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Voordracht CVZ en SNC 

Het landelijk bestuur draagt als congresvoorzitters (CVZ) 
voor: Ingrid Weerts, Michiel Lemmers, Pauline Gerth van Wijk 
en Wimer Heemskerk  

Het landelijk bestuur draagt als Stem- en Notulencommissie 
(SNC) voor: Bastiaan van Hoorn, Dianne Jacobs, Hester van 
Wessel, Isa Luiten, Janne Damme, Jonah van Lotringen en  
Richard Korpel 

 

Colofon 

Dit is een uitgave van de Jonge Democraten ten behoeve van 
de 88e Algemene Ledenvergadering der Jonge Democraten. 

Samengesteld door Sophie den Ouden 

 

 

 

Agenda ALV 

Volgt 
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Hoe werkt een congres? 
Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge 

Democraten. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een 
meerdaags, politiek congres in de zomer en de winter, en een 
organisatorisch. eendaags congres in september. De ALV is het 
hoogste orgaan van de vereniging, het bestaat in principe uit alle 

leden. In de praktijk worden de termen ‘ALV’ en ‘Congres’ vaak 
gebruikt als synoniemen, maar meestal gaat de ALV alleen om de 
vergadering, terwijl het Congres over het hele congresweekend, 
inclusief eten, feest en gezelligheid gaat.  

Binnen de JD wordt het ‘one man, one vote’ systeem gehanteerd, wat 

betekent dat ieder (betalend) lid mag stemmen en het woord mag 
voeren tijdens de ALV. Op die manier heeft elk lid invloed op de 
organisatorische en inhoudelijke koers van de vereniging. Er worden 
op de verschillende congressen namelijk allerlei inhoudelijke en 

organisatorische zaken besproken en bepaald. Bovendien vinden er 
verkiezingen plaats. Zo worden op het Zomercongres het Landelijk 
Bestuur, de DEMO-redactie en de Kascommissie verkozen.  

Op de politieke congressen wordt er gediscussieerd over inhoudelijke 
onderwerpen. Dat gebeurt tijdens de behandeling van politieke 

moties, resoluties en amendementen.  

Op het organisatorisch congres komende de organimo’s 

(organisatorische moties), HR-wijzigingen, Statutenwijzigingen en de 

financiën uitgebreid aan bod. Het Septembercongres is verder het 
moment waarop het tijdens in de zomer verkozen Landelijk Bestuur 
haar beleidsplan presenteert.  

Daarnaast zijn er altijd interessante gasten op congressen waarbij er 

altijd gelegenheid is voor discussie. Het congresfeest is bovendien een 
goede gelegenheid om veel Jonge Democraten beter te leren kennen 
en (politieke) ervaringen en meningen met elkaar uit te wisselen.  

Speciaal voor nieuwe leden 
Voor nieuwe leden is een congres erg interessant. Het is een 

gelegenheid om te ervaren wat er speelt bij de Jonge Democraten en 
een hoop mensen te leren kennen. Voor het begin het congres is er om 
09:30 een moment speciaal moment waarbij alles verteld wordt dat je 
over een congres moet weten. Als je nog vragen hebt tijdens het 

congres staan er altijd ervaren leden voor je klaar om te helpen.  

 

Wat voor voorstellen zijn er?  

Een voorstel kan worden ingediend door werkgroepen, Algemene 
Afdelingsvergaderingen, het Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden. 
Over deze voorstellen zal tijdens het congres worden gestemd door 

de leden. De voorstellen die worden aangenomen bepalen wat de JD 
zoals vindt en doet.   De regelingen voor het indienen van voorstellen 
vind je altijd in de laatste versie van het Huishoudelijk Reglement. Er 
zijn verschillende soorten voorstellen:  
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Wijzigingsvoorstellen HR & Statuten 
Er kunnen wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement en 
de Statuten van de Jonge Democraten worden ingediend.  Voor 

wijzigingen van de Statuten geldt een bijzondere stemprocedure in 
twee rondes.  

Beleidsplan & Bestuursverantwoording 
Het Landelijk Bestuur stelt elk jaar in de zomer een beleidsplan voor 
het komende jaar op. Verder legt het Landelijk Bestuur bij elk congres 

verantwoording af over het functioneren in de afgelopen periode en 
de uitvoering van organimo’s. Je kunt over het beleidsplan, of de 
uitvoering hiervan, vragen stellen tijdens het bestuursblok.   

 
Organisatorische Moties (Organimo’s) 
Als leden het bestuur willen oproepen om iets te doen, gebeurt dat via 
een organimo. Het Landelijk Bestuur probeert organimo’s altijd zo 
goed mogelijk uit te voeren. Naar aanleiding van het bestuursblok 
kunnen ook actuele organimo’s worden ingediend. Dat kan tot drie 

uur na het bestuursblok. 

 
Politiek Programma (PP)  
In het Politiek Programma zijn de grote lijnen van de politieke 
standpunten van de Jonge Democraten opgenomen . Het Politiek 
Programma kan door middel van resoluties en amendementen tijdens 

de politieke congressen worden veranderd. Over het bestaande 

programma wordt niet gestemd op het congres.  Kleine wijzigingen 
vinden plaats door middel van een amendement. Een resolutie dien je 
in als je meer dan één alinea wilt wijzigen, toevoegen of schrappen.  

Deze resoluties kunnen zelf ook worden geamendeerd. In dat geval 
worden eerst de amendementen behandeld, en vervolgens wordt 
over de resolutie als geheel gestemd. 

Politieke Moties (PM’s)  
Over concrete zaken kunnen moties  worden ingediend. Het gaat dan 

vaak om een concrete uitwerking van de algemene politieke ideeën. 
Politieke moties zijn ondergeschikt aan het PP.  Terwijl politieke 
moties meestal gaan over zaken die al langer lopen, zijn de actueel 
politieke moties (APM’s)  geschikt om een uitspraak van het congres 

te vragen over een actuele politieke kwestie. Deze APM’s hebben dan 
ook een latere inleverdeadline dan normale moties. Als wordt 
gesproken over moties gaat het meestal om politieke moties.  

Moties van Orde 
Een motie van orde is geen motie die vooraf moet worden ingediend, 

maar die tijdens het congres kan worden ingediend. Vind je 
bijvoorbeeld dat het congres te rumoerig wordt of vind je dat de 
behandeling van moties niet overeenstemt met de statuten, dan sta je 
op en roep je “Motie van Orde!”. De congresvoorzitter zal je dan 

spreekrecht geven om je motie van orde toe te lichten. Daarna zal de 
voorzitter je motie overnemen of aan het congres ter stemming 
voorleggen. 
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Congresfunctionarissen: Het congres moet natuurlijk geleid worden. 
Hiervoor worden een aantal ervaren leden aangesteld die streng doch 
rechtvaardig, en met de nodige kwinkslagen, de zaak in het gareel 

proberen te houden.   

Congresvoorzitters (CVZ): het congres wordt voorgezeten door 
onafhankelijke congresvoorzitters. Zij worden door het Landelijk 
Bestuur voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering om het 
congres technisch te leiden en hebben het recht om gedurende het 

congres, indien nodig, met aanpassingen van de tijden in de agenda te 
komen.   

Stem- en Notulencommissie (SNC): de mensen die zich bezighouden 
met de stemming over de verschillende voorstellen. Ook tellen zij de 
stemmen die op de verschillende kandidaten voor bestuursfuncties 

en de DEMO worden uitgebracht. Daarnaast notuleren zij ook wat er 
zoal gezegd wordt tijdens de ALV. 

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt een digitaal congres? 
Helaas weten wij op dit moment nog niet of de geplande watchparties 

door kunnen gaan. Op dit moment verkeert ons land nog in een 
lockdown en is het niet mogelijk om in kleine groepjes bij elkaar te 
komen.  

Wij zullen je de komende tijd op de hoogte houden van alle updates 
omtrent het congres. Als de watchparties conform de maatregelen 

niet door kunnen gaan, vindt het wintercongres volledig digitaal 
plaats.   
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Resolutie Economie, Financiën en Sociale Zaken 
 

RES01 Belastingstelsel 

Onderwerp Belastingen 

Indieners [Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Djurre 
Langhout, Henk Goris, Joep Schoenmaker, Koen de Dreu, Lars 
Gerrits, Matthijs Kramer, Tip den Brink en Tom Urbaschek. 

Woordvoerder Lars Gerrits 

Betreft Belastingstelsel 

Toelichting De wens van de werkgroep om de visie van de JD op belasting te 
herzien en te vernieuwen bestaat al een tijd. Nu is er dan een 
nieuw stuk dat wij graag willen inpassen in het politiek 
programma. We hebben de insteek gekozen van een radicale 
versimpeling van het belastingstelsel. We zetten in de tekst 
uiteen wie of wat we willen belasten, wie deze moet belasting 
moet innen en hoe. De nieuwe tekst bevat o.a. een 
verduidelijking ten opzichte van Europese belasting, een 
herziening van de erfbelasting, een nieuw voorstel voor het 
belasten van onuitgekeerde winst en een uitgebreidere tekst 
over ons bekende stokpaardje, de negatieve 
inkomstenbelasting. Het schrijfproces verliep prettig, we willen 
dan ook de andere werkgroepen en afdelingen hartelijk 

bedanken voor hun constructieve feedback. Zo hebben we de 
tekst stukje bij beetje kunnen aanscherpen. We denken dat met 
de tekst die nu voor ligt, de JD-visie op het belastingstelsel weer 
een mooi aantal jaren mee kan. We kijken uit naar de 
behandeling op het congres.  

 
Type Vervangen 

Tekst 1 Paragraaf 4.2 

Tekst 2 4.2 Belastingstelsel 

De Jonge Democraten zijn voorstander van een radicale 
versimpeling van het belastingstelsel. Het uitgangspunt is dat 
belasting wordt geheven met zo min mogelijk verstorende 
effecten.  

4.2.1 Door wie 

De Jonge Democraten vinden dat belastingen zoveel mogelijk 
moeten worden geheven door de Rijksoverheid. Belastingen die 
essentieel zijn voor het voeren van lokaal beleid en op lokaal 
niveau positieve prikkels teweegbrengen, kunnen behouden 
worden op lokaal niveau. Ook belastingen die direct naar lokale 
doeleinden gaan en waar het Rijk niet tussen hoeft te komen, 
kunnen op lokaal niveau blijven. Lokale overschotten moeten 
worden afgeroomd door de Rijksoverheid, om te voorkomen dat 
lokale overheden belastingen onnodig verhogen om de 
begroting te vullen. Lokale belastingen moeten niet te ver uit 
elkaar lopen om concurrentie tussen lokale overheden te 
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voorkomen. Het huidige systeem om lokale belastingen te innen 
mag behouden worden.  

4.2.2 De Belastingdienst 

De Jonge Democraten willen dat de Belastingdienst zo 
transparant mogelijk werkt. De voorgenomen versimpeling van 
het belastingstelsel verlicht de werkdruk bij de Belastingdienst. 
De Belastingdienst heeft veel gevoelige privé-informatie tot zijn 
beschikking. Met deze informatie moet volgens de Jonge 
Democraten, met inachtneming van het algemeen en individueel 
belang, behoudend worden omgegaan. Een privacytoets 
voorafgaand aan de toekenning van nieuwe bevoegdheden aan 
de belastingdienst is noodzakelijk. De Jonge Democraten vinden 
dat de Belastingdienst geen risicoprofielen mag opstellen aan de 
hand van niet-belastinggerelateerde persoonlijke data, zoals 
tweede nationaliteit.  

4.2.2 Europees belasten 

De Europese Unie kent een interne markt met vrij verkeer van 
goederen, personen, diensten en kapitaal. De Jonge Democraten 
vinden het belangrijk dat Europeanen gebruik maken van deze 
vrijheden, maar dat daarin geen fiscaal gemotiveerde keuzes aan 
ten grondslag liggen. De EU streeft ernaar deze interne markt 
zoveel mogelijk te harmoniseren. Op het gebied van belastingen 
is die harmonisatie nog niet ver gevorderd. Door op Europees 
niveau bepaalde belastingen te harmoniseren ontstaat een 
eerlijkere interne markt, die per land meer belastinginkomsten 
oplevert. De Jonge Democraten zijn echter wel van mening dat 
belastingheffing voor inkomensbeleid het beste nationaal  

geregeld kan worden.De belastingen die geharmoniseerd 
moeten worden zijn naar de mening van de Jonge Democraten 
onder andere de vennootschaps- en dividendbelasting, de CO2-
heffing, wegenbelasting, brandstofaccijnzen en een verdere 
harmonisatie van een uniform Europees btw-tarief. Door deze 
maatregelen verminderen we belastingarbitrage en zetten we 
stappen naar minder Europese concurrentie op grond van 
belastingtarieven. 

4.2.3 Belastingontwijking 

De Jonge Democraten erkennen de rol van het belastingklimaat 
voor bedrijven. De JD is van mening dat voor bedrijven de 
belastingregels simpel en duidelijk moeten zijn.  

We willen de belastingwetgeving en belastingverdragen zo 
herzien, dat er geen prikkel is voor bedrijven om hun geld slechts 
op papier door Nederland heen te sluizen. De Jonge Democraten 
zijn van mening dat schuiven met vermogen en winst op papier 
via creatieve routes vanwege fiscale voordelen zo veel mogelijk 
aan banden gelegd moet worden. Het gebruiken van rulings is 
een goede manier om bedrijven een duidelijk beeld te geven over 
hoeveel belasting ze moeten betalen.  

4.2.4 Negatieve inkomstenbelasting 

De Jonge Democraten staan een radicale versimpeling van de 
inkomstenbelasting voor. Geld rondpompen moet zoveel 
mogelijk worden voorkomen. In het huidige toeslagenstelsel 
innen we met onze rechterhand belasting en geven we met onze 
linkerhand diezelfde persoon een toeslag of belastingaftrek. 
Door de afbouw van toeslagen en aftrekposten creëren we een 
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simpeler systeem dat leidt tot minder uitvoeringskosten voor de 
overheid en minder complexiteit voor de burger. Het huidige 
toeslagenstelsel staat haaks op ons streven dat werken moet 
lonen. Op bepaalde inkomensniveaus kan meer werken leiden 
tot slechts een minimale verhoging – of zelfs een verlaging – van 
het nettosalaris. Dit leidt tot perverse prikkels. De overheid 
moet stoppen om ogenschijnlijk maatwerk te voeren op 
individueel niveau. Inkomensbeleid moet worden gevoerd met 
de belastingtarieven in de vorm van belastingschijven. Dit 
betekent ook dat alle inkomensafhankelijke posten buiten de 
progressieve schijven komen te vervallen. Met het uitgangspunt 
van versimpeling van het belastingstelsel willen de Jonge 
Democraten toewerken naar een systeem van het belasten van 
inkomen gebaseerd op een negatieve inkomstenbelasting. Dit 
systeem met een negatieve inkomstenbelasting vervangt alle 
toeslagen, de bijstand, de AOW en aftrekposten en 
heffingskortingen. De Jonge Democraten geloven in het principe 
dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De 
tarieven van de inkomstenbelasting zijn toenemend met 
inkomen. Het systeem dat wij voorstaan garandeert een 
marginale belastingdruk die altijd lager is dan 100%, waardoor 
een stijging in het bruto-inkomen ook een stijging in het netto-
inkomen oplevert. Dit zorgt voor een simpeler en eerlijker 
systeem. Een armoedeval wordt hiermee zoveel mogelijk 
voorkomen. 

4.2.5 Bedrijven en winst 

De Jonge Democraten zijn van mening dat het belasten van 
bedrijven niet alleen noodzakelijk maar ook eerlijk is. Bedrijven 
zijn alleen in staat winst te maken vanwege publieke 

investeringen in onder andere infrastructuur, onderwijs en de 
rechtsstaat. Ons huidige systeem van vennootschapsbelasting 
gaat voorbij aan waar een bedrijf de belastingkosten neerlegt. 
Deze wordt niet alleen verhaald op de winstuitkeringen of 
dividenden aan eigenaars of aandeelhouders. Bedrijven 
verminderen ook hun investeringen in machines, hanteren 
hogere prijzen voor consumenten en nemen minder 
werknemers aan.  

 Om deze redenen zijn de Jonge Democraten voor een belasting 
op uitgekeerde winst en opgepotte onuitgekeerde winst. Zo zijn 
bedrijven vrij om belastingvrij te investeren in mensen en 
machines terwijl aandeelhouders hun eerlijke deel betalen. Dit 
willen we bereiken door bedrijven alleen te belasten wanneer ze 
een deel van hun winst uitkeren aan aandeelhouders. 
Tegelijkertijd willen we voorkomen dat bedrijven hun winsten 
oneindig blijven oppotten. Daarom willen we deze 
onuitgekeerde winst boven een bepaalde buffer ook belasten. 
De Jonge Democraten willen dit systeem stapsgewijs invoeren 
om onvoorziene effecten vroeg te signaleren. 

4.2.6 Erfbelasting 

De Jonge Democraten willen de erfbelasting drastisch 
versimpelen. Momenteel zijn er zes verschillende belastingvrije 
voeten, twee belastingschijven waarin per schijf drie 
verschillende belastingpercentages mogelijk zijn. Daarnaast 
zorgt de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor veel 
interpretatiemogelijkheden wat de belastingdienst veel tijd en 
expertise kost en wat misbruik van de regeling mogelijk maakt. 
De Jonge Democraten willen daarom de BOR afschaffen. De 
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bijbehorende betalingsregeling kan wel verlengd worden naar 
15 jaar zodat erfgenamen, onder voorwaarden, meer de tijd 
hebben of de belastingschuld af te betalen en zo niet 
genoodzaakt worden om hun familiebedrijf te verkopen.  Verder 
willen de Jonge Democraten de erfbelasting terugbrengen tot 
één percentage en vier verschillende belastingvrije voeten. De 
Jonge Democraten stellen voor een groot gedeelte van de 
erfenissen vrij te stellen. Dit versimpelt niet alleen de 
belastingaangifte, maar geeft de erfgenamen van kleine- tot 
middelgrote erfenissen ook meer ruimte om de erfenis te 
gebruiken om bijvoorbeeld schulden af te betalen. Erfgenamen 
van hogere vermogens betalen meer belasting. Dit bevordert 
ook de kansengelijkheid. De Jonge Democraten zijn voorstander 
van een uniform tarief van 40% voor de erfbelasting, met 
variërende belastingvrije voet voor: partners (800.000), 
kinderen/ouders (120.000), kleinkinderen (60.000) en overige 
erfgenamen (5.000).  

4.2.7 Vermogensbelasting 

De Jonge Democraten verhogen de vermogensbelasting, vooral 
voor de vermogens van meer dan 1 miljoen en brengen het 
aantal schijven terug. De belastingvrije voet is €50.000. Over 
een vermogen groter dan 50.000 betaalt men 1,5% en over 
vermogen hoger dan 1.000.000 3,0%. De eigen woning moet 
volgens de Jonge Democraten als vermogen worden gezien en 
daarom naar box 3 worden verplaatst. Voor de eigen woning die 
dient als hoofdverblijf geldt er een belastingvrije voet van 
€500.000. Bij het huidige vermogen wordt dan dus de WOZ-

waarde van de woning min €500.000 opgeteld. De waarde van 
het huis min de belastingvrije voet kan niet negatief worden.  

4.2.8 Vergroening & consumptie 

De Jonge Democraten zijn voorstander van een groen fiscaal 
stelsel waarin de vervuiler betaalt. Om de vervuiler te laten 
betalen moeten milieukosten worden gevorderd op de 
veroorzaker van milieuschade. Op de korte termijn maken de 
Jonge Democraten zich hard voor een CO2-heffing voor alle 
sectoren om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te 
halen en de vervuiler een eerlijk aandeel te laten betalen. Op de 
lange termijn willen de Jonge Democraten het Europese 
Emissiehandelssysteem versterken door de minimumprijs van 
CO2 jaarlijks te laten oplopen en zo bedrijven te stimuleren te 
verduurzamen. Bedrijven die het emissieplafond overschrijden 
moeten worden beboet. De tarieven van deze boetes moeten 
significant worden verhoogd. Daarnaast moet er binnen de 
regelgeving van de Wereldhandelsorganisatie een CO2 
grensbelasting komen, om import te belasten die op vervuilende 
wijze tot stand is gebracht. Zo stimuleren we bedrijven die zaken 
doen in de EU om te verduurzamen. De Jonge Democraten zijn 
voorstander van een uniform btw-tarief. Het huidige stelsel van 
verschillende btw-tarieven is niet doelmatig en duur. 
Belastingderving door het verlaagde tarief is groot terwijl de 
herverdeling klein is. Een budgetneutraal uniform btw-tarief is 
efficiënter, goedkoper en geeft minder ruimte voor 
belastingontwijking. Kortom, een uniform btw-tarief levert 
significante welvaartswinst op. De Jonge Democraten zijn 
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voorstander van het heffen van accijns op producten met grote 
gezondheidsschade om een gezonde levensstijl te bevorderen.  

 

 

Resolutie Kunst, Cultuur en Media 
 

RES01 Resolutie Kunst en Cultuur 

Onderwerp Kunst en Cultuur 

Indieners [Werkgroep Kunst, Cultuur en Media] Puck de Gier, Hugo van 
Winden, Jelt Pekaar, Britt Jennissen, Thomas van de Vijver, 
Michiel Lemmers, Bram Schollaardt, Robbin Huis in ’t Veld, 
Taco Brinkman, Femke Schapink, Emma Dolmans en David ten 
Cate 

Woordvoerder Hugo van Winden en Puck de Gier 

Betreft Huidige resolutie kunst & cultuur vervangen 

Toelichting De leden van de werkgroep Kunst, Cultuur en Media hebben dit 
jaar hard gewerkt om de verouderde sectie 'Kunst en Cultuur' 
uit het politieke programma te herzien. De sectie 'Media' blijft 
onveranderd, gezien deze nog actueel is. De nieuwe visie op 
Kunst en Cultuur reflecteert het belang dat Jonge Democraten 
hecht aan een sterke, liberale, diverse en duurzame kunst- en 

cultuursector. Graag bedanken wij andere JD'ers voor hun 
kritische blik tijdens het schrijfproces. Veel leesplezier! 

Type Vervangen 

Tekst 1 6.1 Cultuur 

Cultuur ligt aan de basis van iedere samenleving; het is alles dat 
de mens voortbrengt. Cultuur in de breedste zin van het woord 
omvat daarom normen en waarden, maar ook taal, politiek, 
economie en religie. In dit hoofdstuk gebruiken we een minder 
brede betekenis van het begrip cultuur: het omvat kunst, 
creatieve activiteiten, geschiedenis en organisaties die als doel 
hebben cultuur te verzamelen of te behouden, zoals archieven 
en bibliotheken. Omdat cultuur en de maatschappij hand in hand 
gaan en de maatschappij steeds verandert, is cultuur altijd in 
ontwikkeling. 

Cultuur vervult belangrijke functies binnen onze samenleving. 
Mensen kunnen via cultuur betekenis geven aan hun leven door 
zich, alleen of met anderen, bezig te houden met bijvoorbeeld 
beeldende kunst, theater, muziek of dans. Daarnaast kan cultuur 
mensen het gevoel geven ergens bij te horen, wat goed is voor de 
onderlinge verbondenheid van burgers. Bovendien komen 
mensen via cultuur met elkaar in contact en kunnen zij van elkaar 
leren. 

Ook biedt cultuur de mogelijkheid om te reflecteren, 
bijvoorbeeld op het individu of op verschijnselen en 
ontwikkelingen binnen de maatschappij. Daardoor kan het 
individu nadenken over zichzelf en hoe zij zich verhoudt tot de 
samenleving. Reflectie op de maatschappij heeft vaak de vorm 
van kritiek. Zo worden in de beeldende kunst, literatuur en 
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theater geregeld gewoontes en wereldbeelden kritisch bekeken. 
De Jonge Democraten geloven dat deze maatschappijkritiek 
onmisbaar is voor een gezonde democratische samenleving, 
omdat het burgers stimuleert om de samenleving te blijven 
ontwikkelen.  

Ten slotte heeft cultuur economische voordelen. Een bloeiende 
cultuursector trekt toeristen en is goed voor het internationale 
imago van Nederland. Ook is cultuur goed voor innovatie en 
trekken kunstproductie en kunsthandel kapitaal aan uit het 
buitenland.  

Cultuur kan niet bestaan zonder de vrijheid van elk mens om zich 
te kunnen uiten. Zonder deze vrijheid is maatschappijkritiek en 
persoonlijke ontwikkeling niet mogelijk en verliest cultuur een 
belangrijk deel van haar functie. Het waarborgen van deze 
vrijheid is een taak van de overheid: zij moet ervoor zorgen dat 
iedereen zo min mogelijk wordt gehinderd bij zijn of haar 
culturele activiteiten. 

6.2 Kunst en kunstenaars 

Kunst is een product van cultuur. Voorbeelden van kunstvormen 
zijn podiumkunsten (theater, muziek en dans), beeldende kunst, 
film, letteren, digitale cultuur en ontwerp (architectuur, 
vormgeving en mode). Kunst bestaat niet zonder kunstenaars, 
mensen die hun vaardigheid en creativiteit inzetten om kunst te 
maken.  

Kunst laat mensen nadenken over zichzelf en de maatschappij, 
maar kan ook ontspanning bieden, door vermaak of als vlucht uit 
de dagelijkse realiteit. Behalve deze voordelen stimuleert kunst 
creativiteit en dat helpt mensen om productief en vernieuwend 
te zijn.  

De Nederlandse openbare kunstcollecties staan in hoog aanzien. 
De Jonge Democraten vinden dat de overheid beheerders van 
collecties moet helpen de bestaande collecties toegankelijker te 
maken en houden. Culturele voorzieningen moeten daarnaast 
beter over het hele land verspreid zijn. 

Publiek en kunst komen onder andere samen in culturele 
instellingen. Om cultuur voor alle Nederlanders toegankelijker 
te maken, is het belangrijk bij culturele instellingen de diversiteit 
van publiek, kunstenaars en bestuurders aan te moedigen. 
Daarnaast willen de Jonge Democraten dat culturele 
instellingen op één dag per maand gratis toegankelijk zijn voor 
alle Nederlanders. Ten slotte moedigen wij aan dat 
kunstcollecties en -archieven ook digitaal beschikbaar worden 
voor iedereen.  

De overheid moet volgens de Jonge Democraten een 
ondersteunende en aanmoedigende rol in het cultuurbeleid 
innemen. Door een ruimhartig subsidiebeleid laat de overheid 
zien dat ze kunst belangrijk vindt. Zo zijn de Jonge Democraten 
voorstander van het versterken van de relatie tussen culturele 
instellingen en kunstenaars door een subsidieregeling waarmee 
instellingen worden gestimuleerd om meer ruimte te geven aan 
nieuwe makers. Nu is er binnen veel culturele instellingen 
namelijk vooral plaats voor gevestigde namen. Daarnaast moet 
er geïnvesteerd worden in broedplaatsen voor beginnende 
kunstenaars. Deze plekken bieden een goed uitgangspositie om 
te beginnen met ondernemen. 

De Jonge Democraten vinden dat de Rijksoverheid niet de enige 
financier van de culturele sector en van kunstenaars moet zijn. 
Daarom blijven de Jonge Democraten voorstander van fiscale 
maatregelen die het voor private partijen aantrekkelijk maken 
om schenkingen te doen aan culturele instellingen. Daarnaast 
willen de Jonge Democraten dat de overheid onderzoekt wat de 



Wintercongres der Jonge Democraten  
Digitale ALV 88 
              

 

11 
 

mogelijkheden zijn voor fiscale voordelen voor particulieren die 
beginnende kunstenaars financieel steunen. 

De Jonge Democraten vinden dat kunstenaars voor hun werk 
eerlijk betaald moeten worden. Daarom vinden wij dat de Fair 
Practice Code ingevoerd moet worden. De Fair Practice Code 
bevat onder andere regels over het eerlijk belonen van 
kunstenaars. Als een organisatie van de overheid subsidie krijgt, 
dan is dat op voorwaarde dat ze zich aan deze regels houdt. Het 
eerlijker belonen van kunstenaars mag er niet toe leiden dat het 
culturele aanbod kleiner wordt. De hogere kosten als gevolg van 
de Fair Practice Code moeten niet alleen gedragen worden door 
de sector, maar ook door de overheid. Het mag overigens niet zo 
zijn dat de diversiteits- en duurzaamheidseisen die de Fair 
Practice Code aan culturele instellingen stelt, ook gebruikt 
worden om kunst inhoudelijk te toetsen. 

6.3 Cultureel erfgoed 

Cultureel erfgoed is het geheel aan culturele bronnen die zijn 
doorgegeven vanuit het verleden. Hieronder vallen tastbare 
objecten, zoals monumenten, en gebruiken of gewoonten, zoals 
klederdracht. Erfgoed kan niet alleen een belangrijke nationale, 
regionale of lokale functie hebben maar ook van religieuze of 
sociale betekenis zijn.  

Samen zijn we verantwoordelijk voor dit cultureel erfgoed. Het 
draagt bij aan een Nederlandse identiteit en zorgt voor 
verbondenheid tussen mensen. De Jonge Democraten vinden 
het daarom van belang dat iedereen hier toegang toe heeft. Zo 
draagt digitalisering van archieven en collecties bij aan de 
toegankelijkheid van erfgoed. Verder moet de overheid met het 
oog op het behouden van nationaal erfgoed in kaart brengen wat 

 

zich in privécollecties bevindt, omdat nu vaak niet bekend is welk 
cultureel erfgoed in privébezit is. 

Het bestaan van cultureel erfgoed vereist draagvlak in de 
maatschappij. Het is belangrijk dat burgers op lokaal en landelijk 
niveau de ruimte krijgen om zich uit te spreken over wat erfgoed 
is. Ook moeten zij betrokken worden bij vraagstukken over het 
beschermen en behouden van erfgoed. Deze betrokkenheid 
zorgt ervoor dat meer burgers bereid zijn zich ervoor in te 
zetten. 

Gedachten over erfgoed zijn voortdurend in ontwikkeling. De 
Jonge Democraten zijn zich ervan bewust dat veranderende 
inzichten ertoe kunnen leiden dat we objecten niet langer als 
cultureel erfgoed aanmerken. Dat kan ook om pragmatische 
redenen gebeuren, bijvoorbeeld om een overschot aan objecten 
van lage kwaliteit en met weinig (kunst)historische waarde in 
publieke collecties te voorkomen.  

Erfgoed hoeft zich niet tot de landsgrenzen te beperken. 
Nederland deelt cultureel erfgoed met veel andere landen en 
culturen en draagt daar ook verantwoordelijkheid voor. De 
Jonge Democraten erkennen dat in sommige gevallen het 
gedeelde erfgoed onderdeel is van een complexe, transnationale 
geschiedenis. Dat betekent dat zwarte bladzijden uit onze 
geschiedenis, bijvoorbeeld over slavernij en kolonialisme, onder 
ogen gezien moeten worden. In dat kader vinden de Jonge 
Democraten dat koloniale objecten in museumcollecties die 
door middel van roof of dwang zijn verkregen, moeten worden 
teruggegeven aan de herkomstlanden. 

6.4 Kunst- en cultuureducatie 

Kunst- en cultuureducatie is ontzettend belangrijk. Je 
ontwikkelt creativiteit, leert hoe je je kunt inleven in anderen en 
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leert meer over jezelf. Nu gaat in het onderwijs de aandacht voor 
cognitieve ontwikkeling, zoals taal en rekenen, ten koste van de 
persoonlijke en culturele ontwikkeling, zoals het leren jezelf een 
houding te geven, het kennismaken met andere culturen en het 
leren waarderen van kunst. Die persoonlijke en culturele 
ontwikkeling is echter nodig om meer te leren over jezelf en over 
de wereld. Daarom vinden de Jonge Democraten dat kunst- en 
cultuuronderwijs een belangrijkere plek moet krijgen binnen het 
onderwijssysteem. 

Op de basis- en middelbare school zijn muziek-, dans-, 
theaterlessen, beeldende vorming en lessen over culturen en 
erfgoed onmisbaar. De Jonge Democraten vinden het daarom 
belangrijk dat aan het vakkenaanbod in het voortgezet 
onderwijs tenminste één ander kunst- of cultuur gerelateerd vak 
wordt toegevoegd. Het is belangrijk dat er binnen kunst- en 
cultuurvakken niet alleen aandacht wordt besteed aan het 
aanleren van kennis, maar dat er juist ook aandacht is voor 
zelfontwikkeling, het belang van kunst- en cultuurbeleving en 
het trainen van vaardigheden. Het hoofddoel van deze vakken is 
de ontwikkeling van de creatieve, sociale en culturele 
vaardigheden. Ook zijn de Jonge Democraten voorstander van 
multidisciplinaire activiteiten, waarbij de brug wordt geslagen 
tussen kunst- en cultuuronderwijs en andere vakken uit het 
curriculum. 

Kunstvakopleidingen zijn essentieel voor het behouden van de 
kwaliteit in de kunst- en cultuursector. De Jonge Democraten 
vinden het belangrijk dat er op deze opleidingen niet alleen 
aandacht wordt besteed aan het maken van kunst, maar ook aan 
ondernemerschap. Hierdoor leren afgestudeerden hoe ze als 
kunstenaar moeten ondernemen en zullen zij zelfverzekerder de 
arbeidsmarkt betreden.  

Scholen spelen een belangrijke rol in de kennismaking van 
kinderen en jongeren met kunst- en cultuurinstellingen. Niet 
alleen moeten scholen kunst- en cultuurlessen verzorgen, ook 
moeten zij samen met de jongeren naar kunst- en 
cultuurinstellingen gaan zodat alle jongeren ook buiten de klas 
in contact komen met kunst en cultuur. Daarnaast zijn de Jonge 
Democraten een voorstander van een uitgebreide schooldag 
waarop er na de reguliere lessen ruimte is voor onder andere 
muziek- en theaterles. 

Ook buiten het onderwijs moet er genoeg kunst- en 
cultuureducatie beschikbaar zijn. Musea en theaters kunnen er 
met kunst- en cultuureducatie voor zorgen dat mensen op een 
andere manier naar kunst gaan kijken. Hierdoor leren zij deze 
collecties en voorstellingen beter begrijpen en worden zij in 
staat gesteld er een kritische mening over te vormen en het te 
waarderen.  
 

Tekst 2 
 

 

Een amendement indienen? Citeer de eerste- en laatste drie woorden van de zin waar 
het om gaat.  


