
Resolutie Ledendemocratie 



 Tot nu toe             

 

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 Leider’ 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 enquête, ook weer 

gebaseerd op de voorstellen van de werkgroep, uitgegaan, die alle PvdA-leden konden 

invullen. Minstens zeventig procent 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 leidraad 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, partijvoorzitter en het vaststellen van kandidatenlijsten. Maar 

ook bij belangrijke beslissingen die door een congres genomen worden 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 concept van de vergadering. Mensen ontmoeten elkaar letterlijk 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 agenderen. 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 ruimte zonder procedures en 

reglementen. 

 

De voorstellen die de werkgroep Ledendemocratie doet, zijn allemaal tot stand gekomen met 

deze vijf uitgangspunten in het achterhoofd.  

 

 Voorstellen    

 

Het Congres, bij elkaar op 17 en 18 januari 2015, heeft besloten 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;    

 

2.     Er een Online Platform komt. Hier ontmoeten leden elkaar voor meningsvorming. Dit is 

de plaats waar concept-onderwerpen en amendementen worden bediscussieerd. 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. In 

de toekomst mogelijk ook sympathisanten;   

 

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

besluitvormende rol, zoals beschreven in het rapport ‘De leden zijn de baas’ in het proces ter 

voorbereiding van het congres;   

 

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;   

 

5.     De selectie van agendapunten en amendementen plaatsvindt na de Regionale 

Voorcongressen door het Ledenpanel;   

 

6.     Net als nu de mogelijkheid blijft bestaan een agendapunt op te voeren op het congres 

wanneer honderd handtekeningen zijn verzameld;  

 

7.     Per agendapunt is een beperkt aantal amendementen aan de orde. Door de Regionale 

Voorcongressen en het Ledenpanel wordt bepaald welke. Hierdoor gaat het debat per 

agendapunt over een beperkt aantal echt belangrijke onderwerpen;   

 

8.     Het Partijbestuur onderschrijft dat de besluitvorming 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 krijgen 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;  na de invoering van dit voorstel dient deze werkwijze na een congres geëvalueerd 

te worden.  

 

11.    Het Partijbestuur en/of de Tweede Kamerfractie het woord mag voeren bij elk 

agendapunt;  

 

12.    Geëxperimenteerd mag worden met verschillende debatopstellingen 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;   

 

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 statutenwijziging hierover de 

notaris heeft gepasseerd;   

 

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;   

 

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;    

 

17.    Bij de agenda moet worden bewaakt dat het aantal en de lengte 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 Partijbestuur. Leden mogen hierover 

stemmen. Dit is op het congres van februari 2014 besloten. Een uitwerking van de wijze 

waarop 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;   

 

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 belangrijke rol;  eindverantwoordelijk voor het tijdig en volledig 

faciliteren van genoemde doelgroep blijft het landelijk Partijbestuur;  

 



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

onderdelen ook niet leden die wel sympathiseren met de PvdA, kunnen worden betrokken bij 

de discussies binnen de PvdA. Een vereniging wordt daardoor een beweging;   

 

23.    Het proces moet worden bewaakt en aangemoedigd door het instellen van een 

permanente werkgroep Ledendemocratie;   

 

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. De door de werkgroep 

benoemde pilots op pagina 21 van het rapport 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. Er moeten ook pilots komen voor ledenpanels voor afdelingen.   

 

27. De afdeling heeft een taak om voor de leden de discussie over onderwerpen die spelen in 

gewest, Politieke Ledenraad en congres te faciliteren, zodat de leden daar alvast steun voor 

hun voorstellen kunnen verwerven en hierover afstemming kan plaatsvinden.  


