Jaarverslag WBS Europafonds 2015
1. Doelstelling
Het WBS Europafonds is in 2011 opgericht met als doelstelling het debat over Europa in de
Nederlandse sociaal-democratie weer op gang te brengen en te stimuleren. Tot een jaar of tien,
vijftien geleden kende links een levendige discussie over internationale en Europese
samenwerking. Deze discussie is door de huidige, naar binnen gerichtheid van het politieke
systeem verstomd. De activiteiten van het fonds willen deze tendens tegengaan en zijn erop
gericht de sociaal-democratie weer ‘Voorbij de Waterlinie’ (Rapport Van Traa, 1996) te brengen.
Het doel van het opnieuw op te starten en te stimuleren Europadebat is drieledig:
- het ontwikkelen van ideeën en visie,
- kennisoverdracht met betrekking tot Europese zaken,
- debat over Europese samenwerking.
2. Bestuur
Na het overlijden van Ieke van den Burg in september 2014 is Thijs Kerckhoffs aangetrokken als
nieuw bestuurslid. Hij is sinds 13 februari 2015 lid van het bestuur.
Het bestuur van het fonds bestaat uit:
Monika Sie Dhian Ho, vicevoorzitter
Camiel Hamans, secretaris/penningmeester
Jan Cremers
Thijs Kerckhoffs
Hans Ouwerkerk
Jan Marinus Wiersma, voorzitter
3. Ondersteuning
Annelies Pilon ondersteunde het fonds tot 1 maart voor 8 uur per week en was op kosten van
het fonds in dienst bij de WBS.
4. Projecten
In 2015 zijn de volgende projecten gerealiseerd dan wel gestart:
- De staat van de Europese economie. Het WBS Europafonds organiseerde samen met de
TeldersStichting een debat over de staat van de Europese Economie. Met Rens van Tilburg,
Paul Tang, Harald Benink en Maarten Berg. Mark Kranenburg trad op als moderator. De
bijeenkomst vond plaats in Studio Dudok in Den Haag.
- Helsinki 40. De groeiende spanningen tussen Rusland en Europa zet vraagtekens bij de
veiligheid in Europa. Zijn de illegale annexatie van de Krim door Rusland en het aanhoudend
conflict in Oost-Oekraïne, tekenen van een nieuwe koude oorlog? Moeten we accepteren dat
ons continent opnieuw wordt verdeeld in invloedssferen of is er nog een manier om uit deze
impasse te komen door de dialoog aan te gaan met Moskou?
1. In september en oktober werd dit project ondersteund door stagiaire Rebecca van der
Meer. Zij ondersteunde onder andere de organisatie van een bijeenkomst op 12 september
Back to the Future: Cold War Revisited? in De Balie in Amsterdam, georganiseerd door de
PvdA delegatie in het Europees Parlement, de S&D Groep, en het WBS Europafonds. Met
onder andere Bert Koenders, Karsten Voigt, Michiel Servaes en René Cuperus. Caroline de
Gruyter modereerde de bijeenkomst.
2. Eveneens sinds het najaar is Boris Duregger als zelfstandige voor het Europafonds
betrokken bij dit project. Hij is betrokken bij interviews met experts en journalisten. Jan
Marinus Wiersma en Camiel Hamans zijn vanuit het Europafonds betrokken.
3. Online is er een debat gestart Scenario’s voor Oekraïne, waarvoor de basis een artikel van
Jan Marinus Wiersma en Bob Deen vormt. Zij behandelen 3 scenario’s voor de

veiligheidssituatie in Oekraïne. Een aantal mensen heeft hierop gereageerd met een eigen
artikel. Dit debat is gepubliceerd op de website van de WBS.
- Rechtsstaat in Europa. Samen met Joyce Hamilton schreven Jan Marinus Wiersma en Annelies
Pilon een bijdrage voor S&D (2015/6) ‘De weerbarstige praktijk van de rechtsstaat’, over
lidstaten die zich bij tijd en wijle weinig gelegen laten aan de spelregels van de Europese
rechtsstaat: hoe kan dit beter? In het artikel wordt in het bijzonder ingegaan op Slowakije,
Nederland en Hongarije.
- Van Waarde Internationaal/WBS Vluchtelingendenktank. Jan Marinus Wiersma is namens het
bestuur van het WBS Europafonds lid van de WBS Vluchtelingendenktank die op 27
november 2015 voor het eerst bijeenkwam.
5. Financiële ondersteuning
- Onderzoek uitbesteden. Het fonds heeft door middel van financiële ondersteuning de WBS in
staat gesteld Tom Plat onderzoek te laten doen naar uitbesteden. In de zomer van 2015 heeft
dit geresulteerd in de publicatie ‘Naar een eerlijke arbeidsmarkt’. Het is een onderzoek naar
schijnconstructies in de pakketdienstsector, het primair onderwijs en het wegtransport. Het
rapport geeft tien aanbevelingen om het afwentelen van risico's en kosten op werkenden
door werkgevers tegen te gaan.
- Van Waarde Internationaal. Het WBS Europafonds ondersteunt het project Van Waarde
Internationaal van de WBS.
6. Einde WBS Europafonds
In 2015 heeft het bestuur besloten dat in 2016, en een klein deel van 2017, nog twee projecten
zullen worden uitgevoerd. Na afloop van deze projecten zal het fonds worden opgeheven.

