
   

 

 

 

 

 

Evaluatie 

Ledenraadpleging lijsttrekker PS15 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie commissie lijsttrekkersverkiezing Provinciale statenverkiezingen 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewest Noord-Holland 2015 

 

Ledendemocratie: 
“Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.” 



 

2 | P a g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

Zo oud als de PvdA is, zo oud is de roep om meer of betere partijdemocratie. Al in 1948 constateerde 

men dat het niet voldoende is ‘dat de leden op kritieke momenten, wanneer de ontwikkeling der 

dingen bijzondere vormen aanneemt, worden ingelicht. 

   Uit: Tussen Leden en Leiders 

   Over de noodzaak van permanente vernieuwing van de partijdemocratie 

    

 

 

Kiesverzuim is zo stilaan de belangrijkste politieke stroming in het Westen. De burger stemt minder, 
zapt meer en wil niet bij een (politieke) partij horen. Waarom eigenlijk? 

   Uit: De Correspondent, David van Reybrouck  
   11 Oktober 2013 
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Voorwoord 

Wie op google naar ledendemocratie zoekt komt onherroepelijk bij de PvdA terecht. Op 23 januari 

2013 kwam ook het rapport ‘tussen leden en leiders’ uit,  een rapport onder leiding van Han Noten 

met aanbevelingen om de ledendemocratie te vernieuwen en te verbeteren. Onder datzelfde motto 

werd op de gewestelijke vergadering, het advies van het Gewest Bestuur Noord-Holland (GW) om 

geen ledenraadpleging te houden t.a.v. de lijsttrekker voor de Provinciale Staten verkiezingen van 

2015, verworpen. Het landelijk bestuur zou voor een lijsttrekkersverkiezing zijn in het kader van de 

ledendemocratie en zo ook een aantal gewestelijk afgevaardigden.  Wat volgde echter, was een 

goede verkiezing zonder geldige uitslag. Mensen waren teleurgesteld en geraakt, maar ook boos over 

de uitslag en hoe deze eigenlijk niet tot stand was gekomen. Daarnaast waren en veel vragen van 

gewestelijk afgevaardigden over de gang van zaken rond deze ledenraadpleging. Het GB heeft hierop 

besloten een evaluatie commissie in het leven te roepen, voor u ligt het product dat door deze 

commissie is opgesteld. 

De werkgroep heeft zich in lijn met de opdracht van het GB gericht op de vragen zoals naar voren 

gekomen in de GB vergadering. De opdracht zoals gehanteerd vindt u tevens in dit dossier terug. De 

evaluatie is gebaseerd op Regelementen en Statuten, verdere door de partij gepubliceerde 

documenten en input van de directe betrokkenen. Hierbij is het Partij Bureau om antwoorden 

gevraagd en gesproken met het landelijk bestuur.  

Het rapport is opgebouwd uit een vijftal onderdelen: 

- Een voorwoord waarin uiteen word gezet wat de aanleiding voor dit rapport was, alsmede 

wat men van het rapport mag verwachten en wat juist niet. 

- De opdracht 

- Een uiteenzetting van de feitelijke resultaten van de evaluatie, ofwel de resultaten. 

- Een conclusie en aanbeveling 

- En een discussie 

 

De commissie heeft gepoogd een gedegen evaluatie neer te zetten, in het perspectief van de 

hedendaagse ideologie van de PvdA. Vanwege de beperkte tijd die beschikbaar was voor de evaluatie 

en het beperkte aantal krachten dat beschikbaar was voor de commissie echter zal ook veel aan de 

evaluatie ontbreken. Bij de bespreking van de resultaten zal tevens blijken dat de medewerking bij de 

direct betrokkenen zowel als bij het Partij Bureau nihil was. 

Tot slot, de commissie was als volgt samengesteld: Auke Ham (voorzitter), Marianne Trooswijk, 

beiden namens het GB. 
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Opdracht 

In de bestuursvergadering van 8 januari 2015 van het gewest Noord-Holland is een kleine commissie 

gevraagd de ledenraadpleging ten behoeve van de lijsttrekker voor de Provinciale Staten (PS) 

verkiezingen van 18 maart 2015 te evalueren. Mede omdat deze ledenraadpleging niet het -voor 

geldigheid- benodigde aantal stemmers heeft behaald en op de gewestelijke vergadering tot 

discussie leidde. Daarnaast was door het dagelijks bestuur (DB) van het gewest Noord-Holland 

gekozen om geen ledenraadpleging te houden. Door de gewestelijke vergadering waar dit in 2014 ter 

stemming is gebracht echter, is deze keuze verworpen. 

 

Toets 

De commissie zal in overleg met de vergadering toetsen op de volgende vragen: 

- Welke discrepanties bestaan er tussen statuten/huishoudelijk reglement en de uitvoering van de 

hier boven genoemde ledenraadpleging? 

- Waarom verschillen ‘de wijze’ van ledenraadpleging in afloop in verschillende gewesten? (o.a. 

Friesland, Noord-Holland) 

- Wat was er anders gelopen indien direct was besloten tot een ledenraadpleging en er misschien 

meer tijd tot voorbereiden was geweest? 

- Wat is de rol van het landelijk PvdA partijbestuur in de gehouden ledenraadpleging en hoe hebben 

ze deze ondersteund? Heeft hier iets ontbroken? 

- Wat is de rol van het gewestbestuur in de organisatie van de ledenraadpleging en wat hadden deze 

eventueel anders moeten doen? 

- Wat is de rol geweest van het digitaal stemmen? 

- Wat is de toegevoegde waarde van een ledenraadpleging bij provinciale staten verkiezingen? Levert 

het meer exposure op?  

- Is er voldoende houvast om een goede ledenraadpleging te houden? 

 

Methode: 

De volgende mensen en gremia zullen geraadpleegd worden. 

- De kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de PS verkiezingen. 

- Gewestelijk vertegenwoordiger van diverse afdelingen. 

- Het landelijk partij bestuur. 

Tevens zal zoveel mogelijk informatie worden gehaald uit onafhankelijke databases van de PvdA en 

natuurlijk uit de statuten en het huishoudelijk reglement. 
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De resultaten 

Perspectief, statuten & (huishoudelijk)regelementen en PvdA documenten 

Hieronder vindt u een overzicht van de artikelen in de statuten en het huishoudelijk regelement, 

alsmede andere door de PvdA gepubliceerde rapporten die van toepassing zijn op het onderwerp en 

door de commissie relevant geacht voor de evaluatie. Het een en ander dient een perspectief te 

schetsen voor, waar een ledenraadpleging t.a.v. een lijsttrekker in ieder geval aan zal moeten 

voldoen. Daar het partij bureau geen draaiboek heeft overlegd, wordt er vanuit gegaan dat er voor 

een ledenraadpleging t.a.v. een lijsttrekker verder nog slechts een kalender met deadlines rest. 

Statuten en huishoudelijk regelement: 

Artikel 1.15. Algemene bepalingen inzake een ledenraadpleging  

- 1. Bij een ledenraadpleging worden alle leden die stemgerechtigd zijn voor een tijdig bekend 

gemaakt uiterste moment in de gelegenheid gesteld via een schriftelijke, telefonische of 

elektronische stem deel te nemen aan de besluitvorming.  

- 2. Een ledenraadpleging wordt gehouden over de keuze van een lijsttrekker bij de 

verkiezingen van de Tweede Kamer, van de Eerste Kamer en bij de verkiezing van het 

Europees Parlement, alsmede over de keuze van de voorzitter van de partij. Een dergelijke 

ledenraadpleging kan alleen worden gehouden als minstens twee geschikte kandidaten 

beschikbaar zijn om uit te kiezen, die elk voldoende worden ondersteund. Als dat niet het 

geval is vervalt de ledenraadpleging.  

- 3. Een ledenraadpleging over personen kan alleen worden gehouden over de vervulling van 

een voorzitter van een geleding of een lijsttrekker, mits de vergadering die bevoegd is om de 

betreffende functie te vervullen tijdig en vooraf heeft besloten over de vervulling van deze 

functie een ledenraadpleging te houden. Een dergelijke uitgeschreven ledenraadpleging kan 

vervolgens alleen worden gehouden als minstens twee geschikte kandidaten beschikbaar zijn 

om uit te kiezen, die elk voldoende worden ondersteund. Als dat niet het geval is, vervalt de 

voorgenomenledenraadpleging.  

- 6 b. in het geval dat een ledenraadpleging onder alle leden van de partij wordt gehouden 

door afdelingen die samen minstens 10% van het aantal leden van de partij tellen, of als bij 

een ledenraadpleging in een gewest door afdelingen die samen minstens 10% van het aantal 

leden van het gewest tellen met een minimum van 3 afdelingen binnen het gewest; 

 

Artikel 1.17. De deelname van kandidaten aan een ledenraadpleging  

- 1. De geschiktheid van kandidaten voor de functie waarvoor een ledenraadpleging wordt 

gehouden, wordt beoordeeld door het bestuur van de bevoegde geleding of een door de 

bevoegde vergadering ingestelde onafhankelijke kandidaatstellingscommissie, aan de hand 

van de profielschets en zonder acht te slaan op de standpunten van de kandidaat over de 

politieke of organisatorische koers en het programma van de partij. Op een dergelijke 

beoordeling van een kandidaat zijn de bepalingen van toepassing in de reglementen van de 

partij over de kandidaatstelling.  

- 2. Een kandidaat kan alleen deelnemen aan een ledenraadpleging, indien zijn kandidatuur is 

ondersteund door leden van de partij die deel uitmaken van de geleding die de 
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ledenraadpleging organiseert. Het aantal leden dat een kandidaat dient te ondersteunen is 

geregeld in de reglementen over de kandidaatstelling. Daarin worden ook geregeld op welke 

wijze en binnen welke termijn deze ondersteuning moet blijken. De controle op de 

ondersteuning wordt uitgevoerd door of namens het bestuur van de bevoegde geleding.  

 

Artikel 1.18. De uitslag en de geldigheid van een ledenraadpleging  

- 1. Indien een ledenraadpleging wordt gehouden met 3 of meer kandidaten wordt de uitslag 

bepaald door middel van een stemming waarbij de deelnemende leden een 

voorkeursvolgorde aangeven.  

- 2. Bij een dergelijke stemming dienen de deelnemende leden alle beschikbare kandidaten te 

plaatsen in een door het lid gewenste volgorde. Stemmen waarbij niet alle beschikbare 

kandidaten zijn geplaatst zijn ongeldig. In afwijking van artikel 1.5. lid 3 zijn bij een 

ledenraadpleging blanco stemmen ongeldige stemmen die echter wel meetellen voor het 

bepalen van de deelname aan de ledenraadpleging als bedoeld in de leden 5 en 6, en daarom 

apart worden geteld en vermeld.  

- 3. Bij het bepalen van de uitslag wordt eerst geteld hoeveel stemmen van eerste voorkeur 

elke kandidaat op zich heeft verenigd. Indien een kandidaat daarbij een meerderheid van de 

geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, is hij verkozen. Indien geen van de 

kandidaten bij het opmaken van de uitslag een meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen van eerste voorkeur op zich heeft verenigd, valt de kandidaat met de minste 

stemmen af. Voor de geldig uitgebrachte stemmen waarbij de voorkeurskandidaat afvalt, 

treedt de tweede voorkeur in de plaats van de eerste voorkeur. Indien een kandidaat in deze 

nieuwe situatie een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft 

verenigd, is hij verkozen. Indien geen van de kandidaten bij het opmaken van deze volgende 

uitslag een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, valt de 

kandidaat die dan de minste stemmen op zich heeft verenigt af. In dat laatste geval wordt bij 

de stemmen op de afgevallen kandidaat de eerstvolgende voorkeur geteld bij het bepalen 

van de uitslag in een volgende ronde enzovoort, totdat in een ronde een kandidaat een 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich verenigt. Indien zich op enig 

moment een situatie voordoet dat twee of meer kandidaten even veel stemmen op zich 

verenigen, terwijl slechts één van deze kandidaten moet afvallen, dan beslist het lot.  

- 4. Indien bij een ledenraadpleging over een zakelijke kwestie uit drie of meer uitkomsten kan 

worden gekozen, dan gelden de leden 1 tot en met 3, met dien verstande dat in plaats van 

"kandidaten" gelezen moet worden "voorgelegde uitkomsten".  

- 5. Onmiddellijk na het sluiten van de ledenraadpleging op landelijk niveau wordt de telling 

verricht door het presidium of door een door het presidium samengesteld stembureau. De 

uitslag bij een andere geleding wordt vastgesteld door een stembureau dat door het bestuur 

van de geleding dat de ledenraadpleging organiseert, is ingesteld. Deze uitslag is openbaar 

en bevat in ieder geval het aantal leden dat gerechtigd was deel te nemen aan de 

ledenraadpleging, het aantal uitgebrachte stemmen, het aantal ongeldige stemmen, het 

aantal blanco stemmen en het aantal stemmen dat, eventueel in een aantal ronden, op elke 

kandidaat of op de voorgelegde keuzen is uitgebracht. Bij de bepaling van de geldigheid van 

de uitslag worden de ongeldig uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten, maar 

tellen de blanco stemmen wel mee. Bij het bepalen van de uitslag blijven de ongeldig 
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uitgebrachte stemmen en de blanco stemmen buiten beschouwing. Bij de bepaling van de 

uitslag zijn zo veel mogelijk de regels van toepassing van artikel 1.5.  

- 6. De uitslag van een ledenraadpleging heeft geen betekenis als de som van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen en uitgebrachte blanco stemmen lager is dan 15% van het aantal 

leden dat gerechtigd was om deel te nemen aan de ledenraadpleging.  

 

Tussen leden en leider: 

 

Aanbevelingen 

- 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. Denk aan verkiezingsprogramma’s, congresresoluties en bijvoorbeeld de vraag 

over het wel of niet deelnemen aan een regering. Volgens de commissie zijn er geen 

praktische of principiële bezwaren om de mogelijkheid om te stemmen aan 55.000 leden te 

geven. Dit betekent een drastische aanpassing van het begrip van afgevaardigden. We 

schaffen ze niet af maar zetten er wel iets naast. 

 

Randvoorwaarden 

- 2) Er moeten ondersteunende diensten worden ontwikkeld; real time online stemmen is 

mooi gezegd, maar moet ook mogelijk worden gemaakt. Als individuele leden zich rondom 

een thema willen organiseren, waarbij ze een onderwerp op een congres willen agenderen, 

dan zullen ze ook in staat moeten worden gesteld om hun medeleden van de PvdA op een 

makkelijke manier te bereiken. Daar zijn voorzieningen voor nodig die nu ontbreken. Ook 

hierover doet de commissie voorstellen;  

- 3) Er moet een cultuur zijn waarin ledendemocratie “a way of life” is geworden. Het moet in 

de PvdA normaal worden gevonden dat je het niet met elkaar eens bent. De essentie van wat 

de commissie wil bevorderen is dispuut. In de overtuiging dat het verschil van mening ons 

verder brengt in het bereiken van onze idealen. Dat is tegengesteld aan een cultuur waarin 

verschil van mening wordt gezien als een ondermijning van de eenheid en daarmee een 

verzwakking van de invloed. Eendracht maakt macht, dat is waar. Eenstemmigheid maakt 

dom. Dat is ook waar. 

 

Inbreng gewestelijk afgevaardigden 

De gewestelijk afgevaardigden is middels een mailing gevraagd hun mening te geven rondom de 

gang van zaken bij de ledenraadpleging t.a.v. de lijsttrekker van de Provinciale Staten 2015. 

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de methode en bevindingen. 

De respons op de mailing en herinnering was niet groot, toch mogen de uitslagen als bijzonder 

worden omschreven. Van de vijf afgevaardigden die respons hebben gegeven op de oproep te 

evalueren, schrijven 4 niet te hebben kunnen stemmen. Tevens gaven zij aan dat dit in hun directe 

netwerk en omgeving een veelgehoorde klacht was. Diverse mensen uit hun afdeling hadden hen 

ingelicht dat het elektronisch stemmen niet functioneerde. Iemand formuleerde het alsvolgt: “Dat er 

niet genoeg stemmers waren, dat komt gewoon door het falen van het systeem en niet anders. 
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Als je geprobeerd hebt om een, twee of drie keer te gaan stemmen en het lukt maar niet, dan stop je 

gewoon.” Eén van de respondenten had zelfs de uitnodiging om te mogen stemmen nooit 

ontvangen.   

De verdere reacties zijn te weinig ondersteund om veel waarde aan te hechten, maar zouden wel van 

waarde kunnen zijn. Het betreft de volgende punten: 

- De vorige ledenraadpleging t.a.v. een lijsttrekken van de Provinciale Staten is niet netjes 

verlopen. Dit heeft vooraf een smet geworpen op deze verkiezingen. 

- Sommige afdelingen hebben het gevoel onder te sneeuwen als de afdeling Amsterdam 

aanwezig is. 

- De Provinciale politiek en de politici zijn niet bekend en hebben beperkt impact. Een 

toegevoegde waarde voor de lijsttrekkersverkiezingen is beperkt. Ook voor leden zijn dit de 

minst bekende politici. 

- Er word ook aangegeven dat het misschien niet erg is dat de opkomst laag is, de redenen 

voor een ledenraadpleging t.a.v. een lijsttrekker voor de Provinciale Staten zijn ten slotte 

lovenswaardig.  

Bij het laatste punt wordt direct in oplossingen gedacht: “Misschien is een oplossing om de regel in te 

stellen dat bij lijsttrekkersverkiezingen die onvoldoende opkomst halen de lijsttrekker door de 

gewestelijke vergadering gekozen wordt uit de twee die de meeste stemmen gehaald hebben.” 

Inbreng kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de PS15 

Over de inbreng van de kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de PS15 kunnen we helaas kort 

zijn. Deze was nihil. Na de aanvankelijke mailing is er met alle drie de kandidaten contact geweest.  

Eén van de kandidaten gaf aan niet aan de opdracht te kunnen voldoen zoals deze geformuleerd was. 

Na verandering van de formulering is er geen reactie meer geweest, ook niet na een herinnering. 

De andere kandidaten gaven aan het erg druk te hebben en later graag mee te werken aan de 

evaluatie. Helaas is er, hoewel na de deadline, zo maar één reactie binnengekomen. Hieronder vind u 

daaruit de speerpunten, omdat de commissie heeft besloten dat deze inbreng extreem belangrijk is. 

Positief: 

- De verkiezing heeft geholpen bij de profilering van de PvdA 

- Het heeft enige media aandacht gegenereerd 

- Het heeft iets te kiezen opgeleverd en daarmee bijgedragen aan de profilering van de lijst 

 

Negatief: 

- Graag had de kandidaat meer ruimte gehad voor een eigen campagne 

- Er is veel mis gegaan met het stemmen, de kandidaat is ter oren gekomen dat veel mensen 

geen uitnodiging hebben gehad; daarnaast hebben veel mensen niet kunnen stemmen 

omdat het systeem faalde. 

- Kandidate had het gevoel dat er niet de juiste instelling was om deze verkiezingen  tot een 

succes te maken.  "het wordt toch geen succes.." Hoorde zei. 

- Toen bekend werd dat er geen uitslag was, was er van een verdere procesgang geen spraken. 

Hier was geen rekening mee gehouden en hoe het nu verder moest leek onduidelijk 

- Er was te weinig ruimte voor persoonlijke campagne. Dit mocht niet. 
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Inbreng Partij Bureau 

Tot haar spijt moet de commissie ook hier melden dat zij kort kan zijn over de inbreng van het partij 

bureau. Zelfs met 2 extra herinneringen was er geen respons, tot een dag na de deadline van inbreng 

de ICT afdeling het volgende nieuws bracht:  “Naar wat ik nu in het systeem kan zien, waren er 10430 

stemgerechtigden waarvan er 931 een stem hebben uitgebracht in de applicatie c.q. die door het 

stembureau zijn ingevoerd als schriftelijke stem. Omdat het stembureau heeft beslist de raadpleging 

niet af te ronden, zijn er geen uitslagen vastgesteld. Die kan ik je dus ook niet geven.” 

Twee dagen na de deadline is alsnog gereageerd op de vragen. Hoewel de commissie niet kan 

ontkomen aan het feit dat de antwoorden op extreem korte termijn alsnog zijn met extreme spoed 

zijn verstuurd en daarom soms nauwkeurigheid ontberen. 

- Waarom verschillen ‘de wijze’ van ledenraadpleging in afloop in verschillende gewesten? (o.a. 
Friesland) 
Wat ons betreft was er geen verschil in de raadplegingen in de gewesten. Er zijn 
raadplegingen voor lijsttrekkers gehouden in de gewesten Friesland, Gelderland, Noord-
Brabant en Noord-Holland, plus een in het waterschap Rivierenland. Bij al die raadplegingen 
is het mogelijk geweest zowel schriftelijk als via een internetapplicatie te stemmen. 

 
- Wat is de rol geweest van het digitaal stemmen? Wegen de kosten op tegen de baten? 

De kosten voor het digitaal stemmen worden door het partijbureau gedragen. Voor de 
gewesten is dat gratis. De kosten die worden doorberekend zijn alleen de kosten voor de 
schriftelijke stembiljetten. Die worden in eerste instantie gestuurd naar de leden waarvan 
geen e-mailadres in de ledenadministratie bekend is. Daarnaast worden ze op verzoek 
toegestuurd aan leden die hebben aangegeven daar prijs op te stellen. Voor de schriftelijke 
stembiljetten die worden verzonden brengen we een bedrag van € 0,57 per stuk in rekening 
plus éénmalig € 128,- voor de kosten van het aanmaken van bestanden. 

 
Enkele cijfers over digitaal stemmen versus schriftelijk stemmen: 
in Friesland hebben 1071 hun stem uitgebracht. 62,1% stemde digitaal, 37,9% stemde 
schriftelijk in Gelderland hebben 5173 leden hun stem uitgebracht. 87,3% stemde digitaal, 
12,7% stemde schriftelijk in Noord-Brabant hebben 3984 leden hun stem uitgebracht. 85,5% 
stemde digitaal, 14,5% stemde schriftelijk. 
 

- Wat is de toegevoegde waarde van een ledenraadpleging bij provinciale staten verkiezingen? 
Levert het meer exposure op?  
Daar is helaas in dit geval niets over bekend. 
 

- Is er voldoende houvast om een goede ledenraadpleging te houden? 
De voorwaarden voor een ledenraadpleging zijn vastgelegd in de statuten en reglementen 
van de partij. De systemen die worden aangeboden aan afdelingen en gewesten zijn 
afgestemd op de specificaties die daarin worden gesteld. 

 
- Wat is de rol van het landelijk PvdA partijbestuur in de gehouden ledenraadpleging en hoe 

hebben ze deze ondersteund? Heeft hier iets ontbroken? 
Het partijbestuur heeft geen rol in de raadplegingen op gewestelijk- of afdelingsniveau. Het 
partijbureau biedt het systeem aan waarmee raadplegingen kunnen worden gehouden en 
verzorgt de selectie van stemgerechtigde leden, het samenstellen van de kiescodes, het 
inrichten van het systeem en het verzenden van de stembiljetten (zowel schriftelijk als 
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digitaal). In hoeverre er iets heeft ontbroken weten we niet, maar horen we graag wat er 
beter kan! 

 
- Van 80% van de afgevaardigden hebben we begrepen dat het elektronisch stemmen niet 

werkte en de stem kon niet worden uitgebracht. Zijn jullie bekent met dit soort cijfers en wat 
is hiervan de reden? Is volgens jullie het systeem stabiel genoeg om eerlijk stemmen volledig 
transparant mogelijk te maken? 
Er is geen kwantificering van het aantal stemgerechtigden waarbij het elektronisch stemmen 
niet lukte. We weten dat er een mogelijk probleem kan ontstaan doordat het systeem vereist 
dat er ‘cookies’(tijdelijke kleine tekstbestanden) op de computer worden geplaatst. Mensen 
blijken hun pc zó te hebben ingesteld dat cookies niet worden geaccepteerd. Mocht dat het 
geval zijn, dan meldt de stemapplicatie dat en wordt instructie aangeboden om cookies toch 
– tijdelijk – toe te staan. Als die instructie niet voldoet wordt een telefonische helpdesk 
aangeboden. Als ook dat geen soelaas biedt, kunnen we op verzoek alsnog een schriftelijk 
stembiljet sturen. Een ander punt is, dat de leden raadpleeg tool alleen draait op PC’s (zowel 
onder Windows, OSX als Linux). Nog niet alle mobiele apparaten zoals tablets als telefoons 
worden ondersteund. 
Het kan dan zijn dat mensen pas heel kort voor het sluiten van de raadpleging benaderen om 
een probleem te melden. medewerkers van het partijbureau het belang van 
ledenraadplegingen. Wij doen er daarom ook alles aan om in het geval van problemen 
maatwerk te leveren.Dan zoeken we in elk individueel geval naar de beste oplossing, 
bijvoorbeeld door een stembiljet te mailen dat men dan zelf bij het stembureau bezorgt. Als 
geen ander herkennen de  
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Inbreng van dhr. Egbert de Vries uit hoofde van zijn functie in het landelijk 

bestuur en over zijn rol in het debat op de gewestelijk vergadering 

Met dhr. Egbert de Vries, lid van het landelijk bestuur van de PvdA, is een persoonlijk gesprek 

gevoerd. Bij het formuleren van de opdracht voor de evaluatie is over zijn rol bij het houden van de 

ledenraadpleging t.a.v. een lijsttrekker voor de Provinciale Staten 2015 ook nadrukkelijk aan de 

aandacht gekomen. Dhr. de Vries had dan ook een grote rol in het debat dat plaatsvond op de 

gewestelijke vergadering waar, mede op zijn voorspraak, werd gekozen toch een 

lijsttrekkersverkiezing te houden, tegen het advies van het gewestelijk bestuur in. Mede vanwege het 

lidmaatschap van het landelijk bestuur, maar ook omdat hij geen gewestelijk afgevaardigde is, werd 

zijn rol als opmerkelijk omschreven.  

 

Uit het gesprek is voortgekomen dat dhr. de Vries de Gewestelijke Vergadering niet uit hoofde van 

zijn bestuursfunctie bezocht, maar slechts als geïnteresseerde. Meneer gaf dan ook te kennen dat 

het houden van een ledenraadpleging t.a.v. een lijsttrekker voor de Provinciale Staten 2015 niet als 

zodanig aan de orde was geweest bij het landelijk bestuur, hoewel natuurlijk de ledendemocratie een 

vooraanstaand punt is voor de gehele vereniging. Dhr. de Vries gaf ook duidelijk aan, dat hij om deze 

reden geen spijt heeft gehad de discussie aangezwengeld te hebben. In het kader van de 

ledendemocratie dient er naar zijn mening altijd een ledenraadpleging t.a.v. een lijsttrekker te 

worden gehouden, als er voldoende –geschikte- kandidaten zijn. Hij voelde zich daarom geroepen 

om de discussie aan te halen.  

 

“Dat een ledenraadpleging niet slaagt, is geen reden om deze niet meer te houden.” Zo vervolgde hij. 

“Er zullen altijd verliezers zijn. Dat is niet te voorkomen.” Ook nu is dhr. de Vries nog voor een 

ledenraadpleging. Meneer geeft aan dat hij blij is deze ledenraadpleging te hebben “afgedwongen”.  

 

Het was meneer niet bekend dat de ledenraadplegingen in verschillende gewesten op verschillende 

manieren zijn afgelopen. Meneer gaf aan dat hij de mening van de commissie deelt dat een 

draaiboek voor een goede procesgang geen overbodige luxe zou zijn. 

 

Ten aanzien van de exposure en de meerwaarde die een lijsttrekkersverkiezing oplevert zeker als het 

gaat om de Provinciale Staten verkiezingen, zou meer bekend moeten worden. Misschien vergt dit 

nader onderzoek. 

 

Wat verder ter oren kwam 

Hierboven is enige malen geschreven dat de ledenraadplegingen t.a.v. een lijsttrekker voor de 

Provinciale Staten verkiezingen 2015 in verschillende gewesten verschillend is afgelopen. De 

commissie is ter oren gekomen dat op de dag van de uitslag in het gewest Friesland is gekozen om de 

deadline voor het stemmen te verplaatsen omdat de opkomst te laag was.  

Naast bovenstaande heeft de commissie niet alleen van gewestelijk afgevaardigden te horen 

gekregen dat het digitaal stemmen niet functioneerde. Ze heeft dit van andere ‘reguliere leden’ ook 

te horen gekregen.  
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Conclusie en aanbevelingen 

Wat kan er uit het voorgaande geconcludeerd worden? De hoeveelheid informatie lijkt misschien 

overweldigend. Uiteraard is ledendemocratie belangrijk, binnen onze partij misschien wel het 

grootste goed, getuige ook “Tussen leden en leiders”. Dit is echter wel altijd onder strikte 

voorwaarden en binnen de mogelijkheden. 

Ten minste mag men zeggen dat er enige kaders staan voor hoe een ledenraadpleging dient te lopen. 

Of dit een ledenraadpleging t.a.v. een zaak betreft of t.a.v. een positie en personen, dat is in dit geval 

om het even. Als we het huishoudelijk regelement, zowel als de statuten echter goed doorlezen, dan 

is er ook veel open voor interpretatie of word veel open gelaten. Het Partij Bureau geeft hier enige 

invulling op door een lijst met deadlines te maken en zodoende meer houvast te geven voor de 

organisatoren van een ledenraadpleging. Helaas blijkt dit nog altijd onvoldoende. We hebben kunnen 

lezen en constateren dat de ledenraadpleging voor een lijsttrekker in verschillende gewesten anders 

word benaderd of dan ten minste anders aflopen. In het Noord-Holland is gekozen voor “deadline is 

deadline”, in het gewest Friesland echter is meer pragmatisch gekozen voor het uitstellen van de 

deadline om een geldige stemming (voldoende stemmers) te krijgen. Dit houd in dat de 

regelementen dus geen rotsvast omlijnd kader bieden.   

Zo staat ook in de statuten dat een ledenraadpleging t.a.v. een lijsttrekker alleen kan worden 

gehouden als er twee of meer geschikte kandidaten zijn. Deze kandidaten hoeven alleen te voldoen 

aan de profielschets die voor deze lijsttrekker is opgesteld. Het betreft dus slechts een marginale 

toetsing of deze kandidaten geschikt zijn voor het lijsttrekkerschap. Het zou zodoende kunnen dat de 

kandidaten in het geheel niet beschikken over vele eigenschappen die je bij een beoogt lijsttrekker 

wel graag zou zien. De vraag is dus of dit volstaat, of dat een kiescommissie of het bestuur in meer 

moet voorzien dan een marginale toetsing. 

Dan komt de commissie al snel op het stemmen zelf. Al in “tussen leden en leider” staat dat online 

stemmen mogelijk moet zijn en dat dit mogelijk gemaakt moet worden. Dat is intussen gebeurt, maar 

gaat zoals is gebleken nog lang niet altijd goed. Het Partij Bureau zal daartegenin brengen dat fouten 

altijd gecorrigeerd kunnen worden en er altijd het alternatief bestaat van schriftelijk stemmen. Het 

Partij Bureau schrijft hierover het volgende: 

“We weten dat er een mogelijk probleem kan ontstaan doordat het systeem vereist dat er 

‘cookies’(tijdelijke kleine tekstbestanden) op de computer worden geplaatst. Mensen blijken hun pc zó 

te hebben ingesteld dat cookies niet worden geaccepteerd. Mocht dat het geval zijn, dan meldt de 

stemapplicatie dat en wordt instructie aangeboden om cookies toch – tijdelijk – toe te staan. Als die 

instructie niet voldoet wordt een telefonische helpdesk aangeboden. Als ook dat geen soelaas biedt, 

kunnen we op verzoek alsnog een schriftelijk stembiljet sturen. Een ander punt is, dat de leden 

raadpleeg tool alleen draait op PC’s (zowel onder Windows, OSX als Linux). Nog niet alle mobiele 

apparaten zoals tablets als telefoons worden ondersteund. 

Het kan dan zijn dat mensen pas heel kort voor het sluiten van de raadpleging benaderen om een 
probleem te melden. medewerkers van het partijbureau het belang van ledenraadplegingen. Wij doen 
er daarom ook alles aan om in het geval van problemen maatwerk te leveren.Dan zoeken we in elk 
individueel geval naar de beste oplossing, bijvoorbeeld door een stembiljet te mailen dat men dan zelf 
bij het stembureau bezorgt.”  
Een van de gewestelijk afgevaardigde stelt daar echter tegenover: “Als je geprobeerd hebt om een, 
twee of drie keer te gaan stemmen en het lukt maar niet, dan stop je gewoon.”  
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De evaluatie commissie acht dit een zeer relevante opmerking. Hoe zeer we het ook niet leuk vinden 
om te horen, dit is de realiteit. Misschien nog wel meer voor de leden van het gewest Noord-Holland 
als de andere gewesten, aangezien dit gewest bij uitstek gehaast en economisch is ingericht. Hoewel 
dit assumpties van de commissie zijn. De commissie denk echter dat dit veel meer is hoe de 
maatschappij en ook onze partij werkt. En of we het leuk vinden of niet, hier zullen wij onze 
systemen op moeten inrichten. Het moet gemakkelijk en snel en dit is de huidige methode niet. Of 
de kosten in dit geval door het Partij Bureau, het gewest of een afdeling worden gedragen is niet 
relevant. Het is zondegeld als het systeem niet benut word.  

Als we kijken naar de verkiezingen en de campagne zelf, dan kan gesteld worden dat er weinig ruimte 
is voor eigen initiatief. Althans in het gewest Noord-Holland. Over hoe dit in andere gewesten is 
verlopen, kan de commissie weinig zeggen, dit is niet onderzocht in het kader van deze opdracht. Dat 
dit niet gebeurt is, kan met vorige lijsttrekkersverkiezingen in dit gewest en negatieve sentimenten te 
maken hebben, maar ook gewoon met tijdgebrek. Wat de commissie echter duidelijk acht, is dat ook 
hier specifieke kaders ontbreken. Wat vind de partij dat hier mag, kan en mogelijk moet zijn. 
Hierover is niets bekend. 

Ten aanzien van de rol van dhr. de Vries is de commissie niet verder gekomen dan dat het misschien 
niet zijn plaats is op een gewestelijk vergadering een discussie aan te zwengelen omdat hij geen 
gewestelijk afgevaardigde is. Hoe legitiem de discussie ook is. Daarentegen is de vergadering wel 
openbaar en legitimeert dat misschien juist eenieder die een punt wil agenderen dat de vergadering 
aan gaat. De ultieme ledendemocratie zo zou men kunnen stellen. 

Het bovenstaande geconcludeerd hebbende doet de commissie de volgende aanbevelingen: 

1) Er zou een draaiboek moeten verschijnen waarin ledenraadpleging t.a.v. een 
lijsttrekkersverkiezing worden geprotocolleerd. Daarin zouden ten minste de hierboven 
genoemde zaken moeten staan, waarbij het moet leiden tot en een verminderd gevoel van 
onrecht bij de deelnemers aan dit soort verkiezingen. Want hoewel er altijd verliezers zullen 
zijn, het is aan ons om goed voor onze leden te zorgen. Daarnaast zou het de weg kunnen 
openen voor leukere en meer gepersonaliseerde campagnes en zou een beoogd lijsttrekker 
zelf al meer houvast kunnen hebben aan zo’n draaiboek. Tevens vereenvoudigd dit het werk 
van het bestuur dat de ledenraadpleging moet houden. 
 

2) Het systeem van digitaal stemmen functioneert nog altijd niet goed, althans naar de normen 
van onze maatschappij en onze leden. Het systeem moet functioneren en snel en eenvoudig 
zijn. Dit is altijd het doel geweest van online stemmen, echter zal mettertijd nog sneller en 
eenvoudiger moeten zijn. De commissie denkt dan ook in de toekomst aan een PvdA app, 
deze kan gekoppeld aan het lidmaatschapsnummer een privédomein van het lid zijn, alwaar 
het stemmen eenvoudig plaats zou moeten kunnen vinden. Tot die tijd echter zal het huidige 
systeem verbeterd moeten worden, moet vanaf ieder apparaat eenvoudig kunnen worden 
gestemd en moet men ook eenvoudig analoog kunnen stemmen indien dat gewenst is. 
Stemmen mag niet meer dan 1 keer mislukken.  
 

3) Over de exposure en de meerwaarde die een lijsttrekkersverkiezing oplevert zeker als het 
gaat om de Provinciale Staten verkiezingen, zou meer bekend moeten worden. Hiernaar 
moet nader onderzoek gedaan worden. 

Ten slotte zal de commissie zeer kort en bondig antwoord geven op de vragen in de opdracht 
gesteld.  
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- Welke discrepanties bestaan er tussen statuten/huishoudelijk reglement en de uitvoering van de 

hierboven genoemde ledenraadpleging? 

Geen. 

- Waarom verschillen ‘de wijze’ van ledenraadpleging in afloop in verschillende gewesten? (o.a. 

Friesland, Noord-Holland) 

Omdat er geen duidelijk kader is van hoe een ledenraadpleging gehouden moet worden, het is slechts 

aan enkele kaders gehouden. Deze voorzien niet in bovengenoemde zaken. 

- Wat was er anders gelopen indien direct was besloten tot een ledenraadpleging en er misschien 

meer tijd tot voorbereiden was geweest? 

Dit is voor de commissie niet te beantwoorden, dit zouden louter hypothesen zijn. 

- Wat is de rol van het landelijk PvdA partijbestuur in de gehouden ledenraadpleging en hoe hebben 

ze deze ondersteund? Heeft hier iets ontbroken? 

Hierover is het Partij Bureau zeer duidelijk geweest, hierin heeft het partijbestuur geen rol, het 

partijbureau levert alleen de systemen. De commissie denkt dat dit anders kan en moet, zoals uit de 

aanbevelingen naar voren komt. Daarbij komt, indien het partijbestuur ledendemocratie zo belangrijk 

acht, ze ook verantwoording voor deze leden moet dragen en voor ze moet zorgen als de 

ledendemocratie onverwachte schade of beschadiging met zich meebrengt.  

- Wat is de rol van het gewestbestuur in de organisatie van de ledenraadpleging en wat hadden deze 

eventueel anders moeten doen? 

Dit is uit de evaluatie niet naar voren gekomen. 

- Wat is de rol geweest van het digitaal stemmen? 

De conclusie is dat deze niet zonder schuld is gebleken. 

- Wat is de toegevoegde waarde van een ledenraadpleging bij provinciale staten verkiezingen? Levert 

het meer exposure op?  

Hierover kan geen uitspraak worden gedaan en dit heeft meer onderzoek nodig. 

- Is er voldoende houvast om een goede ledenraadpleging te houden? 

Wat betreft de commissie zou dit beter kunnen, zie ook de aanbevelingen. 
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Discussie 
 
Dit onderzoek is minimaal geweest. Een evaluatie commissie bestaande uit twee mensen die ook nog 
plaats nemen in het Gewest Bestuur, is niet optimaal te noemen. Niet alle kanten van de zaak zijn zo 
belicht en niet naar alle gewenste gremia is optimaal onderzoek gedaan. Niet omdat de commissie 
dit niet wilde, maar omdat de tijd en de mankracht dit niet toe liet.  
Dit laat onverlet dat deze evaluatie met veel inzet en de beste wil is gedaan en dat met de 
beschikbare middelen zeer veel is onderzocht en beschreven. De commissie kent haar gebreken, 
maar hoopt dat desondanks waarde gehecht word aan de conclusies. Deze zijn zeker niet uit de lucht 
gegrepen en kennen een sterke basis bij de leden van de PvdA. Deze leden zijn en blijven het 
belangrijkste onderdeel van de partij en moeten ten alle tijden gehoord. 
 
De commissie bemerkte dat communicatie ten aanzien van dit onderzoek niet vlotjes verliep. 
Informatie kwam vaak niet, of te laat, mails werden niet of te laat beantwoord. Ook hierin ziet de 
commissie een trend. Of dit een maatschappelijke- of partijkwaal is laat de commissie in het midden, 
maar het frustreert het proces, zoals de commissie ook merkte dat het haar frustreerde.  
 
De commissie wil in het kader van het bovenstaande en in het kader van wat ze in zovele van de door 
de partij gepubliceerde stukken heeft gelezen nog het volgende toevoegen. 
Ledendemocratie word als een groot goed gezien in onze partij, de leden zijn hier 
ondergeschikt geworden aan het proces. Hoewel de partij en zijn voorzitter spreekt over de leden als  
het belangrijkste deel van de partij. Er is naar de mening van de commissie dan ook een taak  
weggelegd voor Partij Bureau zowel als Partij Bestuur om de leden weer het grootste goed van de  
partij te maken. Dit doen we wat het de commissie betreft niet door ze meer rechten te geven of meer  
instemming, noch door het op te schrijven (dit is al te vaak gedaan), maar door onze  
sociaaldemocratische waarden eer aan te doen en goed voor elkaar te zorgen. Als een mens hulp  
nodig heeft, dan bied je hem die. 
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Bronnen 
 

- Archieven gewestelijk secretaris 

- Notulen Gewestelijke vergaderingen 

- Statuten en huishoudelijk regelement 

- Tussen leden en leider 

- De kaasstolp aan diggelen 

 


