hoe een ander te begrijpen, zich werkelijk

open te stellen voor andere opvattingen en vooringenomenheid

minder kans te geven. Ook daarin kunnen we bakens verzetten. 

Amendementen

72. Dordrecht (contactpersoon: Bouman, Bart, B.) 
Wijzigen: Toevoegen als laatste zin: "Ook inno-
vatie in de dienstverlening van de overheid aan
burgers moet aandacht krijgen, die kan leiden
tot kwaliteitsverhoging en kostenbesparingen in
uiteenlopende sectoren als zorg, onderwijs, vei-
ligheid, provinciale en gemeentelijke diensten,
re-integratie en inburgering." 
Toelichting: Sinds een AWT advies en kabinets-
reactie hierover uit 2008 lijkt innovatie in de
publieke sector in Nederland weinig aandacht te
krijgen en meer op Europees niveau door de
Europese Commissie te worden geagendeerd
dan in Nederland. Het zou goed zijn om in deze
context aandacht voor dit thema te vragen. Dit
amendement heeft evenals andere
Amendementen van Dordrecht tot doel om de
innovatieparagraaf van de resolutie te verster-
ken. Bij de huidige innovatiegolf, met de ver-
gaande introductie van ICT en digitalisering in
de samenleving, gaat het niet alleen om werkne-
mers in een productie-omgeving maar in toene-
mende mate ook om de dienstensector. Deze



veranderingen betekenen zowel bedreigingen
als kansen voor werknemers. Minister
Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben
actief beleid op dit vlak, er op gericht door aan-
passingen in onderwijs en leven lang leren, vaar-
digheden bij werknemers te ontwikkelen die hun
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Deze passage gaat over sociaal emotionele ont-
wikkeling

Baken 4: Transparantie: verantwoording en
zeggenschap 

Banken, bedrijven, overheden en publieke instellingen: ze nemen

beslissingen die ons allen raken. Een goede organisatie van het

publieke domein is ook essentieel voor het succes van privaat

ondernemen. Daarvoor is niet minder, maar duidelijker regelge-

ving nodig. Transparantie in de privaat- publieke wisselwerking

en adequaat toezicht zijn van groot belang voor het vertrouwen

van burgers in de samenleving. De verantwoording over de beslui-

ten in het private domein met potentieel grote publieke gevolgen

is echter te vaak onvoldoende geregeld. Daarom willen we vakbon-

den, niet-gouvernementele organisaties, werknemers in bedrijven

en instellingen en betrokken burgers zeggenschap geven bij pri-

vate beslissingen die het publieke belang raken. Bij banken die

beoordeeld worden als 'too big to fail' is er een dwingende nood-

zaak de invloed van de overheid in de formele structuur van de

bank vast te leggen. Dat kan voor deze systeembanken bijvoor-

beeld door een 'gouden staatsaandeel'. Zo voorkomen we dat een

verlies weer op de burgers kan worden afgewenteld. 

Nieuwe tekstvoorstel Partijbestuur:
Wijzigen: 'Bij banken t/m gouden staatsaandeel'
vervangen door 'Daarnaast zijn ingrijpende
maatregelen nodig voor een gezonde financiele
sector: de PvdA eist hogere buffers, zodat de
rekening minder snel wordt afgewenteld op
belastingbetalers, scheiding van nuts- en zaken-
bankieren en minder complexe bankstructuren.'
Toelichting: na overleg met de fractie blijkt de
gekozen oplossingsrichting niet de beste. Het
nemen van een gouden aandeel in ING of de
coöperatieve Rabobank zal een volgende crisis
niet voorkomen. Wat nodig is zijn hogere buf-
fers, scheiding nuts en zakenbankieren en min-
der complexe banken zodat zij ook weer
bestuurd kunnen worden. Daarnaast is natuurlijk
de strengste bonuswetgeving van Europa
onlangs door de tweede kamer aangenomen.
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Amendementen

73. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Dordrecht
Wijzigen: De laatste drie volzinnen ('Bij banken
...t/m ...afgewenteld.' vervangen door: Er moeten
geen banken en verzekeraars meer in Nederland
zijn die too big to fail zijn – het is niet aanvaard-
baar dat de lasten van onverantwoorde risico’s,
mismanagement en financiële criminaliteit door
banken en verzekeraars via de staat op de bur-
gers van dit land worden afgewenteld. Daartoe
moet de bankensector worden geherstructu-
reerd tot een stelsel van kleine banken met een
kleiner gezamenlijk balanstotaal. En moeten
dwingen om geen dividend te betalen en de
beloning te versoberen. Het eigen vermogen van
banken moet stapsgewijs verder worden ver-
hoogd dan nu al is afgesproken, in beginsel met
privaat geld. De beteugeling van de financiële
sector moet voorts worden aangepakt door her-
invoering en zelfs aanscherping van vele van de
in jaren 1980 in het kader van de zgn. new finan-
ce afgeschafte regels, waarbij ons financiële sys-
teem tegelijkertijd moet worden vereenvoudigd
door de verspreiding van overmatig gecompli-
ceerde financiële producten te beperken, moet
er een scheiding worden gemaakt tussen handel
voor eigen rekening en risico en het bankieren
voor het publiek en moeten alle exotische pro-
ducten en complexe derivaten voortaan via de
beurs worden verhandeld, zodat iedereen de
prijsvorming kan zien en bijhouden. 
Toelichting: De commissie Melkert bepleit huma-
nisering i.p.v. financialisering. Mensen centraal
stellen, want het kapitaal zit in de mensen. Een
gouden aandeel bij grote banken is daartoe echt
te mager als instrument. Er is al veel gebeurt om
in de toekomst een nieuwe bankencrisis te voor-
komen. Toch zeggen alle experts dat dit nog niet
genoeg is, en dat een nieuwe soortgelijke crisis
weer op de loer ligt. De bancaire sector is een
milieuprobleem. Net als een milieuvervuilende
bedrijfstak die evenveel maatschappelijke scha-
de berokkent als dat zij welvaart creëert voor
haar deelnemers. De inkomsten zijn er zo groot,
dat niemand in de industrie zelf er over piekert
er mee te stoppen, en haar geld en invloed zijn
zo groot dat zij wet- en regelgeving voortdurend
kan afzwakken of dwarsbomen. Totdat de
samenleving besluit dat het genoeg geweest is.
Het amendement beoogt die grens nu te trek-
ken, door de regels veel strenger te maken, de
omvang van de banken drastisch te beperken en
het eigen vermogen van de banken te verhogen.
Voor een kleinere bankensector met een geza-
menlijk balanstotaal dat ongeveer zo groot is als
de Nederlandse economie (max. 50 miljard dol-



lar, oftewel 36 miljard euro) heb je bijna 20 ban-
ken nodig. Deze revolutionaire gedachte leidt
ook meteen tot meer concurrentie, hetgeen een
lagere hypotheekrente en de klantfocus ten
goede komt. Wellicht was de bankensector in
ons land dan ook wat meer gericht op krediet-
verlening aan het MKB (voor de komende 5 jaar
is er behoefte aan 10 miljard euro extra financie-
ring) en wat minder aan het eigen beloningsbe-
leid (de beloning is hier meer gestegen dan in
de rest van ons land, per arbeidsjaar met 6,2%!
Als dit beperkt zou worden tot de gemiddelde
verhoging, 2,3%, dan zou dit 750 miljoen euro
opleveren, wat bij een vermogensbeslag van 8%
een extrakredietmogelijkheid voor het MKB van
10 miljard euro opleveren). Wat let ons?
Iedere euro die de Nederlandse banken uitlenen
wordt nu met nog geen 5 cent eigen vermogen
gefinancierd, waardoor ze nog steeds perverse
prikkels hebben op excessieve risico’s te blijven
nemen. Er moet gewerkt worden naar een situa-
tie waarin uiteindelijk het eigen vermogen van
banken wordt opgevoerd naar 20 tot 30% van
het balanstotaal, zoals onder meer de
Nederlandse econoom Bas Jacobs in de NRC en
Anat Admati, hoogleraar economie aan Stanford
University en mede-auteur van het boek The
Bankers’ New Clothes bepleiten. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Is verwerkt in nieuw tekstvoorstel Partijbestuur
bij genoemde passage.

Naar Angelsaksisch model is ook in Europa het directe belang van

de aandeelhouders steeds doorslaggevender geworden bij het

nemen van bedrijfsbeslissingen. Binnen de Europese, en ook

Nederlandse verhoudingen, leidt dit tot overwaardering van het

aandeelhoudersrendement op korte termijn. De waardecreatie op

lange termijn, in het bijzonder de innovatie, is daarvan de dupe.

Daardoor dreigt het belang van de onderneming als geheel in het

gedrang te komen. 

We zijn daarom voorstander van het tweeledige besturingssys-

teem, waarbij de Raad van Commissarissen een meer onafhanke-

lijke positie inneemt ten opzichte van de ondernemingsbestuur-

ders. Om tot meer maatschappelijk verantwoorde waardecreatie te

komen moet daarom binnen het ‘eigen’ structuurregime van het

Rijnlandse model een expliciete verbinding worden gelegd tussen

winstoogmerk en maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook

in Europees verband. 

Amendementen

74. Velsen (contactpersoon: Wille, Norbert, N.) 
Wijzigen: We zijn daarom voorstander van het
tweeledige besturingssysteem, waarbij de Raad
van Commissarissen een meer onafhankelijke
positie inneemt ten opzichte van de onderne-
mingsbestuurders.
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in: De besluitvorming in de onderneming moet
ten principale anders georganiseerd worden.
Niet het eigendom moet bepalend zijn, maar de
inbreng van alle stakeholders. 
Toelichting: zie de uitstekende (volgens ons
betere) Technische Bijlage bij dit rapport, p.21,
waar deze zin uit komt. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Hier markeren we graag de onafhankelijke posi-
tie die we willen zien van de RvC ten opzichte
van het bestuur. Wel willen we deze zin graag
toevoegen ná de genoemde passage. Zie onder-
staand voorstel.

Nieuw tekstvoorstel Partijbestuur:
Toevoegen na ‘ondernemingsbestuurders’: ‘De
besluitvorming in de onderneming moet ten
principale anders georganiseerd worden. Niet
het eigendom moet bepalend zijn, maar de
inbreng van alle stakeholders. ‘

75. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Dordrecht 
Wijzigen: Toevoegen na deze tekst: "Bij toezicht
en zeggenschap dient onze aandacht niet alleen
uit te gaan naar private bedrijven, maar moeten
we ons ook uitdrukkelijk richten op semipublieke
instellingen, zoals woningbouwcorporaties, zorg-
instellingen en grote onderwijsinstellingen.
Hoewel hun diensten misschien beter op afstand
van de overheid kunnen worden georganiseerd,
worden ze geacht volledig in dienst van het
publieke belang te opereren. Dat vraagt om
gedragsverandering en normbesef van de lei-
dinggevenden in bedoelde instellingen en ook
om spelregels rondom beloning.
Belanghebbenden dienen invloed te hebben via
openbare bestuursrapportages en gehoor te vin-
den bij Raden van Toezicht. Ook de rechtstreek-
se zeggenschap van en vormen van collectief
eigendom door burgers over publieke instellin-
gen waar zij bij belanghebbend zijn moet wor-
den vergroot door versterkte medezeggenschap
en/of medebestuur. De marktwerking in de
publieke sector is soms te ver doorgevoerd en
niet altijd goed doordacht ingevoerd. Averechtse
effecten werken soms zwaarder dan de beoogde
maar ook vaak niet of minder gerealiseerde effi-
ciency. Waar dit het geval is moet de marktwer-
king daarom worden heroverwogen, zoals in de
zorg en de kinderopvang. Hetzelfde geldt voor
de schaalvergroting bij publieke instellingen.
Naast een fusiestop is een opsplitsing gewenst,
waarbij publieke instellingen weer een menselij-
ke schaal dicht bij lokale belangen moeten heb-
ben en efficiency vooral bereikt wordt door net-
werken en samenwerking, waarbij ook plaats is
voor specialisaties. Met de crisis is een aantal



uitwassen aan de oppervlakte gekomen.
Afgezien van versterking van het toezicht en de
medezeggenschap zou ook de parlementaire rol
aan kracht kunnen winnen door een
Onderzoekskamer in te stellen die door de
Tweede Kamer wordt gekozen en is gemanda-
teerd om hoorzittingen onder ede te organise-
ren naar actuele relevante maatschappelijke
kwesties op basis van besluiten van de Tweede
of Eerste kamer.” 
Toelichting: De eerste (m.u.v. de laatste volzin)
en de laatste alinea van de toevoegingen komen
uit het rapport van de commissie Melkert en zijn
ten onrechte niet in de resolutie opgenomen. De
rest van de tekst vraagt in aansluiting daarop
om meer zeggenschap en vormen van collectief
eigendom van burgers bij publieke instellingen,
alsmede om een heroverweging van de markt-
werking in de publieke sector en een stop en
contra-beweging op de schaalvergroting bij
publieke instellingen. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Dit is in algemene bewoordingen al opgenomen
in de voorgaande alinea. Deze alinea gaat speci-
fiek over toezicht bij private bedrijven. 

Optimale wisselwerking tussen productiviteit en motivatie is het

gezamenlijk belang van ondernemers en werkenden. Grote

bedrijven moeten daarom verplicht rapporteren over hun presta-

ties op sociaal en ecologisch gebied. Daartoe rekenen we ook dui-

delijkheid over de beloningsverschillen binnen de organisatie.

Ook moet de invloed van werknemers op de bedrijfsvoering wor-

den versterkt ten opzichte van aandeelhouders, bestuur en toe-

zichthouders. Bij fusies, overnames en faillissementen moeten de

ondernemingsraad en directie beide toestemmen. Dit geldt ook

voor flitsfaillissementen waarvan nu medewerkers de dupe wor-

den doordat zij zonder ontslagvergoeding aan de kant gezet wor-

den. Ook dient de positie van medezeggenschap in de

Nederlandse corporate governancecode opgenomen te worden. 

Amendementen

76. Leiden (contactpersoon: Rest, A.L.M.) 
Wijzigen: 'ontslagvergoeding' Wijzigen in'transi-
tievergoeding' of 'vergoeding' 
Toelichting: Vanaf 1 juli 2015 is er geen ontslag-
vergoeding meer (zie Wet werk en zekerheid).
Vanaf 1 juli is er de transitievergoeding. 
PREADVIES: OVERNEMEN

77. Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts,
Menno, M.J.W.) 
Wijzigen: Na het woordje organisatie: door het
wettelijk geven aan de ondernemingsraden van
instemmingsrecht op beloning en verdienste en
het verscherpen van het informatierecht in deze
van groep naar individueel niveau en ontleed tot
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overzichtelijke looncomponenten zoals salaris,
bonussen, pensioenvoorzieningen, opties, aan-
delen, vergoedingen, premies voor sociale lasten
enz. 
Toelichting: Zo’n aanpassing biedt werknemers
de mogelijkheid een einde te maken aan een
systeem waarbij de raad van bestuur en de raad
van commissarissen onderling de beloningen
/verdiensten aan de top lijken te regelen, exorbi-
tante bedragen opstrijken en zij zelfs financieel
nog winnen waar een deel van de werknemers
ontslag wordt aangezegd; dit moet ten principa-
le niet kunnen. 
PREADVIES: AFWIJZEN
De strekking staat reeds in de genoemde tekst
en wordt gedeeld. De toevoeging maakt de pas-
sage onduidelijker.

78. Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts,
Menno, M.J.W.) 
Zutphen 
Wijzigen: Na 'toezichthouders': 'Opnemen
enquêterecht in de Wet op de ondernemings-
raad (WOR) zal daartoe bijdragen ' 
Toelichting: De bedoeling hiervan is om experts
onderzoek te kunnen laten doen naar het
gevoerde beleid betreffende de gang van zaken
rond o.a. overname & fusie besprekingen en
kapitaalverschaffing. Het verzoek hiertoe wordt
gedaan aan de Ondernemingskamer van het
Amsterdams gerechtshof en deze bepaalt of de
aanleiding voor het starten hiervan gegrond is.
Uitbreiding tot zaken als faillissement, fraude,
grote financiële problemen enz. is uiteraard ook
gewenst. 
PREADVIES: AFWIJZEN
We agenderen hier wat we wensen, hoe we dat
bewerkstelligen kan op meerdere manieren. De
methode laten we daarom buiten beschouwing.

79. Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts,
Menno, M.J.W.) 
Zutphen 
Wijzigen: Na gezet worden: 'Met de benoeming
& ontslag top bestuurders en ontslag Raad van
Commissarissen is instemming van de onderne-
mingsraad verplicht' 
Toelichting: Dit is nodig om het machtseven-
wicht in vennootschappen in zijn algemeenheid
te verbeteren 
PREADVIES: AFWIJZEN
We agenderen hier wat we wensen, hoe we dat
bewerkstelligen kan op meerdere manieren. De
methode laten we daarom buiten beschouwing.



Baken 5: Evenwicht: vizier op de lange 
termijn

De weg naar herstel van productie en werkgelegenheid vraagt om

een combinatie van slimme groei en waardering van leefkwali-

teit. Groei is een noodzakelijke basis voor investering in en eer-

lijke toedeling van ecologische en sociale waarden. Daarentegen

leidt groei die roofbouw pleegt op onze fysieke omgeving of soci-

ale onrechtvaardigheid versterkt tot een patroon van produceren

en consumeren dat we niet aan volgende generaties willen en

mogen overdragen. Inmiddels ligt de circulaire economie binnen

ons technologisch bereik. Waar het nu op aan komt is politieke

wil en verstandige investeringen om dit perspectief met gevoel

van urgentie dichterbij te brengen. Daartoe moet de economie zo

ingericht worden dat er een optimale “match” wordt bereikt tus-

sen het aanbod van gekwalificeerde en gemotiveerde mensen, en

een vraag naar arbeid die ruimte schept voor innovatie. De hier-

op te bouwen circulaire economie, in samenhang met een meer

ontspannen en economisch verstandige combinatie van arbeid

en zorgtaken , zal de concurrentiepositie van ons land op duur-

zame basis versterken. Dit levert niet alleen winst en inkomen op

voor ondernemers en werknemers maar schept ook ruimte voor

het betalen van publieke voorzieningen en sociale zekerheid. De

som van productie, innovatie en participatie moet dus slim zijn

om samenleving en natuur optimaal te dienen. Voor dat type

groei geldt: hoe meer groei hoe beter in een wereld waar de

behoefte aan investeringen in solidariteit en duurzaamheid voor-

lopig oneindig is. Het bevorderen van deze samenhang vereist

voorbereiding door middel van een meer integrale en op maat-

schappelijke kapitaalversterking gerichte beleidsplanning.

Daarom bepleiten we verkenningen van de middellange termijn

beleidsopties door het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal

Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de

Leefomgeving gezamenlijk (PBL). Deze kunnen ook de basis

worden van doorrekening van regeringsbeleid en van verkie-

zingsprogramma’s. Doorgaan met alleen de CPB methode, hoe

waardevol op zich ook, brengt het risico met zich mee dat alleen

financiële aspecten gewogen worden en sociale en ecologische

aspecten buiten beschouwing blijven. Wij zullen daar niet langer

aan mee werken. 

Amendementen

80. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Dordrecht 
Wijzigen: Na deze tekst invoegen: “Het zou
goed zijn op geëigende momenten ministers van
werkgelegenheid deel te laten hebben aan
besluitvorming in de Eurogroep en de bevoegd-
heden van de Commissaris van de Sociale Unie
te versterken en ook sociale partners volwaardig
te betrekken in sociaal overleg over de macro-
economische kaders van het EU beleid. De crisis
moet op alle fronten tegelijk in gezamenlijke
verantwoordelijkheid worden aangepakt. Herstel
van het trendmatig begrotingsbeleid zal ook
helpen om de staatsschuld met gezond verstand
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naar beneden te krijgen. Zoals we nu zien lukt
dat niet binnen de kaders van het EMU
Stabiliteitspact, ook nu er wat meer tijd is inge-
ruimd voor lidstaten om aan de 3%-norm te vol-
doen. Met een paar jaar meer is echter nog niet
de weeffout gerepareerd dat de fixatie op een
statisch en ongedifferentieerd percentage zou
moeten worden vervangen door een sturing op
trendmatige daling in samenhang met het
nastreven van nominale groei die meer werk,
belastinginkomsten en daarmee de mogelijkheid
tot versnelling van de aflossing van de staat-
schuld kan creëren. Nederland heeft het hoogste
‘houdbaarheidssaldo’13 van Europa, gezien de
belastingclaim die besloten ligt in het kapitaal
van de pensioenen en verzekeringen. Dat geeft
nu en in de toekomst wat ruimte, niet voor
onbezonnen uitgaven, maar voor productiviteit
en groei genererende investeringen op het
gebied van werk, duurzaamheid en innovatie. Zo
wordt tegengegaan dat het bruto binnenlands
product als gevolg van bezuinigen verder
omlaag gaat, het tekort (uitgedrukt als percen-
tage van datzelfde bbp) te hoog blijft, terwijl de
werkgelegenheid en de koopkracht verder dalen. 
Onze veranderde levensloop stelt steeds hogere
eisen aan ons vermogen sociaal te functioneren.
We moeten vaker van baan wisselen, soms
omdat het werk is veranderd of zelfs verdwenen,
soms omdat we als ouderen aan een tweede
loopbaan beginnen. Dat stelt eisen aan onze
vaardigheid dat sociaal emotioneel voor elkaar
te boksen. Daarom is het belangrijk om al op
jonge leeftijd in het onderwijs de sociaal emotio-
nele ontwikkeling en vaardigheden van leerlin-
gen op waarde te schatten en te helpen ontwik-
kelen. De samenleving vraagt niet alleen om taal
en rekenen, maar is voor het verbinden van de
economische, sociale en ecologische uitdaging
uiteindelijk misschien wel meer gebaat bij crea-
tieve geesten, die in staat zijn tot samenwerken
en geleerd hebben vanuit hun eigen emoties het
maatschappelijk belang een plek te geven in hun
doen en denken. Een rijk leven biedt naast
bestaanszekerheid en gelijkwaardigheid ook het
realiseren van vrijheid, het verwerven van belan-
geloze kennis en het scheppen van schoonheid.” 
Toelichting: Deze passages uit het rapport van
de commissie Melkert ontbreken ten onrechte in
de resolutie. 
PREADVIES: AFWIJZEN
We focussen hier op de rol van de planbureaus,
niet op de besluitvorming in de Eurogroep.
Daarnaast kiezen we bewust voor een beknopte
resolutie. 

Duurzaam evenwicht kan niet worden gevonden als we ons tot

onze eigen omgeving beperken.



Zelfs de grote Europese Unie vertegenwoordigt slechts een

beperkt deel van de wereldbevolking. In de strijd voor rechtvaar-

digheid hier in de crisisbestrijding is het bevorderen van recht-

vaardigheid daar waar diepe armoede en schrijnende discrimina-

tie hardnekkig zijn blijven bestaan, teveel in de knel gekomen.

Investeringen hier zijn ook dringend noodzakelijk voor het bevor-

deren van groei en werkgelegenheid die de verworpenen in de

wereld om ons heen een kans bieden om deel te hebben aan wel-

vaart en gezonde arbeids- en leefomstandigheden. Een veel beter

mondiaal gecoördineerde inspanning is daarvoor nodig. 

Amendementen

81. FMS Landelijk (contactpersoon: Berkvens,
Arjen, A.) 
Ridderkerk, Buitenland Commissie, Dordrecht
Wijzigen: Duurzaam evenwicht kan niet worden
gevonden als we ons tot onze eigen omgeving
beperken. In de strijd voor rechtvaardigheid in
de crisisbestrijding hier is het bevorderen van
rechtvaardigheid en internationale solidariteit –
daar waar sprake is van ongelijke verdeling,
armoede en discriminatie- teveel in de knel
gekomen. Europa mag geen fort worden. Ook
de wanhopige mensen, die in gammele bootjes,
uitgebuit door mensensmokkelaars, de over-
tocht naar een beter bestaan aanvaarden, ver-
dienen een betere toekomst.
Eerlijke politiek, zowel in Nederland als in de
Europese Unie, is dan ook onze opdracht. Beleid
en investeringen moeten gericht zijn op het
bevorderen van kansen, waardoor groei, werkge-
legenheid en gezonde arbeids- en leefomstan-
digheden ook in minder bevoorrechtte gebieden
en regio’s van de wereld gecreëerd kunnen wor-
den. We denken hierbij aan eerlijke belastingpo-
litiek, een grondstoffenbeleid dat recht doet aan
ontwikkelingslanden, handel in producten die
onder goede werkomstandigheden zijn gemaakt
en een klimaatakkoord waar ook aan de belan-
gen van ontwikkelingslanden recht wordt
gedaan. 
Toelichting: Internationale solidariteit bestaat er
ook uit dat we zowel in Nederland als in de
Europese Unie als geheel eerlijke politiek bedrij-
ven, waardoor ongelijkheid tussen mensen,
regio's en landen bestreden kan worden. Alleen
dan kan er sprake zijn van een duurzaam even-
wicht en eerlijke kansen voor iedereen. 
PREADVIES: OVERNEMEN

We pleiten daarom voor de oprichting van een Global Economic

and Social Coordination Council die preventief beleid ontwikkelt

ter voorkoming van een volgende crisis en die richting geeft aan

onze agenda van duurzame groei. Deze Raad dient tevens de

opvolging van de Millennium Development Goals in een post-

2015 ontwikkelingsagenda en een Universeel Sociaal Contract
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vast te leggen met als hoofddoel de groei van inkomens- en ver-

mogensongelijkheid in zowel rijke als arme landen terug te drin-

gen. 

Amendementen

82. Haarlem (contactpersoon: Kemps, Adri, A.) 
Buitenland Commissie, Ridderkerk, FMS
Landelijk, Dordrecht, Zutphen 
Wijzigen: Op het einde van Baken 5 de onder-
staande alinea toevoegen over internationale
solidariteit:
"Een vizier gericht op de lange termijn vereist
naleving van internationale solidariteit als een
kernwaarde van de sociaal democratie. Daarbij
dient de PvdA te bevorderen dat iedereen gelij-
ke kansen heeft op eerlijk werk en toegang tot
basisvoorzieningen als voedsel, gezondheids-
zorg, onderwijs, huisvesting en veiligheid. Om bij
te dragen aan een eerlijke economie voor alle
mensen in de wereld bepleit de PvdA naleving
van de internationale afspraak om 0,7% van het
BNP te besteden aan Internationale
Samenwerking (ODA) en gaat zodra er sprake is
van een begrotingsevenwicht, terug naar 0,8%
(ODA)." 
Toelichting: Internationale Solidariteit is een van
de fundamentele waarden in de sociaal-demo-
cratie. 
Voor deze waarde heeft de PvdA zich van ouds-
her ingezet. In een rapport en oproep om de
bakens te verzetten om een lange termijn ant-
woord te bieden aan de structurele oorzaken
van de crisis dient de internationale solidariteit
verankerd te blijven. Een duurzame en toe-
komstbestendige samenleving vergt meer dan
begrotings- en werkgelegenheidsafspraken bin-
nen in de EU. Hiervoor is ook wereldwijd denken
en handelen nodig, gericht op een eerlijke ver-
deling van kennis, macht en eerlijk werk. In een
toekomst die van en voor iedereen is, dient de
PvdA te blijven streven naar de naleving van de
internationale afspraken voor ontwikkelingssa-
menwerking. 
PREADVIES: AFWIJZEN
De resolutie dient een langere houdbaarheid te
hebben dan deze Kabinetsperiode. Op het
Congres is de terugkeer naar de 0,8% ODA bij
begrotingsevenwicht eerder al vastgesteld, die
hoeft hier dus niet toegevoegd. Daar staan we
pal voor.

83. FMS Landelijk (contactpersoon: Berkvens,
Arjen, A.) 
Ridderkerk, Buitenland Commissie, Dordrecht
Wijzigen: Om ongelijkheid te kunnen bestrijden
op alle niveaus, pleiten we daarnaast voor de
oprichting van een Global Economic and Social



Coordination Council die preventief beleid ont-
wikkelt ter voorkoming van een volgende crisis
en die richting geeft aan onze agenda van duur-
zame groei. 
Toelichting: Deze zin volgt logischerwijs op de
tekst van het vorige amendement van de FMS. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het vorige amendement wordt afgewezen en de
toevoeging betreft de oorspronkelijke tekst.

84. Velsen (contactpersoon: Wille, Norbert, N.) 
Den Bosch 
Schrappen: in de zin:
Deze Raad dient tevens de opvolging van de
Millennium Development Goals in een post-2015
ontwikkelingsagenda en een Universeel Sociaal
Contract vast te leggen met als hoofddoel de
groei van inkomens- en vermogensongelijkheid
in zowel rijke als arme landen terug te dringen.
Schrappen: "de groei van" 
Toelichting: Hoofddoel zou volgens ons moeten
zijn om niet slechts de groei van de ongelijkheid
terug te dringen maar de ongelijkheid zelf.
PREADVIES: OVERNEMEN

Stap voor stap de wereld veranderen. Dat vergt een Partij van de

Arbeid die een helder sociaaldemocratisch alternatief presenteert,

en alles “Van Waarde” zwaar laat wegen in de politieke beslissin-

gen van alledag, en waar nodig strakke rode lijnen trekt. Dat is een

partij die: 

Amendementen

85. Amsterdam West (contactpersoon: Elings,
Margreet, G.M.) 
Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Zuid,
Amsterdam Noord, Amsterdam Centrum
Wijzigen: Eerste zin wijzigen in: "De Partij van
de Arbeid presenteert een helder, sociaaldemo-
cratisch alternatief, dat alles "Van Waarde"
zwaar laat wegen in de politieke beslissingen
van alledag en, waar nodig, strakke rode lijnen
trekt. Dat is een partij die: 
Toelichting: Het is onverstandig op te schrijven
dat de PvdA de wereld kan veranderen. Dat lokt
alleen maar nutteloze discussie uit in tijd die we
beter kunnen gebruiken. Het is ook erg arrogant. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het is precies daartoe dat de sociaaldemocratie
is opgericht.

Staat voor haar overtuiging

Een goed leven voor iedereen. Dat is wat wij willen. Want een

goed leven mag niet het geluk van enkelen zijn, maar is een recht

voor allen. Vanuit die overtuiging komen wij in de benen als men-

sen onrecht wordt aangedaan. De sociaal democratie neemt geen
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genoegen met ‘de wereld zoals die nu eenmaal is. We willen haar

veranderen. Twee zekerheden zijn wat ons betreft onlosmakelijk

verbonden met dat goede leven voor iedereen. Allereerst is dat de

zekerheid dat we elkaar allemaal de kans geven om het beste uit

onszelf te halen door een fijne school voor ieder kind en de kans

op goed en eerlijk werk voor jong en oud. Ten tweede is dat de

zekerheid dat we er voor elkaar zijn als dat nodig is. Door te zor-

gen voor elkaar en ons te bekommeren om hen die het minder

gaat. We verzetten ons daarom met kracht tegen hebzucht en ego-

ïsme en het buitensluiten van mensen. Dat zijn de tegenstanders

van onze beweging. Onze bondgenoten zijn welwillende mensen

die het goede voorbeeld geven. Hen steunen we door dik en dun.

En als onze politieke mogelijkheden ontoereikend zijn om dit

alles te bewerkstelligen, ook dan stoppen we niet. Dan kijken we

waar we als beweging zelf het verschil kunnen maken. 

Durft te confronteren met de tijdgeest…

Onze politiek is een vooruitstrevende, die nieuwe ideeën omarmt

als deze onze idealen dichterbij brengen. We gaan ook de confron-

tatie aan met de tijdgeest als dat naar onze overtuiging nodig is in

het belang van een goed leven voor iedereen. In deze tijd -waarin

méér globalisering, méér flexibiliteit en méér markt als panacee

gepresenteerd wordt en anderen teruggrijpen op oude recepten- is

het zaak koers te houden op het eigen kompas. Ook als dat soms

indruist tegen de heersende opvattingen. Want als de crisis iets

bewezen heeft is het wel dat de wensdroom van velen dat de

bomen eeuwig tot de hemel konden groeien op onjuiste aanna-

mes berust was. En ook kan een politiek die bijvoorbeeld zorg

zeker wil stellen door deze in de buurt te organiseren soms reke-

nen op electorale weerstand. Omdat verandering vaak (tijdelijke)

onzekerheid met zich meebrengt over de toekomst. Juist dan is

een politiek van gezond verstand geboden om idealen om te zet-

ten in de werkelijkheid. 

Amendementen

86. Hellevoetsluis (contactpersoon: Dankaart, Daan,
D.) 
Nissewaard, Brielle, Borger-Odoorn 
Wijzigen: Na ‘om idealen om te zetten in de
werkelijkheid’ toevoegen ‘waarbij permanent de
gevolgen van nieuwe ontwikkelingen getoetst
worden, en bijgestuurd wordt in geval van soci-
aal ongewenste effecten’. 
Toelichting: Grote veranderingen zijn soms nodi-
ge, maar kunnen onverwachte risico's verbergen.
Dat moet niet leiden tot een angst om te veran-
deren, maar wel tot een beleid waarin risico's
met open vizier onderkend worden, en er her-
stelmogelijkheden worden ingecalculeerd. 
PREADVIES: AFWIJZEN
We zijn het eens met de indiener maar deze pas-
sage gaat daar niet over maar over de noodzaak
om soms tegen de heersende opvattingen in
standvastig te blijven.



87. Leiden (contactpersoon: Rest, A.L.M.) 
Wijzigen: 'panacee' Wijzigen in 'wondermiddel' 
PREADVIES: OVERNEMEN

Bedrijft politiek met een opgeheven hoofd… 

We leven in een wereld die in hoog tempo verandert. We bouwen

aan een samenleving waarin oude zekerheden dankzij onze inzet

een nieuwe en toekomstbestendige vorm krijgen. De veranderin-

gen zijn groot en gaan snel. Ze worden genomen in een tijdsge-

wricht waarin het vertrouwen in overheid en politiek onder druk

staat. Te lang heeft onder deze omstandigheden een deel van de

politiek het hoofd laten hangen onder de niet aflatende stroom

van ontevredenheid van enkelen, aangevoerd door populistische

politici zonder oplossingen. Die tijd is wat ons betreft voorbij. Wij

bedrijven politiek met een opgeheven hoofd. Altijd in dialoog.

Omdat we een partij zijn die altijd zal blijven luisteren naar de

zorgen van wie dan ook. Maar we zijn ook een partij die met een

optimistisch gemoed durft te overtuigen en waar nodig te con-

fronteren. Omdat we een partij zijn die trots is op haar wortels en

overtuigd is van haar missie. Wij kunnen de wereld veranderen. 

Amendementen

88. Amsterdam West (contactpersoon: Elings,
Margreet, G.M.) 
Amsterdam Noord, Amsterdam Centrum 
Schrappen:
Wij kunnen de wereld veranderen. 
Toelichting: De voorlaatste zin laat niets aan dui-
delijkheid te wensen over. Juist omdat we trots
zijn op onze basis van democratie, respect en
solidariteit mag deze laatste zin dat niet versto-
ren. "Wij kunnen de wereld veranderen" werpt
een psychologische, wellicht bedreigende drem-
pel op voor alle andersdenkende mensen. Dat is
het laatste wat je wilt als je samen met anderen
oplossingen zoekt, zoals sociaal democraten
doen. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Zie toelichting preadvies amendement 85.

89. Utrecht (contactpersoon: Groenenberg, Maurits,
M.) 
Wijzigen: De PvdA is onderdeel van een interna-
tionale wereldwijde beweging van democrati-
sche socialistische en sociaal democratische par-
tijen en zoekt de samenwerking met deze partij-
en. Tevens streeft de PvdA ernaar om in samen-
werking met deze andere partijen steun te
geven aan oppositiebewegingen in nieuwe lan-
den waar behoefte is aan advies over en hulp bij
het vormen van democratische partijen en het in
goede banen leiden van de democratisering. 
Toelichting: te denken valt aan een stichting die
de vorming van sociaal democratische partijen
bevordert in landen waar nu dictatuur, theocra-
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tie of anarchie heerst. Zoals de Alfred Moser
stichting indertijd veel heeft betekend voor lan-
den in Oost Europa bij het opzetten van nieuwe
partijen en het vorm geven van democratisering,
zo zouden we ook democratische krachten kun-
nen ondersteunen in het Midden Oosten of
Afrika.
PREADVIES: AFWIJZEN
Sympathiek, maar hoort hier niet thuis. En dat
doen we ook al via o.a. de FMS. Progressive
Alliance, SI en SD-fractie.



Woord vooraf (niet amendeerbaar)
Op het partijcongres van 2012 werd de resolutie Nieuwe Wegen

aangenomen. Deze resolutie gaat over het functioneren van de

publieke sector. Bij een andere visie op de publieke sector hoort

ook een andere politieke stijl en een andere opvatting over de taak

van de politiek. Om die nieuwe vorm van politiek uit te werken en

zo te breken met het gevoel van machteloosheid van politici en

burgers, besloot het Partijbestuur de commissie Einde aan de

machteloze politiek in te stellen. 

Begin 2013 is Jan Hamming tot voorzitter gekozen. De commis-

sie bestaat verder uit: Martijn van Dam, Mary Fiers, Femke van

Drooge, Jaap Kuin, Bert Otten en Monique Wijlhuizen (secreta-

ris). Verder is Jacqueline Kalk, namens het Centrum voor Lokaal

Bestuur bij veel gesprekken geweest en heeft Pieter Hilhorst mee-

gedacht. 

De opdracht aan de commissie is: Hoe kan er een eind worden

gemaakt aan het machteloze gevoel? Hoe zorgen we voor meer

zeggenschap van burgers, voor een gevoel van mede-eigenaar-

schap? Hoe zorgen we ervoor dat instituties (weer) dienstbaar zijn

aan de mensen die erop zijn aangewezen, opdat zij het heft in

eigen hand kunnen nemen? In het rapport Politiek van waarde

worden twee conclusies getrokken:

1. De waarden moeten leidend zijn in het politieke handelen,

anders zijn ze waardeloos

2. De middelen die worden ingezet om de idealen te verwezenlij-

ken moeten passen bij de idealen

Uit deze uitgangspunten volgen tot slot acht opdrachten aan de

partij. Met het uitvoerbaar maken van deze opdrachten kan een

eind worden gemaakt aan het gevoel van machteloosheid, wordt

de zeggenschap van burgers vergroot en kan een nieuw bondge-

nootschap ontstaan tussen de sociale veerkracht van mensen en

publieke instellingen. 

Inleiding (amendeerbaar)

Tijdens een campagnebijeenkomst voor de presidentsverkiezin-

gen van Adlai Stevenson, die het opnam tegen Dwight

Eisenhower, riep een vrouw uit het publiek: “Ieder weldenkend

mens zal op u stemmen.” Waarop Stevenson antwoordde: “Dat is

niet genoeg. Ik heb een meerderheid nodig.” 

Deze anekdote wordt geciteerd in het prachtige boek ‘The Political

Brain’ van Drew Westen. Westen stelt dat linkse mensen vaak te

rationeel zijn en niet begrijpen dat emoties bepalend zijn voor de

politieke keuzes van kiezers. Hij roept links op om het emotione-

le appèl in de waarden te benadrukken. Dat kan ook makkelijk.

Een pleidooi voor een bestaansminimum is emotioneel. Het bete-

kent dat we willen dat iedereen voldoende inkomen heeft om een

bestaan op te bouwen, om een relatie te hebben, om een goede

vader of moeder te kunnen zijn voor de kinderen. Het streven
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naar Goed Werk is emotioneel. Het betekent dat mensen geen

nummer zijn op hun werk. Dat ze niet worden vernederd. Dat

niemand in de samenleving aan de kant wordt gezet. Het is een

pleidooi voor een samenleving waarin mensen waardering krijgen

voor hun vakmanschap. Verheffing is emotioneel. Het betekent

dat waar je ook woont, waar je ouders ook geboren zijn, je de kans

krijgt om het beste uit jezelf te halen. Wie is er tegen deze eerlij-

ke verdeling van hoop en dus van levenskansen? Binding is emo-

tioneel. Het betekent dat we geen samenleving willen waar het

ieder voor zich is. We willen een maatschappij waar mensen zich

geborgen weten. Een samenleving waar mensen elkaar niet als

vijanden of als concurrenten zien, maar als buren, collega’s en

vrienden. Een samenleving waar mensen sneller geneigd zijn om

iets voor een ander te doen, omdat ze weten dat zij ook op ande-

ren kunnen rekenen. Een appèl doen op de emotionele waarden

van links mag nooit een gemakkelijk gebaar zijn. Het vergt ook

dat deze waarden worden getoond in de praktijk. Dat vergt veel

van sociaal-democratische politici en van de Partij van de Arbeid.

In de klassieke verhouding tussen idealen en daden hebben men-

sen eerst een ideaal en vloeien daden daar uit voort, maar in de

praktijk is het vaak andersom. Mensen handelen eerst en door de

daad ontbolstert het ideaal. Het hart volgt de hand. Hoe meer

onze daden getuigen van idealisme, hoe robuuster ons idealisme

wordt. 

Voor sociaaldemocraten voelt het als een verlies wanneer 80% van

de Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Amsterdammers

niet gaan stemmen. Een even groot verlies is het gebrek aan ver-

trouwen van laagopgeleiden in het geloof dat de politiek nog iets

voor ze kan betekenen. Juist door niet alleen in campagnetijd,

maar de hele tijd door te laten zien wat je waard bent en dan niet

alleen in alle politieke lagen, maar ook in de buurt, op de werk-

vloer en binnen maatschappelijke organisaties, kunnen veel meer

mensen bij de politiek worden betrokken en door politici worden

geïnspireerd. Als dit de leidraad is voor sociaaldemocraten en voor

de Partij van de Arbeid dan zouden we in een variatie op de anek-

dote met Stevenson kunnen zeggen: alle mensen met een sociaal

gevoel zullen links stemmen. En kiezers met een sociaal gevoel

vormen, in tegenstelling tot misschien de weldenkende mensen,

wel een meerderheid. 

Amendementen

90. Hellevoetsluis (contactpersoon: Dankaart, Daan,
D.) 
Den Bosch, Brielle, Nissewaard, Borger-Odoorn 
Schrappen:
In de zin ‘... sociaal gevoel vormen, in tegenstel-
ling tot misschien de weldenkende mensen, wel

RAPPORT ‘POLITIEK VAN WAARDE’ 
AMENDEMENTEN EN PREADVIEZEN



een meerderheid.’ verwijderen ‘, in tegenstelling
tot de weldenkende mensen,’ 
Toelichting: Dit kan ook gelezen worden als ware
de meerderheid van de mensen niet welden-
kend. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
De woorden: ‘in tegenstelling tot misschien de
weldenkende mensen’ verwijst naar de quote
van Adlai Stevenson. Door ze eruit te halen ver-
breek je de koppeling. 

Er bestaat zoals de SPD dat noemt een Solidarische Mehrheit, een

solidaire meerderheid. Maar het mobiliseren van die solidaire

meerderheid gaat niet vanzelf. Daarvoor moet aan twee voorwaar-

den worden voldaan. 

1. De waarden moeten leidend zijn anders zijn ze waardeloos

2. De middelen die worden ingezet om de idealen te verwezen-

lijken moeten passen bij de idealen 

1. De waarden moeten leidend zijn anders zijn ze waardeloos

De afgelopen tijd is het aantal mensen dat in ‘onzekere’ banen

werkt alleen maar toegenomen. Thuiszorgmedewerkers zijn voor

de keuze gesteld om ontslag te nemen of een kwart van hun inko-

men in te leveren. Dat was een direct gevolg van aanbestedingen

waarin alleen maar naar de prijs werd gekeken. De mooie woor-

den over bestaanszekerheid en goed werk zullen voor hen hol

klinken. Het aantal mensen dat een baan krijgt met een vast con-

tract is drastisch gedaald. Jongeren springen van klus naar klus.

Steeds meer mensen werken als zzp’er en hebben geen vangnet

als ze door ziekte worden gedwongen hun werkzaamheden (tijde-

lijk) neer te leggen. De arbeidsmarkt flexibiliseert in hoog tempo.

Wat betekent het ideaal van bestaanszekerheid voor iedereen als

mensen vanwege de kosten (verhoging van het eigen risico)

ervoor kiezen om medische behandelingen niet te ondergaan? Als

het moeilijk is om je gelijk te halen bij de rechter omdat de toe-

gang tot het recht steeds meer wordt afgesloten? 

Amendementen

91. Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts,
Menno, M.J.W.) 
Wijzigen: Na afgesloten ?: Als ons ideaal "een
bestaanszekerheid voor iedereen" geen holle
frase zal zijn, dan is bv. aan een progressieve bij-
drage naar financiële draagkracht voor wat
betreft de eigen risico zorgverzekering en de
griffiekosten rechtbank, niet uit te sluiten willen
we het tegelijkertijd betaalbaar houden. 
Toelichting: Spreekt voor zich 
PREADVIES: AFWIJZEN 
De vragen over eigen risico en toegang tot het
recht worden al gesteld. Het is onnodig daar
nog meer aan toe te voegen. Dit deel van het
rapport gaat bovendien over de wijze waarop
we politiek bedrijven, niet over een concrete
vertaling in onze 'Haagse' politieke agenda. In
dit deel wordt juist betoogd dat we de waarden
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centraal moeten stellen, niet de concrete maat-
regelen. De voorgestelde tekst past hier niet bij
omdat deze juist concrete maatregelen centraal
stelt.

De waarden beloven een mate van sociale bescherming, maar in

de praktijk staat die sociale bescherming onder druk. Dat gebeurt

deels omdat er geen antwoord bestaat op nieuwe sociale risico’s

(zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt) en deels omdat de

sociale bescherming wordt verminderd om de collectieve regelin-

gen betaalbaar te houden. Het effect is dat de waarden beloven dat

iedereen zich geborgen voelt, maar dat in de praktijk vooral de

lager opgeleiden, de globaliseringsverliezers, het gevoel hebben er

alleen voor te staan. De winnaars van de globalisering hebben ook

het idee dat ze er alleen voor staan, maar hebben het volste ver-

trouwen dat ze het lot in eigen hand hebben. Hun zelfvertrouwen

leidt tot een afname van solidariteit als ze die eigen strijdbaarheid

als norm opleggen aan anderen. Sociaaldemocraten moeten de

flexibilisering op de arbeidsmarkt niet beschouwen als een

natuurkracht waar niks aan kan worden gedaan. Lodewijk

Asscher legt zich terecht niet neer bij de toenemende flexibilise-

ring van de arbeidsmarkt. Als we niks doen is in 2020 één op de

drie banen een flexbaan of werk voor zelfstandige professionals.

Dat is de reden waarom Lodewijk Asscher zich tegen wegwerpar-

beid keert. Hij wil dat zelfstandigen ook een pensioen kunnen

opbouwen en een huis kunnen kopen. Namens de PvdA laat hij

zich niet leiden door de praktijk of de status quo, maar door het

ideaal van bestaanszekerheid. 

Opdracht 1: maak de waarden leidend voor het politieke handelen 

Begin het verhaal altijd met het waarom, niet met het hoe. 

Compromissen horen bij de politiek. Wie geen compromis wil

sluiten, veroordeelt zich met zijn eigen gelijk tot de marge. Maar

het sluiten van compromissen moet altijd gepaard gaan met zicht

op onze belangrijkste waarden. De PvdA is een vooruitgangspar-

tij. De partij streeft naar een eerlijker samenleving. Een samenle-

ving waarin de waarden bestaanszekerheid, goed werk en een eer-

lijke verdeling van hoop en levenskansen zijn verankerd. Een

samenleving waarin het niet ieder voor zich is, maar waarin men-

sen zich geborgen weten. Dat betekent dat de partij zijn stelling-

names altijd moet kunnen verdedigen in termen van die waarden.

De politiek van kleine marges moet altijd gepaard gaan met een

politiek van grote idealen. Anders raakt het idealisme bedolven

onder de compromissen. Anders is ook nooit duidelijk welke

compromissen niet meer te verzoenen zijn met dat idealisme.

Amendementen

92. Leiden (contactpersoon: Rest, A.L.M.) 
Dronten, Borger-Odoorn 
Schrappen: Uit voorbeeld: 'Tegelijkertijd garan-
deren we met het sociale leenstelsel de toegan-
kelijkheid van het onderwijs.' 
Toelichting: Uit onderzoek blijkt juist dat de toe-
gankelijkheid van het onderwijs wordt bemoei-
lijkt door het leenstelsel. 



PREADVIES: AFWIJZEN 
Eén van de redenen om het leenstelsel in te voe-
ren is nou juist de toegankelijkheid van het
onderwijs waarborgen. 

Voorbeeld: Sociaal Leenstelsel

Ons ideaal is een eerlijke verdeling van hoop en levenskansen.

Onderwijs is de koninklijke manier om levenskansen te vergro-

ten. Wij willen daarom het beste onderwijs. En daarom steken we

liever geld in het verbeteren van het onderwijs dan in de inko-

mensondersteuning van studenten. Tegelijkertijd garanderen we

met het sociale leenstelsel de toegankelijkheid van het onderwijs. 

Amendementen

93. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Borger-Odoorn
Wijzigen: 1. Het voorbeeld bij opdracht 1 (maak
de waarden leidend voor het politiek handelen)
op p. 26 vervangen door: “Voorbeeld onderwijs. 
Ons ideaal is een eerlijke verdeling van hoop en
levenskansen. Onderwijs is de koninklijke manier
om levenskansen te vergroten. Wij willen daar-
om de sociale doorstroming zoveel mogelijk
maximaliseren door de selectieleeftijd zo lang
mogelijk uit te stellen, kinderen uit kansarme
groepen extra ondersteunen, stapeling van stu-
dies (MBO-HBO-WO) makkelijker maken, zoveel
mogelijk jongeren een startkwalificatie geven,
school- en studie-uitval minimaliseren en geen
financiële drempels voor lage en lagere midden-
inkomens voor deelname aan het onderwijs
opwerpen.” 
Toelichting: Het voorbeeld van het sociaal leen-
stelsel vinden wij een waardeloos voorbeeld. Dit
is geen waarde gedreven maar opportunistische
politiek – sinds wanneer zijn hoge private schul-
den om te kunnen studeren, die voor een groot
deel na afloop van de terugbetalingsperiode als-
nog voor rekening van de generatie van belas-
tingbetalers over decennia na ons komen, een
waarde voor de PvdA? Bovendien zijn de
opbrengsten zo gering en zo op termijn dat dit
deze effecten echt niet waard is. Het ware beter
een minder controversieel voorbeeld op te
nemen, zoals het amendement doet. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Wij zijn voorstander van het leenstelsel dat op
eerlijke wijze een bijdrage vraagt voor de kosten
van een studie en tevens extra investeringen in
de kwaliteit van het onderwijs mogelijk maakt.
Om die reden was dit ook onderdeel van het
door ons Congres aangenomen verkiezingspro-
gramma.
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Opdracht 2: ga de ideeënstrijd aan en wees waakzaam voor ave-

rechtse effecten

In veel publieke discussies is een neoliberale filosofie dominant.

Het hameren op eigen verantwoordelijkheid wordt gebruikt om

solidariteit te reduceren tot een privé-zaak: “Als jij zo nodig solidair

wil zijn, doe dat dan met je eigen geld en dwing mij niet om mee

te betalen.” De mogelijkheid om samen te bepalen in wat voor

samenleving we wonen wordt zo stelselmatig ondermijnd.

Sociaaldemocraten moeten zich stelselmatig keren tegen deze pri-

vatisering van mazzel en pech. Het is een fundamentele ideeën-

strijd die sociaaldemocraten niet defensief, maar offensief moeten

voeren. Samenlevingen met een grotere ongelijkheid scoren op

vrijwel alle indicatoren van sociaal welzijn slechter dan meer egali-

taire samenlevingen. Mensen leven korter, de kindersterfte is

hoger, de criminaliteit is hoger, het sociale vertrouwen is lager en

ga zo maar door. Een solidaire samenleving is niet alleen voor

mensen met een kwetsbare maatschappelijke positie aantrekkelijk,

maar voor iedereen. Bij deze ideeënstrijd dienen sociaaldemocra-

ten de averechtse effecten van beleid scherp in het oog te houden.

De aanval op linkse idealen richt zich immers vaak niet op het ide-

aal zelf, maar op de mogelijk aanwezige averechtse effecten ervan.

Zo is er een economisch verhaal dat zegt dat sociale bescherming

ten koste gaat van economische groei. Het leidt uiteindelijk tot een

verdeling van de armoede. Het leidt tot minder banen en daarmee

tot meer armoede. Er is een sociaal-psychologisch verhaal dat zegt

dat succes de eigen verdienste is en falen de eigen schuld. Sociale

bescherming nodigt uit tot een slachtoffercultuur. Het sluit men-

sen op in afhankelijkheid. Er is een sociologisch verhaal dat stelt

dat het streven naar binding juist heeft geleid tot uitsluiting van

andere groepen. Van dit sociologische verhaal zijn verschillende

varianten. Eén variant gaat over insiders en outsiders op de

arbeidsmarkt. Een ander verhaal gaat over onderwijs. Door alle

aandacht voor zwakke leerlingen, is er geen plek meer voor excel-

lente leerlingen. Een andere variant gaat over de multiculturele

samenleving. Door te buigen voor nieuwkomers is er juist segrega-

tie ontstaan. Door het knuffelen van allochtonen, voelen autochto-

nen zich achtergesteld. Er is neerwaartse jaloezie ontstaan. 

Amendementen

94. Leiden (contactpersoon: Rest, A.L.M.) 
Schrappen: Bij deze ideeënstrijd dienen sociaal-
democraten de averechtse effecten van beleid
scherp in het oog te houden. De aanval op linkse
idealen richt zich immers vaak niet op het ideaal
zelf, maar op de mogelijk aanwezige averechtse
effecten ervan. Zo is er een economisch verhaal
dat zegt dat sociale bescherming ten koste gaat
van economische groei. Het leidt uiteindelijk tot
een verdeling van de armoede. Het leidt tot min-
der banen en daarmee tot meer armoede. Er is
een sociaal-psychologisch verhaal dat zegt dat
succes de eigen verdienste is en falen de eigen
schuld. Sociale bescherming nodigt uit tot een
slachtoffercultuur. Het sluit mensen op in afhan-
kelijkheid. Er is een sociologisch verhaal dat stelt
dat het streven naar binding juist heeft geleid
tot uitsluiting van andere groepen. Van dit soci-



ologische verhaal zijn verschillende varianten.
Eén variant gaat over insiders en outsiders op
de arbeidsmarkt. Een ander verhaal gaat over
onderwijs. Door alle aandacht voor zwakke leer-
lingen, is er geen plek meer voor excellente leer-
lingen. Een andere variant gaat over de multicul-
turele samenleving. Door te buigen voor nieuw-
komers is er juist segregatie ontstaan. Door het
knuffelen van allochtonen, voelen autochtonen
zich achtergesteld. Er is neerwaartse jaloezie
ontstaan. 
Toelichting: Waar dient deze alinea toe? Kan dit
niet positiever/constructiever worden verteld? 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Deze alinea laat juist zien dat, hoe goed bedoeld
ook, beleid in de praktijk tot averechtse effecten
kan leiden. Juist sociaaldemocraten moeten
daar oog voor hebben en waar nodig het beleid
aanpassen. Verder is het alleen maar goed om
transparant te zijn als er sprake is van averecht-
se effecten. 

Vroeger waren mensen jaloers op mensen die het beter hadden, nu

zijn ze jaloers op mensen die het slechter hebben maar die, in hun

ogen, teveel worden verwend. Sociaaldemocraten moeten deze kri-

tiek niet uit de weg gaan, maar er hun voordeel mee doen. Waar

averechtse effecten kunnen worden verminderd moet dat gebeu-

ren, maar het bestaan van een averechts effect is geen reden om het

ideaal op te geven. Er gebeuren ongelukken op de weg, maar dat is

geen reden om alle snelwegen te sluiten. Het is wel een aansporing

om alles op alles te zetten het aantal ongelukken terug te dringen. 

Voorbeeld: Gedoogbeleid 

Een averechts effect van het huidige gedoogbeleid is een omvang-

rijke hennepindustrie die via de achterdeur levert aan de coffees-

hops. Deze constructie veroorzaakt heel veel maatschappelijke

ellende. Van mensen die uit geldgebrek gaan kweken, tot afreke-

ningen in het milieu. Van brandschade en wateroverlast tot inti-

midatie van politici en rechters die optreden tegen deze crimine-

len. Deze drugscriminaliteit werkt ook ondermijnend voor jonge-

ren die met leren en hard werken hogerop willen komen. Waarom

je best doen als anderen makkelijk geld verdienen? Politici mogen

niet wegkijken van deze misstanden en zich wijs laten maken dat

deze fenomenen nou eenmaal horen bij het gedoogbeleid. 

Gelijke kansen voor iedereen vraagt om een zero tolerance beleid

op het moment dat de grenzen worden overschreden, alleen dan

kan het ideaal van gelijke kansen, het ideaal van de rechtstaat waar

worden gemaakt. Ondermijning en ontwrichting van de recht-

staat betekent een ondermijning van dit ideaal. 

Voorbeeld: sociale zekerheid 

Begin dit jaar dreigde een grote thuiszorginstelling uit Eindhoven

(Zuidzorg) mensen te moeten ontslaan vanwege de korting op het

WMO budget. In reactie hierop nodigde de wethouder alle 21

thuiszorgaanbieders uit voor een gesprek en dat resulteerde in de

afspraak om de korting op het budget in de pas te laten lopen met

het natuurlijke verloop. Op die manier kon voorkomen worden

dat 400 medewerkers gedwongen werden tot ontslag. 
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Opdracht 3: reken af met machteloosheid van eigen makelij

Deze korte beschouwing laat zien dat voor het binden van de soli-

daire meerheid meer nodig is dan het formuleren van waarden.

Het vergt een scherp oog voor waar die waarden geschonden wor-

den, welke instrumenten ingezet worden om die waarden vorm te

geven en welke verhalen de relevantie van die waarden onderuit-

halen. Het gaat om het omzetten van die waarden in een door

deze waarden gedreven politiek. Wie de waarden van bestaansze-

kerheid, goed werk, verheffing en binding als leidraad neemt kan

nooit de status quo accepteren. 

Een door waarden gedreven politiek moet allereerst afrekenen

met een machteloosheid van eigen makelij. Wanneer politici gelo-

ven dat ze ergens niet over gaan, of als ze geloven dat dingen nu

eenmaal zo gaan, of dat internationale ontwikkelingen ons geen

kans bieden het anders te doen, dan is er sprake van machteloos-

heid van eigen makelij. De afgelopen jaren is te lijdzaam toege-

zien hoe de arbeidsmarkt veranderde. Voor de mensen aan de

onderkant van de arbeidsmarkt heeft dat geleid tot werkloosheid

en tot wegwerpbanen. De machteloosheid van eigen makelij is

vooral vals omdat die uitholling van werk vaak het gevolg is van

politieke besluiten. De uitholling van het werk van thuiszorgme-

dewerkers is een direct gevolg van het type aanbestedingen waar-

voor gemeenten hebben gekozen. De ondermijning van de

beroepstrots van veel professionals in de publieke sector hangt

samen met de opkomst van het New Public Management. De

grote werkloosheid hangt samen met een belastingstelsel dat

arbeid zwaar belast en met een politieke keuze om de bestrijding

van werkloosheid volledig te richten op het re-integreren van

werklozen en niet op het scheppen van meer werk. 

Opdracht 4: buig niet voor de tijdgeest, buig de tijdgeest om 

De grootste veranderkracht in de samenleving schuilt in de kracht

van ideeën. Het zijn denkbeelden die bepalen wat we zien als

onveranderbaar en wat we zien als veranderbaar. In deze ideeën-

strijd stelt de PvdA zich teveel op als een tactische partij waarbij

de vraag wat is optimaal haalbaar gegeven de omstandigheden lei-

dend is. De PvdA moet zich ontwikkelen tot een strategische par-

tij. Het is zaak de omstandigheden niet te accepteren, maar te ver-

anderen. In een lange termijnperspectief is de kwaliteit van arbeid

een voorwaarde om langer te kunnen doorwerken. Sociale politiek

is dan ook economisch rendabele politiek. Maar dat vergt wel dat

we afrekenen met de huidige economische korte termijn fixatie.

Het organiseren van actieve solidariteit vraagt dat we afrekenen

met het neoliberale idee dat succes de eigen verdienste is en falen

de eigen schuld. En zo zijn er nog talloze andere voorbeelden te

geven van heersende ideeën die een sociale politiek bedreigen.

Zonder ideeënstrijd blijven de marges smaller dan ze kunnen

zijn. Realistische politiek is niet het accepteren van die smalle

marges, maar het oprekken van die marges. 

Amendementen

95. Velsen (contactpersoon: Wille, Norbert, N.) 
Wijzigen: invoegen na: Sociale politiek is dan
ook economisch rendabele politiek. Maar dat
vergt wel dat we afrekenen met de huidige eco-
nomische korte termijn fixatie, waarin aandeel-



houdersbelang het ondernemingsbeleid bepaalt. 
Toelichting: Dit is volgens ons de kern. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie onderstaand nieuw tekstvoorstel
Partijbestuur.

Nieuw tekstvoorstel Partijbestuur:
Toevoegen: Sociale politiek is dan ook econo-
misch rendabele politiek. Maar dat vergt wel dat
we afrekenen met de huidige economische korte
termijn fixatie, waarin ondermeer het aandeel-
houderbelang een te grote rol speelt. 
Toelichting: Aandeelhoudersbelang speelt zeker
een rol in de huidige economische korte termijn
fixatie, maar dat is niet het enige, er speelt meer. 

Voorbeeld: Someren Eind

De verzorgingshuizen uit het dorp waren verdwenen, waardoor

oudere inwoners die niet meer thuis konden blijven wonen, niet

langer in hun eigen vertrouwde omgeving oud konden worden.

Bewoners hebben toen het initiatief genomen tot een kleinschali-

ge woonvoorziening van 28 verpleeghuisplaatsen. Deze klein-

schalige woonvoorziening kan alleen bestaan door de actieve

steun van de dorpsbewoners en de lokale politiek. 

In Someren wordt zo op een kleine schaal de tijdgeest omgebo-

gen. Tegenover toenemend individualisme en schaalvergroting

binnen instellingen, hebben zij een kleinschaligheid en een nieu-

we gemeenschapszin tot stand gebracht. 

2. De middelen die worden ingezet om de idealen te verwezenlij-

ken moeten passen bij de idealen 

Als we de waarden van de sociaaldemocratie waar willen maken,

dan moeten de instellingen die deze waarden vormgeven ook

gedragen worden door burgers. Dat is nu niet het geval. De instel-

lingen van de verzorgingsstaat zijn verweesd. De mensen die erop

zijn aangewezen hebben het gevoel dat hen geen recht wordt

gedaan, terwijl veel mensen die er geen gebruik van maken,

menen dat de instellingen zich te ruimhartig opstellen. Huurders

hebben niet het idee dat de woningcorporatie van hen is.

Verzekerden hebben niet het gevoel dat de zorgverzekeraars voor

hen werken. Ouders die zich assertief opstellen worden door

scholen niet met open armen ontvangen, maar met vijandigheid. 

Amendementen

96. Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts,
Menno, M.J.W.) 
Wijzigen: Na werken: Dit gevoel wordt nog ver-
sterkt als bij wetgeving de macht van die zorg-
verzekeraars, die al zo groot is, ook nog dreigt
te worden versterkt door dat zij de mogelijkheid
krijgen de vrijheid in keuze van het ziekenhuis /
specialist voor de patiënt 'eenzijdig' te beper-
ken. 
Toelichting: Voorgenomen wijziging art 13 'vrije
artsen keuze'. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
De tekst hier gaat over de wijze waarop publieke
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instellingen invulling zijn gaan geven aan hun
publieke taken. Het gaat hier over de invloed
van gebruikers, over de wijze waarop de instel-
ling bestuurd wordt en over de kwaliteit van het
toezicht. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet over
wetgeving of de precieze regels die die publieke
taak vormgeven. Een tekst over artikel 13 van de
zorgverzekeringswet past hier dus helemaal niet
bij en haalt de kracht en betekenis van de tekst
onderuit. Los daarvan is de discussie over de
zorgverzekeringswet op het moment dat het
congres plaatsvindt achterhaald. De Tweede
Kamerfractie heeft al ingestemd met aanpassing
van het bewuste artikel in de
Zorgverzekeringswet, op moment van schrijven
is de wetswijziging in behandeling in de Eerste
Kamer. 

Op dit moment is een grote verandering van de verzorgingsstaat

gaande. In de Troonrede werd gezegd dat de verzorgingsstaat

plaats moet maken voor een participatiesamenleving. Passieve

solidariteit moet plaats maken voor actieve solidariteit. De Partij

van de Arbeid steunt het idee van actieve solidariteit, maar dan

wel tegen de achtergrond van het behoud van het idee van een ver-

zorgingsstaat. De invulling van deze enorme transformatie wordt

overgelaten aan de gemeenten. Na de decentralisatie van de jeugd-

zorg, de overheveling van taken uit de AWBZ, de invoering van de

Participatiewet en het passend onderwijs, zijn gemeenten immers

verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de sociale sector. In

gemeenten zal strijd worden gevoerd over de vraag wat voor soci-

ale sector er op gemeentelijk niveau komt. Als het beheersen van

de kosten voorop komt te staan is de kans groot dat de toegangs-

poorten tot instellingen alleen nog maar zwaarder worden

bewaakt. In dat geval komen burgers en publieke instellingen

alleen maar meer tegenover elkaar te staan. De uitdaging wordt

om de decentralisaties te gebruiken om een nieuw bondgenoot-

schap tot stand te brengen tussen de sociale veerkracht van men-

sen en de instellingen. Dus niet ‘zoek het zelf maar uit tot de nood

te hoog is en je terecht kan bij de noodhulp van de gemeente’. Het

gaat om een radicale verandering van perspectief. Een perspectief

waarbij de logica van de systeemwereld plaats maakt voor de logi-

ca van de leefwereld. Een perspectief waarbij mensen het gevoel

krijgen eigenaar te zijn van de instellingen die onze solidariteit

vorm geven. Zo kan een nieuwe actieve vorm van solidariteit ont-

staan. De verzorgingsstaat is een verzameling van instellingen die

zijn opgericht om de solidariteit tussen burgers te organiseren.

Het gaat hier om passieve solidariteit. Iedereen draagt via belas-

tingen en premies bij en via een anoniem bureaucratisch systeem

wordt vervolgens ondersteuning geboden. Voor de legitimiteit van

passieve solidariteit is het van belang dat alleen mensen die recht

hebben op een voorziening die voorziening krijgen. Misbruik

ondermijnt het hele systeem. Daarnaast is er een probleem met

de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. Dit heeft ertoe geleidt

dat er de afgelopen 30 jaar sprake is geweest van een permanente

hervorming van de verzorgingsstaat. Daarbij zijn twee ontwikke-

lingen te onderscheiden. De eerste is de opkomst van de bedrijfs-

matige overheid. Het streven is om overheidsinstellingen effectie-

ver en efficiënter te laten werken. Inspiratie wordt daarbij opge-



daan bij het bedrijfsleven. Het betekent dat overheidsinstellingen

verantwoording moeten afleggen voor de prestaties die ze hebben

behaald en dat er wordt gewerkt met key performance indicators.

Deze aanpak werkt het best als er afgebakende taken zijn waarvan

het resultaat makkelijk meetbaar is. Een nadeel van deze werkwij-

ze is dat elke instelling op zijn eigen doelstelling wordt afgere-

kend. De bedrijfsmatige overheid werkt zo een verkokerde over-

heid in de hand. Het effect is dat we zijn komen te leven in een

verknipte samenleving. Zoals een wijkmanager het ooit verwoord-

de: “Als een gezin problemen heeft, pakken we een schaar en

knippen de problemen in stukjes.” Eén instelling gaat over de

schulden, een ander over het schoolverzuim, een derde over de

verslavingsproblemen van de vader, een vierde over de overlast in

de buurt en een vijfde over de veiligheid van de kinderen. Toch

weet iedereen dat deze problemen samenhangen. Een tweede ont-

wikkeling is dat, om misbruik te voorkomen en de betaalbaarheid

op lange termijn te garanderen, de toegangspoort tot voorzienin-

gen beter wordt bewaakt. Zo heeft de decentralisatie van de bij-

stand geleid tot het invoeren van allerlei barrières voor de toegang

tot de bijstand. Vaak wordt een tegenprestatie verwacht. Een onbe-

doeld effect van deze strengere bewaking van de toegangspoort is

de entry-exit paradox: de reden waarom mensen zijn aangewezen

op een voorziening is precies de reden waarom mensen de toe-

gang tot de voorziening wordt geweigerd. Mensen die bij de

schuldhulpverlening aankloppen omdat ze niet met geld kunnen

omgaan, worden precies om die reden, omdat ze niet met geld

kunnen omgaan, er ook weer uitgegooid. Het effect van deze twee

ontwikkelingen is dat er een enorme kloof is ontstaan tussen de

systeemwereld van de overheidsbureaucratie en de leefwereld van

mensen. Mensen die zijn aangewezen op de voorzieningen van de

verzorgingsstaat voelen zich niet geholpen. De opdracht is om de

mensen die op de instellingen van de verzorgingsstaat zijn aange-

wezen zeggenschap te geven over de werkwijze van de instellin-

gen 

Amendementen

97. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht 
Wijzigen: aan het voorbeeld: “Dit is eigen kracht
zoals het bedoeld is. Een positieve prikkel in de
vorm van meer vrijheid en minder overheidsbe-
moeienis als alternatief voor het aanbod van
overheidswege beschikbaar is.” 
Toelichting: Bij de huidige decentralisaties zie je
te vaak negatieve prikkels om eigen kracht aan
te spreken: als er eigen kracht of steun uit de
omgeving beschikbaar is, dan krijgt men minder
overheidssteun. Dit prikkelt de burger niet om
zijn eigen kracht of van zijn omgeving te etale-
ren. Beter is na te denken over positieve prik-
kels, zoals meer vrijheid en minder regels, als
men gebruikt maakt van eigen kracht. Dan zal
vaak blijken dat het ook goedkoper is, zonder
dat dit als een bezuiniging wordt ervaren. 
PREADVIES: OVERNEMEN 
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Voorbeeld: de Jeugdwet 

In de Jeugdwet staat dat als de staat ingrijpt in een gezin, door

middel van een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing, het

gezin eerst de kans krijgt om een familiegroepsplan te maken.

Met familie, vrienden en buren kunnen ze zelf een plan maken

voor de veiligheid van de kinderen. De gemeenten hebben de taak

om zulke familiegroepsplannen te faciliteren. Zo kunnen burgers

het heft in eigen hand nemen en kan de kloof tussen systeem- en

leefwereld worden verkleind. 

Opdracht 5: realiseer een agenda van onderop

Wie de politieke agenda bepaalt, heeft al de helft van de politieke

strijd gewonnen. Op dit moment wordt de politieke agenda voor

een groot deel bepaald door de problemen in het staatsbeheer. Het

gaat om het begrotingstekort. Het gaat om de onbeheersbaarheid

van de zorguitgaven. Het gaat om het overhevelen van taken van

rijk en provincies naar gemeenten. De agenda wordt van bovenaf

bepaald en niet van onderop. Bovendien is er meer oog voor de

zorgen van de instituties, dan voor de zorgen van mensen. Deze

politieke agenda versterkt een vereenzelviging van de PvdA met

de staat. Politiek lijkt zo gereduceerd tot het verzinnen en aan de

man brengen van beleid. En als extra taak hoort daar misschien

ook nog goede scouting van bestuurders en het voeren van goede

verkiezingscampagnes bij. De veronderstelling van deze aanpak is

dat als het beleid goede resultaten heeft, de kiezer de partij zal

belonen. Deze strategie is om verschillende reden zeer armoedig

geworden. Als het beleid voortkomt uit een agenda van bovenaf en

niet van onderop, dan is het aan de man brengen van dat beleid

vooral het brengen van slecht nieuws. Het gaat dan bijvoorbeeld

om de gevolgen van de bezuinigingen. De PvdA is een partij die

ook in moeilijke tijden verantwoordelijkheid durft te dragen.

Daarbij horen lastige keuzes, maar als er geen agendavorming

van onderop is, dreigt de partij te worden gereduceerd tot die las-

tige keuzes. Het gaat er om, om naast het beheer van de staat, een

politieke agenda van onderop op te bouwen. Het moet niet alleen

gaan om de hypotheekrenteaftrek, maar vooral ook over de proble-

men van jongeren die vanwege flexibele contracten geen hypo-

theek kunnen krijgen. Het moet niet alleen gaan om controle op

woningcorporaties vanwege financieel wanbeheer, maar vooral

ook over betaalbaar wonen. Het moet niet alleen gaan om de

beheersing van de kosten in de zorg, maar vooral ook over men-

sen met een beperking die door de bureaucratie het heft niet in

eigen hand kunnen nemen. Het moet niet gaan over de toene-

mende kosten van de ouderenzorg, maar vooral ook over ouderen

die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, maar alleen de zorg

waarvoor ze een indicatie hebben weten te bemachtigen. Het

moet niet alleen gaan om het beperken van de kosten van de bij-

stand, maar vooral ook over de kansen van jongeren op werk. Het

moet niet alleen gaan om de participatiegraad en de betaalbaar-

heid van de AOW, maar vooral ook over mensen die van oproep-

contract naar flexbaan gaan. Om mensen die veroordeeld zijn tot

wegwerparbeid. Bij een partij die zijn agenda van onderop

opbouwt, hoort dat nooit wordt gezegd: daar gaan we niet over. 



Amendementen

98. Hellevoetsluis (contactpersoon: Dankaart, Daan,
D.) 
Brielle, Nissewaard 
Wijzigen: Na ‘... daar gaan we niet over.’ toevoe-
gen ‘En de key performance indicators die de
prestaties van de betrokken instellingen bewa-
ken, moeten gegrond zijn op deze agenda van
onderop.” 
Toelichting: Een pagina eerder lijkt te worden
gesteld dat key performance indicatoren een
slechte zaak zijn. Goed gekozen KPI’s kunnen
echter wel nuttig, soms zelfs noodzakelijk zijn
om goed beleid te voeren. 
PREDAVIES: OVERNEMEN 
Het werken met key performance is op zichzelf
niet slecht, mits ze gekoppeld zijn aan het idee
van een agenda van onderop. Ze verschaffen
o.a. helderheid over de doelstellingen van
publieke diensten. 

Een partij die haar agenda van onderop wil opbouwen moet zich

ook zo organiseren. Het betekent dat volksvertegenwoordigers

zich niet specialiseren in beleid, maar in het opbouwen van con-

tacten in de samenleving. Politiek begint bij het signaleren van

onrechtvaardigheden. Het betekent dat de partij een netwerkpar-

tij is die goede contacten heeft met verenigingen, met belangen-

organisaties, met bewonersinitiatieven. Zo wordt de antennefunc-

tie van de partij versterkt en kan de politieke agenda van onderop

worden bepaald. 

Amendementen

99. Amsterdam West (contactpersoon: Elings,
Margreet, G.M.) 
Den Bosch, Amsterdam Noord, Zutphen,
Ridderkerk, Amsterdam Centrum 
Schrappen:
Het betekent dat volksvertegenwoordigers zich
niet specialiseren in beleid, maar in het opbou-
wen van contacten in de samenleving. 
Toelichting: Het zich specialiseren in een bepaald
vak(gebied) sluit het opbouwen van contacten
in de samenleving niet uit. Hier wordt het gepre-
senteerd als tegenstrijdig, in werkelijkheid is dat
niet het geval. Bovendien is het opbouwen van
contacten voor de meeste volksvertegenwoordi-
gers nu al een belangrijk onderdeel van hun taak
en is specialisatie juist heel belangrijk om goed
onderbouwde besluiten te kunnen nemen. 
PREADVIES AFWIJZEN 
Zie onderstaand nieuw tekstvoorstel
Partijbestuur. 

Nieuw tekstvoorstel Partijbestuur:
Toevoegen: Het betekent dat volksvertegen-
woordigers zich niet alleen specialiseren in
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beleid, maar ook actief contacten opbouwen in
de samenleving.

100. Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts,
Menno, M.J.W.) 
Wijzigen: De zin: "Het betekent dat volksverte-
genwoordigers zich niet specialiseren in beleid,
maar in het opbouwen van contacten in de
samenleving " en vervangen door de zin: Het
betekent dat volksvertegenwoordigers zich pas
specialiseren in beleid nadat zij de hiervoor
benodigde contacten in de samenleving hebben
opgebouwd. 
Toelichting: Het uitgangspunt is een van onderaf
gedreven politiek en daarvoor zijn de contacten
in de samenleving een voorwaarde. Voor het
kunnen vormen van beleid is uiteraard specifieke
kennis ter zake een vereiste. Gezien de diversi-
teit aan onderwerpen over verschillende terrei-
nen, die aan bod kunnen komen is aan speciali-
satie dan ook niet te ontkomen echter dat mag
nooit zo ver gaan dat de onderlinge samenhang
der dingen uit het oog worden verloren. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Zie bovenstaand nieuw tekstvoorstel
Partijbestuur. 

Begin niet bij het beleid, maar bij de zorgen van mensen. Benoem

ook problemen waarvoor nog geen oplossing bekend is. Wees niet

bang voor morele stellingnames. 

Voorbeeld: Rotterdam: De buurt bestuurt

In Rotterdam is een experiment gestart om de buurt veel meer

invloed te geven op de inzet van de politie. Bewoners blijken ande-

re prioriteiten te hebben dan de politici. Ze vinden dat er minder

inzet moet gaan naar het bestrijden van de drugscriminaliteit en

meer naar het bestrijden van auto’s die te hard rijden, waardoor

het onveilig is voor hun kinderen. Meer naar overlast, waardoor

mensen zich onveilig voelen op straat. 

Opdracht 6: niet alleen beleid, maar ook directe acties 

Naast nieuw beleid maken en bestaand beleid analyseren op onge-

wenste effecten, moet de politieke gereedschapskist worden aan-

gevuld met initiatieven die zich niet richten op beleid. De PvdA

wil nadrukkelijk een beweging zijn. Dit biedt mogelijkheden om

de betekenis van de partij te versterken. De partij kan een mobili-

satie kanaal zijn voor directe maatschappelijke actie. Leden kun-

nen actief worden bij de Voorleesexpres of helpen bij het oprich-

ten van een broodfonds, waardoor zelfstandigen zich vrijwaren

voor inkomensverlies bij ziekte. Het kan ook gaan om acties die

gericht zijn op het beïnvloeden van het gedrag van bedrijven. 

Voorbeeld: snel en gericht actie ondernemen 

Een mooi voorbeeld hiervan is van een raadslid uit Groningen dat

zich druk maakte om een dreigend faillissement bij een druk-

werkbedrijf waar 15 mensen op straat dreigden te komen. Dit

drukwerkbedrijf was ooit onderdeel van de sociale werkvoorzie-

ning. De oorzaak voor het dreigend faillissement lag deels bij de

overheid. Door snel actie te ondernemen richting geldschieters,



gemeente en vakbonden kon voorkomen worden dat het bedrijf

de deur moest sluiten. Belangenbehartiging kan op vele manieren

vorm krijgen. 

De PvdA heeft zich de laatste jaren bij verkiezingen toegelegd op

het mobiliseren van kiezers via canvassen en huisbezoeken. Wil je

mensen duurzaam binden dan zul je echter meer moeten doen

dan alleen een mobilisatie gericht op verkiezingen. In Groot-

Brittannië is Labour daarom gestart met Movement for Change.

Het mobiliseren is niet gericht op de verkiezingen, maar op het

vergroten van de empowerment van mensen. De partij moet een

natuurlijke bondgenoot zijn van mensen die het heft in eigen

hand willen nemen. Sociaaldemocraten horen de bondgenoten te

zijn van schoonmakers die strijden voor een betere CAO. Van

thuiszorgmedewerkers die de dupe dreigen te worden van aanbe-

stedingsregelingen. Van huurders die een alternatief zoeken voor

de sloopplannen van een woningcorporatie. Van ZZP’ers die een

alternatief zoeken voor de dure arbeidsongeschiktheidsverzeke-

ringen. Van freelancers die geen hypotheek kunnen krijgen.

Steun burgers bij hun strijd om meer greep te krijgen op het

eigen leven. 

Voorbeeld: Veiligheid 

Als in een flat veel wordt ingebroken omdat bewoners niet zien

wie er aanbelt en mensen dus gemakkelijk binnenkomen en door

de flat kunnen zwerven, kan de partij de bewoners steunen bij

hun actie door te zorgen dat de corporatie investeert in een toe-

gangssysteem met camera’s. 

Niet elke maatschappijverandering loopt via de politiek.

Organiseer directe actie, dat levert vaak ook direct resultaat op. 

Voorbeeld: Betrokken partijleden

Stimuleer dat partijleden meedoen aan maatjesprojecten.

Hierdoor krijgen werkloze jongeren een maatje voor hun zoek-

tocht naar een baan. Stimuleer partijleden om voor te lezen in

gezinnen met een taalachterstand. Dit levert direct maatschappe-

lijke winst op en versterkt de antennefunctie van de partij.

Verbind partijleden die in een bedrijf werken, in de onderne-

mingsraad zitten of commissaris zijn aan elkaar en laat ze samen

een agenda opstellen voor de waardering van vakmanschap en de

versterking van medezeggenschap. 

Opdracht 7: versterk de werkvloerpartij en buurtpartij

Het maken van beleid is op zijn hoogst de helft van het werk: voor

een eerlijker samenleving is de uitvoering van dat beleid minstens

zo belangrijk. De decentralisatie van de jeugdzorg en de overheve-

ling van taken voor langdurige zorg naar gemeenten is daarvan

een goede illustratie. Na het door beide Kamers krijgen van die

wetten begint het echte werk pas. Wordt de belofte van de decen-

tralisatie, namelijk dat de zorg minder bureaucratisch is en dich-

terbij mensen wordt georganiseerd, waargemaakt? Om op die

vraag antwoord te geven, moet niet alleen naar het beleid worden

gekeken, maar vooral ook naar de uitvoering. Het vergt een

omslag van een beleidspartij naar een werkvloer- en buurtpartij.

Juist door het verzamelen van de verhalen van de mensen op de

werkvloer en uit de buurt kan alert worden gereageerd als er een

kloof dreigt te ontstaan tussen beleid en uitvoering. Dan kan

alarm worden geslagen als regels die met de beste bedoelingen

zijn ontstaan tot onwerkzame situaties leiden of onrechtvaardig

uitpakken. Op deze manier heeft de PvdA averechtse effecten van
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beleid snel in het vizier. De ombudsteams spelen hierin een cru-

ciale rol. De individuele belangenbehartiging helpt om patronen

in de publieke sector op het spoor te komen. Om de omslag van

beleidspartij naar werkvloer- en buurtpartij tot stand te brengen

moet veel beter gebruik worden gemaakt van de 50.000 leden van

de partij. Overal in de samenleving zitten leden van de Partij van

de Arbeid. Hun kennis en ervaring wordt nu veel te weinig

gebruikt, terwijl zij uit eigen ervaring weten waar regels averecht-

se effecten hebben, waar professionals slimme initiatieven nemen

om de samenleving eerlijker te maken en waar burgers zich ver-

enigen om het lot in eigen hand te nemen. Die kennis moet wor-

den gebruikt. Juist ook in beleidsdiscussies. Het mag niet zo zijn

dat er in Den Haag maatregelen worden genomen waarvan men-

sen op de werkvloer zeggen dat ze onuitvoerbaar zijn. Versterk de

Ombudsteams. Mobiliseer de kennis van de leden van de partij.

Organiseer een platform voor de stem van de werkvloer. Bouw aan

een netwerk in de buurt. 

Voorbeeld: Decentralisaties 

De drie decentralisaties gaan enorme gevolgen hebben voor de

mensen die werkzaam zijn in de jeugdzorg, de langdurige zorg en

de toeleiding tot werk voor jonggehandicapten. Voorkom dat de

bedenkers van deze stelselherziening tegenover de professionals

in de uitvoering komen te staan. Organiseer daarom een platform

voor de stem van de werkvloer. 

Opdracht 8: politiek gericht op versterken van ‘samen doen’

Politici zien zichzelf graag als probleemoplossers. Ook sociaalde-

mocraten zien zichzelf graag zo. Het is een vorm van politiek als

dienstverlening. Maar een logica van “U vraagt, wij draaien,” leidt

onherroepelijk tot teleurstelling. Allereerst omdat het onmogelijk

is om alle wensen te honoreren. Maar ook omdat een dienstverle-

nende politiek individualisering in de hand werkt. De logica van

publieke instellingen is om te denken in termen van individuele

rechten en plichten. Hierdoor is weinig oog voor sociale netwer-

ken en zelforganisatie. De solidariteit wordt als het ware uitbe-

steed aan de staat. Dat ondermijnt de actieve solidariteit van men-

sen die elkaar steunen. Door de erosie van actieve solidariteit

wordt de taak van de staat steeds zwaarder, wat weer leidt tot uit-

breiding van de taken van de staat en verdere ondermijning van

de actieve solidariteit. Zo kan gemakkelijk een neerwaartse spiraal

ontstaan. De decentralisatie van grote delen van de sociale sector

kan deze spiraal doorbreken, maar dat vergt wel een enorme

omslag bij publieke instellingen. Die moeten zich minder richten

op individuele dienstverlening en meer op het faciliteren van

actieve solidariteit. Het motto voor sociaaldemocraten is Samen

Sterk. Als mensen zich verenigen krijgen ze meer grip op het

eigen leven. De overheid moet deze zelforganisatie niet ondermij-

nen, maar bevorderen. Het betekent dat mensen die het heft in

eigen handen nemen alle ruimte moeten krijgen, zonder de men-

sen die het op eigen kracht niet redden in de steek te laten. Stop

met het paternalisme. Maak mensen eigenaar van de oplossing.

Geef mensen regie over de zorg en steun die ze nodig hebben. 

Voorbeeld: Sociaal Doe-het-zelf-recht 

Introduceer een sociaal doe-het-zelf recht. Als je denkt dat je het

beter kan, doe het dan. Geef ruimte aan burgers die zich vereni-

gen en een publieke taak op zich nemen. Als bewoners met elkaar

de woningen willen opknappen dan moet de corporatie daarvoor



het budget overdragen in plaats van ze alleen inspraak te bieden. 

Een door waarden gedreven politiek is een radicale politiek. Het

levert een politieke partij op die mensen niet associëren met een

politiek van de afbraak van sociale bescherming, maar met een

partij die binnen en buiten het parlement strijdt voor een goed

leven voor iedereen. Een partij die mensen niet associëren met de

veelverdieners bij woningcorporaties en onderwijsbesturen, maar

met idealisten die met een rijk repertoire mensen in staat stellen

het heft in eigen hand te nemen om zo bestaanszekerheid, goed

werk, verheffing en verbinding tot stand te brengen. Met een par-

tij die strijdt voor een land waar niet geldt: ieder voor zich, maar

samen staan we sterk. Een partij die het lokale en landelijke

niveau continue met elkaar verbindt. Bij zo’n partij met een acti-

vistische politiek van de vooruitgang, kan bij een campagnebijeen-

komst een vrouw in het publiek roepen: “Alle sociale mensen zul-

len op u stemmen.” Waarop de door waarden gedreven politicus

kan antwoorden: “Dat is meer dan genoeg, want dat is de meer-

derheid.” 

Haagse agenda

Hoe ziet de politieke agenda van een partij eruit die wat hiervoor

de revue is gepasseerd in haar handelen wil opnemen? Hoe kan

het eigenaarschap van burgers en politiek ten opzichte van publie-

ke instellingen worden vergroot? Onze politiek moet mensen ster-

ker maken. Daarom willen we dat mensen (weer) zeggenschap

krijgen over het werk en functioneren van publieke instellingen.

Zeggenschap over de wijze waarop publieke diensten vóór men-

sen werken, maar ook zeggenschap over de instellingen zelf,

zodat mensen weer het gevoel krijgen mede eigenaar te zijn van

de publieke instituties. In dat licht is het van belang dat de insti-

tuties qua schaal, bestuur en toezicht nauwer aansluiten op de

leefwereld van de mensen voor wie ze in het leven zijn geroepen.

Maar ook, dat gemeenten waar wij besturen buurtbewoners als

partner zien bij de ontwikkeling, het onderhoud en de uitvoering

van publieke taken. Een buurtwet kan de rechten van buurtbewo-

ners verankeren. Wij willen dat huurders zelf kunnen beslissen

over het verbeteren en onderhouden van de woning en woonom-

geving. Coöperaties voor de uitvoering van publieke taken willen

we actief ondersteunen, ook met wetgeving, zodat buurtbewoners

zelf kunnen beslissen over de zorg, de school en de volkshuisves-

ting in hun wijk. In de wet moet worden opgenomen dat coöpera-

ties publieke taken kunnen overnemen als 70% van de gebruikers

dat wil. Verder moet het mogelijk worden dat inspecties en toe-

zichthouders ook bij individuele klachten in actie kunnen komen

en zouden gebruikers van publieke diensten met eenvoudige

internetreferenda medebeslissingsrecht moeten krijgen over de

hoofdpunten van het beleid van een instelling. Ook binnen het

toezicht moet het nodige veranderen. Als het aan de Partij van de

Arbeid ligt wordt een derde van de leden van de Raden van

Toezicht of van Commissarissen via een direct verkiezing door de

gebruikers van de instelling verkozen. Datzelfde willen we voor de

bemensing van gemoderniseerde gebruikersraden, zoals de

medezeggenschapsraad of cliëntenraad. Kleinschaligheid moet

weer de norm zijn en beslissingen over onderwijs en zorg horen

op buurtniveau plaats te vinden. Besluiten over volkshuisvesting

vinden plaats op gemeentelijk niveau. Dat dwingen we af via de

gemeenteraden en de Tweede Kamer. In de publieke sector horen

geen zonnekoningen thuis, maar dienstbare bestuurders. Daarbij

hoort een eindige zittingstermijn van maximaal twee periodes van
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vijf jaar en stevig toezicht. Omdat gebleken is dat coöptatie niet

het beste model is voor kritisch toezicht, stellen wij voor om niet

alleen de invloed van gebruikers op de bemensing van de raden

van toezicht te vergroten, maar ook de invloed van gemeenten, het

Rijk en de professionals die werkzaam zijn bij een instelling. De

greep van volksvertegenwoordigers op publieke instellingen kan

worden vergroot door het invoeren van een informatieplicht voor

instellingen aan de gemeenten waarbinnen ze werkzaam zijn. Tot

besluit moet het voor gemeenteraden mogelijk worden om een

raadsenquête te houden naar het functioneren van instellingen,

daarvoor moet een landelijk bevoegdheid worden gecreëerd.
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Toelichting (niet amendeerbaar)

Het Partijbestuur van de Partij van de Arbeid heeft verheugd ken-

nis genomen van het rapport Politiek van Waarde van de

Commissie Einde aan de Machteloze Politiek. Het rapport schetst

treffend de structurele veranderingen die nodig zijn in het denken

en handelen van hedendaagse bestuurders en politici. We omar-

men het rapport daarom niet alleen van harte, tevens willen we de

urgente aanbevelingen uit het rapport terstond in praktijk bren-

gen. Ook wij willen dat de waarden leidend zijn in het handelen,

dat de ideeënstrijd niet uit de weg wordt gegaan, dat er afgerekend

wordt met de machteloosheid van eigen makelij en dat we ons

niet laten beperken door de tijdgeest. Het is daarom van cruciaal

belang dat bijvoorbeeld het scholingsaanbod aansluit bij een door

waarden gedreven politiek, dat kandidaatstellingscommissies

goed op hun taak worden voorbereid, dat partijgenoten het goede

voorbeeld geven en dat er ruimte is voor kennisuitwisseling en

inspiratie. Daartoe vragen wij het Congres om in te stemmen met

de volgende opdrachten: 

Opdrachten (amendeerbaar)

1 Waarden gedreven politiek staat centraal binnen het scholings-

aanbod

Willen we dat de waarden in het politieke handelen leidend zijn

dan dient het scholingsaanbod daarop gericht te zijn. Derhalve

wordt binnen het gehele scholingsaanbod het idee van waarden

gedreven politiek centraal gesteld. Op deze manier wordt tevens

een vervolg gegeven aan de Van Waarde resolutie van de WBS en

de CLB publicatie De politiek terug in de lokale politiek. 

2 Het volgen van opleidingen voor politieke functies wordt ver-

plicht

Tot 2013 was scholing een vrijblijvende keuze van de individuele

politicus. In 2013 is in de interne bereidverklaring voor de GR

2014 voor het eerst opgenomen dat kandidaten zich met het teke-

nen van de verklaring verplichten tot het bijwonen van de scho-

lings- of netwerkbijeenkomsten van het Centrum voor Lokaal

Bestuur of de Suze van Groeneweg School. Met ingang van 2017

willen we het volgen van opleidingen – zowel voorafgaand aan als

tijdens het bekleden van een politieke functie – verplicht stellen

waarbij een uitzondering gegeven kan worden door het daartoe

bevoegde bestuur (afdeling, gewest of landelijk). 
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Amendementen

101. Amsterdam West (contactpersoon: Elings,
Margreet, G.M.) 
Amsterdam Zuid, Amsterdam Nieuw-West 
Wijzigen: Wie zich niet aan de afspraken om
opleidingen te volgen houdt, moet aan het
bevoegde bestuur uitleggen waarom. Als de
reden niet valide is, wordt een boete opgelegd. 
Toelichting: Op het niveau van gemeenten wordt
niet zelden de hand gelicht met de verplichte
opleidingseis, ook als het kandidaatsraadslid
daarvoor heeft getekend. Dit leidt niet zelden
tot zwakke fracties in de raad en dat is slecht
voor de partij. 
PREADVIES: AFWIJZEN
De sanctie is dat men zonder opleiding niet in
aanmerking komt voor een plek op de (volgen-
de) lijst. 

102. Hellevoetsluis (contactpersoon: Dankaart, Daan,
D.) 
Nissewaard, Brielle, Borger-Odoorn 
Wijzigen: Na ‘... een politieke functie’ toevoegen
‘op basis van een gaps-analyse’. 
Toelichting: Voor mensen in of voor een politieke
functie zal bepaald moeten worden welke kennis
en kunde zij reeds in voldoende mate hebben,
en op grond daarvan wat er nog moet worden
bijgeleerd. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het opleidingenaanbod dient ter test én ter ver-
rijking en zal op beiden punten worden toege-
sneden. De methode hoeven we hier niet op te
nemen.

103. Heerenveen (contactpersoon: Ven-de Vos, van
der, Betty, E.) 
Borger-Odoorn 
Wijzigen: I.v.m. herindelingsverkiezingen in 2017
de opleidingen al in 2016 plaats te laten vinden.
En voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018
de opleiding al in 2017 te laten plaats vinden. Er
moet ruim tijd zitten om je daarna kandidaat te
stellen en de kandidaatstellingscommissie krijgt
dan ook te maken met kandidaten die de oplei-
ding hebben gevolgd. De opleiding moet een
stevig karakter krijgen. 
Toelichting: Om betere kwaliteit te krijgen in de

RESOLUTIE ‘POLITIEK VAN WAARDE’ 
AMENDEMENTEN EN PREADVIEZEN



raadsfracties is een opleiding een "must". 
PREADVIES: OVERNEMEN 

104. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht, Dronten 
Schrappen:
Punt 2 schrappen 
Toelichting: Deze verplichtingen zijn een te
instrumentele uitwerking, te weinig op maat, zijn
niet handhaafbaar (gaan we een prikklok invoe-
ren en wat zijn de sancties?) en in strijd met de
eigen verantwoordelijkheid van de politicus. Een
goede selectie van kandidaten moet ervoor zor-
gen dat zij zelf de noodzaak van scholing en op
straat zijn zien. Het is ook een miskenning van
het feit dat velen dat doen. De gewraakte maat-
regelen steunen niet op een goede analyse op
wat er nodig is om de in het rapport bepleitte
politiek van waarde te bevorderen. Wellicht is
daarvoor meer dualisme, een duidelijker visie
gedreven politiek, meer politiek opererende
bestuurders en minder accent op besturen wel
meer betekenisvol. 
In het algemeen getuigt de resolutie van een
teveel aan top-down benadering waar bottom-
up meer op zijn plaats is. 
PREADVIES: AFWIJZEN
De samenleving verandert continu. Dit vraagt
van de politiek, dan PvdA-politici, dat zij zich
aanpassen aan de steeds veranderende maat-
schappij. Daarom is het volgens het
Partijbestuur cruciaal dat PvdA-politici zich con-
tinu (bij)scholen. Bovendien is het uitvoeren van
een politieke functie een vak, en dat vraagt om
scholing, continu.

3 Meer aanbod voor opleidingen vooraf 

Idealiter zijn onze functionarissen op het moment dat ze als

raadslid, Statenlid, Eerste- of Tweede Kamerlid aan de slag gaan al

doordrongen van het belang om waarden in het handelen voorop

te stellen. Hoewel er voor bijna alle politieke functies een scho-

lingsaanbod bestaat is het aanbod voor personen die overwegen

om de Raad, de Staten of de Kamer in te gaan onvoldoende. Hier

moet verandering in komen. De afgelopen jaar zijn er al stappen

gezet. Voorbeelden hiervan zijn: De Jan Schaper-leergang voor

aspirant-kandidaten voor de gemeenteraad, de oriëntatiedag voor

partijgenoten die geïnteresseerd zijn in de Provinciale Staten en

het Waterschap en de Den Uyl-leergang voor partijgenoten met

een ambitie voor de landelijke politiek. Dit aanbod wordt besten-

digd en waar nodig uitgebreid met bijvoorbeeld een oriëntatiecur-

sus voor afdelingsbestuurders. 

4 Opleidingsaanbod voor selectiecommissies 

Selectiecommissies vormen een cruciale schakel in het proces

naar een meer waarden gedreven politiek. Daarom moet er een

training komen die commissies handvatten geeft voor het selecte-

ren van door waarden gedreven politici. Hoewel er ook nu al in
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aanloop naar lokale of provinciale kandidaatstellingsrondes work-

shops worden aangeboden aan kandidaatstellingscommissies,

kunnen deze workshops met het profiel van de waarden gedreven

politicus in de hand verder worden geoptimaliseerd. Het spreekt

voor zich dat er ook aandacht moet zijn voor de samenstelling van

kandidaatstellingscommissies. Verder is het van belang dat het

aanbod breed bekend is en dat er direct met leden van kandidaat-

stellingscommissies gecommuniceerd kan worden. Uiteraard gel-

den deze aanbevelingen ook voor de landelijke kandidaatstellings-

commissies. 

Amendementen

105. Hellevoetsluis (contactpersoon: Dankaart, Daan,
D.) 
Nissewaard, Brielle, Borger-Odoorn
Wijzigen: ‘Het spreekt voor zich dat er ook aan-
dacht moet zijn voor de samenstelling van kan-
didaatstellingscommissies’ Wijzigen
in‘Opleidingsaanbod voor besturen moet ook
aandacht schenken aan de wijze van samenstel-
len van kandidaatstellingscomissies.’ 
Toelichting: Met deze wijziging wordt het gebod
meer specifiek: 'aandacht' is vrijblijvend, maar
de besturen die de commissies samenstelling
moeten hiertoe voldoende opgeleid zijn. 
PREADVIES: OVERNEMEN 

106. Hellevoetsluis (contactpersoon: Dankaart, Daan,
D.) 
Brielle, Nissewaard 
Schrappen:
De zin ‘Verder is het van belang dat het aanbod
breed bekend is en dat er direct met leden van
kandidaatstellingscommissies gecommuniceerd
kan worden.’ verwijderen. 
Toelichting: Het tweede deel van de zin is niet
eenduidig en misschien zelfs ongewenst: wie
kan er direct met de leden van de commissie
communiceren? Kandidaten? Besturen? Eerste
deel van de zin is een open deur. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Het idee achter het direct kunnen communiceren
met kandidaatstellingscommissies is dat we hen
snel op de hoogte kunnen brengen van nieuw
opleidingsaanbod, of van de pool met externe
kandidaatstellingscommissieleden. Als dat via
via moet bestaat de kans dat de informatie hen
niet bereikt. Daarom is het daarnaast van belang
dat het opleidingsaanbod breed bekend is. 

107. Heerenveen (contactpersoon: Ven-de Vos, van
der, Betty, E.) 
Wijzigen: De kandidaatstellingscommissie trans-
parant en onafhankelijk moet zijn. Zodra een
kandidaatstelling lid met een kandidaat bevriend
is c.q. kennis heeft aan een kandidaat moet
hij/zij terugtreden. De afdelingsvoorzitter voor



de gemeenteraadsverkiezingen en de gewest
voorzitter voor de statenverkiezingen moeten
hier streng op toezien. 
PREADVIES: AFWIJZEN
Wat de afdeling Heerenveen wil gaat te ver.
Uiteraard dient een kandidaatstellingscommissie
zo onafhankelijk mogelijk te opereren. Echter, je
kunt niet uitsluiten dat leden van de kandidaat-
stellingscommissie kandidaten kennen. Als de
huidige procedure zorgvuldig wordt gehan-
teerd, dan is dat voldoende.

5 Waarden gedreven ambassadeurs

Wil het idee van waarden gedreven politiek kunnen slagen dan is

het van belang dat er politici zijn die het goede voorbeeld geven.

Die weten hoe je machteloosheid van eigen makelij kunt voorko-

men en hoe je met creatieve en gedurfde ideeën de tijdgeest soms

naar je hand kan zetten. Politici kortom die in de dagelijkse prak-

tijk met succes invulling geven aan waarden gedreven politiek en

partijgenoten kunnen inspireren om hetzelfde te doen. Vanuit dit

oogpunt zijn er twintig van waarde ambassadeurs geselecteerd.

Hieronder zijn wethouders, raadsleden, Tweede Kamerleden en

burgermeesters. Het is de bedoeling dat er elk jaar vijf nieuwe

ambassadeurs in- en vijf oude ambassadeurs uitstromen. De

nieuwelingen worden geselecteerd door de ambassadeurs zelf en

officieus benoemd door het Partijbestuur. 

Amendementen

108. Hellevoetsluis (contactpersoon: Dankaart, Daan,
D.) 
Brielle, Nissewaard 
Schrappen: In de zin ‘... ambassadeurs zelf en
officieus benoemd door het Partijbestuur.’ ver-
wijderen het woord ‘officieus’. 
Toelichting: De bedoeling van het woord 'offici-
eus' is ons niet duidelijk en wekt vragen op. In
welke zin kan een benoeming dor het
Partijbestuur officieus zijn, en welke gevolgen
heeft dit dan ten opzichte van een officiële
benoeming? 
PREADVIES: AFWIJZEN
We zijn het eens met de genoemde onduidelijk-
heid maar willen dit op een andere manier
oplossen. Zie onderstaand nieuw tekstvoorstel
Partijbestuur.

Nieuw tekstvoorstel Partijbestuur:
Laatste twee zinnen wijzigen in: ‘Het is de
bedoeling dat er elk jaar vijf nieuwe ambassa-
deurs in- en vijf oude ambassadeurs uitstromen.
De nieuwe ambassadeurs worden voorgedragen
aan het partijbestuur door de oude lichting
ambassadeurs en voorts benoemd door het
Partijbestuur.‘
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109. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht 
Schrappen: Punt 5
Toelichting: Ambassadeurs die door coöptatie
worden benoemd lijken ons geen bijdrage leve-
ren aan een betere politieke partijcultuur. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie advies en nieuw tekstvoorstel bij amende-
ment 108. 

110. Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts,
Menno, M.J.W.) 
Wijzigen: De zin: " De nieuwelingen worden
geselecteerd door de ambassadeurs zelf en offi-
cieus benoemd door het Partijbestuur " vervan-
gen door de zin: " Nieuwelingen worden door
leden voorgedragen waarna selectie plaatsvindt
door de ambassadeurs die een voordracht doen
aan het Partijbestuur welke ze vervolgens
benoemd. 
Toelichting: In oorspronkelijk voorstel zit te veel
coöptatie 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie toelichting en nieuw tekstvoorstel bij amen-
dement 108. 

6 Platform voor voorbeelden waarden gedreven politiek 

Het is belangrijk dat er een plek is waar politici over waarden

gedreven politiek van gedachte kunnen wisselen. Dit houdt de dis-

cussie levend, zorgt voor inspiratie en kan helpen bij het oplossen

van politieke kwesties en daarmee machteloosheid van eigen

makelij voorkomen. Daarom realiseren we op de landelijke web-

site of facebook een virtuele ontmoetingsplek waar politici en

leden terecht kunnen met vragen over waarden gedreven politiek.

Ter inspiratie worden daar bovendien praktijkvoorbeelden

geplaatst. 

7 Jaarlijkse ‘Van Waarde’ prijs 

Door het jaarlijks uitreiken van de ‘Van Waarde’ prijs wordt niet

alleen een PvdA politicus in het zonnetje gezet die waarden gedre-

ven politiek bedrijft, het dient tevens ter inspiratie van anderen.

De prijs wordt uitgereikt door de partijvoorzitter die de winnaar

opzoekt en een dag met hem of haar meeloopt. Elke afdeling mag

iemand nomineren, de jury bestaat uit vijf ambassadeurs en de

partijvoorzitter. 

8 Hulplijn waarden gedreven politiek

Om waarden gedreven politiek in de praktijk te brengen wordt er

een hulplijn in het leven geroepen. Politici die vast dreigen te

lopen door een bepaalde kwestie en behoefte hebben aan een luis-

terend oor en advies kunnen een beroep doen op de visitatie com-

missie, die bestaat uit ten minste twee ambassadeurs. 

9 Een sterke antennefunctie van de partij 

De Partij van de Arbeid wil weten wat er op straat, in wijken en op

de werkvloer speelt. Daarnaast willen we bewegingen en acties die



weliswaar geen politiek karakter hebben, maar voor veel mensen

wel van betekenis zijn, steunen. En we willen signalen oppikken

wanneer het niet goed gaat en het beleid tot averechtse effecten

leidt. Daarvoor moet de antennefunctie van onze partij verder

worden versterkt. Hoe? 

Amendementen

111. Amsterdam West (contactpersoon: Lint, de,
Sanne, S.) 
Wijzigen: " Hoe?" moet vervangen worden door:
Voorbeelden om dit te versterken zijn: 
Toelichting: Er zijn verschillende manieren om de
antennefunctie van onze partij te versterken. De
huidige tekst suggereert dat dit een limitatieve
opsomming is en de enige manier om dit te
bereiken, terwijl het slechts voorbeelden zijn. Er
moet ook keuze zijn om op andere (vernieuwen-
de) wijze de antennefunctie te versterken. -
Door het aantal afdelingen met een ombuds-
team in 2017 van de huidige 160 uit te breiden
naar 250. 
PREADVIES: OVERNEMEN 

Amendementen

112. Amsterdam West (contactpersoon: Elings,
Margreet, G.M.) 
Borger-Odoorn, Amsterdam Nieuw-West,
Amsterdam Centrum
Wijzigen: Het woord "ombudsteams" vervangen
door: "PvdA-hulpposten" 
Toelichting: Het woord dekt de lading niet en
legt ten onrechte een verband naar instellingen
als de Ombudsman. 
PREADVIES: AFWIJZEN
De term ‘ombudsteam’ is inmiddels behoorlijk
ingeburgerd in de partij, een nieuwe term zou
tot onnodige verwarring leiden. Bovendien kan
het werk dat de ombudsteams verrichten ook
gezien worden als ombudswerk. 

113. Ridderkerk (contactpersoon: Bosman, Gerard,
G.) 
Barendrecht
Wijzigen: in: "Door de afdelingen te stimuleren
en te faciliteren om meer ombudsteams in te
stellen, waarbij het streven is dat in 2017 er 90
teams zijn bijgekomen (zodat er tenminste 250
zijn)".
Toelichting: Tekst is te top-down. Het kan niet
per decreet veranderd worden. 
PREADVIES: OVERNEMEN 

- Door de rapportgages van ombusdteams een vast onderdeel te

laten zijn op de agenda van fracties en bestuur. 

90

Amendementen

114. Amsterdam West (contactpersoon: Elings,
Margreet, G.M.) 
Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Centrum
Wijzigen: "Ombudsteams" vervangen door
PvdA-hulpposten. 
Toelichting: Het woord dekt de lading niet en
legt ten onrechte een verband naar instellingen
als de Ombudsman. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Zie preadvies bij amendement 112.

- Door politici te verplichten om een kwart van hun tijd buiten

het gemeentehuis, provinciehuis of het Kamergebouw te

besteden. Ze gaan frequent in gesprek met mensen op de

werkvloer of bij mensen thuis, zijn veelvuldig in wijken en

buurten te vinden, ondersteunen interessante bewonersinitia-

tieven en investeren in hun contacten met verenigingen,

belangenorganisaties en bewonersinitiatieven. 

Amendementen

115. Amsterdam West (contactpersoon: Elings,
Margreet, G.M.) 
Amsterdam Centrum, Leiden, Ridderkerk,
Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Zuid,
Zutphen, Amsterdam Noord, Den Bosch,
Dronten, Borger-Odoorn
Wijzigen: Politici gaan frequent in gesprek met
mensen op de werkvloer of bij mensen thuis, zijn
veelvuldig in wijken en buurten, ondersteunen
bewonersinitiatieven en investeren in contacten
met verenigingen, belangenorganisaties en
bewonersinitiatieven. 
Toelichting: Deze alinea negeert de werkelijk-
heid. Veel politici doen dit al uit vrije wil. 
PREADVIES: AFWIJZEN 
Hoewel veel van onze politici dit inderdaad al
doen, wordt hierboven een te idealistisch beeld
geschetst. Hoewel we op de goede weg zijn, zijn
we er nog niet. 

116. Hellevoetsluis (contactpersoon: Dankaart, Daan,
D.) 
Brielle, Nissewaard 
Wijzigen: Na “... kwart van hun tijd” toevoegen
“in politieke functie”. 
Toelichting: Dit amendement is uitsluitend rele-
vant indien amendement nr. 13 niet wordt aan-
genomen. De afdelingen Brielle, Hellevoetsluis
en Nissewaard kunnen zich echter prima vinden
in dein amendement 13 voorgestelde tekst, en
zijn vooralsnog voornemens deze te steunen. 
PREADVIES: OVERNEMEN



117. Velsen (contactpersoon: Wille, Norbert, N.) 
Wijzigen: Door politici te verplichten om een
kwart van hun tijd buiten het gemeentehuis,
provinciehuis of het Kamergebouw te besteden.
Ze gaan frequent in gesprek met mensen op de
werkvloer of bij mensen thuis, zijn veelvuldig in
wijken en buurten te vinden, ondersteunen inte-
ressante bewonersinitiatieven en investeren in
hun contacten met verenigingen, belangenorga-
nisaties en bewonersinitiatieven. 
In: Individuele leden moeten op eenvoudige
wijze signalen uit de samenleving, buurt of
werkvloer onder de aandacht kunnen brengen
van onze (lokale) politici. Zij zijn de werkelijke
'voelsprieten van de partij, die vroegtijdig signa-
len opmerken. 
Toelichting: Individuele leden moeten op een-
voudige wijze signalen uit de samenleving, buurt
of werkvloer onder de aandacht kunnen brengen
van onze politici. Zij zijn de werkelijke 'voelsprie-
ten van de partij, die vroegtijdig signalen
opmerken. 
PREADVIES: AFWIJZEN 

Nieuw tekstvoorstel Partijbestuur:
Toevoegen: Door onze leden op te roepen om
relevante signalen uit de samenleving door te
geven aan de partij. 

- In allerlei publieke diensten zijn leden van de partij werk-

zaam. Zij vertegenwoordigen een schat aan kennis, kunde en

betrokkenheid. Met bestuurders in de volkshuisvesting, de

zorg, het onderwijs en de kunst gaan we om tafel om samen

een antwoord te vinden op de vraag hoe de zeggenschap van

mensen en de georganiseerde solidariteit kan worden ver-

groot. 

Amendementen

118. Alphen aan den Rijn (contactpersoon: Kalkman,
Dick, D.H.) 
Ridderkerk, Dronten
Wijzigen: Toevoegen tekst: 'bij de sociale part-
ners, de werk & inkomensondersteuning'.
- In allerlei publieke diensten zijn leden van de
partij werkzaam. Zij vertegenwoordigen een
schat aan kennis, kunde en betrokkenheid. Met
bestuurders in de volkshuisvesting, bij de sociale
partners, de werk & inkomensondersteuning, de
zorg, het onderwijs en de kunst gaan we om
tafel om samen een antwoord te vinden op de
vraag hoe de zeggenschap van mensen en de
georganiseerde solidariteit kan worden vergroot. 
Toelichting: Bij de vakbonden, werkgevers en de
organisaties die zich met werk & inkomenson-
dersteuning bezig houden, zitten vele bestuur-
ders die onze natuurlijke partners zijn.
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Mede door de crisis, de verrechtsing, de druk op
de solidariteit, alsmede de grote decentralisaties
is dit een terrein dat onze volle aandacht en
inzet nodig heeft. 
PREADVIES: AFWIJZEN 

Nieuw tekstvoorstel Partijbestuur: 
Toevoegen: In allerlei publieke diensten zijn
leden van de partij werkzaam. Zij vertegenwoor-
digen een schat aan kennis, kunde en betrok-
kenheid. Met bestuurders en werkers in de
volkshuisvesting, de zorg, het onderwijs, de
kunst en de vakbonden gaan we om tafel om
samen een antwoord te vinden op de vraag hoe
de zeggenschap van mensen en de georgani-
seerde solidariteit kan worden vergroot. 

119. Amsterdam Nieuw-West (contactpersoon:
Aertsen, Hans, J.E.) 
Ridderkerk, Amsterdam Zuid, Amsterdam West,
Amsterdam Noord, Amsterdam Centrum,
Amsterdam Oost, Alphen aan den Rijn 
Wijzigen: Het nieuwe ledenadministratiesysteem
van de partij moet veel mogelijkheden bieden
om alle interesses en kennisgebieden van leden
vast te leggen opdat de afdelingen daar opti-
maal gebruik van kunnen maken. De leden die-
nen jaarlijks uitgenodigd te worden om hun pro-
fiel met interesses en kennisgebieden via
MijnPvdA bij te werken. Een pakkende voetnoot
(strekking “Klopt jouw profiel nog?”) onder
berichten van het partijbureau is ook effectief. 
Toelichting: Het is steeds meer van belang dat
leden gericht benaderd worden op basis van
hun interesses en kennisgebieden om bijvoor-
beeld een actieve bijdrage te leveren aan de
partij. Dat kan alleen als daarvan een goede
registratie is. 
PREADVIES: AFWIJZEN 

Nieuw tekstvoorstel Partijbestuur: 
Toevoegen: Door het nieuwe ledenadministratie-
systeem van de partij uit te breiden. Het is van
belang dat de interesses van en kennis onder
onze leden inzichtelijker wordt. Op die manier
kunnen we hen optimaal inzetten voor de partij. 
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Toelichting op kandidaatstellingsprocedure 

Het partijbestuur biedt hierbij de conceptkandidaten-
lijst voor de Eerste Kamer aan. Met deze toelichting
geven wij het congres inzicht in hoe de procedure is
verlopen, die heeft geresulteerd in een volgorde van
kandidaten.
Het is een lijst met waardengedreven en inhoudelijk
deskundige kandidaten. De lijst is regionaal herken-
baar. Er is evenwicht tussen mannen en vrouwen en
de diversiteit die onze partij rijk is, is erop zichtbaar.
Deze partijgenoten willen zich met alles wat zij in zich
hebben inzetten voor een sterk en sociaal Nederland.
Ongeacht de verkiezingsuitslag zal er een sterk team
ontstaan. Het partijbestuur is van mening dat de
PvdA met deze kandidatenlijst de best beschikbare
kandidaten levert. Het besluit over de definitieve
volgorde is aan het congres.

Om te komen tot deze conceptkandidatenlijst heeft
het partijbestuur een profielschets opgesteld, welke
op 1 juli 2014 is vastgesteld door de Verenigingsraad. 

Het partijbestuur heeft een adviescommissie in het
leven geroepen. De commissie bestond uit Elske ter
Veld (tevens voorzitter van de commissie), Fouad
Sidali (portefeuillehouder kandidaatstelling partijbe-
stuur, tevens vice-voorzitter van de commissie),
Margriet Meindertsma, Rosa Kindt, Dennis Bouwman,
Aty Harwijne, Elly Pastoor, Hay Janssen en Fatima
Elatik. Zij waren belast met het opsporen, het selecte-
ren en het voeren van gesprekken met potentiële
kandidaten en met het uitbrengen van een advies
betreffende de lijstvolgorde van de conceptkandida-
tenlijst. 
Het partijbestuur heeft op 8 december 2014 een
besluit genomen over de lijstvolgorde, zoals deze tij-
dens het congres te Utrecht voorligt.

Gedurende deze mandaatperiode zijn er twee rondes
van voortgangsgesprekken gevoerd. Het partijbestuur
is ervoor verantwoordelijk dat deze gesprekken wor-
den gevoerd. De verslagen van de voortgangsge-
sprekken van zittende Eerste Kamerleden stonden
vertrouwelijk ter beschikking aan de adviescommissie
kandidaatstelling.

Nieuw in deze procedure was de eis aan alle kandida-
ten om de aanmelding vergezeld te laten gaan door
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ten minste 100 ondersteuningsverklaringen van leden.
Alle aangemelde kandidaten hebben voldaan aan
deze eis. Verder hebben alle kandidaten de erecode
en de interne bereidverklaring ondertekend en heeft
het partijbestuur van alle kandidaten een Verklaring
Omtrent het Gedrag ontvangen.

Bij het indienen van de sollicitatiebrief bestond de
gelegenheid voor kandidaten om ten opzichte van
onderdelen van het op dat moment geldende verkie-
zingsprogramma voor de Tweede Kamer, alsmede het
regeerakkoord, schriftelijk een zwaarwegend voorbe-
houd te maken. Het congres wordt, voordat het de
ontwerpkandidatenlijst in behandeling neemt, op de
hoogte gesteld van eventuele voorbehouden.
Opvolging: In de motivatiebrieven staat bij geen van
de vermelde kandidaten een zwaarwegend voorbe-
houd. Dit onderwerp is tijdens de gesprekken aan de
orde geweest. Daarbij heeft de commissie per mail de
kandidaten erop geattendeerd om een zwaarwegend
voorbehoud te melden. 
Er zijn geen zaken waarover het congres geïnfor-
meerd hoeft te worden. 

Voor de positie van de lijsttrekker bestond een aparte
procedure. Bij twee of meer geschikte kandidaten
zou, om tot de beoogd lijsttrekker te komen, een
ledenraadpleging worden georganiseerd. 
Één partijgenoot toonde zich beschikbaar voor het
lijsttrekkerschap, te weten Marleen Barth, de lijsttrek-
ker van 2011 en onze huidige fractievoorzitter van de
Eerste Kamerfractie. Zij is door de adviescommissie
kandidaatstelling beoordeeld aan de hand van de
profielschets en de aanvullende eisen die worden
gesteld aan de lijsttrekker. De adviescommissie oor-
deelde dat Marleen de afgelopen vier jaar heeft
bewezen dat zij aan dat profiel voldoet. Het partijbe-
stuur heeft op 29 september besloten om Marleen te
benoemen tot beoogd lijsttrekker voor de Eerste
Kamer. Daarmee was plaats 1 ingevuld in het advies. 

Dan de kandidaten voor plaats 2 en verder. De com-
missie had de opdracht van het partijbestuur meege-
kregen om bij de samenstelling van de lijst rekening
te houden met de profielschets, de regionale herken-
baarheid, de man/vrouw verhouding (evenwicht in
cohorten van 6) en het verschil in opleidingsniveau.
Daarbij was het van belang dat de fractie een team is. 
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Het verzoek aan de adviescommissie kandidaatstel-
ling om rekening te houden met de regionale herken-
baar staat er met reden. Op de kandidatenlijst voor
de Eerste Kamer in 2011 stond bij de eerste twaalf
kandidaten slechts één kandidaat van buiten de
Randstad. Daar is kritiek op geweest vanuit de partij
en heeft op hetzelfde congres als waar toentertijd de
Eerste Kamerlijst werd vastgesteld, geleid tot het
indienen en aannemen van de motie kandidaatstel-
ling. Het partijbestuur is van mening dat deze con-
ceptlijst, zowel als geheel als bij de gezichtsbepalen-
de plaatsen, regionaal herkenbaar is. 

Kandidaten konden zich tot en met 15 september
melden bij de commissie. 25 Kandidaten hebben
gehoor gegeven aan deze oproep. Dit aantal leidde
ertoe dat de commissie niet hoefde te selecteren,
maar met iedereen in gesprek kon gaan. De commis-
sie heeft in de periode van eind september t/m half
november met alle kandidaten één of meerdere
gesprekken gevoerd. 

Het partijbestuur kan besluiten om kandidaten niet
verder in de procedure te betrekken, indien een kan-
didaat duidelijk niet past in het gestelde profiel, of
indien te verwachten is dat deze kandidaat ernstige
schade zal berokkenen aan het aanzien van de partij.
Op geen van de aangemelde kandidaten was het niet
opnemen in de procedure van toepassing. 

Er staat één kandidaat op de alfabetische lijst van
niet-geplaatsten. Het partijbestuur heeft tijdens het
vaststellen van de conceptkandidatenlijst op 8
december besloten om Ruud Koole op plek 12 te
plaatsen. Ruud Koole heeft het partijbestuur laten
weten dat hij, om voor hem moverende redenen,
plaats 12 op de conceptlijst niet te accepteren en
heeft het partijbestuur verzocht om hem te plaatsen
op de alfabetische lijst van niet-geplaatsten. Het par-
tijbestuur heeft ingestemd met zijn verzoek. 

Op 8 december 2014 heeft de voorzitter van de
adviescommissie kandidaatstelling het advies over de
volgorde van de conceptkandidatenlijst aangeboden
aan het partijbestuur en heeft het partijbestuur een
besluit genomen over de volgorde van de concept-
kandidatenlijst.

Een ideale spreiding tussen Randstad en regio, stad
en dorp is moeilijk te realiseren in een Eerste
Kamerfractie. Het partijbestuur is van mening dat de
gezichtsbepalende plaatsen van de lijst regionaal her-
kenbaar zijn. Opvallend was dat bij de aanmeldingen
geen kandidaten waren die woonachtig zijn in de pro-
vincies Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel 
Tevens heeft het partijbestuur ernaar gestreefd om de
diversiteit van onze achterban te vertegenwoordigen
op de kandidatenlijst. 
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Niet alle kandidaten op de lijst zullen in de Eerste
Kamer verschijnen. Een deel van de huidige fractie zal
een volgende periode niet terugkeren. Het partijbe-
stuur heeft oog en aandacht voor al onze partijgeno-
ten die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor
de partij, of bereid waren die te doen. Alle partijgeno-
ten die zich kandidaat hebben gesteld, daarmee hun
nek hebben uitgestoken, en bereid zijn om de partij te
vertegenwoordigen verdienen alle respect. 
De voorgestelde conceptlijst bestaat voor een klein
deel uit partijgenoten die zijn gevraagd om als lijstdu-
wer de betrokkenheid te tonen Over de ambities en
intenties zullen zij ook duidelijk zijn: ter ondersteu-
ning van de campagne en het smoel geven aan de
partij. De ambities van de lijstduwer liggen niet in de
Eerste Kamer. 



1.
Marleen Barth (v)
Geboortejaar: 1964
Geboorteplaats/provincie: Den Helder (Noord-
Holland)
Woonplaats/provincie: Wassenaar (Zuid-Holland)
Opleiding: Politicologie 
Achtergrond: Parlementair verslaggever Trouw (1991-
1997): Lid Tweede Kamer (1998-2002); Zelfstandig
consultant (2002-2004); Fractievoorzitter PvdA
Provinciale Staten van NH (2003-2004); Voorzitter
CNV Onderwijs (2005-2008); Voorzitter GGZ-
Nederland (2008-2013); Eigenaar Marleen Barth
Advies (2008-heden); Fractievoorzitter Eerste Kamer
(2011-heden); Vicevoorzitter KNMP (2013-heden).

2. 
Ruud Vreeman (m)
Geboortejaar: 1947
Geboorteplaats/provincie: Zwolle (Overijssel)
Woonplaats/provincie: Tilburg (Noord-Brabant)
Opleiding: Arbeids- en organisatiepsychologie en dr.
in de Technische Wetenschappen
Achtergrond: medewerker NVV scholing, algemeen
secretaris NVV Jongerencontact, diensthoofd: scho-
ling/medezeggenschap/kwaliteit van de arbeid
Industriebond FNV (1978 - 1985); medewerker en
voorzitter Vervoersbond FNV (1985-1992); duovoor-
zitter en waarnemend voorzitter PvdA 1992-1997);
Tweede Kamerlid (1994-1997); burgemeester
Zaanstad en korpsbeheerder Zaanstreek Waterland
(1997-2004); burgemeester Tilburg en korpsbeheer-
der Midden-Brabant/voorzitter veiligheidsregio
(2004-2009); waarnemend burgemeester Groningen
(2013-2014). Eigenaar Ruud Vreeman Advies en
Toezicht (2009 – heden)

3.
Jannette Beuving (v)
Geboortejaar: 1965
Geboorteplaats/provincie: Hardenberg (Overijssel)
Woonplaats/provincie: Den Haag (Zuid-Holland)
Opleiding: Nederlands Recht
Achtergrond: Junior Universitair docent burgerlijk
recht (1991-1996); Advocaat (1996-1997); Universitair
docent privaatrecht (1997-2000); Rechter rechtbank
Almelo (2000-2005); Lid en plv. voorzitter van het
College Bescherming Persoonsgegevens (2005-2011);
Lid Eerste Kamer (2011-heden); Hoofddocent HBO
Rechten aan de Academie voor Bestuur, Recht en
Veiligheid van de Haagse Hogeschool (2012-heden).

95

4.
Nico Schrijver (m)
Geboortejaar: 1954
Geboorteplaats/provincie: Warmenhuizen (Noord-
Holland)
Woonplaats/provincie: Oegstgeest (Zuid-Holland)
Opleiding: Rechtsgeleerdheid 
Achtergrond: Wetenschappelijk medewerker
Volkenrecht, RUG (1979-1985); Wetenschappelijk
medewerker/Universitair Hoofddocent International
Law and International Institutions, ISS (1985-1997);
Juridisch Beleidsmedewerker Office of the Legal
Counsel and Secretariat Security Council (1990-1991);
Hoogleraar Volkenrecht, VU (1997-2005); Hoogleraar
Internationaal Publiekrecht en wetenschappelijk direc-
teur Grotius Centre for International Legal Studies,
Universiteit Leiden (2005-heden); lid KNAW (2008-
heden); lid Eerste Kamer (2011-heden); Diverse inter-
nationale functies, waaronder lid VN-commissie eco-
nomische, sociale en culturele rechten van de mens.

5.
Jopie Nooren (v)
Geboortejaar: 1961
Geboorteplaats/provincie: Breda (Noord-Brabant)
Woonplaats/provincie: Linschoten (Utrecht)
Opleiding: Longfunctieassistente, ergotherapie, beleid
en management gezondheidszorg 
Achtergrond: Longfunctieassistente Medisch Centrum
De Klokkenberg Breda (1979-1982); ergotherapeut
Elisabethsgasthuis Deventer en ziekenhuis Joannes te
Deo Haarlem (1986-1991); wetenschappelijk medewer-
ker en universitair docent Instituut Beleid en
Management (1991-1997); manager Zorg
Zorgverzekeraars Nederland (1997-2003); directeur
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (2003-
2008); voorzitter Raad van Bestuur Lunet Zorg
Eindhoven (2008-2012); voorzitter Raad van Bestuur
Stichting Bartiméus Sonneheerdt Doorn (2013-
heden); lid werkgroep Arbeid Wiardi
Beckmanstichting; lid werkgroep Patiënt Centraal
PvdA.
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6. 
André Postema (m)
Geboortejaar: 1969
Geboorteplaats/provincie: Groningen (Groningen)
Woonplaats/provincie: Maastricht (Limburg)
Opleiding: Economie 
Achtergrond: Onderzoekseconoom en economisch
adviseur Ministerie Buitenlandse Zaken (1994-1995);
Senior manager Nationale Investeringsbank (1995-
1998); Vice-president Ernst & Young, later Capgemini
(1998-2005); Vice-voorzitter College van Bestuur
Universiteit Maastricht (2005-2014); Lid Eerste Kamer
(2011-heden); Lid Benelux Parlement, voorzitter
Nederlandse delegatie (2011-heden); voorzitter van
het College van Bestuur van de stichting Limburgs
Voortgezet Onderwijs (2014-heden).

7. 
Lambert Verheijen (m)
Geboortejaar: 1954
Geboorteplaats/provincie: Eindhoven (Noord-
Brabant)
Woonplaats/provincie: Nijmegen (Gelderland)
Opleiding: HBS-A, theoretische sociologie, sociale
geschiedenis
Achtergrond: Docent KSA Markendaal Breda (1980-
1984); docent Nederlands Wetenschappelijk Instituut
voor Toerisme en Recreatie Breda (1982-1984); docent
Bedrijfskunde HTS Eindhoven (1984-1991); lid provin-
ciale staten en vice-fractievoorzitter Noord-Brabant
(1987-1992); organisatieadviseur Bouman & Company
’s-Hertogenbosch (1991-1992); lid Gedeputeerde
Staten Noord-Brabant (1992-2005); Dijkgraaf water-
schap Aa en Maas (2005-heden).

8. 
Esther-Mirjam Sent (v)
Geboortejaar: 1967
Geboorteplaats: Doesburg (Gelderland)
Woonplaats/provincie: Nijmegen (Gelderland)
Opleiding: Economie
Achtergrond: Assistent/Associate Professor aan de
University of Notre Dame, USA (1994-2004);
Hoogleraar Economie, Radboud Universiteit Nijmegen
(2004- heden); Voorzitter Sectie Economie Radboud
Universiteit Nijmegen (2007-2012); Raadslid Raad
voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2009-2011); Lid
Eerste Kamer (2011-heden). 
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9.
Mohamed Sini (m)
Opleiding: Elektrotechniek (LTS en 2 jaar MTS), maat-
schappelijk werk (Sociale Academie), supervisie, des-
kundigheidsbevordering en onderwijskunde
(Voortgezet Agogisch Onderwijs), strategisch
management, bestuurs- en organisatiewetenschap
(Universiteit Utrecht).
Achtergrond: hulpverlener en enige jaren later coördi-
nator Werkeenheid Onderwijs, Educatie en Arbeid
Stichting Centrum Buitenlanders Midden-Nederland
(1980-1994); afdelingshoofd Multicultureel Instituut
Utrecht (1994-1999); gemeenteraadslid Utrecht (1998-
2006); senior beleidsmedewerker ROC Utrecht (1999-
2000); directeur Educatie Cluster Stad ROC Utrecht
(2000-2002); directeur Grote Stedenbeleid ROC
Midden-Nederland (2002-2012); adviseur Diversiteit
korpsleiding Nationale Politie (2013-2014). Vanaf 9
december 2014: strategisch adviseur korpsleiding
Nationale Politie.

10. 
Janny Vlietstra (v)
Geboortejaar: 1948
Geboorteplaats/provincie: Leeuwarden (Friesland)
Woonplaats/provincie: Winschoten (Groningen)
Opleiding: Sociale Academie, voortgezette opleiding
vormingswerk
Achtergrond: vormingswerk werkende jongeren
(1970-1975); Stafmedewerker educatief werk voor
vrouwen (1976-1980); Docent cultureel werk (1979-
1984); Directeur Stichting Kinderopvang Leeuwarden
(1984-1986); Wethouder Gemeente Leeuwarden
(1986-1995); Burgemeester Winschoten (1995-2009);
Gedeputeerde provincie Drenthe (2009-2011);
Waarnemend burgemeester in achtereenvolgens De
Wolden, Marum en Haren (2011-heden); Lid Eerste
Kamer (2011-heden).

11.
Wouter van Zandbrink (m)
Geboortejaar: 1958
Geboorteplaats/provincie: Stoutenburg (Utrecht)
Woonplaats/provincie: Aagtekerke (Zeeland)
Opleiding: Agrarische Bedrijfseconomie en
Zoötechniek
Achtergrond: Diverse functies Dienst Beheer
Landbouwgronden (1983-1994); Directeur
Programmabureau Nadere Uitwerking Brabant
Limburg (1994-1997); Regiomanager Zuid resp.
Zeeland Dienst Landelijk Gebied (1997-2004);
Directeur Zuid Landbouw Natuur Voedselkwaliteit
(2004-2006); Gedeputeerde provincie Zeeland
(2006-2007); Wouter van Zandbrink Organisatie en
advies (2007-heden); Statenlid Zeeland (2007-2011);
Lid Eerste Kamer (2014-heden).



12. 
Flora Goudappel (v) 
Geboortejaar: 1968
Geboorteplaats/provincie: Rotterdam (Zuid-Holland)
Woonplaats/provincie: Rotterdam (Zuid-Holland)
Opleiding: Engelse taal – en letterkunde, Nederlands
Recht
Achtergrond: Assistent in opleiding (1993-1997);
Adjunct-directeur onderzoeksschool AWSB/SERB
(1999- 2001): Wetgevingsjurist, Ministerie van Justitie
(2001-2002); Universitair docent Europees recht EUR
(2002 -2008); Universitair hoofddocent Europees
recht EUR (2008 – heden), Jean Monnet leerstoel
(2012 – heden).

13. 
Mary Fiers (v)
Geboortejaar: 1968
Geboorteplaats/provincie: Bladel (Noord-Brabant)
Woonplaats/provincie: Eindhoven (Noord-Brabant)
Opleiding: Een leven lang leren. Volgt momenteel
MBA. Voorheen Beleid- en Organisatiewetenschappen
en HBO Operatieassistente
Achtergrond: Leidinggevende operatieafdeling
Diaconessenhuis Eindhoven (1992-1999); Manager
verslavingszorg Novadic-Kentron (1999-2006);
Raadslid Eindhoven (2002-2006); Wethouder en
Loco-burgemeester Eindhoven (2006-2013); Lid
dagelijks bestuur SRE (2010-2013); Directeur Groen
Ontwikkelfonds Brabant (2014-heden) en in loop der
jaren actief als vrijwilliger bij buurtvereniging, bood-
schappenmaatje en recent ook als voorzitter PvdA
Eindhoven. 

14. 
Anne Koning (v)
Geboortejaar: 1970
Geboorteplaats: Utrecht (Utrecht)
Woonplaats/provincie: Delft (Zuid-Holland)
Opleiding: Bosbeleid, Universiteit Wageningen en
Stedelijke gebiedsontwikkeling, Erasmus universiteit 
Achtergrond: Onderwijscoördinator Universiteit
Wageningen (1995-1997), Lid Gemeenteraadsfractie
Wageningen (1994-1997), Beleidsmedewerker TU
Delft (1997-2006); Lid Gemeenteraadsfractie Delft
(2002-2006); Wethouder Delft (2006-2010);
Zelfstandig adviseur (2010-heden); Hoofd afdeling
Programma’s, Jantje Beton (2011-2014); Eerste
Kamerlid (2013-heden); Voorzitter Sociale
Verhuurders Haaglanden, Delft (2014-heden).
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15.
Pieter Tops (m)
Geboortejaar: 1956
Geboorteplaats/provincie: Reusel (Noord-Brabant
Woonplaats/provincie: Tilburg (Noord-Brabant)
Opleiding: Politicologie
Achtergrond: Project/programmaleider SIOO/Publiek
Domein (1985-2004); hoogleraar Bestuurskunde
Tilburg University (1994-heden); lid College van
Bestuur Politieacademie (2006-2013) .

16. 
Attiya Gamri (v)
Geboortejaar: 1972
Geboorteplaats/land: Nusaybin (Turkije)
Woonplaats/provincie: Haarlem (Noord-Holland)
Opleiding: HBO Maatschappelijk werk en dienstverle-
ning
Achtergrond: Coördinator thuislozen Stichting
Jeugdzorg Twente (1999-2002), afdelingshoofd
Stichting Jeugdzorg Twente (2002-2004); lid en frac-
tievoorzitter Provinciale Staten Overijssel (2003-2011);
Locatiemanager Enschede van Jarabee, jeugdzorg in
Twente (2004-2009); directeur Allerzorg
Wijkverpleging (2009-heden); lid Provinciale Staten
Noord-Holland (2011-heden).

17. 
Co Verdaas (m)
Geboortejaar: 1966
Geboorteplaats/provincie: Breda (Noord-Brabant)
Woonplaats/provincie: Nijmegen (Gelderland)
Opleiding: Planologie, beleidswetenschappen
Achtergrond: creatief strateeg gemeente Zwolle
(1997-1999); hoofd strategie en projectbureau
gemeente Zwolle (1999-2000); docent/adviseur
Universiteit Utrecht (2000); directeur stichting UOBN
Radboud Universiteit (2000-2002); manager woon-
diensten woningcorporatie SWZ (2002-2003);
Tweede Kamerlid (2003-2006); lid Gedeputeerde
Staten Gelderland (2007-20212); staatssecretaris
Economische Zaken (2012); zelfstandig adviseur
Omgevingsbeleid (2013); directeur Centre for
Development Innovation Wageningen UR (t/m 31
december 2014). Co Verdaas zal in het eerste half jaar
van 2015 bestuurlijk verkenner worden voor de invoe-
ring van de omgevingswet. Dit op verzoek van
Vereniging Nederlandse gemeenten, IPO, Unie van
Waterschappen en het ministerie van Infrastructuur
en Milieu. 



18. 
Usman Santi (m)
Geboortejaar: 1954
Geboorteplaats/provincie: Westerbork (Drenthe)
Woonplaats/provincie: Waalwijk (Noord-Brabant)
Opleiding: Nederlands recht
Achtergrond: Beleidsmedewerker Inspraakorgaan
Welzijn Molukkers (1978-1979); freelance radiojourna-
list NOS (1979-1980); advocaat (1979-heden); lid
gemeenteraad en fractievoorzitter Waalwijk (1992-
1996); lid Tweede Kamer (1998-2002); wethouder
Waalwijk (2008-2010). 

19. 
Jan Westhoff (m)
Geboortejaar: 1946
Geboorteplaats/provincie: Amsterdam (Noord-
Holland)
Woonplaats/provincie: Amsterdam (Noord-Holland)
Opleiding: Nederlands recht
Achtergrond: Voorzitter Rechtswinkel Amsterdam
(1972-1974); voorzitter Vereniging voor Rechtshulp
(1974-1984); advocaat bij Ingelse cs Amsterdam (1981-
1991); universitair docent inleiding recht en onderne-
mingsrecht UvA Amsterdam (1990-1992); rechter
rechtbank Amsterdam (1991-1994); kantonrechter en
vicepresident rechtbank Amsterdam (1994-2011),
rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam (2011-
heden), EU-rechter Kosovo (januari t/m juli 2014)

20. 
Jaouad Khamkhami (m)
Geboortejaar: 1989
Geboorteplaats/provincie: ’s-Gravenhage (Zuid-
Holland)
Woonplaats/provincie: ’s-Gravenhage (Zuid-Holland)
Opleiding: Bestuurskunde en Public Management
Achtergrond: Voorzitter Academieraad Bestuur, Recht
en Veiligheid HHS ’s-Gravenhage (2009-2012); lid
College van Beroep HHS ’s-Gravenhage (2009-2012);
projectleider ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (2010-2013); directeur Khamkhami
Coaching & Advies (2014-heden).
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21. 
Wilma Bouwer (v)
Geboortejaar: 1952
Geboorteplaats/provincie: Warmond (Zuid-Holland)
Woonplaats/provincie: Goes (Zeeland)
Opleiding: Nederlands Recht, staats- en bestuursrecht
en privaatrecht.
Achtergrond: Jurist (1988-1995); Advocaat (1995-
1998); Provincie-advocaat (1998-2003); Hoofd stafbu-
reau Bestuurlijke en Juridische Ondersteuning/advo-
caat, Hoogheemraadschap Delfland (2003-2005);
Hoofd (a.i.)/ teamleider Afdeling Advies en
Ondersteuning, gemeente Roosendaal (2005-2009);
Lid gemeenteraad Goes (2006-2009); Hoofd afdeling
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, gemeente
Veere (2009); 
lid Algemeen Bestuur Waterschap Zeeuwse Eilanden
(2006 tot heden, na fusie 2011: Waterschap
Scheldestromen); lid Dagelijks Bestuur Waterschap
Zeeuwse Eilanden (2009 en 2010), Rechter-plaatsver-
vanger (rechter in opleiding), Rechtbank 's-
Gravenhage (2010); Zittingsvoorzitter Huurcommissie,
Den Haag (2011-heden).

22. 
Jan Schuurman Hess (m)
Geboortejaar: 1956
Geboorteplaats/provincie: Zwijndrecht (Zuid-Holland)
Woonplaats/provincie: Kats (Zeeland)
Opleiding: Instituut voor Journalistiek (Brussel)
Achtergrond: JSH Tekstproducties. Voorheen docent
Journalistiek. Tevens De voettocht van Jan; project en
boek i.s.m. de Wiardi Beckman Stichting. Initiator Huis
voor Europa, Hengelo.
Het partijbestuur heeft Jan gevraagd om beschikbaar
te zijn als lijstduwer.

23. 
Nicole Teeuwen (v)
Geboortejaar: 1964
Geboorteplaats/provincie: Utrecht (Utrecht)
Woonplaats/provincie: Houten (Utrecht)
Opleiding: Sociaal-economische geschiedenis
Achtergrond: Trainer ondernemingsraden AbvaKabo
en Industriebond FNV (1993-1998); adviseur, manager
opleiding BPO Adviesgroep Leusden (1998-2000);
Diensthoofd Personeel, Ontwikkeling en Opleiding en
Hoofd afdeling Opleiding Stichting De Bruggen
(2000-2004); raadslid en fractievoorzitter PvdA
Houten (2002-2006); directeur SOS Telefonische
Hulpdienst Utrecht (2004-2006); wethouder Houten
(2006-2014); Directeur Passend Primair Onderwijs
Rotterdam (2014-heden).



24. 
Saskia Noorman-Den Uyl (v)
Het partijbestuur heeft Saskia gevraagd om beschik-
baar te zijn als lijstduwer.
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ALFABETISCHE LIJST VAN NIET-GEPLAATSTEN

Ruud Koole (m)
Geboortejaar: 1953
Geboorteplaats/provincie: Rilland-Bath (Zeeland)
Woonplaats/provincie: Oegstgeest (Zuid-Holland)
Opleiding: Geschiedenis (Groningen), Politicologie
(Parijs)
Achtergrond: Directeur Documentatiecentrum
Nederlandse Politieke Partijen RUG (1981-1989);
Universitair docent politicologie Universiteit Leiden
(1989-1992); Universitair hoofddocent Universiteit
Leiden (1992-2006); Voorzitter Partij van de Arbeid
(2001-2005, 2007), Wetenschappelijk Directeur van
het instituut Politieke Wetenschap Universiteit Leiden
(2006-2010), Hoogleraar Politieke Wetenschap
Universiteit Leiden (2006-Heden); Lid Eerste Kamer
(2011-heden).
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1. Inzagerecht inburgeringsexamens

Dordrecht
Bouman, Bart, B.
Alphen aan den Rijn

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 in Utrecht,
overwegende:

dat examenkandidaten inburgering in het nieuwe inburgeringsexamen geen inzagerecht hebben,
dat kandidaten staatsexamen I en II op grond van de Regeling van het College voor examens van 19 juni 2012, num-
mer CvE-12.01405, vaststelling examenreglement staatsexamens Nederlands als tweede taal 2013, na een hiertoe
ingediend gemotiveerd verzoek wel inzagerecht hebben,
dat staatsexamens I en II een vrijstelling bieden voor de inburgeringsplicht,
dat hierdoor rechtsongelijkheid ontstaat tussen kandidaten die inburgeren via het inburgeringsexamen of via het
staatsexamen,
dat het Reglement Inburgeringsexamen van DUO niets vermeldt over inzage, behalve dat in $ 3 in de titel het
woord inzien wordt vermeld, maar inzage in het examenreglement niet wordt uitgewerkt,
dat op de website van DUO sprake is van een geheimhoudingsplicht, die niets afdoet aan het recht op inzage en
voorafgaande aan inzage en verstrekking van een afschrift wederom een geheimhoudingsverklaring kan worden
getekend,
dat het niet toekennen van inzagerecht en afschrift in het kader van het inzagerecht in strijd is met art. 35 van de
WBP alsmede jurisprudentie van de Hoge Raad (H.R. 29 juni 2007 AZ4663 Dexia-arrest) en het CBP of zijn voor-
ganger de Registratiekamer in zijn uitspraak van 30 november 1992,

roept de Tweede Kamerfractie op inzagerecht conform art. 35 WBP te regelen en in een bepaling inzagerecht in het
Reglement Inburgeringsexamen van DUO te voorzien en de bepaling over inzagerecht in het examenreglement
staatsexamens uit te breiden met de mogelijkheid van afschrift,
en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: 
NB: Naturalisanten leggen het inburgeringsexamen af en wij pleiten voor gelijke rechten van ieder die gebruikmaakt van de
mogelijkheden om in te burgeren in de Nederlandse samenleving.

PREADVIES: AFWIJZEN
Deze motie roept zeer gedetailleerd op tot het regelen van inzagerecht bij geautomatiseerde examens. Inzagerecht
bestaat momenteel niet voor dergelijke examens. Niet omdat dit onwil is, maar omdat het in de praktijk heel veel
extra kosten zal veroorzaken. De kosten als dit zou worden doorgevoerd zijn enorm hoog (miljoenen euro’s). Dit
geldt voor inzagerecht en helemaal als het gaat om afschrift. Omdat het examen geheim is en er ook geen inzage-
recht is, kan gewerkt worden met een relatief kleine vragenbank (itembank) per examenonderdeel. Deze zou ver-
groot moeten worden en doorlopend opnieuw gevoed met nieuwe items met alle kosten van dien. Daarom wijzen
we de motie in deze vorm af. Wel willen we de toezegging doen dat we mensen die gezakt zijn op een andere
manier proberen te faciliteren zodat ze kunnen leren van de fouten die in het examen zijn gemaakt. 
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2. Zorg ouderen en gehandicapten

Dordrecht
Bouman, Bart, B.
Krimpen aan den Ijssel, Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp, Alphen aan den Rijn

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 in Utrecht,
overwegende:

dat meer en meer verpleeg- en verzorgingshuizen worden gesloten,
dat in dezelfde tijd de mogelijkheden voor professionele thuiszorg worden beperkt door bezuinigingen,
dat als gevolg hiervan ouderen of gehandicapten die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen meer en meer zijn aan-
gewezen op mantelzorgers, zoals echtgenoten, familieleden, vrienden of buren,
dat deze mantelzorgers niet voor deze taak zijn opgeleid en bovendien naast hun eigen leven, werk, studie en/of
verzorging van kinderen hiervoor onvoldoende tijd en mogelijkheden hebben,
is ernstig bezorgd of in de komende jaren hulpbehoevende ouderen en gehandicapten thuis of in een instelling nog
wel de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben,

verzoekt de Tweede Kamerfractie bijzondere aandacht te besteden aan deze groep en er op toe te zien dat in de
komende jaren voor hen die op deze zorg zijn aangewezen voldoende goede zorg beschikbaar blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: De beschikbaarheid van goede zorg voor ouderen en andere groepen die deze nodig hebben is voor onze partij zo
cruciaal, dat wij vinden dat onze partij dit ook via een congresuitspraak tot uiting moet brengen. Dit doet niets af aan onze over-
tuiging dat onze bewindslieden eveneens hiervoor op de bres staan.

PREADVIES: AFWIJZEN
Net als de indieners onderschrijven we de noodzaak voor bijzondere aandacht voor hulpbehoevende ouderen en
gehandicapten zowel in de thuissituatie als in een instelling. Zij verdienen altijd de hulp die zij nodig hebben om
een zo goed mogelijk en voor zover mogelijk zelfstandig leven te leiden waarbij zij zeggenschap hebben hun leven
en de zorg die zij nodig hebben eruit komen te zien. 
Wij wijzen, hoewel steun voor de strekking van het verzoek, de motie af. Wij kunnen ons goed vinden in een con-
gresuitspraak dat goede zorg voor ouderen en anderen groepen die dit nodig hebben voor onze partij cruciaal is. In
de overwegingen van de motie kunnen we ons echter niet vinden. Het beleid dat nu door de regering, met steun
van de Tweede Kamerfractie, is ingezet is juist erop ingericht om mensen zo lang mogelijk met voldoende steun
thuis te laten wonen. Wij willen mensen juist in die thuissituatie, waar mensen zelf willen blijven wonen (deze trend
is al jaren gaande), zo goed mogelijk ondersteunen. Hiervoor wordt de zorg dichtbij, persoonlijk en op maat geor-
ganiseerd. Professionele thuiszorg wordt niet beperkt. Voor zorg ‘aan het lijf’ zal nooit een mantelzorger verant-
woordelijk voor worden (tenzij de mantelzorger en cliënt dit zelf willen), maar dan zal er altijd professionele hulp
beschikbaar zijn. Wel wordt de hulp in de huishouding beperkt. 
Het beleid dat nu wordt ingezet is er juist op gericht nu en in de toekomst de zorg beschikbaar en betaalbaar te
houden. 
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3. Eigen risico basisverzekering

Dordrecht
Bouman, Bart, B.

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 in Utrecht,
overwegende:

dat verzekerden van de basisverzekering in de zorg een verplicht eigen risico moeten betalen indien zij van de zorg
gebruik maken,
dat dit eigen risico het komend jaar 375 Euro bedraagt,
dat dit voor steeds meer verzekerden een bezwaar is waardoor zij afzien van het gebruik van de noodzakelijk
geachte zorg,
dat dit niet de bedoeling kan zijn van de basisverzekering,

verzoekt de Tweede Kamerfractie te bevorderen dat het verplichte eigen risico wordt vervangen door een vrijwillig
eigen risico,

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Voor steeds meer verzekerden is hun bijdrage in de totale zorgkosten, met inbegrip van de steeds hogere zorgpre-
mie, problematisch. Voor de invoering van dit verplichte eigen risico kregen verzekerden die geen gebruik maakten van de zorg
aan het einde van het jaar geld terug, hetgeen voor de verzekerden geen problemen opleverde. Bovendien is het niet solidair
wanneer chronisch zieken, die jaarlijks hoge zorgkosten hebben, daarvoor ook nog een steeds hoger eigen risico moeten bijdra-
gen.

PREADVIES: AFWIJZEN
De betaling van het eigen risico is een onderdeel van de financiering van de zorgkosten. Wanneer het eigen risico
wordt afgeschaft, zal deze financiering elders moeten worden gezocht binnen het zorgstelsel, bijvoorbeeld in de
vorm van hogere zorgpremies. Het eigen risico is bedoeld om ongewenst gebruik van zorg tegen te gaan en men-
sen bewust te maken van het feit dat zorg geld kost. Daarbij wordt de stijging van het eigen risico voor minima
gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag. Dit zorgt ervoor dat we in Nederland een solidair zorgstelsel hebben
waarbij kwalitatief zeer goede zorg voor iedereen toegankelijk is en blijft. We realiseren ons dat het eigen risico
voor mensen met een laag inkomen, ondanks de compensatie via de zorgtoeslag, een aanzienlijk bedrag is.
Momenteel doet de minister op ons verzoek onderzoek om na te gaan of mensen vaker zorg mijden vanwege het
hogere eigen risico. Komend voorjaar zijn de resultaten bekend. Daarnaast spreken we de verzekeraars er continu
op aan dat mensen met betalingsproblemen geholpen moeten worden. 

103



4. Behoud huurbescherming

Netwerk Huurders
Engbers, Anita, A.H.M.G.
Dordrecht

Het PvdA congres, in vergadering bijeen op 17 en 18 januari 2015,

overwegende
• dat wonen een sociaal grondrecht is
• dat de huidige huurbescherming dit grondrecht waarborgt voor huurders

roept de Tweede Kamerfractie op om zo te stemmen en te handelen dat de huidige huurbescherming overeind blijft

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Ter toelichting de oproep die de Werkgroep Huurders van de PvdA op10 november 2014 ook naar de Tweede
Kamerfractie gestuurd heeft (en waarop bij indienen van de motie nog geen enkele reactie vanuit de fractie is gekomen):

BEHOUD DE HUURBESCHERMING

Geachte partijgenoten in de Tweede Kamer en daarbuiten,

Bij de behandeling van de begroting voor Wonen hebben de PvdA en de VVD bij motie een plan ingediend, dat eigenaren van
leegstaande kantoren ertoe moet verleiden om in deze panden woningen te realiseren. Als het plan wordt uitgevoerd door de
Minister heeft dat tot gevolg dat de huurbescherming wordt afgeschaft. Zetten wij van de PvdA onze handtekening daaronder?
In kantoren, die verbouwd worden, komen geen eengezinswoningen maar woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens.

Vrijwel altijd zijn die woningen zó klein dat ze op grond van het woningwaarderingsstelsel vallen onder de huurprijsbescherming;
en dat huurders van die woningen huurtoeslag kunnen aanvragen.

De motie Van der Linde/Monasch wil kantoorwoningen expliciet uitsluiten van het woningwaarderingsstelsel en van de huurtoe-
slag. Huurders van deze woningen worden niet meer beschermd en kunnen ook geen beroep meer doen op de laagdrempelige
Huurcommissie om een woekerprijs aan te vechten. Is dat waar wij van de PvdA voor staan?

Beginnen we met de huurders van kantoorwoningen en volgen straks de overige huurders, zoals in het regeerakkoord staat? Hoe
lang komen wij van de PvdA nog op voor de huurtoeslag?
Dit komt bovenop de Wet tijdelijke huur, die met instemming van de PvdA wordt voorgesteld. Ook al beweren de Ministers Blok
en Opstelten dat huren voor onbepaalde tijd de norm blijft; uit de Wet tijdelijke huur zelf blijkt dat dat niet waar is. Er staan zo
veel verschillende groepen in waarvoor een tijdelijk contract mag gaan gelden, dat één ding zeker wordt: naast baanonzekerheid
komt er nu ook voor vrijwel elke huurder huisonzekerheid. Is dat wat wij van de PvdA huurders te bieden hebben?
Het komt bovenop het PvdA plan om de liberalisatiegrenzen te bevriezen. Daardoor krimpt de omvang van de sociale huursec-

tor.

Het komt bovenop de met steun van de PvdA ingevoerde inkomensafhankelijke huurverhogingen waardoor de doorstroming
juist stokt en armoede en huisuitzettingen toenemen.
Het komt bovenop de truc om de Donnerpunten voor schaarstegebieden af te schaffen maar tegelijkertijd de overige woning-
waarderingspunten duurder te maken in heel Nederland. Het effect van de Donnerpunten blijft dus bestaan en wordt zelfs uitge-
breid. Is dat hoe wij een belofte aan de kiezers inlossen?
Bijna de helft van alle Nederlanders woont in een huurwoning. 

Wanneer mogen zij weer rekenen op steun van de PvdA?

Anita Engbers
Voorzitter Werkgroep Huurders van de PvdA
Wghuurders@gmail.com
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PREADVIES: AFWIJZEN 
De fractie deelt de uitgangspunten in de motie, maar is van mening dat daar beredeneerd van afgeweken kan wor-
den. Zo kunnen experimenten met tijdelijke huurcontracten voor jongeren in de grote steden juist daar de wachtlijs-
ten voor jongeren verkleinen. De fractie wil de transformatie van lege kantoren stimuleren en het woningaanbod
vergroten. Daarom zal het woningwaarderingsstelsel voor specifiek die nieuwe woningen gebouwd in lege kantoren
woningen niet gelden. De overige huurbescherming blijft onverkort van kracht. 

De werkgroep gaat in haar toelichting op het amendement ook in op een aantal andere onderwerpen. Wij zijn van
mening dat de werkgroep erg eenzijdig naar de hervormingen kijkt en veel sociale resultaten onbenoemd laat. Het
budget huurtoeslag neemt deze kabinetsperiode toe met 1 miljard euro en tegenvallers in de begroting huurtoeslag
komen niet ten laste van de huurders. De toewijzingsgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwo-
ning gaat van 34000,- naar 38000,-. Meer mensen krijgen daardoor kans op een betaalbare huurwoning. De
Donnerpunten worden afgeschaft, huurders en gemeenten krijgen veel meer invloed op corporaties en corporaties
worden gedwongen om veel zuiniger te gaan werken. Corporaties worden verplicht om woningen weer naar rato
van iemands financiële draagkracht toe te wijzen. Er word voor honderden miljoenen subsidie gegeven om sociale
huurwoningen energiezuinig te maken. Allemaal resultaten waar de fractie trots op is en waar we het verschil
maken voor alle huurders in Nederland.
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5. “Het Rode Boekje” bij Politiek van Waarde

Zaanstad/Wormerland/Oostzaan
Schipper, Cees, C.P.

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 in Utrecht,
• kennisnemend van de resolutie Politiek van Waarde,
• onderschrijft de noodzaak politiek van uit onze kernwaarden te bedrijven,
• is van mening dat er grote behoefte is aan houvast en richting in onze politiek.
Verzoekt het Partijbestuur
• het zogenoemde RODE BOEKJE van de PvdA te verspreiden onder alle leden,
• aan elk punt in de loop van het komende jaar concrete invulling te geven,
• en hier praktische uitwerking aan te geven.
Gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: De afdeling stelt voor om de resolutie Politiek Van Waarde niet te amenderen, want er staan veel goede zaken in, maar
in plaats daarvan als aanvulling op de resolutie een motie aan te nemen met de genoemde strekking.

Het rode boekje van de Partij van de Arbeid.

De PvdA laat zich leiden door heldere en concrete beginselen. Deze zijn de basis voor ons denken en handelen. Zij vormen ook
het toetsingskader voor de werkzaamheden van onze gekozen bestuurders. Elk nieuw verkiezingsprogram wordt naast de begin-
selen gelegd en getoetst op consistentie. Beginselen zijn niet onderhandelbaar.
1. De PvdA is een beginselpartij. Aan ons kennen en oordelen ligt een aantal opvattingen ten grondslag die voortkomen uit de

Verlichting. Dit is een denkrichting uit de 18e eeuw, waar met gebruik van de rede bijgeloof, misbruik van het recht in kerk
en staat, en intolerantie werd bestreden. De stroming staat aan de basis van de modernisering van de samenleving door:
individualisering, emancipatie, feminisme, secularisering en globalisering. Het gelijkheidsbeginsel, de mensenrechten en bur-
gerrechten vinden in deze tijd hun wortels.

2. De PvdA omarmt het beginsel van het grootste geluk. Het algemeen belang wordt omschreven als het grootste geluk voor
iedereen, waarbij verlangd wordt dat we evenveel om een ander geven als om onszelf.Geluk is meetbaar en vast te stellen.
Gebleken is dat er 7 factoren zijn die ons geluk bepalen. In volgorde van belangrijkheid: 
a. Familiebetrekkingen
b. Financiële situatie
c. Werk
d. Sociale omgeving
e. Gezondheid
Niet in volgorde van belangrijkheid:
f. Levensfilosofie
g. Persoonlijke vrijheid.

3. Ons mensbeeld gaat uit van de gelijkheid van ieder mens. Iedereen is gelijk voor de wet. Daarnaast is ieder verantwoordelijk
voor zijn/haar eigen handelen en daden.

4. De PvdA gaat uit van respect voor verschillen in denken en geloven. Het handelen dat voortvloeit uit het denken en geloven
zal begrensd dienen te zijn door de principes van democratische waarden.

5. De PvdA staat voor een samenleving waarin op alle bestuurlijke niveaus een gekozen meerderheid uiteindelijk beslist, ook
ten aanzien van conflicterende waarden.

6. De PvdA baseert haar kennen, oordelen en handelen op het waarheids- en humaniteitgehalte van onze cultuur, het gaat om
objectieve feitelijkheden en de grondregels van de menselijkheid. (Voorbeelden: Door de Verlichting hebben we geleerd dat
homoseksualiteit geen ziekte is en de positie van vrouwen gelijk is aan die van de man, wat daarover in andere culturen ook
wordt aangenomen).

7. De PvdA realiseert zich dat “de waarheid” en “de werkelijkheid”niet bestaan. Er moet altijd worden gekozen tussen alterna-
tieven. Schaarste, uitwisselbaarheid van doelen, het verschil in belang dat wordt gehecht aan doelen maken, dat besluitvor-
ming zonder macht en machtsvorming onmogelijk is. Aan deze omstandigheden ontleent de partij zijn bestaansrecht en zijn
politiek handelen.

8. De PvdA is altijd bereid om samen te werken met andere democratische partijen om besluitvorming mogelijk te maken.
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Maar over onze kernwaarden valt niet te onderhandelen: zoals de waarde van het grootste geluk, de waarden van de demo-
cratie, de vrijheid van godsdienst, de (internationale) solidariteit en de gelijkheid van mensen.

9. De PvdA is een tehuis voor wetenschappers, denkers, middenstanders, uitkeringsgerechtigden, zelfstandigen, hoofd- en
handarbeiders omdat denken, onderzoeken en filosoferen vooruitgang bevordert en de samenwerking met allen leidt tot
een samenleving waarin solidariteit en medeverantwoordelijkheid tot recht komt en het grootste geluk voor de meeste men-
sen wordt gerealiseerd.

10. De PvdA accepteert sociaaleconomische ongelijkheden, maar accepteert niet dat groepen in onze samenleving onder een
door ons geformuleerd en vastgesteld sociaal minimum zakken en geen gelijke kansen hebben zich te ontwikkelen en daar-
door in feite geen deelnemer kunnen zijn aan die samenleving.

11. De PvdA beoordeelt al haar keuzes in het licht van internationale solidariteit, in het besef dat een veilig land als het onze
alles te maken heeft met een veilige wereld.

12. De PvdA meent dat mensen een onderdeel zijn van het milieu. Door de relatieve schaarste aan ruimte en de noodzaak tot
zorgvuldig beheren van het bestaande in onze samenleving, worden veranderingen in de huidige verhouding tussen mens
en zijn natuur steeds zorgvuldig afgewogen.

13. De PvdA accepteert het principe van de vrije markteconomie. Dat gebeurt niet uit principe maar omdat dit systeem in staat
is welvaartvergroting te koppelen aan doelmatigheid. De nadelige gevolgen van het vrije-markt- principe van produceren
dient te worden gesignaleerd, gekanaliseerd en gecompenseerd door overheidsingrijpen.

14. De PvdA is een ledenpartij, die haar ideeën, opvattingen en plannen laat goedkeuren door de leden. Op basis van die uit-
gangspunten, stellingen en voorstellen zoekt de partij aansprekende voorlieden die haar boodschap verspreiden. En niet
omgekeerd.

15. De PvdA is een partij waarin gelegitimeerd leiderschap een belangrijke bron voor samenwerking is tussen leden (leider: par-
tijvoorzitter), fracties 2e en 1e kamer, (leiders: fractie voorzitters) en in een kabinet bij deelname van de partij, (leider: de
premier of vicepremier). Er is per definitie niet één partijleider.

Tot slot.
Burgers zijn geïnteresseerd in de oplossing van vraagstukken waarmee ze worden geconfronteerd. Ze verwachten dat er richting
wordt gegeven in onzekere tijden. Ze zijn niet geïnteresseerd in de processen van de democratie, het politieke spel, de machts-
pelletjes waar de politici zich vooral mee bezig lijken te houden. Zij verwachten heldere en eenduidige antwoorden op hun vra-
gen. Wij dienen antwoorden te geven op basis van boven geschetste kernpunten. Wij kiezen richtingen op basis daarvan. Als die
antwoorden de kiezer niet aanspreken, is dat aanleiding om nog eens goed na te denken, maar het betekent niet dat de PvdA de
koers - die door de jaren heen is ontwikkeld - zal wijzigen. De partij wil vanuit bovenstaand perspectief die betere samenleving
realiseren. Het grootste geluk voor de mensen is het doel waar naar wij streven. Een zo groot mogelijke partij is het middel om
dat doel te realiseren.

November 2014
Namens de PvdA afdeling Zaanstad/Wormerland/Oostzaan,
Maarten Klop, voorzitter
Daan Sanders, werkgroep Waarde gedreven politiek

PREADVIES: AFWIJZEN
Net als de indieners onderschrijven we de noodzaak politiek te bedrijven vanuit de kernwaarden van de PvdA en de
sociaal-democratie. Deze staan duidelijk verwoord in het PvdA beginselenprogramma en de resolutie ‘Politiek van
Waarde’ geeft hier een verdere invulling aan. Ook delen we de mening van de indieners dat een politiek van waar-
de en waarden tot uitdrukking moet komen in daden. Wij zien dat dit gebeurt in onze afdelingen, de gemeentebe-
sturen waar de PvdA deel van uit maakt en in de Tweede Kamer en het kabinet. Ons beginselenprogramma, de
resolutie ‘Politiek van Waarde’, maar ook het rapport van de Commissie Hamming bieden veel aanknopingspunten
om onze partijbeginselen in concreet resultaat om te zetten. 
Wij danken de indieners voor hun positieve waardering voor de resolutie ‘Politiek van Waarde’. We zijn ook zeer
tevreden met dit resultaat. Toch vinden wij het ook belangrijk dat het congres en de leden de resolutie kunnen
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amenderen daar waar zij dat nodig achten. Wij kunnen het voorstel van de indieners om de resolutie ‘niet amen-
deerbaar’ te maken dus niet steunen. 
Ook danken we de indieners voor hun voorgestelde ‘boekje’ met suggesties en zijn van mening dat dit goed kan
dienen als kader voor het werk van de indieners. Er staan veel punten in die we ook terugvinden in de partijbegin-
selen en de overige bovengenoemde resoluties en rapporten. We steunen dan ook de algemene strekking maar wil-
len daarbij ook benadrukken dat we dit niet kunnen overnemen en aan alle leden kunnen sturen. Het PvdA beginse-
lenprogramma is en blijft leidend en we zien in eerste instantie partijbrede initiatieven zoals de resolutie ‘Politiek
van Waarde’ en het rapport van de Commissie Hamming evenals de lokale verkiezingsprogramma’s als de handvat-
ten voor het in praktijk brengen en realiseren van onze kernwaarden en idealen. 

108



6. Collegegelden bachelor-master (hbo-universiteit)

Dordrecht
Bouman, Bart, B.

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 in Utrecht,
constaterende:

dat collegegelden in Nederland in vergelijking tot het buitenland disproportioneel hoog zijn,
dat dit in het bijzonder het geval is voor studenten die na september 1991 een master, doctoraal of ingenieursdiplo-
ma aan een Nederlandse onderwijsinstelling hebben behaald en aan een nieuwe studie willen beginnen,

overwegende:
dat aspirant studenten om deze reden van een verdere studie afzien of deze in het buitenland gaan volgen waar de
studie goedkoper is zoals bijvoorbeeld in België of in Zweden,
dat hierdoor uitstroom van kennis uit Nederland plaatsheeft,
dat het onderscheid tussen wie voor of na september 1991 een studie heeft afgerond bovendien tot leeftijdsdiscri-
minatie kan leiden tussen beide groepen en de mogelijkheden voor omscholing en de werkgelegenheid voor wie dit
betreft in de sterk veranderende arbeidsmarkt belemmert,
verzoekt de Tweede Kamerfractie te bevorderen dat dit onderscheid ongedaan wordt gemaakt en de collegegelden
meer in overeenstemming worden gebracht met andere Europese landen,

en gaat over tot de orde van de dag

Ter toelichting zie:
http://rebeccahoogers.infoteur.nl/specials/studeren-in-het-buitenland.html
http://www.studenten.leidenuniv.nl/inschrijven-uitschrijven/collegegeld/collegegeld-2e-masteropleiding.html

PREADVIES: AFWIJZEN
De motie gooit het collegegeld voor de eerste en tweede studie op één hoop, doet een aantal niet onderbouwde
aannames en gaat voorbij aan verschillen tussen de kosten en voorzieningen van het hoger onderwijs in Nederland
vs. het onderwijs in andere landen. In Nederland wordt 80% van een studie betaalt door de overheid, en 20% door
de student (het collegegeld). Elke student krijgt een OV kaart en ook in de toekomst houdt elke student met arme
ouders recht op een aanvullende beurs. 

In het verkiezingsprogramma 2012 heeft de PvdA zich al op het standpunt gesteld dat het hogere instellingscolle-
gegeld voor de tweede studie wordt afgeschaft. Hiervoor is tot op heden echter door de forse kosten die dit met
zich meebrengt (ca. 150 mln. euro), nog geen dekking gevonden. Daarom heeft de PvdA-fractie heeft zich meer-
maals ingezet om (als tussenoplossing) bij de collegegelden voor de tweede studie (het instellingscollegegeld) tot
redelijkere beprijzing te komen, met transparante onderbouwing vanuit de instellingen over de opbouw van de kos-
ten. 
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7. Generatiepact

Dordrecht
Bouman, Bart, B.

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 in Utrecht,
constaterende:

dat gemeenten in toenemende mate een vergrijzend personeelsbestand hebben, waar weinig uitstroom van oude-
ren en weinig instroom van jongeren is,
overwegende:

dat een aantal gemeenten initiatieven hebben genomen om hierin door nieuwe regelingen verandering te brengen,
bijvoorbeeld onder de naam generatiepact,
dat in een aantal gemeenten (Groningen, Ede, Delft) door dergelijke initiatieven mobiliteit tot stand is gekomen
waarbij ouderen geleidelijk uitstromen, interne doorstroming plaatsheeft en jongere medewerkers instromen in de
organisatie,
dat dit een goede zaak is die landelijk steun verdient en niet zoals nu bij uitstroom met een strafheffing van 52%
moet worden belast,
roept de Tweede Kamerfractie op om stappen te ondernemen om in het belang van de gemeenten en van de werk-
gelegenheid van jongeren in die gemeenten invoering van dergelijke initiatieven te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ter toelichting zie:
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/gemeenten-boeken-succes-met-vertrekregeling

PREADVIES: AFWIJZEN
Ondanks dat het sympathiek klinkt, een generatiepact sluiten waarbij oudere werknemers die met pensioen willen
vervroegd uittreden en jongeren hun banen vervolgens overnemen, hebben de ervaringen in het verleden laten
zien dat de introductie van VUT-regelingen er niet voor heeft gezorgd dat de banen van uittredende ouderen wer-
den overgenomen voor jongeren. De meeste banen werden simpelweg opgeheven. En dat is ook wat er nu gebeurt.
Bovendien kost vervroegd uittreden de werknemer een deel van zijn pensioen. De vuistregel is: 1 jaar eerder stop-
pen met werken kost 7% van het pensioen, 2 jaar eerder 14% etc. De banenplannen van minister Asscher bieden een
beter alternatief: door leerlingen en leermeesters aan elkaar te koppelen krijgen jongeren een kans en blijven oude-
re werknemers behouden.
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8. Geen symboolpolitiek

Krimpen aan den IJssel
Drijver, Francisca, F.

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 te Utrecht;
overwegende dat de Tweede Kamerfractie sinds de beruchte uitspraak van de PVV-leider geen voorstellen van die
partij meer steunt;
voorts overwegende dat zij daarmee populistisch rechts verder in de door hun zo geliefde slachtofferrol duwt;
constaterende dat deze symboolpolitiek geen concrete bestrijding van populistisch rechts is;
verzoekt de Tweede Kamerfractie, om ieder voorstel op inhoud te bekijken en indien mogelijk te steunen; 
en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Het staat niet ter discussie dat populistisch rechts bestreden moet worden, het niet van voorstellen is echter sym-
boolpolitiek en derhalve een zinloze bezigheid/actie. 

PREADVIES: AFWIJZEN
Vanwege de radicalisering van de PVV, tot uiting komend in herhaaldelijk opruien, opstoken en ophitsen tegen
groepen Nederlanders met een andere afkomst of het islamitisch geloof, is wat de Tweede Kamerfractie betreft de
grens overschreden om nog langer politieke steun te willen verlenen aan de agenda van de PVV op welk vlak dan
ook. 
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9. Productie medische isotopen zonder hoogverrijkt uranium

Amsterdam West
Elings, Margreet, G.M.

Het congres van de Partij van de Arbeid op 17 en 18 januari 2015 te Utrecht bijeen,

constaterende dat:
- De kernreactor in Petten (HFR) hoogverrijkt uranium gebruikt voor de productie van medische isotopen;
- De regering van plan is de HFR wegens ouderdom op termijn te vervangen door de Pallas reactor die ook hoog-

verrijkt uranium zal gebruiken;
- Minister Kamp van Economische Zaken de exploitant van HFR, NRG, EUR 72 miljoen heeft geleend om de reactor

tot 2023 in bedrijf te houden;
- Rijk en provincie daarnaast EUR 80 miljoen beschikbaar hebben gesteld om de bouw van de Pallas reactor

mogelijk te maken;
- Er in de VS en Canada momenteel een productieproces voor medische isotopen wordt ontwikkeld waarbij geen

gebruik hoeft te worden gemaakt van hoogverrijkt uranium, zodat daarbij ook geen nucleair afval meer geprodu-
ceerd zal worden;

- Canada, dat nu circa 30 à 40% van de wereldbehoefte aan medische isotopen vervult, in 2016 een 60-jaar oude
kernreactie voor de productie van medische isotopen stil zal leggen ten gunste van de productie zonder kern-
energie;

- De VS recent US $ 8 miljoen heeft uitgetrokken voor 2 proefprojecten die medische isotopen moeten gaan pro-
duceren zonder hoogverrijkt uranium;

- Het ministerie van Economische Zaken nog geen blijk heeft gegeven van deze ontwikkelingen op de hoogte te
zijn,

Roept de Tweede Kamerfractie op het ministerie van Economische Zaken te verzoeken deze ontwikkelingen te
onderzoeken met het doel deze zo snel mogelijk toe te passen in de kernreactor in Petten, voordat deze wordt ver-
vangen door de Pallas reactor

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Zolang er geen oplossing is gevonden voor de opslag en afbraak van nucleair afval is het zaak dat er zo weinig
mogelijk van wordt aangemaakt.

PREADVIES: AFWIJZEN
De fractie volgt de ontwikkelingen in Petten nauwgezet. De inschatting is dat een Pallas-reactor momenteel beste
optie is voor de toekomst ondanks verhalen over andere opties. Geen kerncentrale is geen optie omdat we anders
geen noodzakelijke isotopen kunnen produceren voor de bestralingstherapie bij kanker.
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10. Voetzorg ouderen

Dordrecht
Bouman, Bart, B.

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 in Utrecht,

overwegende: dat veel ouderen lijden aan de ziekte diabetes type 2,
dat gezien de medische risico's van deze ziekte regelmatige controle door een diabetes gecertificeerde pedicure
vereist is,
dat bezuinigingen op de voetzorg worden doorgevoerd waardoor personen met een lagere indicatie voor deze zorg
geen vergoeding meer ontvangen, 
dat voor veel van hen het zelf moeten bekostigen van deze zorg een probleem is,
dat dientengevolge zij gebruikmaking van deze zorg zullen uit- of afstellen waardoor gezondheidsrisico's voor hen
ontstaan,

roept de Tweede Kamerfractie op zich in te zetten voor het behoud van deze vergoedingen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Voor patiënten met diabetes type 2 is regelmatige controle van de voeten door een gespecialiseerde pedicure
belangrijk omdat slecht genezende wonden voor hen een ernstig gezondheidsrisico vormen.

PREADVIES: AFWIJZEN
Kwetsbare mensen die op medische indicatie naar een pedicure moeten, blijven gewoon recht houden op deze zorg
vanuit het basispakket. Dit geldt niet wanneer mensen in staat kunnen worden geacht om zelf hun voeten te verzor-
gen. Door te letten op wat mensen wel en niet zelf kunnen houden we de zorg betaalbaar en waarborgen we de
solidariteit van dit stelsel. 
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11. Verbeterplan zorgpraktijk dementie

Dordrecht
Bouman, Bart, B.

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 in Utrecht,

constaterende: dat ruim 260 duizend mensen in Nederland dementiepatiënt zijn en dit aantal de komende jaren
toeneemt, naar verwachting tot een half miljoen in 2040,
dat het Deltaplan Dementie zich inzet om met bundeling van krachten een dam tegen deze ziekte op te werpen,

overwegende: dat er om de kwaliteit van zorg voor patiënten met deze ziekte te verbeteren veel moet gebeuren,
dat het Deltaplan Dementie een bijdrage van drie miljoen aan de rijksoverheid hiervoor heeft gevraagd,

roept de Tweede Kamerfractie op om zich voor deze bijdrage in te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Het gaat hier om het verbeteren van de kwaliteit van zorg, de planning van voorzieningen en als basis voor weten-
schappelijk onderzoek.
Zie voor informatie: www.deltaplandementie.nl

PREADVIES: AFWIJZEN
We wijzen deze motie af. Bij de begrotingsbehandeling VWS 2015 is deze vraag aan de orde geweest en is er een
amendement van D66 ingediend met exact hetzelfde verzoek. De Tweede Kamerfractie heeft bij de begroting
tegen dit amendement gestemd. Redenen hiervoor zijn, ondanks dat wij net als de indieners van deze motie het
Deltaplan Dementie een warm hart toedragen en in de Kamer ons hard gemaakt hebben voor dit plan, het nu niet
duidelijk is waarom er extra budget nodig is voor het Deltaplan Dementie en het onduidelijk is waar de extra 3 mil-
joen euro aan besteed zal worden. Wij gaan ervan uit dat ZonMW (waaronder Deltaplan Dementie valt) en stake-
holders uit het veld zelf nu verdere stappen gaan zetten. Dus ondanks steun voor de visie van de indieners op het
feit dat onderzoek naar en registratie van mensen met dementie nodig is en blijft kunnen we de motie niet aanne-
men. 
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12. Drukjacht wilde zwijnen

Dordrecht
Bouman, Bart, B.

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 in Utrecht,

constaterende:dat wilde zwijnen van nature in Nederland voorkomen en op natuurlijke wijze onder andere in de
provincie Noord-Brabant zijn terechtgekomen,
dat onder andere in die provincie thans gestreefd wordt naar een nulstand van deze in beginsel beschermde wilde
dieren,
dat deze dieren het gebied waar zij zich bevinden toeristisch aantrekkelijker maken en een belangrijke rol in de
natuur vervullen,

overwegende: dat men thans in diverse gebieden onder andere in genoemde provincie de drukjacht als middel wil
inzetten om deze dieren te bestrijden,
dat het onderscheid tussen de druk- en drijfjacht marginaal is,

van oordeel: dat druk- of drijfjacht alles behalve diervriendelijk is en het beoogde doel, namelijk voorkómen van
overlast van wilde zwijnen, ook op andere manieren kan worden bereikt, bijvoorbeeld door afrasteringen en bevei-
ligde oversteekplaatsen voor deze dieren, 

roept de Tweede Kamerfractie op om de druk- of drijfjacht wettelijk te verbieden en in overleg met lokale en pro-
vinciale overheden tot meer diervriendelijke oplossingen te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Ter toelichting wordt verwezen naar het rapport "Wilde zwijnen in Noord-Brabant" van de Dierenbescherming.

PREADVIES: OVERNEMEN
Het is niet ‘plezierjacht’ (geen officiële term overigens), maar we zijn tegen de druk en drijfjacht. We zien jacht
alleen als allerlaatste redmiddel. Overnemen dus. Redenen voor ons om tegen drijf en drukjacht te zijn:
- het is zeer dieronvriendelijk, het levert namelijk ontzettend veel stress op de dieren. Dit kan vervolgens zelfs tot

meer dieren leiden, omdat ze in hun ‘overlevingsmodus’ kunnen gaan, waarna ze meer jongen krijgen.
- Er zijn meerdere maatregelen om het overlastprobleem op te lossen. Bijv. door het voedsel voor de dieren te ver-

minderen.
- Het is maatschappelijk niet geaccepteerd, vanwege de grote gevolgen voor de dieren.
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13. Beschikbaarheid en termijnen stukken congres

Amsterdam Nieuw-West
Aertsen, Hans, J.E.
Alphen aan den Rijn, Leiden, Amsterdam Noord, Amsterdam West, Amsterdam Zuid, Amsterdam Centrum,
Amsterdam Oost, Alphen aan den Rijn, Alphen aan den Rijn, Krimpen aan den Ijssel

Het congres van de PvdA bijeen op 17 en 18 januari 2015 te Utrecht

roept het partijbestuur op in het vervolg de congresafgevaardigden tijdiger te voorzien van de congresvoorstellen,
opdat zij zich beter kunnen voorbereiden op hun taak als congresafgevaardigde m.b.t. meningsvorming en discussie
met de leden van de afdeling. Tevens dienen ook ruim van tevoren de termijnen voor het indienen van amendemen-
ten en moties, de beschikbaarheid van de beschrijvingsbrief met de preadviezen van het bestuur en de actuele
moties bekend te worden gemaakt, opdat afdelingen en gewesten tijdig ledenbijeenkomsten daarover kunnen
inplannen.

Toelichting: De tijd tussen het publiceren van de congresvoorstellen en het indienen van de amendementen en moties, was veel
te kort om binnen de afdeling tot een gedegen discussie met de leden te komen, mede ook door de vele onderwerpen en voor-
stellen. En voor het vervolg was niet bekend wanneer de beschrijvingsbrief met de preadviezen van het partijbestuur gepubli-
ceerd zouden worden. Dit is heel slecht voor het goed organiseren van de discussie binnen de afdelingen en staat haaks op alle
plannen m.b.t. ledendemocratie. Dit moet voortaan beslist anders.

PREADVIES: OVERNEMEN
het Partijbestuur hecht zeer aan debat in de partij in het algemeen en aangaande de voorstellen voor het Congres
in het bijzonder. De twee weken die vastgelegd zijn in de statutaire termijnen zijn inderdaad bijzonder kort bij een
Congres waar zoveel stevige inhoudelijke stukken liggen. We willen graag meer tijd bieden door bijvoorbeeld de
voorcongressen te organiseren en de stukken eerder beschikbaar te stellen. Daar gaan we n.a.v. de wijzigingen mee
aan de slag waarbij echter wel opgemerkt dient te worden dat i.v.m. de ontwikkelingstijd en de gewenste actuali-
teitswaarde daar ongetwijfeld niet altijd aan voldaan kan worden.
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14. Digitaal contact 

Den Haag (contactpersoon: Pomper, Albert-Jan, A.) 
Ridderkerk, Leiden, Alphen aan den Rijn, Amsterdam Noord, Utrecht 

Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 17 en 19 januari in Utrecht, ter bespreking van onder meer de
voorstellen voor Ledendemocratie,

Constaterende dat een belangrijke voorwaarden voor het goed functioneren van moderne ledendemocratie is dat
leden elkaar digitaal kunnen vinden en bereiken;
dat zo’n systeem er nog niet is; 
dat de reglementen van de partij zo’n systeem voorschrijven;

Overwegende dat volgende stappen in het wijzigen van de stemverhoudingen op congres en Politieke Ledenraad
pas kunnen plaatsvinden wanneer bedoeld systeem in de praktijk getest is en leden er op grote schaal gebruik van
maken;

Draagt het partijbestuur op voldoende prioriteit te geven aan de ontwikkeling van zo’n systeem;
de Verenigingsraad te raadplegen over afwegingen met betrekking tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
verdere wijzigingen in de stemverhouding pas aan het congres voor te leggen op het moment dat het systeem ope-
rationeel en bewezen doelmatig is en leden er op grote schaal gebruik van maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Het elkaar als leden actief kunnen vinden en bereiken is essentieel. Initiatieven vanuit leden kunnen alleen tot stand
komen wanneer ze andere leden kunnen benaderen waarvan verwacht kan worden dat ze in dat initiatief geïnteresseerd zijn. Het
kunnen maken van een selectie is daarbij belangrijk: als men anderen alleen kan vinden door voor elk initiatief alle leden te
benaderen, leest al snel niemand die berichten meer. Momenteel is het nog zo dat het partijbureau alleen berichten faciliteert
naar leden die actief aangegeven hebben in dat onderwerp geïnteresseerd te zijn. Dus als het netwerk “Vrouwen in de Partij”
een zgn. ViP-bijeenkomst wil organiseren kunnen aankondigingen niet naar alle vrouwelijke leden (landelijk of regionaal)
gestuurd worden, maar alleen naar leden die ooit in hun digitale PvdA-profiel het desbetreffende vakje hebben aangekruist. Zo
kan effectieve ledendemocratie niet tot stand komen. 

Ter informatie: het gaat om het volgende reglementsartikel. Artikel 1.30. Persoonsgegevens en privacy
1. Het partijbestuur draagt zorg voor een protocol en het handhaven daarvan met betrekking tot het verzamelen, bewaren en

verwijderen van persoonsgevoelige informatie bij en onder verantwoordelijkheid van alle geledingen van de partij.
2. Elk lid van de partij heeft toegang tot de informatie die over hem bewaard wordt bij of onder verantwoordelijkheid van een

geleding van de partij.
3. Het partijbestuur draagt zorg voor een systeem door middel waarvan alle leden andere leden via e-mail kunnen bereiken,

voor zover die andere leden aangegeven hebben dat hun e-mailadres voor dat doel gebruikt mag worden. Personen zijn in
dat systeem in elk geval vindbaar op basis van naam, afdeling en functie in of namens de partij.

4. Elk lid heeft het recht en wordt in de gelegenheid gesteld te bepalen of zijn lidmaatschap of gegevens over hem voor andere
leden toegankelijk zijn, als bedoeld in lid 3. 

PREADVIES: AFWIJZEN
Het verband wat wordt gelegd tussen artikel 1.30 reglementen en de resolutie is niet logisch. Immers, thans is er
ook al sprake van stemrecht van de leden (25%). Wanneer de indieners van mening zijn dat onvoldoende invulling
is gegeven aan artikel 1.30, en derhalve onvoldoende ruimte is dat leden elkaar (online) treffen, kan dat worden
besproken. Grotendeels zal aan de wens van de indieners worden tegemoetgekomen met de voorstellen in de reso-
lutie (ledenpanel, online platform et cetera). Maar met het aannemen van de motie wordt verdere partijdemocrati-
sering, met meer directe invloed van leden, onnodig en oneigenlijk vertraagd. Voorts is de constatering dat er nog
geen systeem is waar leden elkaar digitaal kunnen vinden en bereiken feitelijk onjuist: onder het kopje ‘congresaf-
gevaardigen’ op mijn.pvda.nl kunnen alle afgevaardigden elkaars contactgegevens vinden. 
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15. Pluriforme Digitale Middelen 

Utrecht (contactpersoon: Groenenberg, Maurits, M.) 
Amsterdam Noord 

Het congres van de Partij van de Arbeid, Bijeen te Utrecht 17 en 18 januari 2015

Kennis genomen hebbende van de voorstellen tot het ontwikkelen van meer ledendemocratie middels digitale
media zoals desktop computers, laptops, smartphones, tablets enzovoorts,

Overwegende dat er verschillende standaarden in omloop zijn voor deze platformen,

Spreekt uit dat de PvdA zich niet vastlegt op standaarden van één leverancier, maar dat het pluriforme standaarden
ondersteunt van alle grote leveranciers, die ondersteund worden vanuit die leverancier alsmede open source soft-
ware. Op het moment van schrijven bijvoorbeeld: 
Smartphone: Androïd, Ios, WindowsPhone
Desktop: Windows, IOS, Linux
Browser: Internet Explorer , Chrome, Firefox, Safari
(Alle ondersteunde versies)

Spreekt voorts uit dat het bestuur voor de invoering van digitale ledendemocratie met behulp van voornoemde
hulpmiddelen een uitgewerkt en financieel onderbouwd ontwerp voorlegt aan het congres waarin beschikbaarheid,
beveiliging, en performance aspecten beschreven zijn alsmede exploitatie na de ingebruikname.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Uit de voorstellen voor invoering van digitale middelen ter bevordering van de ledendemocratie vanuit het partijbe-
stuur blijkt weinig realiteitsbesef. Vanuit het gedachtegoed van de PvdA is terecht veel vertrouwen in de mogelijkheden van
technische vooruitgang. We zijn op het moment getuige van een digitalisering van productiemiddelen die misschien wel te ver-
gelijken valt met de industriële revolutie. Echter de vele grote mislukte overheidsprojecten op ICT gebied zoals onlangs gepre-
senteerd in het rapport van de commissie Elias toont aan een aantal problemen aan op dit gebied. Met de beperkte middelen
waarover gesproken wordt in de congresstukken zijn de gepresenteerde plannen onuitvoerbaar, of kunnen mogelijk leiden tot
een falende ledendemocratie. Een gedegen onderbouwing van de plannen en een technische uitwerking is een voorwaarde voor
slagen van de invoering van digitale middelen binnen de ledendemocratie. 

PREADVIES: OVERNEMEN
We willen een kwalitatief goed systeem dat transparant en betrouwbaar is. Met de valkuilen die in de motie zijn
omschreven, moet goed rekening worden gehouden. Gespecialiseerde leden, die we gelukkig hebben, willen we
graag betrekken bij de uitwerking, om tegen beperkte kosten met een goede uitwerking te komen. Zie motie 37.
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16. Digitale Registratie Medische Gegevens

Utrecht
Groenenberg, Maurits, M.

Het congress van de Partij van de Arbeid, Bijeen op 17 en 18 januari te Utrecht,

Overwegende dat er verschillende concurrerende informatie systemen in de markt zijn voor digitale opslag van
medische informatie
Overwegende dat de wet bescherming persoonsgegevens in deze systemen niet goed wordt gehandhaafd
Overwegende dat er onvoldoende overheidstandaarden zijn voor de digitale opslag van medische informatie,
Verzoekt het bestuur, de tweede kamer fractie en de fractie van het europees parlement van de PvdA om te onder-

zoeken hoe er een europese standaard voor de opslag van medische informatie kan worden ontwikkeld .

Toelichting: Op dit moment zijn er vele systemen in Nederland in gebruik om medische informatie op te slaan. De overheid laat
dit te veel over aan de markt en komt niet met een afdoend beleid om dit voor ons allemaal goed te regelen, het liefst europees.

PREADVIES: AFWIJZEN 
Het ministerie van VWS is momenteel bezig met de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel voor de zorg.
Dit stelsel bevat, onder andere, informatie over de standaarden die in de zorg worden gebruikt, alsook verdere
afspraken om de privacy van patiënten te waarborgen. Niet alleen zit de sector niet te wachten op nog een onder-
zoek of project, maar het is vanuit de PvdA ook ondoenlijk om dit op een juiste manier te verrichten. Liever wach-
ten we op de uitkomsten van het project zoals dat nu bij het ministerie van VWS loopt. We volgen dit project via
overleg met de minister van VWS en hebben daarbij consequent oog voor de privacy en andere rechten van de
patiënt.
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17. Invloed congreslocatie

Echt-Susteren
Koks, Marlies, E.F.J.M.

Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 17 en 18 januari in Utrecht, ter bespreking van onder meer de
voorstellen voor Ledendemocratie,

Constaterende
- dat de locatie waar de congressen worden georganiseerd van invloed is op de aanwezige afgevaardigden en

leden;
- in het verleden veel congressen en Politieke ledenraad in de Randstad en Utrecht werden georganiseerd
- vanwege de locatiekeuze de aanwezigen vaak geen goede afspiegeling waren van de verschillende afdelingen en

gewesten, verspreid over het land
- dat door het principe van one man, one vote de onder punt a genoemde constatering nog sterker zal zijn
Overwegende
- dat het principe van one man, one vote de ledendemocratie ten goede komt maar dat dit tot gevolg heeft dat de

afdelingen/leden met geografisch voordeel t.o.v. de congreslocatie de uiteindelijke stemuitslag grotendeels bepa-
len

Draagt het partijbestuur op
- een roulatiesysteem te hanteren waarbij ieder volgend congres in een ander gewest plaatsvindt, 

En gaat over tot de orde van de dag.

PREADVIES: AFWIJZEN
We rouleren zoveel mogelijk qua locaties voor het Congres. De laatste Congressen hebben overigens behoorlijk
vaak buiten de Randstad plaatsgevonden. We noemen Breda, Leeuwarden, Den Bosch en Nijmegen maar even in
herinnering. Naast roulatie spelen er echter nog een aantal andere afwegingen een rol: beschikbaarheid, bereik-
baarheid, kosten, zalen met voldoende zitruimte en de logica om aan te sluiten bij (herindelings)verkiezingen.
Daarom willen deze sympathieke motie toch ontraden.
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18. Herziening Integratienota van de PvdA

Den Haag
Pomper, Albert-Jan, A.
Krimpen aan den Ijssel

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 te Utrecht, 
Constaterende dat: 
· De discussie over de integratie van immigranten in de Nederlandse samenleving in de afgelopen periode zowel

binnen de politiek als in de samenleving hevig wordt gevoerd:
· Het onderwerp rondom de integratie binnen onze partij tot heftige reacties heeft geleid, waaronder het vertrek

van twee Kamerleden van Turkse komaf;
· De Integratienota van de PvdA reeds zes jaar geleden is gepresenteerd (januari 2009) en dat nadien op het ter-

rein van dit vraagstuk diverse ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

Overwegende dat: 
· Het raadzaam is om na zes jaar te bezien of de Integratienota van de PvdA op onderdelen herziening behoeft

gezien de diverse ontwikkelingen op dit onderwerp; 
· De eventuele herziening van de Integratienota gepaard dient te gaan met een breed debat binnen onze partij

over dit thema met als doel verbinding en saamhorigheid; 
· De PvdA als een brede volkspartij een antwoord dient te geven op het complexe thema rondom de integratie dat

tegemoetkomt aan deze tijd van veranderingen.

Roept het Partijbestuur op om:
· Een commissie in het leven te roepen die als opdracht krijgt om zich te buigen over een eventuele herziening van

de Integratienota van de PvdAA uit 2009, en bij de eerstvolgende Politieke Ledenraad daartoe met voorstellen te
komen;

· Spoedig een breed debat binnen de PvdA te organiseren over de integratie, zodat alle gevoelens en opvattingen
binnen onze partij over dit complexe en beladen onderwerp worden meegenomen door de hiervoor bedoelde
commissie.

Toelichting: Zie de tekst van de motie: de integratienota is zes jaar geleden vastgesteld, sindsdien is er een en ander gebeurd, en
het is o.i. nodig de meningen binnen de partij opnieuw aan elkaar te toetsen.

PREADVIES: AFWIJZEN
We zijn het met de indiener zeer eens dat het debat over integratie nog altijd in het hart van maatschappij en partij
plaatsvindt. De resolutie uit 2009 heeft naar de mening van het Partijbestuur aan actualiteitswaarde niets ingeboet
en biedt nog steeds een praktisch handvat aan volksvertegenwoordigers en bestuurders. In de motie zelf worden
ook geen onderwerpen genoemd waar de resolutie geen antwoord op geeft. Wel verzoeken we de fractie om rond-
om de integratiewoordvoerder een club aan betrokken partijgenoten te organiseren die de koers scherpt volgt en
het debat gaande houdt. 
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19. Syrische vluchtelingen

Dordrecht
Bouman, Bart, B.
Krimpen aan den Ijssel

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 in Utrecht,

constaterende: dat miljoenen burgers uit Syrië als gevolg van de terreur genoodzaakt zijn hun land te ontvluchten,

overwegende:
dat de situatie waarin zij verkeren buitengewoon zorgwekkend is, eens te meer nu de Verenigde Naties stoppen
met de verstrekking van voedsel aan de vluchtelingen,
dat de meeste van hen vooralsnog in de buurlanden van Syrië verblijven onder zeer moeilijke omstandigheden, 
dat ook Europa en daarmee Nederland een kleine bijdrage in de opvang van deze mensen kan leveren door zich ten
opzichte van een beperkt aantal vluchtelingen ruimhartiger op te stellen,

roept de Tweede Kamerfractie op om extra 250 Syrische vluchtelingen uit te nodigen zich in ons land te vestigen,
boven het quotum van 500 vluchtelingen uit andere landen in de wereld,

en gaat over tot de orde van de dag

PREADVIES: AFWIJZEN
De vreselijke situatie in Syrië dwingt velen huis en haard te verlaten. De PvdA vindt dat Nederland een verantwoor-
delijkheid heeft bij de opvang van deze mensen. Vorig jaar was de vraag of Nederland wel voldoende zijn verant-
woordelijkheid nam in de opvang van Syriërs uit UNHCR vluchtelingenkampen. De fractie heeft daarom destijds het
kabinet verzocht 250 Syriërs extra uit te nodigen. Dit jaar zijn er al 9000 Syrische vluchtelingen in Nederland opge-
vangen. 95% van de asielaanvragen wordt toegekend. Ook nieuwe vluchtelingen die zich melden zullen we opvan-
gen. Daarvoor zetten we alle zeilen bij om voor voldoende opvang te zorgen. Dat is niet makkelijk, ook niet voor de
gemeenten die voor huisvesting moeten zorgen en waar nu wachtlijsten ontstaan. Het kabinet geeft prioriteit aan
het regelen van de opvang voor deze grote stroom vluchtelingen en heeft daarom besloten dit jaar niet nog extra
vluchtelingen uit te nodigen uit de UNHCR kampen. Volgend jaar wordt de afweging opnieuw gemaakt op basis van
de omstandigheden op dat moment. De Tweede Kamerfractie vindt dat Nederland nu ruimschoots zijn verantwoor-
delijkheid invult en zal volgend jaar beoordelen of er ruimte is voor een extra inspanning om zo bij te dragen aan de
verdere verlichting van de opvang in de regio. Die opvang wordt door het kabinet overigens zeer ruimhartig onder-
steund met een bijdrage van meer dan 120 miljoen euro. 
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20. Rapport Melkert zelf agenderen

Ridderkerk
Bosman, Gerard, G.
Barendrecht

Voorstel van Orde: 

Voorgesteld wordt om het kernrapport van de Commissie Melkert (De bakens verzetten en de economie terug naar
de mensen) uit november zelf te agenderen.

Toelichting: Het is vreemd dat dit rapport niet ter besluitvorming voorligt. Bij de andere rapporten op dit congres waarover ook
resoluties zijn opgesteld, wordt het rapport zelf wel geagendeerd. De inhoud van de resolutie is selectief in de voorstellen uit het
rapport van de commissie Melkert. Niet gemotiveerd wordt waarom sommige voorstellen wel en andere voorstellen niet worden
overgenomen. Anders dan bij resoluties gebruikelijk wordt niet voorgesteld wat we met het rapport gaan doen, maar wordt het
rapport zelf geamendeerd. Wij stellen voor om het kernrapport zelf te agenderen.

PREADVIES: AFWIJZEN
Het rapport van de commissie Melkert is uitgebreid in de partij besproken. In tal van zalen, de Politieke Ledenraad
en op het vorige Congres is er met grote instemming gereageerd op het rapport. Destijds is er door het
Partijbestuur al toegezegd met een resolutie te komen die de uitgangspunten zoals verwoord in de notitie, aange-
vuld met de gewenste extra focus op bijvoorbeeld duurzaamheid, omzet in een handelingsperspectief van de partij.
Daar is de resolutie de weeslag van en daarover willen wij besluitvorming plegen.
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21. Kinderen in armoede in Nederland

Dordrecht
Bouman, Bart, B.
Krimpen aan den Ijssel

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 in Utrecht,

constaterende: dat meer dan 380.000 kinderen in Nederland in een gezin beneden de armoedegrens leven,

overwegende: dat dit meer dan 1 op de 10 kinderen in ons land is,
dat dit aantal ieder jaar toeneemt in plaats van afneemt,
dat deze situatie voor de betrokken kinderen zeer negatief uitpakt voor hun huidige leven, gezondheid en school-
prestaties en ook voor hun vooruitzichten in het leven in de toekomst,

roept de Tweede Kamerfractie op zich tot het uiterste in te spannen om de financiële situatie van gezinnen met kin-
deren onder de armoedegrens snel te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Zie voor toelichting o.a.: kinderenvandevoedselbank.nl

PREADVIES: OVERNEMEN
Kinderen die in armoede opgroeien vinden wij onacceptabel. Er is door het huidig kabinet daarom 100 miljoen
extra per jaar beschikbaar voor armoedebestrijding en specifiek voor armoedebestrijding onder kinderen.
Daarnaast komt er op aandringen van de PvdA snel een landelijk beslagregister dat moet waarborgen dat mensen
niet onder de beslagvrije voet terechtkomen als er van verschillende kanten beslag gelegd wordt op inkomen. Ook
de belastingdienst gaat hiermee rekening houden, bv door het kindgebonden budget, dat vaak terechtkomt bij een
ouder gezinnen die weinig te besteden hebben, ongemoeid te laten bij terugvorderingen. En als vanaf komend jaar
een ouder vanuit de bijstand weer gaat werken tegen het minimumloon, dan gaat deze ouder er voortaan netto
10% op vooruit t.o.v. het inkomen in de bijstand.
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22. Discussie Zorg en Hulp

Amsterdam Noord
Laarman, Chris, V.C.

Het Congres van de Partij van de Arbeid, op 17 en 18 januari 2015
bijeen te Utrecht,

overweegt dat ook in de samenhang van de nieuwe Zorgwet en de
Participatiewet het belang van de zorg- of hulpbehoevende niet vooropstaat,

roept het Partijbestuur op om binnen de partij een discussie op gang
te brengen over de samenhangende vragen:
- Wat verstaan we (in verband met genoemde wetten) onder Zorg en onder Hulp?
- Hoe maken we, dat iedere Zorg of Hulp behoevende die Zorg of Hulp tijdig ontvangt?
- Hoe maken we, dat het verlenen van Zorg en Hulp in samenhang geschiedt, met het belang van de behoevende

voorop?
- Hoe houden we Zorg en Hulp betaalbaar (voor alle betrokkenen, zonder uitbuiting)?

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Zondagbrief "Geef de wijkverpleegkundige haar vak terug" (Diederik Samson, 30-11-2014) is slechts één van de aan-
wijzingen, dat de verlening van Zorg en Hulp in Nederland is geworden van samenhangende handelingen van enkelingen (die
zonodig andere enkelingen inroepen) tot onsamenhangende (en alleen daarom al verspillende) bureaucratieën.
Hergeef de zorg en hulp verlenenden hun voldoening, hergeef herstelbaar zieken hun gezondheid, geef onherstelbaar zieken en
onherstelbaar hulpbehoevenden dat hun lijden zo draaglijk mogelijk is.
En ja, geef de belasting en premie betalenden het deel van hun inkomen terug, dat nu aan regeltjes en formulieren opgaat.
Zie voor discussiepunt "eigen risico" de motie "eigen risico basisverzekering" van afdeling Dordrecht.

PREADVIES: AFWIJZEN
De aankomende veranderingen in de zorg maken het mogelijk om zorg meer in samenhang te gaan leveren. Maar
het denken over de zorg staat ook in onze partij nooit stil. In de partijzijn al veel initiatieven gaande om juist op dit
onderwerp alle hervormingen goed te volgen en in te grijpen zodra iets net goed gaat. De WBS, het CLB, de
ombudsteams en de Tweede Kamerfractie werken hier hard aan. Onze bewindspersonen in het Kabinet ook.
Daarom zien we deze motie als ondersteuning van alle activiteiten die al gaande zijn. 
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23. Arbeidsmarktmodule

Dordrecht
Bouman, Bart, B.

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 in Utrecht,

constaterende: dat op 1 januari 2015 het inburgeringsexamen, staatsexamen 1 en 2 en de naturalisantentoets worden
uitgebreid met de module Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt,
dat deze module wordt afgenomen in de vorm van een portfolio met acht resultaatkaarten,
dat deze module verplicht is voor alle inburgeraars, ook diegenen die al werk hebben of anderszins niet zijn aange-
wezen op een uitkering,

overwegende: dat bij deze module geen taalniveau wordt beoordeeld,
dat het maar de vraag is of de arbeidsparticipatie als gevolg van deze procedure zal toenemen, 

van oordeel: dat de uitvoering van deze maatregel voor betrokkenen heel ingewikkeld is,
dat het gebruik van bijvoorbeeld drie in plaats van acht resultaatkaarten de procedure aanzienlijk zou kunnen ver-
eenvoudigen, evenals het vrijstellen van diegenen die al betaald werk hebben,

roept de Tweede Kamerfractie op zich in te zetten voor een vereenvoudiging van deze procedure,

en gaat over tot de orde van de dag

Toelichting: Voor toelichting zie: http://www.inburgeren.nl/ketenpartners/Examens/inburgeringsexamen

PREADVIES: AFWIJZEN
Toelichting: de PvdA steunt deze arbeidsmarktmodule zoals die nu is vormgegeven door het kabinet. Doel is om de
inburgering beter op de arbeidsmarkt te laten aansluiten. Hier is zorgvuldig een model voor uitgewerkt. De PvdA-
fractie zal zeker erop toezien dat in de uitvoering geen onredelijke eisen worden gesteld en dat de arbeidsmarkt-
module ook daadwerkelijk bevorderlijk is voor het vinden van een baan voor inburgeraars. Wij zullen inzetten op
een snelle evaluatie en wanneer knelpunten in de praktijk blijken die aan de orde stellen. 
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24. Beoordelingskader en normering inburgeringsexamen

Dordrecht
Bouman, Bart, B.

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 in Utrecht,

overwegende: dat het gebruikelijk is dat het beoordelingskader van examens aan kandidaten en docenten bekend
wordt gemaakt,
dat dit bij het inburgeringsexamen niet het geval is,
dat dientengevolge kandidaten niet kunnen vaststellen hoe een door hen behaald examenresultaat is tot stand
gekomen,
dat het hierdoor aan transparantie bij dit examen ontbreekt en het voor kandidaten lastiger is zich op herkansing
voor het examen voor te bereiden en voor docenten om hen daarbij te begeleiden,

constaterende:
dat het beoordelingskader van dit examen onderdeel moet zijn van het reglement inburgeringsexamen,
dat dit thans niet het geval is,
dat door bekendmaking van het beoordelingskader en de normering het examen ook voldoet aan de eis van trans-
parantie en dat hierdoor inzage ex art. 35 Wbp effectief kan plaatsvinden,

roept de Tweede Kamerfractie op zich in te zetten voor opname van dit beoordelingskader en de normering in het
reglement inburgeringsexamen van DUO,

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Deelname aan dit examen is voor betrokkenen bepalend voor hun toekomst in ons land. Naturalisanten nemen deel
aan het inburgeringsexamen op A2 niveau.

PREADVIES: AFWIJZEN
Net als motie 1 is deze motie erg detaillistisch en brengt deze motie flinke uitvoeringsproblemen met zich mee
Daarom moeten we de motie in deze vorm afwijzen. Dat neemt niet weg dat we de zorgen delen en ons best gaan
doen voor een beter beoordelingskader.
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25. ‘Van voornemen naar uitvoering’

PvdA Duurzaam
Steenwinkel, Rolf, R.A.
Dordrecht, Buitenland Commissie

Het congres op 17 en 18 januari 2015 bijeen in Utrecht,

Aan de orde de resolutie ‘De bakens verzetten & de economie terug naar de mensen”

Overwegende:
• dat de resolutie een nieuwe visie is op hoe op goede wijze invulling kan worden gegeven aan duurzame ontwik-

keling binnen de sociaaldemocratie;
• dat ten aanzien van duurzame ontwikkeling het tot op heden daarom vaak is gebleven bij goede voornemens en

niet is gekomen tot uitvoering;
• dat op diverse punten er een grote discrepantie zit tussen de actuele politieke lijn van de PvdA en de lijn uit de

resolutie;

Besluit:
Het partijbestuur opdracht te geven een verschillenanalyse te maken tussen de actuele politieke lijn van de PvdA en
de lijn uit de resolutie en aan te geven hoe de visie uit de resolutie geïmplementeerd kan worden om te komen tot
aanpassing van de actuele politieke lijn. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

PREADVIES; AFWIJZEN
De inzet van de PvdA in het Kabinet is ambitieuzer dan ooit tevoren op het gebied van duurzaamheid. En ja, onze
wens is om er een tandje bij te zetten naar de toekomst. Dat verwoorden we in de resolutie en dat is uitgangpunt
van een nieuw programma. Daar waar we een regeerakkoord hebben afgesloten staan wij echter ook voor onze
handtekening.

. 
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26. ‘Stranded Assets’

PvdA Duurzaam
Steenwinkel, Rolf, R.A.
Buitenland Commissie, Amsterdam West, Ridderkerk

Het congres op 17 en 18 januari 2015 bijeen in Utrecht,

Aan de orde de resolutie ‘De bakens verzetten & de economie terug naar de mensen”

Overwegende:
• dat wij willen naar ‘duurzaam in de hoogste versnelling’;
• dat in het (recente) verleden talloze investeringen voor de toekomst zijn gedaan door bedrijven (en overheden)

die niet meer passen in een duurzame wereld, o.a. in fossiele energie;
• dat de financiële belangen bij deze reserveringen zo groot zijn, dat invoering van maatregelen voor verduurza-

ming op groot verzet stuit; 
• dat ten aanzien van duurzame ontwikkeling het tot op heden daarom vaak is gebleven bij goede voornemens en

niet is gekomen tot uitvoering;
• dat vanwege beleid en publieke opinie rondom duurzaamheid, deze reserveringen op de balans minder waard

worden (‘stranded assets’) 
• dat daarmee de gezondheid van bedrijven en als gevolg daarvan de Nederlandse economie in gevaar komt;
• dat Nederland zonder beleid gericht op duurzame ontwikkeling op (middel-)lange termijn de concurrentie op

mondiaal niveau niet vol kan houden met alle gevolgen voor onder meer de werkgelegenheid in ons land; 

Besluit:
De Tweede Kamerfractie te verzoeken de 20 Nederlandse bedrijven met grootste ‘Stranded Assets’ te benaderen en
met hun een dialoog te starten hoe binnen 10 jaar die investeringen uitgefaseerd of afgeboekt kunnen worden en
vervangen door toekomstbestendige investeringen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

PREADVIES: AFWIJZEN 
We herkennen ons niet in de overwegingen dat de inspanningen omtrent verduurzaming en toekomstbestendige
ontwikkeling blijft steken bij goede voornemens. Er ligt een ambitieus Energieakkoord als resultaat. De uitwerking
daarvan gaat al veel tijd en energie kosten. Ook willen we ervoor zorgen dat multinationals gaan investeren in duur-
zame energie, maar niet in de vorm van subsidies aan miljardenbedrijven als Shell. Vandaar dat we deze motie
afwijzen.
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27. Energieopslag

PvdA Duurzaam
Steenwinkel, Rolf, R.A.
Alphen aan den Rijn, Borger-Odoorn, Amsterdam West, Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp, Krimpen aan den Ijssel,
Ridderkerk

Het congres op 17 en 18 januari 2015 bijeen in Utrecht,

Aan de orde de resolutie ‘De bakens verzetten & de economie terug naar de mensen”

Overwegende:
• dat ten aanzien van duurzame ontwikkeling het in het verleden vaak is gebleven bij goede voornemens en niet is

gekomen tot uitvoering;
• dat het aandeel energie uit hernieuwbare bron fors moet worden verhoogd; 
• dat energiebronnen uit hernieuwbare in hun aard vaak niet altijd beschikbaar zijn (zon / wind) en dat daarom

voldoende energieopslag een belangrijke voorwaarde is;
• in Nederland nu vrijwel geen opslagcapaciteit aanwezigheid is en dat over een paar jaren een onbalans situatie

dreigt zoals zich reeds in Duitsland heeft voorgedaan;

Besluit: 
De Tweede Kamerfractie te verzoeken het initiatief te nemen om te komen tot een aantal nationale projecten voor
energieopslag en voorstellen van stimuleringsmaatregelen om kleinschalige oplossingen voor energieopslag te
bevorderen.

en gaat over tot de orde van de dag. 

PREADVIES: OVERNEMEN
Opslag is een deeloplossing naast meer interconnectie, aanbodsturing (wasmachine aan als stroomprijs laag is) e.d.
Er moet dus meer gebeuren en daar zijn wij voor. Het is aan energiebedrijven en netbeheerders om hier mee te
experimenteren. Dat gebeurt overigens al en die ontwikkeling steunt de fractie. 
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28. Minder belaste recycling

PvdA Duurzaam
Steenwinkel, Rolf, R.A.
Buitenland Commissie, Amsterdam West, Ridderkerk

Het congres op 17 en 18 januairi 2015 bijeen in Utrecht,

Aan de orde de resolutie ‘De bakens verzetten & de economie terug naar de mensen”

Overwegende: 
• dat ten aanzien van duurzame ontwikkeling het in het verleden vaak is gebleven bij goede voornemens en niet is

gekomen tot uitvoering;
• dat een deel van de belastinggrondslag moet verschuiven van arbeid naar milieubelasting en grondstoffenge-

bruik;
• dat het gebruik van gerecyclede grondstoffen bij de vervaardiging van nieuwe producten op dit moment op

gelijke wijze wordt belast als het gebruik van ‘virgin’ grondstoffen;

Besluit: 
De Tweede Kamerfractie te verzoeken tot voorstellen te komen voor aanpassing van de belastingwetgeving (o.a.
BTW) zodanig dat het gebruik van gerecyclede materialen minder wordt belast dan het gebruik van ‘virgin’ grond-
stoffen.

en gaat over tot de orde van de dag. 

PREADVIES: OVERNEMEN
We delen de denkrichting dat gebruik van gerecyclede grondstoffen gestimuleerd kan worden, ook via subsidies of
fiscale regelgeving. Bij de herziening van het belastingstelsel zullen we maatregelen in deze richting voorstellen.
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29. Doorrekening Groene Groei

PvdA Duurzaam
Steenwinkel, Rolf, R.A.
Krimpen aan den Ijssel, Buitenland Commissie

Het congres op 17 en 18 januari 2015 bijeen in Utrecht,

Aan de orde de resolutie ‘De bakens verzetten & de economie terug naar de mensen”

Overwegende: 
• dat in de komende jaren moet worden ingezet op een sociale en duurzame economie;
• dat een samenhangende aanpak vereist, waarbij ook vraagstukken van schaarste (voedsel, grondstoffen, energie)

en klimaat een rol spelen;
• dat daarvoor monitoring en cijfers nodig zijn over hoe we er in Nederland integraal voorstaan, waarbij economie

ook ecologisch en sociaal wordt berekend;
• dat het bbp beperkingen kent en een eenzijdige weergave geeft van welvaart en welzijn;
• dat ten aanzien van duurzame ontwikkeling het in het verleden vaak is gebleven bij goede voornemens en niet is

gekomen tot uitvoering;

Besluit: 
De Tweede Kamerfractie te verzoeken aan te sluiten bij de motie van het kamerlid Dik-Faber, of zelf voorstellen te
doen voor een jaarlijkse Duurzame Macro Economische Verkenning van het CPB, waarin de stand van de economie
ook in sociaal en ecologisch opzicht wordt weergegeven.

en gaat over tot de orde van de dag. 

PREADVIES: AFWIJZEN
We delen de mening dat het BBP een veel te eenzijdige weergave is van de welvaart van Nederland. Wel kijken we
wat in de praktijk beste oplossing is om deze thematiek breder te beschouwen. We willen ons dus niet bij voorbaat
vastleggen op één mogelijkheid vanuit het CPB. Nadrukkelijk willen we ook de rapportages van het PBL gebruiken
of andere nuttige instrumenten. 
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30. Duurzaam Inkopen

PvdA Duurzaam
Steenwinkel, Rolf, R.A.
Amsterdam West, Krimpen aan den Ijssel

Het congres op 17 en 18 januari 2015 bijeen in Utrecht,

Aan de orde de resolutie ‘De bakens verzetten & de economie terug naar de mensen”

Overwegende: 
• dat in de komende jaren moet worden ingezet op een sociale en duurzame economie;
• dat de overheid met haar duurzaam inkoopbeleid daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren;
• dat de doelstellingen van de rijksoverheid en de decentrale overheden om in 2015 100 % duurzaam in te kopen

nog lang niet gehaald zijn.
• dat monitoring en stimulering van die inkoopkracht door de politiek achterblijft;
• dat ten aanzien van duurzame ontwikkeling het in het verleden vaak is gebleven bij goede voornemens en niet is

gekomen tot uitvoering.

Besluit: 
De Tweede Kamerfractie te verzoeken om weer hernieuwde ambitie te vragen van de regering op het thema duur-
zaam inkopen, onder meer door het daadwerkelijke percentage van duurzaam inkoop van de centrale en decentrale
overheden te publiceren, en door binnen de aanbestedingswet meer ruimte te creëren voor innovatief en duurzaam
aanbesteden.

en gaat over tot de orde van de dag. 

PREADVIES: OVERNEMEN
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31. Onderzoek basisinkomen

Utrecht
Groenenberg, Maurits, M.
Dordrecht

Het congres van de Partij van de Arbeid bijeen te Utrecht 17 en 18 januari 2015.

Overwegende het volgende: 
Iedereen het recht heeft op een fatsoenlijk bestaan en dus op een basisinkomen, onvoorwaardelijk.
De werkeloosheid alleen maar groeit en niet te zien is in de cijfers doordat men zich niet werkeloos noemt maar
zzp’er.
Nederland zich creatief, sterk en goed moet voorbereiden op de toekomst van globalisering en robotisering.
Aldus verzoekt deze motie het bestuur om een onderzoek te doen naar hervorming van ons sociale zekerheidsstel-
ling door invoering van een basisinkomen voor iedereen.
Verzoekt de tweede kamerfractie de mogelijkheden te onderzoeken te komen tot initiatief wetgeving op basis van
dit onderzoek.

Toelichting: Een basisinkomen hier bedoeld is niet een vervanging of hetzelfde als een minimumloon. Ook niet een vervanging
van speciale voorzieningen en financiële aanvullingen voor gehandicapten en andere mensen die niet zo maar extra kunnen bij-
verdienen en altijd meer geld en hulp nodig zullen hebben voor een normaal minimumniveau van leven. Voor deze mensen blij-
ven de bestaande uitkeringen noodzakelijk maar dan als aanvulling tot minimaal het huidige niveau of meer indien de besparin-
gen enorm blijken te zijn. Het basisinkomen is niet een linkse of rechtse gedachte en is voor iedereen: rijk of arm. Net als ieder-
een nu al een pensioen krijgt na zijn 65 of 67 jaar. Het basisinkomen is dus niet nieuw en bestaat al voor ouderen. Gewoon als
basis bestaansrecht krijgt iedereen een bedrag, de hoogte nog vast te leggen en behoort bij het onderzoek, om een basishuis-
vesting te kunnen betalen en genoeg geld om te kunnen eten. Meer niet, alleen om te overleven en om de vrijheid te hebben een
langere tijd zonder inkomen te zitten als dat nodig is, er even geen werk is, zonder verder in de schulden te komen of je huis uit
te moeten. Een financieel basisrecht van bestaan zonder voorwaarden en onafhankelijk van ieders inkomen. De gedachte dat
gratis onvoorwaardelijk geld veel rust in de maatschappij brengt, zelfs enorme besparingen zal opleveren door het niet meer uit-
geven van sociale voorzieningen en de enorme administratieve vereenvoudiging. De criminaliteit zal dalen en vele criminelen een
uitweg biedt. Het welzijn bevorderd van mensen. Een betere verdeling van werk veroorzaakt en hard nodig is in de nieuwe tijden
die gaan komen. Nederland weer meer op de toekomst van globalisering voorbereidt kan zijn, creatievelingen bezig kunnen zijn
met hun nieuwe producten zonder de druk van de huur en het geld om te eten. Kennis genomen van: In de maatschappij al
gezegd en geschreven is over dit onderwerp.
Het door een ander belastingstelsel alleen maar besparingen oplevert.
De nieuwe inzichten in het Basisinkomen zoals gebundeld en verwoord in het boek Gratis Geld voor iedereen van Rutger
Bregman. Het een betere verdeling van arbeid garandeert als antwoord op de robotisering van de maatschappij met al zijn kan-
sen die die robotisering juist aan creatievelingen ook biedt. Uit onderzoek gebleken is dat de criminaliteit daalt. Veel werkelozen
zo weer aan de slag kunnen. Een groot zwart geld circuit van werkelozen kan doen laten verdwijnen. Meer aandacht kan komen
aan een betere verdeling van belasting op werk en op producten en diensten die de maatschappij of het milieu belasten. 
Extra ter overweging: Nederland zou zich internationaal op de kaart zetten met een nieuw Deltaplan welke alleen al een export-
product zal zijn van een enorm kaliber. Juist omdat het niet eenvoudig is om naar een geheel nieuw sociaal stelsel over te stap-
pen. Nederland alle mogelijkheden en ervaring heeft, met zijn huidige sociale voorzieningen stelsel, die ervoor nodig zijn om
over te schakelen, Nederland kan vrijwel alles van ons huidig sociaal stelsel en belastingstelsel kopiëren en implementeren in het
nieuwe systeem. 

PREADVIES: AFWIJZEN 
De indiener van deze motie wil het huidige sociale zekerheidsstelsel vervangen door het basisinkomen. Onze socia-
le zekerheid is al ruim voldoende hervormd door dit kabinet om het robuust te maken voor de toekomst. Dankzij de
PvdA blijft de verzorgingsstaat van hoog niveau, nu en in de toekomst. Het is nu onze taak om, na de hervormin-
gen, mensen zekerheid en duidelijkheid te bieden. Onderzoek naar een dergelijk ingrijpende herziening van de
sociale zekerheid werkt daarbij averechts. Het wekt de suggestie dat een nieuwe grootschalige hervorming van de
sociale zekerheid aanstaande is en dat ambiëren we niet.
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32. Bescherming positie mensen met ernstige arbeidsbeperking

Den Haag
Pomper, Albert-Jan, A.
Alphen aan den Rijn, Krimpen aan den Ijssel, Borger-Odoorn, Dordrecht, Ridderkerk

Het congres van de Partij van de Arbeid, op 17 en 18 januari 2015 bijeen te Utrecht

Constaterende dat:
– Als gevolg van de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe arbeidsgehandicapten meer aan het werk

kunnen bij een sociaal werkvoorzieningsbedrijf; 
– De Participatiewet zal leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt van mensen met een beperking, die nu een

baan hebben op de reguliere arbeidsmarkt;
– Het beschermen van de positie van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt onlosmakelijk verbon-

den is met onze beginselen; 
– Er momenteel in Nederland ruim 600.000 werklozen zijn en dat het voor niet-arbeidsgehandicapten al heel las-

tig is om aan een baan te vinden, laat staan voor mensen met een arbeidsbeperking;

Overwegende dat:
– Door diverse organisaties, waaronder vakbonden en gehandicaptenorganisaties forse kritiek is geuit op de

gevolgen van de Participatiewet voor de positie van arbeidsgehandicpaten;
– De sociale werkvoorziening in het leven is geroepen voor mensen met arbeidsbeperking die geen eerlijke kans

kunnen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt;
– De gemeenten hebben aangegeven nog niet klaar te zijn om de Participatiewet adequaat te kunnen uitvoe-

ren, en dat het ingestelde quotum van 5% in de praktijk niet haalbaar zal zijn;
– De veranderingen in de Participatiewet veel zorgen en ongerustheid met zich brengen voor de arbeidsgehan-

dicapten met alle gevolgen van dien voor deze mensen en hun familie.
– Vele kwetsbare jong-gehandicapten, na het speciaal onderwijs, vrijwel elk perspectief op structuur en werk wordt

ontnomen.

Roept de Tweede Kamerfractie op om;
– Te bewerkstelligen dat het voor deze zeer kwetsbare mensen, die een ernstige mate van arbeidsbeperking heb-

ben, mogelijk blijft om na 1 januari 2015 in de beschermde werkomgeving in een sociale werkvoorzienings-
bedrijf aan het werk te gaan. 

Toelichting: Toelichting zit al in de tekst van de motie: dit is een onderwerp waar de PvdA duidelijk kan, en moet, maken wat
haar positie is.

PREADVIES: AFWIJZEN
De zorg voor mensen met een arbeidshandicap is voor de PvdA natuurlijk een kernpunt van de solidariteit in onze
samenleving. Vanaf 1 januari moeten er in bedrijfsleven en overheid en groot aantal plekken worden gecreëerd voor
mensen die het aankunnen om in een gewone organisatie te werken, met ondersteuning. Voor die mensen die dat
niet kunnen, blijft vanzelfsprekend de zekerheid van een beschutte werkplek. De Tweede Kamerfractie begrijpt de
zorg van de indieners maar de oproep in de motie is overbodig. Namelijk iedereen die een beschutte werkomge-
ving nodig heeft, moet dit ook na 1 januari 2015 kunnen krijgen. Zij kunnen niet meer instromen in de bestaande
sociale werkvoorziening, maar gemeenten krijgen extra geld om op termijn 30.000 beschutte werkplekken te creë-
ren voor deze mensen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over 125.000 extra banen, bij reguliere werkgevers,
tussen de collega’s en niet apart. In totaal komen er dus 155.000 extra werkplekken bij voor mensen met een
arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Verder zetten wij in op het in positie
brengen van de SW om een belangrijke rol te vervullen in de Participatiewet; het bevorderen omzetting tijdelijke
contracten, correct vormgeven van het beschutte werk en 30 miljoen extra budget. 
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33. Nederlands deel Urenco niet verkopen

Amsterdam West
Elings, Margreet, G.M.
Borger-Odoorn, Ridderkerk

Constaterende dat:
- Nederland voor een derde deel eigenaar is van Urenco in Almelo, waar uranium wordt verrijkt voor verdere ver-

werking;
- Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ieder voor een derde deel mede-eigenaar zijn;
- Minister Dijsselbloem van Financiën blijft volhouden dat het geen zin heeft een minderheidsaandeel in bezit te

hebben als de andere landen verkopen;
- Begin oktober potentiële kopers zijn gevraagd voor eind 2014 een indicatie voor een prijs te noemen;
- Minister Dijsselbloem al in mei vorig jaar in een brief bekend heeft gemaakt dat de regering zijn deel van Urenco

wil verkopen en dit recent, tijdens een conferentie in Berlijn, heeft herhaald;
- Naar aanleiding van die uitspraak in Berlijn het Duitse parlement een groot aantal (29) vragen heeft gesteld over

de mogelijke privatisering van Urenco;
- Het Duitse deel in handen is van energiebedrijven EON en RWE en EON begin december heeft aangekondigd al

haar kernenergieactiviteiten te willen afstoten;
- Het provinciaal bestuur van Overijssel door Provinciale Staten is gevraagd met het kabinet te overleggen om af

te zien van verkoop omdat gevreesd wordt dat het Russische bedrijf Rosatom eigenaar wordt;
- Provinciale Staten van Overijssel ook willen weten hoe het schoonmaken van het terrein wordt geregeld, in het

geval de private eigenaar failliet gaat;
- Gebleken is dat het Urenco-terrein wordt gebruikt als opslag voor uranium voor handelaren.

Overwegende dat:
- Het opwerken van uranium een productieproces is waarvoor de hoogste norm van beveiliging moet gelden;
- Het om die reden van belang is dat dit productieproces door de overheid wordt bewaakt, omdat voor private

partijen vaak overwegingen van winst en verlies zwaarder wegen dan die van veiligheid;
- In het kader van de marktwerking de overheid in het verleden wel meer Nederlandse instellingen heeft geprivati-

seerd of verzelfstandigd waarvan we later spijt kregen (woningbouwverenigingen, NS).

Roept de Tweede Kamer fractie op er bij de minister van Financiën op aan te dringen het Nederlandse deel van
Urenco niet te verkopen en te overwegen het Duitse deel van Urenco over te nemen als dat zou worden afgestoten,

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: Verrijkt of opgewerkt uranium is nog steeds zeer aantrekkelijk voor criminele organisaties, want er zijn altijd partijen
of landen die veel geld voor verrijkt uranium over hebben (bijvoorbeeld voor de productie van kernwapens) en bereid zijn het
illegaal te kopen. Om die reden zouden dergelijke productiebedrijven niet in private handen mogen komen.

PREADVIES: AFWIJZEN
Verkoop van de aandelen kan alleen op voorwaarde dat de nationale veiligheid gewaarborgd is. Die harde voor-
waarde ligt er al. Feit is ook dat de andere twee aandeelhouders, Duitsland en Groot-Brittannië, hebben aangege-
ven hoe dan ook te willen verkopen. Aan een minderheidsaandeel in dit bedrijf heeft Nederland niet zoveel en we
hebben geen miljarden liggen om het Duitse aandeel over te kopen zoals de motie beoogt. Vandaar dat verkoop
toch de beste optie is.
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34. Baas over eigen zitplaats

De Jonge Socialisten
Bruggen, van, Bart, B.M.
Alphen aan den Rijn, Borger-Odoorn, Echt-Susteren, Krimpen aan den Ijssel, Amsterdam West

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen,

Constaterende dat,
- De voorste rijen bij congressen en politieke ledenraden gereserveerd gehouden worden voor onder andere

Kamerleden en bewindspersonen,
- Deze rijen met regelmaat niet helemaal gevuld worden,

Overwegende dat,
- in het rapport “de leden zijn de baas” goede suggesties worden gedaan om de invloed van zoveel mogelijk leden

te vergroten,
- Gereserveerde plaatsen daar niet bij passen,
- Een lege voorste rij bovendien geen gezicht is,

Besluit dat,
- Kamerleden en bewindspersonen voortaan zelf mogen bepalen waar in de congreszaal ze gaan zitten,
- Om die vrije keuze te bevorderen voor Kamerleden en bewindspersonen voortaan geen plaatsen meer gereser-

veerd worden bij congressen en politieke ledenraden,

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Op congressen en ledenraden blijven de voorste rijen te vaak leeg, terwijl er tegelijkertijd niet echt een reden is om
Kamerleden die niet het woord voeren een speciale zitplaats toe te wijzen. Laten we daar daarom mee stoppen. 

PREADVIES: AFWIJZEN
We hechten er zeer aan dat fractieleden en bewindspersonen het debat in de partij actief meemaken. Lege plekken
zijn niet de bedoeling en daar zullen we indien nodig het gesprek over aangaan. Fractie, bewindspersonen en par-
tijbestuur zitten daar echter ook voor politieke afstemming en overleg. Om die reden van een efficiënte besluitvor-
ming ter plaatse willen we deze sympathieke motie toch ontraden.

137



35. Ambassadeur Jeugdwerkloosheid? Liever de Minister!

De Jonge Socialisten
Bruggen, van, Bart, B.M.
Krimpen aan den Ijssel, Amsterdam West

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen,

Constaterende dat,
- De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2013 een Ambassadeur Jeugdwerkloosheid heeft

benoemd,
- De termijn van deze ambassadeur in april 2015 afloopt,

Overwegende dat,
- Deze ambassadeur nauwelijks meetbare resultaten heeft geboekt,
- Onder andere de jongerenorganisaties van FNV en CNV ernstige twijfels hebben bij het nut van deze ambassa-

deur,
- Deze ambassadeur bovendien geen verantwoording aflegt aan de Tweede Kamer,
- Het Congres geen invloed uit kan oefenen op de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
- De Tweede Kamerfractie dat wel kan,

Dringt er bij de Tweede Kamerfractie op aan,
- Zich ervoor sterk te maken dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bestrijding van jeugdwerk-

loosheid niet opnieuw aan een ambassadeur uitbesteedt, maar zelf ter hand neemt,
- Van de resultaten van deze inspanningen op de eerstvolgende politieke ledenraad verslag te doen.

PREADVIES:AFWIJZEN
De minister doet heel veel tegen jeugdwerkeloosheid. De ambassadeur is één van instrumenten die de minister
daarbij inzet met de volle steun van de fractie. 
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36. Open source: maak de PvdA-app onafhankelijk, transparant en sociaal 

Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp (contactpersoon: Hanselman, Selwyn, S.R.) 
Alphen aan den Rijn 

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 te Utrecht,

met kennisneming van de plannen om een PvdA-app (digitale applicatie) te ontwikkelen, bewust van het belang
van onafhankelijkheid en transparantie in alle bestuurslagen, betreurend dat zelfs bij een breed scala aan onder-
steunde platforms er nog steeds mensen kunnen zijn die geen beschikking hebben over één van deze platforms, 

van mening dat de PvdA een voortrekkersrol moet spelen op het vlak van toepassing van open standaarden en
open-sourceapplicaties in het publieke domein;

verzoekt het Partijbestuur bij het ontwikkelen van de PvdA-app en soortgelijke applicaties maximaal gebruik te
laten maken van open-sourceprogramma's;
de code van de PvdA-app en soortgelijke applicaties onder een door de Free Software Foundation goedgekeurde
licentie beschikbaar te stellen, waarbij dus niet alleen de eigen code maar ook achterliggende bestaande code der-
gelijke licenties moeten hebben;
bij de verdere ontwikkeling van de app open te staan voor inbreng van leden en externen op het vlak van toevoe-
ging van functionaliteit en vergroting van veiligheid en privacy;

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: De PvdA moet niet doen aan vendor lock-in (verwant aan gedwongen winkelnering) door afhankelijk te zijn van
commerciële softwareleveranciers en haar leden door middel van exclusieve functionaliteit hieraan te binden. Door PvdA-appli-
caties volledig open-source te maken bewerkstelligen we verregaande transparantie op het vlak van interne stemmingen: ieder-
een kan bij twijfel de code inzien om te kijken of er geen onregelmatigheden kunnen plaatsvinden bij of door het gebruik van
deze code. Gebruikers zullen in staat zijn het programma aan eigen platforms aan te passen en hiermee is een groot deel van
het probleem van het aanwijzen van een beperkt aantal doelplatforms opgelost. Daarnaast zullen zowel andere digitale demo-
cratische initiatieven als de ontwikkelgemeenschap de vruchten kunnen plukken van de ontdekkingen en innovaties die wij als
partij doen: we zijn tenslotte politiek actief om de maatschappij vooruit te helpen. 

PREADVIES: OVERNEMEN
Het partijbestuur zoekt naar maximale kwaliteit en minimale risico’s (hacken, storingen) én minimale kosten.
Wanneer deze aanpak hieraan bijdraagt, zal het bij de uitwerking worden betrokken. Het partijbestuur maakt graag
gebruik van ICT-kennis in de partij en zal een weg vinden om bij de uitwerking van de resolutie, waarin ICT een gro-
tere rol krijgt, partijgenoten te betrekken die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk na
vaststellen van de resolutie, zodat maximaal de ICT- kennis en inzichten gebruikt kunnen worden, en het ‘ons’ pro-
duct wordt.
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37. Voorwaardelijk basisinkomen

Amsterdam Centrum
Lahaise, Joop, J.P.
Dordrecht, Borger-Odoorn, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Noord, Amsterdam Zuid, Amsterdam West,
Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Oost, Krimpen aan den Ijssel, Alphen aan den Rijn

Te onderzoeken of een basisinkomen een realistisch en economisch haalbaar alternatief kan zijn voor het huidige
sociale stelsel, met als uitgangspunten:
- het basisinkomen is niet onvoorwaardelijk (leeftijd, startkwalificatie, maatschappelijke dienstplicht),
- het basisinkomen is individueel en vervangt alle huidige uitkeringen wegens werkloosheid, studie of ouderdom,

met uitzondering van verzekering tegen ziekte en invaliditeit,
- het basisinkomen kan van overheidswege worden aangevuld voor wie vanwege een beperking geen enkele ver-

dienmogelijkheid heeft,
- betaald werk bovenop het basisinkomen is altijd lonend t.o.v. alleen het basisinkomen, ongeacht het niveau of het

aantal gewerkte uren,

Toelichting: Overwegende dat minister Lodewijk Asscher in zijn SZW-lezing eind september waarschuwt voor blijvend verlies van
werkgelegenheid en de gevolgen daarvan vanwege robotisering en voortschrijdende automatisering, 
dat er sowieso al een substantiële groep mensen is voor wie om wat voor reden dan ook nauwelijks of geen reëel uitzicht is op
betaald werk, 
dat dit gegeven van een schijnbaar onuitroeibare en zelfs uitdijende ‘arbeidsreserve’ ons noopt tot herijking van onze arbeids-
ethos, aangezien dit gaat om onvrijwillige werkloosheid, 
dat verder oplopende werkloosheid en een toename van het aantal mensen die blijvend niet aan het arbeidsproces kunnen deel-
nemen de arbeidsverhoudingen dramatisch zullen verstoren, met als gevolg een almaar groeiende inkomensongelijkheid tussen
zij die nog wel goed betaald werk hebben – of eigen vermogen – en zij die geen of onderbetaald werk hebben,
dat in dit scenario ook de sociale zekerheid onbetaalbaar wordt,
dat de sociale zekerheid, inclusief haar uitvoeringsinstanties en almaar uitdijende controlemechanismen, nu al een fors deel van
de rijksbegroting beslaat, terwijl degenen die ermee geholpen moeten zijn haar juist als beklemmend en demotiverend ervaren,

PREAVDIES: AFWIJZEN
De indiener van deze motie wil het huidige sociale zekerheidsstelsel vervangen door het basisinkomen. Onze socia-
le zekerheid is al ruim voldoende hervormd door dit kabinet om het robuust te maken voor de toekomst. Dankzij de
PvdA blijft de verzorgingsstaat van hoog niveau, nu en in de toekomst. Het is nu onze taak om, na de hervormin-
gen, mensen zekerheid en duidelijkheid te bieden. Onderzoek naar een dergelijk ingrijpende herziening van de
sociale zekerheid werkt daarbij averechts. Het wekt de suggestie dat een nieuwe grootschalige hervorming van de
sociale zekerheid aanstaande is en dat ambiëren we niet.
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38. Geen handelsverdragen tegen sociale en ecologische belangen

Amsterdam Centrum
Lahaise, Joop, J.P.
Alphen aan den Rijn, Krimpen aan den Ijssel, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Noord, Amsterdam Oost,
Amsterdam Zuid, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam West, Borger-Odoorn, Dordrecht, Ridderkerk

Draagt PvdA-parlementariërs in Tweede en Eerste Kamer en het Europees Parlement op:
Geen handelsakkoorden (TTIP met de VS of CETA met Canada) te steunen die een ISDS-mechanisme kennen waar-
door bedrijven de overheid kunnen remmen bij het maken van nieuw beleid ter bescherming van sociale en ecologi-
sche belangen;

Toelichting: 
Overwegende 
- Dat Europa een vrijhandels- en investeringsakkoord met de VS aan het voorbereiden is (TTIP genaamd);
- Dat dit vrijhandelsakkoord een zogenaamd ISDS-mechanisme kent waarbij een onderneming een land voor een tribunaal kan

dagen als dat land beleid maakt dat de investeringen van de onderneming schaadt;
- Dat transnationale ondernemingen met dit mechanisme wereldwijd al allerlei beleidsmaatregelen op het gebied van milieu,

volksgezondheid, arbeidsnormen en belastingheffing hebben aangevochten met schadevergoedingen van honderden miljoe-
nen tot gevolg die uit belastinggelden moeten worden betaald;

- Dat juist nu landen beleid beginnen te maken om zaken als arbeidsomstandigheden, natuur en klimaat te beschermen tegen
de sociale en ecologische nadelen van globalisering, tegen een race to the bottom;

- Dat daarom een vrijhandelsverdrag dat ons er van weerhoudt sociale en ecologische belangen te beschermen ongewenst is;
- Dat de overheid de markt moet kunnen beteugelen en niet andersom;

PREADVIES: OVERNEMEN
Het TK fractiestandpunt is dat arbitrage geen nieuwe nationale of EU regelgeving in de weg mag staan op milieu of
sociaal gebied. We zijn niet tegen een ISDS systeem, maar we willen niet dat een ISDS mechanisme dat ons eigen
recht om regelgeving aan te nemen of te veranderen ontneemt. Onze interpretatie van deze motie is dat de PvdA
parlementariërs geen handelsakkoorden ondersteunen die een ISDS mechanisme bevatten dat nieuwe regelgeving
op sociaal of milieu gebied onmogelijk maakt. Als er een handelsakkoord een ISDS mechanisme bevat dat nieuwe
regelgeving wel mogelijk maakt dan kunnen de PvdA parlementariërs hier wel mee instemmen. 
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39. Risico gebruik app bij ledenstemming 

Amsterdam Centrum (contactpersoon: Lahaise, Joop, J.P.) 
Amsterdam West 

De PvdA in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015,

vraagt het partijbestuur voor het volgende congres met een rapportage te komen met:
een risicoanalyse over de mogelijkheden tot misbruik en de schade die de partij in die gevallen zou kunnen oplo-
pen;
voorstellen voor het beveiligen van de voorgestelde app tegen misbruik;

besluit de invoering van ledenstemming per mobiele app aan te houden tot over de veiligheid daarvan volledige
duidelijkheid is. 

Toelichting: Opsteller heeft kennis genomen van de resolutie Ledendemocratie en betwijfelt of de veiligheid voor de partij van de
voorgestelde ledenraadpleging met een mobiele app (voldoende) is onderzocht. Ervaringen met online stemmen in de PvdA
doen vrezen dat er te lichtvaardig wordt gedacht over de risico's en beperkingen van digitale techniek. 

PREADVIES: AFWIJZEN
Met de indieners van de motie is het partijbestuur het eens dat er risico’s verbonden zijn aan het gebruik van app’s.
Bijvoorbeeld uitval of hacken. Dit is echter niet alleen voor app’s het geval, maar voor elke vorm van digitale com-
municatie. Bij de mogelijkheid van ‘ledenraadpleging’ heeft de PvdA hier bijvoorbeeld concreet ervaring mee
opgedaan. In het voorstel is overigens opgenomen dat de risico’s worden onderkend én onderzocht. Er komt alleen
een concrete toepassing als ook het partijbestuur overtuigd is dat de risico’s voldoende zijn beperkt. Gelukkig zijn
er al veel applicaties verkrijgbaar in de markt, waarbij veiligheid ook van groot belang is en die hierop zijn ontwor-
pen.

142



40. Een krachtige resolutie in helder Nederlands

Amsterdam Centrum
Lahaise, Joop, J.P.
Krimpen aan den Ijssel, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Noord, Amsterdam Oost, Amsterdam West,
Amsterdam Zuid, Amsterdam Zuidoost, Alphen aan den Rijn

draagt het bestuur op:
1. Een samenvatting te laten schrijven, als publieke verwoording van de resolutie.
2. Deze samenvatting/resolutie een korte, pakkende titel mee te geven (bijv. 'De bakens verzetten').
3. De huidige resolutie te laten redigeren tot een taalkundige correct, eenduidig, helder en verdedigbaar document,

gebaseerd op het huidige document plus de amendementen die op het congres worden aangenomen.

Toelichting: 
Overwegende:
- dat zeker een tot inspiratie dienende resolutie van de PvdA voor iedereen met enige schoolopleiding goed leesbaar moet zijn

en in correct, helder Nederlands dient te zijn opgesteld,
- dat de voorliggende resolutie aan begrijpbaarheid en politieke zeggingskracht wint indien zij stevig wordt geredigeerd, met

als einddoel een tekst die tot op de komma taalkundig correct, eenduidig en verdedigbaar is,
- dat de leden, aan wie deze resolutie is gericht, geholpen zouden zijn met een bondige samenvatting waarmee zij ook niet-

leden kunnen overtuigen.

Toelichting: De PvdA staat voor verheffing en goed onderwijs. Dat brengt de verplichting mee dat stukken van de partij in cor-
rect en helder Nederlands zijn geschreven. Dit geldt bovenal voor essentiële, richtinggevende resoluties als De bakens verzet-
ten.., die leden tot inspiratie moeten dienen. Helaas moet worden vastgesteld dat de resolutie, hoe goed van inhoud ook, niet
altijd even leesbaar is en bepaald niet vrij van kromme zinsconstructies en zelfs regelrechte taalfouten. De indieners van deze
motie zien dat als een gemiste kans, en maken zich zorgen over mogelijke misinterpretaties, die de intentie van de resolutie
onnodig vertroebelen. Een voorbeeld, de eerste ‘amendeerbare’ alinea:
‘Deze resolutie geeft de richting aan die al onze leden, in welke positie dan ook tot inspiratie dient om de Partij van de Arbeid
voorop te laten gaan in het veranderen van een wereld die kansen en gezonde ruimte biedt aan iedereen.’ Hier staat letterlijk dat
er een wereld is ‘die kansen en gezonde ruimte biedt aan iedereen’ en dat de PvdA juist die wereld wenst te veranderen… zonder
overigens aan te geven waarin de PvdA die wereld wenst te veranderen. Onaardig gezegd, hier staat onzin. En dit nog afgezien
van de ingewikkelde constructie van ‘een richting aangegeven’ die ‘tot inspiratie dient’ om de PvdA ‘voorop te laten gaan’. De
openingszin zou ook als volgt kunnen luiden:
‘Deze resolutie moet onze leden richting geven en tot inspiratie dienen. De PvdA wil voorop gaan in het maken van een wereld
die kansen en ruimte aan iedereen biedt.’ En dit is ‘nog maar’ de openingsalinea. Het indienen van een amendement waarin alle
incorrecte, kromme en onhandige constructies worden gecorrigeerd gaat ver en zou bovendien discussie over stijl kunnen oproe-
pen. Dat deze resolutie werkelijk een inspiratie voor alle partijleden moet zijn, staat voor ons echter buiten kijf.

PREADVIES: AFWIJZEN
Het Partijbestuur ziet liever dat we met de beperkte capaciteit aan medewerkers invulling geven aan de vastgestel-
de koers dan dat we steeds weer een nieuwe versie schrijven van rapport of resolutie. De gewenste aanpassingen in
de tekst kunnen via amendementen gedaan worden. Voorts zetten we deze nieuwe koers uit in speeches, publica-
ties, interviews en materiaal. 
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41. Schaliegas

Krimpen aan den Ijssel
Drijver, Francisca, F.
Ridderkerk, Dordrecht, Amsterdam West, Amsterdam Centrum

Het congres van de PvdA, bijeen op 17 en 18 januari te Utrecht;

heeft met instemming kennisgenomen van het standpunt zoals verwoord door de fractievoorzitter ten aanzien van
schaliegas;

verzoekt de Tweede Kamerfractie voet bij stuk te houden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Zolang minister Kamp het tijdelijke moratorium op schaliegasboringen niet heeft omgezet in een permanent verbod,
is het gevaar nog niet geweken.

PREADVIES: AFWIJZEN
De Tweede Kamerfractie wil de indiener danken voor de steun voor de opstelling, maar heeft geen congresuit-
spraak nodig die de fractie verzoekt voet bij stuk te houden. Dat doet de fractie sowieso. 
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42. Idealen dichterbij brengen

De Jonge Socialisten
Bruggen, van, Bart, B.M.
Ridderkerk, Krimpen aan den Ijssel, Amsterdam West, Amsterdam Centrum

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen,

Constaterende dat,
- De plannen voor een nieuw belastingstelsel afgelopen jaar zijn uitgesteld,
- De linkse partijen SP, GroenLinks en PvdA ieder met eigen belastingplannen zijn gekomen,

Overwegende dat,
- Diederik Samsom bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft aangegeven dat belastingheffing een manier is

om onze idealen dichterbij te brengen,
- De VVD onze idealen niet deelt,
- Het zodoende moeilijk is om met alleen de VVD een nieuw belastingstelsel vorm te geven dat onze idealen écht

dichterbij brengt,
- De SP en GroenLinks een groot deel van onze idealen wél delen,
- Een belastingstelselherziening zich bij uitstek leent voor linkse samenwerking,

Draagt de fractie op,
- Actief de samenwerking met SP en GroenLinks te zoeken om tot een gezamenlijke inbreng te komen voor een

belastingstelselherziening,
- Hierover op de politieke ledenraad van september 2015 verslag te doen,

En gaat over tot de orde van de dag.

PREADVIES: AFWIJZEN
Over de precieze invulling van het belastingstelsel gaan we de komende periode met het kabinet en de oppositie in
gesprek. Uiteraard zullen wij daarbij nauw optrekken met partijen die dicht bij onze idealen en gedachtegoed
staan. Het belangrijkste ideaal voor deze herziening hebben wij echter al vastgesteld: het nieuwe stelsel moet zor-
gen voor meer, beter en eerlijker werk. Nu al een blok vormen brengt dat ideaal niet dichterbij. 
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43. Noodzaak glasvezel in krimpgebieden op het platte land

Borger-Odoorn
Hilverts, Menno, M.J.W.
Amsterdam West, Amsterdam Centrum

De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 17 en 18 januari 2015 in Utrecht,

Overwegende dat, veel gebieden op het platte land te maken hebben met krimp, 
de voorzieningen moeilijk in stand te houden zijn,
de leefbaarheid daardoor nog meer onder druk komen te staan,
jonge mensen wegtrekken ,
de vergrijzing toeslaat,

Vaststellende dat, 
• de huidige koper en kabelnetwerk niet geschikt is voor breedband voorzieningen 
• het ontbreken van breedbandvoorzieningen de economische ontwikkeling in de weg staat
• Burgers niet de gelegenheid geeft te participeren in de digitale wereld
• Glasvezel behoort tot de infrastructuur zoals straat, kanaal, spoor , vliegveld enz.
• De aanleg van glasvezel op het platte land voor commerciële partijen niet interessant vanwege de lage bevol-

kingsdichtheid 

Verzoekt de tweede Kamerfractie alles in het werk te stellen dat provincies met krimpgebieden financieel extra
ondersteund worden om de aanleg van glasvezel mogelijk te maken opdat:
• De krimp wordt vertraagd c.q. wordt gestopt 
• De economische bedrijvigheid weer zal toenemen
• Het bieden van zorg op afstand van de grond kan komen en daardoor betaalbaar blijft 
• De mensen langer in huis kunnen blijven wonen door het toepassen van Domotica
• Kwaliteit van het onderwijs kan worden geborgd doordat fysieke afstanden tussen scholen kunnen worden over-

brugd
Kortweg gezegd, ook het platteland wordt voorzien van een toekomstbestendig netwerk

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting: Het ontbreekt de provincies en gemeenten aan financiële middelen om bv. het vormen van corporaties van de grond
te tillen 

PREADVIES: AFWIJZEN
Provincies hebben mogelijkheden, net als gemeenten, om een rol te spelen om de totstandkoming van glasvezel of
andersoortig snel internet in krimpgebieden te bevorderen. Rijkssubsidie aan provincies is voor de Kamerfractie
daarbij geen optie. De Kamerfractie denkt wel na over andere instrumenten zoals de inzet van de Universele
Dienstverplichting. En op ons verzoek wordt er nu door het kabinet onderzoek gedaan hoe snel internet in de
krimpgebieden bevorderd kan worden. 
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44. Publieksversie resolutie “De bakens verzetten”

Venlo
Liebregts, Hans, J.H.J.M.
Krimpen aan den Ijssel, Venray, Stein, Roermond, Echt-Susteren en Simpelveld

Constaterende dat:
1. De resolutie “De bakens verzetten” en het onderliggende rapport van de commissie Melkert van significante

waarde zijn voor het bijstellen van de politieke koers én het profiel van de Partij van de Arbeid.
2. “De economie terugbrengen naar de mensen die haar maken en die zij moet dienen” in de resolutie met recht als

kernopgave wordt neergezet.
3. De resolutie en het bijbehorende rapport zijn geschreven op een hoog abstractieniveau en met een taalgebruik

dat niet aansluit op de belevingswereld van het merendeel van de inwoners van Nederland.

Overwegende dat:
1. Verandering van onderop de beste garantie biedt voor duurzame verandering.
2. Verandering van onderop vraagt om een overheid die niet reguleert en beperkingen oplegt, maar een overheid

die stimuleert en initiatieven van onderop ondersteunt.
3. Het uitdragen van de visie uit de resolutie kan worden ondersteund met doorvertaling in een publieksversie, waar

zoveel mogelijk mensen zich in herkennen. 
4. De vorm waarin de verkiezingsprogramma’s van de PvdA Venlo 2014[ en PvdA Limburg 2015 zijn opgesteld, als

inspiratie zou kunnen dienen voor een dergelijke doorvertaling.

Spreekt uit dat:
1. De kernvisie uit de resolutie “De bakens verzetten” en het bijbehorende rapport van de commissie Melkert, dient

te worden vertaald in een publieksversie, waarin op verhalende wijze, vanuit het perspectief van gewone mensen
en aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden de visie van de PvdA uit de doeken wordt gedaan.

2. Hierbij de onderstaande aandachtspunten ter overweging worden meegegeven:
- Van reguleren naar stimuleren: Denk bij het vertalen van de visie in concrete oplossingen vooral vanuit het sti-

muleren van initiatieven van onderop en zo min mogelijk in het opleggen van beperkingen van bovenaf.
- Van corporatie naar coöperatie: Transparantie dient waar mogelijk te worden afgedwongen door (horizontaal)

toezicht vanuit de samenleving, in plaats van meer bureaucratisch (verticaal) toezicht vanuit de overheid.
Vernieuwende governance modellen zoals coöperaties kunnen dit horizontaal toezicht bevorderen.

- Kreten die je moet uitleggen werken niet: Wanneer ideeën in frames worden geplaatst die je moet uitleggen
om ze te begrijpen, verliezen ze aan kracht. Een voorbeeld hiervan is de kreet 2x4 op pagina 21 van het kern-
rapport. Een vierdaagse werkweek is begrijpelijker. 

En gaat over tot de orde van de dag.

PREADVIES: AFWIJZEN
Het Partijbestuur ziet liever dat we met de beperkte capaciteit aan medewerkers invulling geven aan de vastgestel-
de koers dan dat we steeds weer een nieuwe versie schrijven van rapport of resolutie. De gewenste aanpassingen in
de tekst kunnen via amendementen gedaan worden. Voorts zetten we deze nieuwe koers uit in speeches, publica-
ties, interviews en materiaal. 

147



45. Controlemaatschappij

Amsterdam Centrum
Lahaise, Joop, J.P.

Draagt het bestuur op werkgroep te formeren die zich buigt over de almaar uitdijende controlemaatschappij, inclu-
sief het vorig jaar zonder discussie in beide Kamers aangenomen burgervolgsysteem SyRI.

Deze werkgroep te vragen het congres een resolutie voor te leggen waarin de PvdA zich uitspreekt over het
gebruik van big data en systemen als voornoemd SyRI.

Toelichting: Zowel het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) als de Raad van State hebben negatief geadviseerd over
het SyRI-systeem. Volgens Jacob Kohnstamm, voorzitter van het CBP, wordt er met het nieuwe systeem 'onvoldoende gericht
informatie van allerlei mensen aan elkaar gekoppeld'. Er is überhaupt veel zorg over de uitdijende controlemaatschappij.

PREADVIES: AFWIJZEN
De SyRI is zonder al te veel discussie al door de beide Kamers aangenomen omdat er voldoende privacywaarbor-
gen zijn gekomen. Doel van de wet is om fraude met sociale zekerheid en de belastingen te helpen opsporen. Op
advies van het CBP zijn de regels over bewaartermijnen aangescherpt. Het bestuursorgaan mag nog maar 2 jaar
gebruik maken van een risicomelding. De wet stelt geen éénduidige bewaar- of vernietigingstermijn bij het
bestuursorgaan. Dit is ondoenlijk omdat iedere instantie eigen wettelijke termijnen hanteert. Er is aangesloten bij
de eigen wettelijke termijnen. Het advies om betrokkenen vooraf individueel te informeren is niet overgenomen
omdat personen dan getipt worden over het feit dat ze mogelijk onderwerp van fraude- onderzoek zijn. Personen
worden in algemene zin geïnformeerd als zij (bijv.) een uitkering aanvragen. Het advies van de Raad van State om
de regels met betrekking tot het register risicomeldingen in de AmVB op te nemen, is overgenomen.
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