
 
Afdeling Brussel / België 

 
 

1 
 

Jaarverslag voorzitters afdeling Brussel PvdA 

Hans Wolters, Louis Meuleman 

4 december 2013 

Europa en de PvdA, het is nog steeds geen winning team. Ook het afgelopen jaar maakten we te vaak 

voorbeelden mee van de ongemakkelijke relatie tussen onze partij en de Europese werkelijkheid, de 

EU politieke agenda, de Europese volksvertegenwoordigers. Zo kwam voorzitter Spekman– na enig 

aandringen – naar de Brusselse afdeling met een wel zeer Nederlandse agenda. Versterking van de 

PvdA als vereniging; de noodzaak van aktieve PvdA steun voor een gedegen financieel beleid; lof 

voor Lodewijks Asscher’s sociaal akkoord. Maar Spekman wist ons niet te overtuigen dat hij het 

Europese financieel, economisch, sociaal beleid en de Europese instellingen en machtsvorming ziet 

als een geintegreerd onderdeel van een linkse oplossing, zeg maar links uit de crisis.  Misschien dat 

de Internationaal Secretaris deze belangrijke rol iets geprofileerder in zou kunnen vullen. 

Zo ook was de kandidaatstellingsprocedure  voor de lijsttrekker een treurige aaneenschakeling van 

gebrek aan verantwoordelijkheidszin van alle betrokkenen - partijbestuur, prominente leden van de 

partij, leden van de Eurodelegatie. Een wat diepgravender kennis van Europa was kennelijk ook 

volgens de PvdA leden kiezers niet echt een vereiste om lijstrekker van de Eurolijst te worden. En dan 

was er nog onze minister van buitenlandse zaken Frans Timmermans, die alle evenwichtigheid achter 

zich liet toen hij een paar keer scherp uithaalde naar Europa. Hij leek vooral oog te hebben voor alles 

wat er niet deugt. En dat terwijl in deze populistische tijden een solide verdediging van Europa op zijn 

plaats zou zijn. 

Waren er dan geen lichtpunten, in het afgelopen jaar? Maar wel zeker! 

- De Commissie Melkert heeft een solide, progressief, pro-Europees rapport geschreven over 

investeren in werk en innovatie, inclusief de integratie van duurzaamheid doelstellingen.  

Sociale versterking van de EU via een gemeenschappelijke interne arbeidsmarkt; sociale 

rechten als onlosmakelijke voorwaarde voor het benutten van de economische vrijheden uit 

de EU, een versterkte rol van de EIB op het gebied van werkgelegenheid en duurzaamheid. 

Kortom, een prima rapport dat bovendien een stevige basis legt voor verdere samenwerking 

in PES verband. 

- De partij heeft een Europees concept program geschreven, met goede ideeen over de 

Europese controle op de banken, met suggesties voor institutionele vernieuwingen en de 

verdere politisering van de Europese Commissie. Naar de mening van het afdelingsbestuur, 

een concept dat hoop geeft voor het keren van het populistische tij; 

- Marit Maij heeft de Europa hoek in de Kamerfractie versterkt. Daarmee krijgt naast Michiel 

Servaes nog een tweede PvdA met een solide internationale en Europese ervaring en kennis 

de kans op Europees terrein voor de PvdA aktief naar buiten te treden en het beleid vorm te 

geven.  
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- Een keur van partijgenoten uit de afdeling heeft  het aangedurfd om zich te kandideren voor 

het EP en dat terwijl er slechts enkele plaatsen te vergeven zijn en de kans op succes dus 

beperkt is. Hulde daarvoor. 

Tegen de achtergrond van het gevaar dat de Europese verkiezingen andermaal een traumatische 

ervaring worden door een lage opkomst en een slecht PvdA resultaat, lijkt het belangrijk nu de 

zurigheid uit het Europese debat te halen. Met een sterke Eurodelegatie, een solide verdediging van 

Europa, de innovatieve ideeen uit het concept verkiezingsprogramma en met een sterke progressief 

sociaal democratische samenwerking, zowel in PES verband als direct met de zusterpartijen, moet 

het mogelijk zijn de PVV – geholpen door Le Pen – de wind uit de zeilen te nemen.  

Het afdelingsbestuur put daar moed uit. Links de crisis uit mag wat ons betreft het kompas worden 

voor de komende maanden en is dat eigenlijk ook het afgelopen jaar al geweest. Onze bijdragen 

tijdens het Kongres in Leeuwarden; de vele bezoekers die we dit jaar in de afdeling mochten 

begroeten; de politiek inhoudelijk interessante vergaderingen die we hielden; de bijdragen die we 

leverden aan het verkiezingsprogram en een campagne concept, dat de lokale verkiezingen kan 

relateren aan Europese thema’s, kunnen in dat licht worden bezien.  

De afdeling heeft een actieve kern van leden, we hebben een enthousiast bestuur met talent en 

inzet. En we konden in mei een 50 jarig en een 25 jarig jubuleum vieren van twee van onze 

afdelingsgenoten. Maar het kan wel degelijk beter. We zijn niet tevreden dat we niet meer (nieuwe) 

leden aan de afdeling kunnen binden en dat ons doel – substantieel meer leden – absoluut niet 

gehaald is. Ook blijkt het toch moeilijk om voldoende aanwezig te zijn op bijeenkomsten van de PvdA 

over Europa. De afstand, zeker, maar toch ook bij onszelf wel eens de neiging om het gevecht dan 

maar een beetje uit de weg te gaan.  

In Kiev lopen op dit moment demonstranten te hoop tegen de pro Russische ommezwaai van hun 

president. Zij zien in de EU een kans op meer welvaart, meer democratie en tegenwicht tegen hun zo 

machtige buur.  

Tegen die achtergrond,  en in het besef dat de verschillen tussen arm en rijk in Europa  niet nog 

verder mogen oplopen, en vanuit de overtuiging dat we een Europese sociale unie nodig hebben, en 

ter ondersteuning van de internationale voortrekkersrol van de EU op het gebied van duurzaamheid, 

zal het afdelingsbestuur zich ook het komende jaar weer inzetten voor een constructieve, kritische 

maar pro-Europese bijdrage aan het Europa debat in de PvdA. 
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Jaarverslag: Overzicht activiteiten en gebeurtenissen afdeling Brussel PvdA 

Wouter de Iongh 

Het was een roerig jaar zoals altijd. Niet alleen politiek, van de discussie over strafbaarheid illegaliteit 

tot aan de keuze van een lijsttrekker voor de EP verkiezingen, maar ook in het bestuur zelf. Het 

afdelingsbestuur verloor een aantal van haar belangrijke kernleden maar gelukkig werden de 

vertrekkende personen vol enthousiasme vervangen, een enthousiasme dat zich met name volgend 

jaar zal moeten uitbetalen in absolute kwaliteit. Tenslotte heeft de afdeling zich ook weer geroerd 

waar het kon dit jaar, in ingezonden stukken, het organiseren van activiteiten en het bijwonen van 

bijeenkomsten. Hieronder een overzicht.  

Politieke deelname 

Afvaardigingen van het bestuur hebben acte de presence gegeven bij diverse activiteiten in 

Nederland die met Europa te maken hadden. De werkgroep Europa is meerdere maken bezocht, het 

nieuwe initiatief ‘Klankbord Europa’ is vanaf het begin gevolgd en bezocht, de Europadag in Utrecht 

is voorbereid en diverse bestuursleden hebben daar waardevolle contacten gelegd met leden van de 

verkiezingscommissie en andere prominente PvdA’ers. En er is een zware delegatie naar het congres 

in Leeuwarden getogen waar diverse keren het woord is gevoerd, onder andere tegen die 

strafbaarstelling van illegaliteit en voor een verbinding tussen de EP –en gemeenteraadsverkiezingen.  

Personele wisselingen bestuur, kascontrolecommissie en feest 

 Vertrokken: Inge Welbergen, Judith Merkies, Djurre Fijen en Herman van der Plas (secretaris) 

 Nieuw: Ilse Straver, Rene van Nes, Wouter de Iongh (secretaris) en Bernard Naron 

 Kascontrolecommissie 2013: Egbert Holthuis en Daphne van Doorn 

 Jubilarissen: Michiel van Hulten en Dick Nieuwenhuis, 25 jaar lid; Dhr. Vos, 50 jaar lid. 

Activiteiten 

 2 Jaarvergaderingen: In januari met Bert Otten over 2012 en in december over 2013 met 

Marit Maij 

 Afdelingsvergaderingen: 

o 19 februari met borrel en bezoek van de PSO 

o 26 februari met bezoek van de Den Uyl leergang 

o 16 april 

o 19 juni met bezoek van Hans Spekman 

o 11 november de uitgestelde afdelingsvergadering met presentatie kandidaat 

lijsttrekker Bernard Naron, Steven Everts, lid van de programmacommissie EP 

verkiezingen, en moties over de behandeling van Judith Merkies door de partij. 

 1 Zomerborrel samen met de fractie in het Europees Parlement met als gastspreker Michiel 

van Hulten en het afscheid van Herman van der Plas 

 1 Kerstborrel 
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 Zo’n 7 Bestuursvergaderingen 

De Rode Salon is dit jaar iets minder vaak uitgestuurd dan gepland. In 2014 zal de nieuwsbrief weer 

frequenter worden verzonden in een iets ander formaat, namelijk vanuit de nieuwe website. Deze 

nieuwe website http://brussel.pvda.nl zal vanaf deze week online zijn en tot die tijd al te zien zijn op: 

http://brussel.productie.pvda.nl/. Op deze site vindt u naast het laatste nieuws en informatie over de 

afdeling, een agenda, officiële PvdA documenten, links naar andere sites en interessante stukken 

over Europa en de sociaal-democratie in het algemeen. In de loop van de komende maanden zullen 

we site steeds verder vullen, waarbij het bestuur hoopt dat afdelingsleden ook bijdragen willen 

leveren. 
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