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Voorwoord Congresteam
Wie aan Alkmaar denkt, denkt aan kaas. Toch heeft deze stad veel meer te bieden dan
deze typisch Hollandse delicatesse.
Het congresthema ‘Europa: Nieuwe uitdagingen’ past perfect in de geschiedenis van de
stad. Nadat de Alkmaarders in 1573 als eerste een overwinning op de Spanjaarden
boekten, was dit het begin van een samenwerking tussen de Nederlanden. In dezelfde
geest zijn we ons in Europa gaan verenigen met de gedachte dat we samen sterker
staan dan alleen. Een gedachte die in Nederland de laatste jaren behoorlijk onder druk
is komen te staan. Met dit in het achterhoofd hebben we genoeg discussievoer in de
kop van Noord-Holland.
Maar er is meer politiek aan Alkmaar; zo ligt er op een steenworp van onze
congreslocatie de Middeleeuwse Graaf Floris V van Holland begraven, de man die het
Haagse Binnenhof gebouwd heeft. Meer dan toepasselijk om over de richting van ons
land op deze locatie te discussiëren.
In Alkmaar ligt de basis van de wereldwijde koffiecultuur, het was immers de in
Alkmaarse Alfred Peet die de oprichters van Starbucks koffie leerde branden. Maar
Alkmaar is ook de stad waar Marco Borsato begon met zingen, Gerard Joling ter wereld
kwam, en de eerste betaalde voetbalwedstrijd van Nederland gespeeld werd. Toch lijkt
in Alkmaar de Westfriese nuchterheid te overheersen. Dit zorgt binnen de afdeling
voor een mooi contrast met de Amsterdamse bluf.
Het congresteam heeft Alkmaar leren kennen als verbazingwekkend mooi met een fijn
sfeertje. Lopend door de schilderachtige straten hebben wij in onze ogen de ideale
plekken gevonden voor een fantastisch congres.
Vrijzinnige groet,

Mark de Groot (Secretaris Organisatie)
Nienke Vennik (voorzitter)
Hadassa Deijs
Joachim van Doornum
Bram Meyer
Sander Mulders
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Voorwoord Afdelingsvoorzitter
Het is maar liefst vijf jaar geleden dat er een congres van de Jonge Democraten
plaatsvond binnen de afdelingsgrenzen van de Amsterdamse afdeling. Het is mij
daarom een groot genoegen om jullie te verwelkomen in de zo voor Nederland
kenmerkende stad, Alkmaar. Want wie ‘Alkmaar’ zegt, zegt ‘kaas’. Van Kaasmuseum tot
de eeuwenoude kaasmarkt op het Waagplein, Alkmaar is onlosmakelijk verbonden met
de Hollandse geschiedenis van handelaren en koopmannen. Dat is terug te zien in het
prachtige historische centrum van de stad, waar de hofjes tussen de grachten elkaar
afwisselen met kerken en marktpleinen.
Er was eens tijd dat leden van Amsterdamse afdeling op landelijke congressen luidkeels
‘Amsterdááám’ riepen na iedere inbreng van de eigen afdeling. Die hoofdstedelijke
arrogantie heeft plaats gemaakt voor de gepaste trots van de polder, die vele nationale
iconen voortbracht als Maarten van der Weijden, Joost Zwagerman en Jan Roos. En
dan heb ik de lokale voetbalclub AZ, volgend seizoen weer van de partij op Europees
niveau, nog niet eens genoemd.
Alkmaar kent ook een bijzonder spreekwoord: “Van Alkmaar begint de victorie”,
waarmee nog ieder jaar de overwinning van 8 oktober 1573 op de Spanjaarden wordt
gevierd. Laat deze positieve vibe ook een afspiegeling zijn het 74e congres van de Jonge
Democraten, zodat we er weer een onvergetelijk weekend van kunnen maken.
Beste Jonge Democraten, van harte welkom op het 74e congres van de Jonge
Democraten in de Kaasstad!
Marnix Gerding
Voorzitter Afdeling Amsterdam
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Deadlines
De volgende deadlines hebben betrekking op ALV 74 (Zomercongres te Alkmaar):
Voorstellen kunnen worden ingediend via de online formulieren op de voorstelwebsite.
De formulieren vind je nadat je bent ingelogd met je lidnummer. Indien je deze
vergeten bent, kun je deze via het systeem opvragen.
Deadline

Dagen

Datum

Indienen Congresvoorstellen

42

07-05-16

Sollicitaties Congresvoorzitters en SNC

40

09-05-16

Bekendmaking Congresvoorstellen

35

14-05-16

Indienen amendementen, organimo’s en politieke moties

21

28-05-16

Bekendmaking CVZ en SNC

15

03-06-16

Indienen schriftelijke vragen aan LB**

14

04-06-16

Kandidaatstelling Landelijk Bestuur***

14

04-06-16

Publicatie agenda

7

11-06-16

Indienen APM’s

0

18-06-16

Aanvang van de ALV

0

18-06-16

Let op! Alle deadlines staan op 00:01 uur van de dag van de deadline.
Voor meer informatie over het indienen van voorstellen zie: Statuten & het Huishoudelijk Reglement
Hoofdstuk II Van de Algemene Ledenvergadering, Bijlage F:”Over Politieke Voorstellen” en Bijlage G:
“Organisatorische voorstellen”.
•
Conform het Huishoudelijk Reglement, Artikel 10 gelden de volgende voorstellen als
congresvoorstellen:
a. wijziging Statuten;
b. wijzigingen Huishoudelijk Reglement en andere reglementen;
c. beleidsplan;
d. begroting;
e. voorstellen nieuwe reglementen;
f. Resoluties met betrekking op het politiek programma, zie ook bijlage F “Over
politieke voorstellen’’.
Voor meer informatie over congresvoorstellen zie het Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk II Van de
Algemene Ledenvergadering.
•
Schriftelijke vragen aan het Landelijk Bestuur kunnen ingediend worden per mail
naar secretaris@jongedemocraten.nl.

•

In het geval van statutenwijzigingen: neem contact op met het Landelijk Bestuur
via info@jongedemocraten.nl.
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Programma Per Locatie
Vrijdag
Amrath Hotel

18.30 – 20.30 uur

Inschrijfbalie Hotelgasten

De Sociëteit

18.30 – 21.45 uur
18.30 – 23.30 uur
19.30 – 00.00 uur

Inschrijfbalie Hostelgasten
Muntverkoop
Borrel:
Met kandidaten-vragenmoment

09.30 – 17.30 uur
11.45 – 12.30 uur
17.30 – 18.15 uur

ALV 74
Parallelle Sessie 1 - Economie
Borrel

Start ingang “De Vest”

17.30 – 18.15 uur

Stadswandeling door Alkmaar

Kleine zaal 1

11.45 – 12.30 uur
14.00 – 15.00 uur
11.45 – 12.30 uur
15.30 – 16.30 uur

Parallelle Sessie 2 – EU + FEMDEM
Parallelle Sessie 5 – USA Elections
Parallelle Sessie 3 – Kaukasus
Parallelle Sessie 6 - MDMJA

Het Gulden Vlies

11.45 – 12.30 uur
18.00 – 19.30 uur

Parallelle Sessie 4 - BuZa
Diner

Fellini

12.30 – 13.15 uur
21.30 – 04.00 uur

Lunch
Feest

Zaterdag
Congreslocatie “De Vest”
Plenaire Zaal

Kleine zaal 2

Zondag
Congreslocatie “De Vest”
Plenaire Zaal

Fellini

09.30 – 17.10 uur
17.15 uur

ALV 74
Groepsfoto

12.30 – 13.15 uur

Lunch
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Inhoudelijk Programma
Vrijdag 17 juni
18:30 Start inschrijven
19:30 Borrel
Zaterdag 18 juni
9:30 Nieuwe ledenmoment
10:00 Welkomstwoord Wethouder Elly Konijn
10:02 Welkomstwoord Elene Walgenbach
10:10 Opening ALV 74
11:45 Parallelle sessies 1, 2, 3, & 4
12:30 Lunch
13:20 ALV
14:00 Parallelle sessie 5
15:30 Parallelle sessie 6
15:30 J.J. Rijpma & L.J. Brinkhorst
16:00 ALV
17.30 Schorsing ALV 74
Zondag 19 juni
9:30 Heropening ALV 74
12:10 JW Bertensprijs
12:30 Lunch
13:20 ALV
15:00 Alexander Pechtold
15:20 ALV
17:10 Sluiting ALV 74
17:15 Groepsfoto
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Agenda
Zaterdag 18 juni
Opening ALV
Mededelingen
Beroepsmogelijkheid Notulen ALV73
Vaststellen agenda
Verantwoording DEMO
Bestuursblok
Financieel blok
HR-wijzigingen
AMPP’s
Lunch
Opening stemdoos
Resolutie Volksgezondheid
(A)PM’s
Pauze
Commissie Loep
Resolutie Woningmarkt

Sluiting stemdoos
Schorsing ALV 74
Zondag 19 juni
Hervatting ALV 74 om 9:30
Opening stemdoos
Verkiezingsblok
Actuele Organimo’s
Sluiting stemdoos
Lunch
Resolutie Democratie &
Bestuur
Pauze
PM’s
Uitslag Bestuursverkiezing
Sluiting ALV74

Congresvoorzitters
Eric Stok
Manuel Buitenhuis
Silke Slootweg
Steve Bertens

Stem- en Notulen commissie
Charley van Enckevort
Ilse Dobbelaar
Ingrid Weerts
Ivo van Hurne
Kharina Tromp
Marlies van der Lee
Rosanne Joosse
Thomas Wielders

8

Openbaar

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 74 te Alkmaar

Kaart
Surf voor een interactieve kaart met route-opties naar http://jdcongres.nl/locaties
Congreslocatie
Theater De Vest
Canadaplein 2
Vrijdagavondborrel
De Sociëteit
Luttik Oudorp 78
Lunch & Feestlocatie
Fellini
Kerkplein 9
Dinerlocatie
Het Gulden Vlies
Koorstraat 30
Amrath Hotel
Geestersingel 15
King’s Inn City Hostel
Koningsstraat 6
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Locaties
Amrath Hotel
Voor de luxedieren onder ons is er het Amrath Hotel. Op de rand van het centrum, en
op loopafstand van het station, heeft dit hotel de ideale ligging. Net als bij het hostel ligt
de congreslocatie op een steenworp afstand van deze slaaplocatie.
Ontbijt: 08.00 – 11.00 uur

Amrath Hotel – Station Alkmaar:
Amrath Hotel – De Sociëteit:
Amrath Hotel – Theater De Vest:
Amrath Hotel – Het Gulden Vlies:
Amrath Hotel – Fellini:

7 minuten lopen
15 minuten lopen
5 minuten lopen
8 minuten lopen
7 minuten lopen

King’s Inn City Hostel
Dit hostel heeft ondanks zijn lage prijs, uitstekende kamers om in te overnachten. Het
hostel dankt zijn naam aan het feit dat deze gelegen is aan de Koningsstraat, vlak naast
de Kaasmarkt. Door de centraal gelegen locatie ligt deze optie vlakbij alle
uitgaansgelegenheden.
Ontbijt: 07.30 – 10.00 uur
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King’s Inn – Station Alkmaar:

11 minuten lopen; of
Buslijnen 123, 160, 3, 4, 6, en 10
Bushalte: Kanaalkade
Reistijd 6 minuten

King’s Inn – De Sociëteit:
King’s Inn – Theater De Vest:
King’s Inn – Het Gulden Vlies:
King’s Inn – Fellini:

4 minuten lopen
6 minuten lopen
8 minuten lopen
6 minuten lopen

Theater “De Vest”
Canadaplein 2
De congreslocatie is deze zomer een theater. Samen met de bibliotheek, het Stedelijk
Museum en een Cultureel Centrum vormt De Vest het culturele hart van Alkmaar aan
het Canadaplein. Door alle optredens die hier plaatsvinden heeft deze locatie alle
expertise in huis om samen met onze vrijwilligers het congres tot een groot succes te
maken.
Theater De Vest – Station Alkmaar:
Theater De Vest – Hotel Amrath :
Theater De Vest – King’s Inn:
Theater De Vest – Fellini:
Theater De Vest – Het Gulden Vlies:

9 minuten lopen
5 minuten lopen
6 minuten lopen
1 minuut lopen
4 minuten lopen
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De Sociëteit
Luttik Oudorp 78
Onze vrijdagborrel zal plaatsvinden in dit bijzonder huiselijke pand met een leuk
binnenplaatsje. Omdat deze ruimte al sinds de jaren ‘50 dient als ontmoetingsplaats
voor ouderen, is het een ideale plek voor de de Jonge Democraten. De JD is immers dé
PJO die alle uitdagingen die de vergrijzing brengt durft aan te pakken.
De Sociëteit – King’s Inn:
De Sociëteit – Amrath Hotel:
De Sociëteit – Station Alkmaar:

4 minuten lopen
15 minuten lopen
16 minuten lopen; of
Buslijnen 123, 160, 3, 4, 6, en 10
Bushalte: Kanaalkade
Reistijd 10 minuten

Fellini
Kerkplein 9
Veel JD’ers zullen geboeid zijn door de historie van onze feest- en lunchlocatie. Het
Oude politiebureau van Alkmaar is namelijk dé locatie voor het zaterdagavondfeest
van de vereniging die bijna alles wil legaliseren wat God verboden heeft. Fellini
Alkmaar is een multifunctioneel horecabedrijf, en het gebouw heeft ondanks het
moderne concept zijn karakteristieke sfeer behouden.

Zowel op zaterdag als zondag zullen wij hier onze lunch nuttigen. En op zaterdagavond
knalt het JD thema feest hier los. Nieuwsgierig naar het feestthema? Deze wordt
binnenkort bekend gemaakt via nieuwsbrief en social media!
Fellini – Theater de Vest:
Fellini – Amrath hotel:
Fellini – King’s Inn:

1 minuut lopen
7 minuten lopen
6 minuten lopen
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Het Gulden Vlies
Koorstraat 30
De geschiedenis van onze dinerlocatie gaat terug tot de zestiende eeuw. Na
eeuwenlang een herberg geweest te zijn, heeft het gebouw ook nog tientallen jaren als
schouwburg gefunctioneerd. Naast de wijlen Rudi Carell, die als geboren Alkmaarder
internationaal doorbrak, hebben ook nationale legenden als Wim Kan, Toon Hermans
en Wim Sonneveld hier opgetreden. Tegenwoordig is het een Grandcafé met een
geweldig uitzicht op twee grachten.

Het Gulden Vlies – Theater de Vest:
Het Gulden Vlies – Amrath Hotel:
Het Gulden Vlies – King’s Inn:

4 minuten lopen
8 minuten lopen
8 minuten lopen
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After Party Locaties & Late night Snacks
Het Kooltuintje – Kooltuin 11
Een van de meest bijzondere cafés van Alkmaar. In deze rockkroeg was speciaalbier al
cool voordat de hipsters het ontdekten. Waar de ene week Gerard Joling binnen kan
lopen om de boel op stelten te zetten, sta je een paar weken later met een Schot te
kletsen die met Lynyrd Skynyrd een hotelkamer heeft verbouwd. Deze kroeg is op
vrijdag en zaterdag open tot 4.00.
Cafe Stapper – Verdronkenoord 127
Wat ooit een alternatieve kroeg was, heeft door de jaren heen zich door ontwikkeld tot
studentenkroeg waar de meest bijzondere mix van muziek gedraaid word. De Jeugd
van Tegewoordig volgt een nummer uit “Grease” op, en na Captain Jack hoor je weer
een rocknummer. Om een of andere rare reden weet dit een ideale sfeer te zetten.
Deze kroeg is op vrijdag en zaterdag open tot 4.00.
Gunnery’s Irish Pub – Verdronkenoord 123
Voor de mensen die liever nog een pint voor het slapengaan nemen, hebben we
Gunnery’s. Met Iers bier van de tap en een ruime selectie aan whiskey’s brengt deze
pub het zorgeloze Ierse gevoel over. Deze kroeg is op vrijdag en zaterdag open tot 3.00.
Hap Wat – Gedempte Nieuwesloot 69-c
Vlakbij de feestlocatie is dit een van de drukstbezochte snackbars op stapavonden.
Naast de typisch hollandse snacks zoals kipcorns of een frikandel, maken ze hier ook
broodjes kebab een kapsalons klaar.
Shoarma Jerusalem – Schoutenstraat 5
De eerste shoarmazaak van Alkmaar opende zich op de Schoutenstraat. Door de jaren
heen heeft dit voor een trouwe klantengroep geleid. Voor de mensen die naar het
Amrath Hotel moeten is dit een gunstig gelegen shoarmatent. Niet geschikt voor Bart
Vosmer.
Baba – Hekelstraat 26
In de Hekelstraat treffen we Baba aan, ook hier kan men terecht voor een Turkse Pizza,
kebab of Kapsalon. Het broodje Baba is een interessante variatie op het gewone
broodje kebab door de toegevoegde kaas en een eigen kruidenmix.
Broodje Expres-zo – Hekelstraat 22
Deze broodjeszaak is al jaren een begrip in Alkmaar. Na het stappen zijn er allerlei
soorten broodjes hier samen te stellen. Rosbief, stukjes kipfilet of toch liever gekookt
ei, ze stellen het zo samen, met bijvoorbeeld kappertjesaus of satésaus eroverheen.
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Sprekers
Laurens Jan Brinkhorst & Jorrit Rijpma
18 juni; Plenair; 15.30 – 16.15 uur
Op zaterdag 18 juni mogen wij Laurens Jan Brinkhorst en Jorrit Rijpma verwelkomen
die ons zullen prikkelen met een duo-lezing over Europa en de uitdagingen waar we
voor staan. Laurens Jan Brinkhorst kennen we als D66 prominent en oud
staatsecretaris van BuZa, minister van Landbouw, minister van economische zaken en
oud fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij zal ons vertellen over de ontwikkelingen
in Europa en de vraag op wat voor toekomst we afstevenen proberen te
beantwoorden. Jorrit Rijpma zal ons ons zal bijpraten over één van de grootste
uitdagingen voor de EU de komende tijd: De vluchtelingencrisis. Zijn onze ideeën wel
scherp en sterk genoeg? We zijn erg benieuwd naar de mening van deze experts!

Alexander Pechtold
19 juni; Plenair; 15.00 – 15.20 uur
De meeste JD'ers zijn lid van D66, maar betekent dat automatisch ook een stem op
onze moederpartij? Misschien kan Alexander Pechtold je overtuigen om op zijn partij te
stemmen. Kom hem aan de tand voelen over zijn beleid als partijleider, een rol die hij
inmiddels al tien jaar vervult. Trekt hij zich iets aan van de boodschap die Elene hem
meegaf in haar speech op het D66-congres?
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Parallelle Sessies
Parallelle Sessie 1 – Werkgroep Economie
18 juni; Plenaire zaal; 11.45 – 12.30 uur
Moedig Voorwaarts
In april lanceerden we Moedig Voorwaarts, een plan voor een belastinghervorming
waarbij iedere Nederlander een basisinkomen krijgt. Omdat we graag uitgebreid met
jullie in gesprek willen over de ins en outs van zo'n allesomvattend project, zijn we blij
dat we in Alkmaar er een deelsessie over mogen organiseren. Dus heb je vragen,
onduidelijkheden of kritiekpunten over Moedig Voorwaarts of wil je er gewoon meer
over weten? Dan kijken we ernaar uit om zaterdag met je in gesprek te gaan!'

Parallelle Sessie 2 – Werkgroep Europa i.s.m. Werkgroep BuZa en
FEMDEM
18 juni; De Vest Zaaltje 1; 11.45 – 12.30 uur
Dr. Christina Eckes over een eventuele Brexit
Op 23 juni a.s. stemt Groot-Brittannië in een referendum over het EU-lidmaatschap
van het Verenigd Koninkrijk. Sinds de toetreding van het land bij de EU in 1973 is de
liefde voor het instituut nooit opgebloeid. Al sinds de toetreding ageert het Verenigd
Koninkrijk tegen verdere Europese integratie en nu lijkt er zelfs sprake te zijn van
een pending break-up - een Brexit.
Waar sommigen deze ontwikkeling als een prachtig staaltje democratie in werking
zien, zijn er ook actoren die waarschuwen voor de ernstige economische gevolgen van
een Brexit. De gevolgen voor de machtspolitiek binnen de EU, de Europese en Britse
economie, en eventuele andere uittredende lidstaten zijn moeilijk te overzien. Gaan we
naar een multispeed Europe? Zal de Brexit effect hebben op het zo genoemde
democratische deficit van de EU? Samen met Christina Eckes gaan we het hebben over
deze en andere vragen rondom de Brexit.
Mw. dr. C. (Christina) Eckes is associate professor in Europees recht op de University
van Amsterdam en adjunct directeur van het Amsterdam Centre for European Law and
Governance (ACELG). Sinds 2014 is ze een van de drie onderzoeksleiders van ACELG's
research programmaCompound Constitutions in Europe.
9
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Parallelle Sessie 3 –Zusterorganisaties uit Georgië, Armenië en Rusland
18 juni; De Vest Zaaltje 2; 11.45 – 12.30 uur
Youth inclusion in Europe and it’s Eastern neighbours
We zijn allemaal bekend met het politieke systeem in Nederland en de rol die wij als
leden van een PJO daarin vervullen. Op het grensgebied van Europa daarentegen staat
democratie nog in haar kinderschoenen, en hebben PJO’s een totaal andere ervaring
en manieren van opereren. In samenwerking met D66 heeft de JD leden van onze
zusterorganisaties uit Georgie, Armenie en Rusland uitgenodigd om samen in gesprek
te gaan over verschillende manieren om jongeren betrokken te krijgen bij politiek.
Tijdens deze sessie zullen zij zich aan jullie voorstellen en met jullie in discussie gaan
over de uitdagingen waar zij voor staan, en hoe wij hen daarbij kunnen ondersteunen.

Parallelle Sessie 4 – Werkgroep Buitenlandse Zaken
18 juni; Het Gulden Vlies; 11.45 – 12.30 uur
Herman Schaper over Nederland in de VN Veiligheidsraad
Zijn we klaar voor power politics?
Op 28 juni stemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over het
vraagstuk welke landen in 2017 – 2018 de niet-permanente zetels in de VN
Veiligheidsraad mogen bekleden. Nederland heeft zichzelf verkiesbaar gesteld, en
concurreert met Italië en Zweden om twee zetels.
Herman Schaper, voormalig Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de VN
en huidig Eerste Kamerlid voor D66, geeft inzicht in de dynamiek van de verkiezingen,
de mogelijkheden en moeilijkheden die een zetel met zich meebrengt en het belang van
de VN en de Veiligheidsraad.
Voor ieder die zich afvraagt wat de Veiligheidsraad ook alweer is, hoe Nederland zo’n
zetel precies verkrijgt of geïnteresseerd is in machtspolitiek op mondiaal niveau is deze
deelsessie zeer informatief en boeiend. Door zijn schat aan kennis en politieke ervaring
is Herman Schaper als geen ander in staat een nieuw licht te werpen op de Nederlandse
kandidatuur en kan hij bovendien al uw vragen beantwoorden!
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Parallelle Sessie 5 – Internationaal
18 juni; De Vest Zaaltje 1; 14.00 – 15.00 uur
De Amerikaanse verkiezingen uitgelicht
De primaries zijn bijna voorbij en de partijcongressen waar de kandidaten voor de
Republikeinse en Democratische partij worden gekozen staan voor de deur. Hilary
Clinton en Donald Trump zullen waarschijnlijk de strijd met elkaar aangaan. Hoe zal de
campagne verder lopen, wat zullen de ‘hot topics’ zijn, en in hoeverre zal deze
campagne een moddergooi wedstrijd worden? Tijdens deze sessie zullen verschillende
sprekers aan het woord komen.

Parallelle Sessie 6 – MDMJA
18 juni; De Vest Zaaltje 2; 15.30 – 16.30 uur
Tom Blickman: De internationale verdragen rondom drugs
In de discussie over het wel of niet legaliseren van cannabis en XTC beroepen veel
partijen, ook D66, zich op het feit dat de bewegingsruimte van Nederland volledig is
ingeperkt door internationale verdragen en Europese regelgeving. Maar is dit wel zo?
Hoeveel speelruimte hebben we als Nederland als we XTC willen legaliseren? Tijdens
deze sessie zullen we hierover in gesprek gaan met Tom Blickman, onderzoeker bij het
Transnational Institute waar hij werkt voor het Drugs & Democracy Programme.
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Technologische vernieuwing
Telegram Supergroup
Download Telegram en kom meepraten in de Telegram Supergroup! Nadat je telegram
gedownload hebt kan je klikken op
https://telegram.me/joinchat/AJZRpT6lJguMZ9DWa_OFOQ om in de groep terecht te
komen. Lukt het niet, vraag dan één van de congresteamleden.
Een Telegram Supergroep is een combinatie van een chatgroep zoals we die van
Whatsapp kennen en een forum format. Waarom Telegram?
-

-

Als mensen elkaars telefoonnummer niet hebben, krijgen ze die ook niet van
elkaar te zien. (lang leve privacy!)
Je kan je eigen berichten wijzigen en verwijderen en dit gebeurt dan op ieders
apparaat
Zet meldingen uit, maar krijg wel meldingen als je een gebruikersnaam
aanmaakt en daarna getagd wordt met een ‘@’ of als iemand rechtstreeks op
jouw bericht antwoordt
Door te werken met ‘#’ kunnen berichten over bepaalde moties of onderwerpen
gemakkelijk teruggevonden worden
Moderators van het congresteam zorgen voor rust, reinheid en regelmaat
GIFJES!!!

Twitter
Het Twitterscherm op de locaties is terug van weggeweest! Gebruik #JDCongres
JD Congres-app
Vergeet ook niet de JD Congres app te checken via https://app.jd.nl voor het digitale
congresboek
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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. 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 worden er leden gekozen die
de inhoudelijke en organisatorische zaken moeten uitvoeren. Zo worden op het
Zomercongres het Landelijk Bestuur en de DEMO-redactie verkozen, de KasCo in
principe op het Septembercongres.
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), HRwijzigingen, Statuten en de financiën uitgebreid aan bod. Het Septembercongres is
tevens 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 traditionele feest op zaterdagavond
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 wat de verschillende standpunten
inhouden. Op het introductieweekend, dat elk voor- en najaar plaatsvindt, wordt een
congrestraining gegeven waar nieuwe leden kennis kunnen maken met de gang van
zaken. Als je niet op het introductieweekend bent geweest kun je de reader vinden op
onze website of opvragen bij congres@jongedemocraten.nl. Ook is er voor het begin
van de eerste congres dag op zaterdag om 09:30 een moment speciaal voor nieuwe
leden waarbij alles verteld wordt dat je over een congres moet weten.

Wat zijn Congresvoorstellen?
Een congresvoorstel is een voorstel aan de vereniging en kan worden ingediend door werkgroepen,
Algemene Afdelingsvergaderingen, het Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden. De regelingen voor het
indienen van voorstellen vind je altijd in de laatste versie van het Huishoudelijk Reglement. Er zijn
verschillende soorten congresvoorstellen:
• Resolutie
Dit zijn wijzigingsvoorstellen voor het Politiek Programma van de Jonge Democraten. Een
resolutie dien je in als je meer dan één alinea wilt wijzigen, toevoegen of schrappen.
• Wijzigingsvoorstellen
Er kunnen ook wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement en de Statuten worden
ingediend. Over deze voorstellen zal tijdens het congres worden gestemd door de leden.
• Halfjaarverslag en Beleidsplan
Het Landelijk Bestuur stelt elk jaar een beleidsplan voor het komende jaar op. Dit plan is
opgenomen in het halfjaarverslag van het Landelijk Bestuur. In dit verslag kijkt het Landelijk
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Bestuur ook terug op het afgelopen half jaar. Je kunt over het beleidsplan, of de uitvoering
hiervan, vragen stellen tijdens het bestuursblok.

•

•

Politiek Programma (PP)
In het Politiek Programma zijn de verzamelde 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.
Moties en amendementen
Op de congresvoorstellen kunnen wederom door werkgroepen, Algemene
Afdelingsvergaderingen, het Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden moties en amendementen
worden ingediend. De regels voor het indienen vindt je altijd in de laatste versie van het
Huishoudelijk Reglement. Er zijn verschillende moties en amendementen:

§
§

§

§

§

Amendementen op het Politiek Programma (AMPP)
Dit zijn wijzigingsvoorstellen voor het Politiek Programma van de Jonge
Democraten. Je kunt in een amendement maximaal één alinea wijzigen.
Politieke moties (PM)
Een politieke moties behandelt een onderwerp waarvan de indiener
vindt dat de Jonge Democraten daar een (ander) standpunt over moet
innemen. Ook kun je het Landelijk Bestuur vragen om een bepaald
standpunt actief uit te dragen. Deze moties worden niet in het Politiek
Programma opgenomen, omdat ze vaak over gedetailleerde zaken gaan,
terwijl het Politiek Programma van de Jonge Democraten vooral de grote
lijnen aangeeft.
Actueel Politieke Moties (APM)
Terwijl politieke moties meestal gaan over zaken die al langer lopen, zijn
de actueel politieke moties geschikt om een uitspraak van het congres te
vragen over een actuele politieke kwestie. De regels voor het indienen
vindt je altijd in de laatste versie van het Huishoudelijk Reglement.
Organisatorische moties (Organimo, ORG)Een organisatorische motie is
een opdracht aan het Landelijk Bestuur of een ander orgaan van de Jonge
Democraten over een organisatorische kwestie. Tijdens het congres kan
nog tot 3 uur na het bestuursblok een organisatorische motie,
gerelateerd aan in het bestuursblok behandelde zaken, worden
ingediend.
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.

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: 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
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•

recht om gedurende het congres, indien nodig, met aanpassingen van de tijden
in de agenda te komen.
Stem- en Notulencommissie: 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.
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Bestuursverantwoording
Voorwoord
Wat een fantastische ervaring. Dat is op dit moment het overheersende gevoel in ons
bestuur. We zijn nog niet klaar en zullen de laatste zomermaanden nog flink aan de slag
gaan. Toch kijken we nu al terug op een voor ons geslaagd bestuursjaar. Dit LB heeft
een sociale, progressieve en vrijzinnige koers gevaren. Het is de combinatie van die
waarden die de JD uniek en onmisbaar maakt in het publieke debat. Deze kernwaarden
stonden dan ook centraal in onze profilering.
Bij het wintercongres noemden we het strategisch aanpakken van politieke uitlatingen
een aandachtspunt. We waren niet geheel tevreden over de geboekte resultaten. Waar
we destijds snel vervielen in de waan van de dag, hebben we het tweede halfjaar meer
bewust en strategisch onze mediakoers kunnen bepalen. Dat is ook duidelijk te zien
aan het mediaoverzicht. Het eerste halfjaar hebben wij ons gericht op een aantal
onderwerpen. Bekende voorbeelden zijn: de legalisering van de nierhandel, seksueel
geweld en de vluchtelingenproblematiek. Het tweede halfjaar hebben we een
succesvolle referendumcampagne gedraaid. Met als hoogtepunt het bekende ‘Krimfilmpje’ dat meer dan 120.000 keer is bekeken. We hebben met het plan Moedig
Voorwaarts laten zien dat het idee van een basisinkomen realistisch is en met de
verschillende uitlatingen over polygamie hebben het principe van keuzevrijheid weer
op de agenda gezet, ook bij D66.
Het ultieme doel is invloed krijgen op het politieke en maatschappelijke beleid. Het
agenderen van vernieuwende standpunten is voor ons stap één geweest, vervolgens
vasthouden aan die idealen en het blijven agenderen is stap twee. Die aanpak heeft dit
jaar zijn vruchten afgeworpen. Met trots kunnen wij vermelden dat D66 onze visie over
de hervorming van het pensioenstelsel volledig heeft overgenomen. Daarnaast heeft
D66 de eerste stap durven te zetten naar het decriminaliseren van XTC. Legalisering
blijft voor ons het beoogde eindstation, maar dat D66 eindelijk progressief durft te zijn
als het gaat om harddrugs is een bijzondere stap. Constructief waar het kan, principieel
waar het moet. Dat was onze strategie richting D66. Met onze moties op hun congres,
de speech van de voorzitter, samenwerkingen in acties en inspraak in het
verkiezingsprogramma, zijn wij trots op de invloed die wij hebben uitgeoefend. We
lieten zien waar de JD voor staat, wat wij kunnen en waarom ons bestaan belangrijk is.
Naast onze politieke resultaten hebben wij grote structurele verandering doorgevoerd.
Wij hebben de grootste verhuizing in de geschiedenis van de JD mogen vormgeven.
Een tijdsintensief proces, dat bovenop onze andere taken soms wat veel was, maar
uiteindelijk zijn we erg blij met het mooie pand. We hebben het beleid van voorgaande
jaren kritisch geëvalueerd en verandering niet geschuwd. Zo zijn er twee
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kaderweekenden georganiseerd, komt er van 8 t/m 10 juli een verenigingsweekend,
hebben we een nieuw contactsysteem voor de afdelingen en zijn zelfs onze eigen LBV’s
op de schop gegaan. Met de commissie ‘onder de loep’ en ‘vermogensbeheer’ hopen we
de JD weer klaar te maken voor de toekomst. De twee ‘meest zichtbare’ veranderingen
moeten wel de vernieuwde huisstijl zijn en ons nieuwe social media-beleid (met een
groei van 62% op Facebook). Meer over al deze veranderingen kan je lezen in onze
uitgebreide bestuursverantwoording hieronder.
Wij realiseren ons dat de JD gevormd wordt door haar leden, afdelingen, werkgroepen
en teams. Als Landelijk Bestuur hopen wij hier een verbindende rol in te hebben
gespeeld. Bijna aan het einde van ons bestuursjaar presenteren wij jullie onze
uitgebreide bestuursverantwoording. De bestuursverantwoording is als volgt
opgebouwd. Allereerst is er een evaluatie te lezen op de punten van het beleidsplan.
Vervolgens is er een terugkoppeling van de aangenomen organimo’s en een mediaoverzicht te vinden. Ter afsluiting hebben alle bestuursleden ook een korte
persoonlijke reflectie geschreven die zeker het lezen waard zijn.
Bedankt voor een fantastisch jaar.
Landelijk Bestuur 2015-2016
Elene Walgenbach
Edwin Kaptein
Marit van Piggelen
Bart Vosmer
Jelle Ages
Edwin Bakker
Mark de Groot
Jasper van den Hof
Arvid Plugge
1. De Jonge Democraten als vrijzinnige voorhoede
Vernieuwende ideeën vanuit de hele vereniging
We hebben zowel oude (doch vernieuwende) thema’s, zoals drugslegalisering en
pensioenhervorming, als nieuwe ideeën gelanceerd. Denk bijvoorbeeld aan polygamie
en de negatieve inkomstenbelasting. In het geval van polygamie is het gelukt om op de
publieke radio ons verhaal te mogen doen.
Via een aparte website
(moedigvoorwaarts.nu) hebben we een plan voor een basisinkomen gelanceerd.
Daarnaast hebben we gepoogd om zoveel mogelijk de leden te betrekken. Consequent
vroegen we de portefeuillehouders om input en andere deskundigen binnen de
vereniging wisten we makkelijk te vinden.
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Een breed palet aan kanalen
Op sociale media heeft de JD veel mensen bereikt. Onze boodschappen zijn bovendien
meer visueel en er is meer interactie op onze kanalen. Op Facebook hebben we een
groei gerealiseerd van 62%. Deze groei is vooral te verklaren door een nadrukkelijke
focus op onze doelgroep. Daarnaast hebben we tijdens de campagne ook slim gebruik
gemaakt van advertenties. Instagram hebben we dit jaar voor het eerst gebruikt en zijn
we gegroeid van 0 tot 300 volgers.
Begin dit jaar heeft het Landelijk Bestuur een social-media-plan geschreven. Dit is
opgesteld met behulp van vele adviezen die afkomstig zijn uit de vereniging en het
uitvoeren van experimenten. We hebben aangetoond wat de kracht van video, beeld en
men op de doelgroep richten kan zijn.
Een uiting is geen doel op zich
Dit speerpunt spreekt bij onze twee kernthema's, drugs en pensioenen, voor zich. Net
als vorige besturen proberen ook wij ons steeds weer uit te laten over deze
onderwerpen, waarmee die uitingen per definitie niet op zichzelf staan. Bij één ander
onderwerp hebben we dit speerpunt ook tot uitvoering kunnen brengen. Moedig
Voorwaarts, het plan waarmee we aantonen dat een basisinkomen mogelijk is, hebben
we een eigen website gegeven. Daarna zijn we ook de discussie aangegaan in Trouw
(zie media-overzicht) en op dit moment zijn we bezig om bekende politici/publicisten
zover te krijgen om publiekelijk hun steun uit te spreken.
Samen staan we sterker
Het eerste halfjaar (t/m januari) zijn er goede contacten gelegd met verschillende
politieke jongerenorganisaties. Deze basis kon het bestuur het tweede halfjaar
uitbouwen en benutten. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan bij de rokjesactie en het
Els Borstbeeld. Het tweede halfjaar hebben we de samenwerking met de PJO’s
wederom opgezocht met o.a. ons standpunt omtrent pensioenen.
Het contact met de Tweede Kamerfractie van D66 is het tweede halfjaar sterk
geïntensiveerd. Met Vera Bergkamp, tevens contactpersoon van de JD, is nauw
samengewerkt op het XTC-dossier. Onder aansporing van de JD heeft zij de eerste
stappen gezet naar het decriminaliseren van XTC. Er is een gezamenlijke actie
georganiseerd met bevrijdingsdag, ondersteund door een persbericht. Ook is er een
gezamenlijk opiniestuk geschreven. Naast samenwerking met Vera Bergkamp is er
intensief contact geweest met Steven van Weyenberg op het pensioendossier. Drie
jaar na lancering van ons hervormingsvoorstel heeft D66 ons pensioenplan
overgenomen. Zij durven nu ook de noodzakelijke stappen te nemen.
Naast boven omschreven directe invloed zijn er op het afgelopen D66-congres vijf
moties aangenomen die ingediend waren door de Jonge Democraten. Daarnaast staan
de voorzitter en Secretaris Politiek in nauw contact met de schrijvers van het D66verkiezingsprogramma. Iedere portefeuillehouder heeft op zijn beleidsterrein punten
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aangedragen. Deze heeft de Secretaris Politiek verwerkt in een ‘schaduwprogramma’.
Daarnaast maken de voorzitter en Secretaris Politiek deel uit van de klankbordgroep
voor het D66-verkiezingsprogramma, waarbij de conceptversie uitvoerig wordt
geanalyseerd en bediscussieerd. Via deze weg proberen zij de invloed op het
verkiezingsprogramma al in de ontwikkelfase uit te voeren.
Het Landelijk Bestuur organiseert diverse activiteiten in samenwerking met andere
(maatschappelijke) organisaties. Ook vindt dit jaar weer het PJO-parlement plaats.
Verder maakt de JD onderdeel uit van een emancipatie-overleg, waar diverse PJO’s en
andere maatschappelijke organisaties bij betrokken zijn.
2. De politieke motor
Het Politiek Kernoverleg: adviserend en inspirerend
Het Politiek Kernoverleg (PKO, het overleg waar het LB en de portefeuillehouders
samenkomen) is nu meer een bijeenkomst geworden waar inhoudelijke verdieping en
kennisuitwisseling centraal staan. In plaats van het vergaderen op frequente
momenten waarbij de waan van de dag snel de overhand kan nemen, is er gekozen om
dit enkel te doen op politiek-strategische momenten. Door hier vervolgens discussie te
voeren over de te maken politieke en strategische keuzes, is het makkelijker voor het
Landelijk Bestuur om steeds een weloverwogen besluit te nemen. Een verandering ten
opzichte van het beleidsplan is dat we de competentie om te kunnen netwerken en
verbinden meer zijn gaan waarderen bij gesprekken met (kandidaat)portefeuillehouders ten opzichte van hun kennisniveau op het dossier. Op deze manier
wordt de drempel om je als lid aan te sluiten bij een werkgroep namelijk verlaagd en
kan een portefeuillehouder tegelijkertijd ‘experts’ om zich heen verzamelen.
Het idee om een Secretaris aan te stellen in iedere werkgroep hebben we laten varen.
In plaats daarvan geven we portefeuillehouders hier samen met hun werkgroep grote
vrijheid in zolang de werkgroep goed functioneert. De strategie van de Secretaris
Politiek is geweest om de focus te leggen op werkgroepen die het moeilijk hebben en
hen te ondersteunen en werkgroepen die floreren meer los te laten. Daarnaast is het
PKO voor het eerst een workshop aangeboden door een professionele trainer. Hier
konden zij ervaringen uitwisselen en hebben zij gereedschap aangereikt gekregen om
aan de slag te gaan als een goed voorbereide portefeuillehouder. Deze training is
opgenomen in het vaste trainingsaanbod, waardoor het PKO hier ook volgende jaren
hier aanspraak op kan maken.
Men maakt intussen gretig gebruik van de mogelijkheid om een kandidaat te tippen via
‘Tip de poho’. Op deze manier hebben we de drempel verlaagd voor landelijke politieke
functies als het portefeuillehouderschap.

19

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 74 te Alkmaar
Een nauwe band met de afdelingen
Het FEO is en blijft een belangrijk overleg waarbij zowel het Landelijk Bestuur als de
functie-equivalenten hun kennis en zorgen met elkaar kunnen uitwisselen. Daarnaast
hebben portefeuillehouders in afstemming met diverse afdelingen een resolutie-avond
georganiseerd om uitleg te geven over de nieuw geschreven resoluties en om laatste,
nieuwe ideeën op te doen. Op deze manier worden afdelingen in aanloop naar het
congres al tijdig betrokken bij de politieke besluitvorming.
Ook hebben functie-equivalenten de mogelijkheid gekregen om bij het PKO aanwezig
te zijn en zijn de notulen hiervan voor het kader op te vragen via de Wolk. Ook krijgen
zij inzicht in wat er tijdens PEP-vergaderingen besproken wordt. Op deze manier
hebben we geprobeerd de drempel voor afdelingen te verlagen om zich te mengen in
het politieke besluitvormingsproces.
Bij grotere acties wordt afdelingen te allen tijde de mogelijkheid geboden om mee te
doen. Voorbeelden hiervan zijn de flyeractie ‘Je slikt te toch niet alles’ tijdens
Bevrijdingsdag en de referendumcampagne over het associatieakkoord tussen de EU
en de Oekraïne, waarbij het Landelijk Bestuur nauw samengewerkt heeft met lokale
afdelingen en de Tweede Kamerfractie van D66.
Daarnaast is er de mogelijkheid gecreëerd voor leden om een zogenoemde
‘projectgroep’ te starten. Voorbeelden hiervan zijn projectgroepen ‘Taskforce Genderen Gelijke Rechten’ en ‘Verduurzaming JD-pand’. Een projectgroep heeft een helder,
(politiek-)inhoudelijk doel en is van tijdelijke aard en kan na goedkeuring door het
Landelijk Bestuur bijvoorbeeld ook projectsubsidies aanvragen voor het organiseren
van activiteiten.
Het betrekken van de internationale Teams
Het afgelopen jaar hebben de verschillende internationale teams hard gewerkt om
activiteiten te organiseren. Veel van deze activiteiten zijn gekoppeld aan actuele
gebeurtenissen of politieke thema’s. Zo heeft team-MENA een succesvolle en volledig
veilige studiereis georganiseerd naar Libanon, en zal er komende september een
studiereis naar Israël en de Palestijnse gebieden plaatsvinden. Daarnaast heeft teamWest-Afrika met succes hard gewerkt aan een studiereis naar Ghana, waar een kleine
delegatie van JD’ers nieuw terrein zal betreden. Echter houden de teams zich niet
alleen bezig met het organiseren van reizen, maar hebben ze zich ook gericht op het
organiseren van activiteiten in lokale afdelingen en zal er ook dit jaar een
internationaal seminar plaatsvinden waar leden vanuit Arabische en Europese landen
samenkomen om hun perspectief te geven op de vluchtelingencrisis. Behalve
bestaande teams is er ook een nieuw team in het leven geroepen. Team-‘US elections’ is
hard bezig met het organiseren van een studiereis naar de VS om een kijkje te nemen
bij de presidentsverkiezingen.
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Congressen: Invloed voor alle leden
Het afgelopen jaar heeft het Landelijk Bestuur met succes het beleid voortgezet om de
ALV gratis toegankelijk te houden en congressen betaalbaar te houden. Daarnaast
hebben we wederom drie congressen georganiseerd. Hiermee houden we de
congressen laagdrempelig. Dit is van belang omdat de ALV, als hoogste orgaan van een
vereniging, uiteindelijk de politieke en organisatorische lijn bepaalt van de Jonge
Democraten.
Referendum associatieverdrag
Dit jaar heeft de JD de eer gehad om een bijzondere campagne te voeren. We kennen
allemaal de uitslag, maar toch kijkt het Landelijk Bestuur tevreden terug op de
campagne. Het Landelijk Bestuur heeft gekozen voor een duidelijke ja-stem. We
werkten hiervoor intern samen met ons campagneteam, de afdelingen en de DEMO.
Buiten de JD heeft het Landelijk Bestuur ook de samenwerking opgezocht met
StemVoorNederland.
Elke afdeling heeft een contactpersoon aangedragen. Deze was verantwoordelijk voor
de planning van de campagne binnen de afdeling. Op veel plekken in het land is er
geweldig campagnegevoerd. Ook het campagneteam heeft fanatisch werk afgeleverd,
met grote campagnedagen in Amsterdam en Rotterdam. Deze dagen werden
afgesloten met een inhoudelijke avond. Op sociale media heeft het campagneteam een
aantal sterke verduidelijkende filmpjes gemaakt. Het meeste bereik heeft de JD
gehaald met ‘het Krim-filmpje’. De Jonge Democraten hebben met een kleine
legermacht het dorp De Krim overgenomen om aandacht te vragen voor het
referendum. Dit heeft geresulteerd in een filmpje dat op Youtube en Facebook bij
elkaar meer dan 120.000 keer is bekeken. Verder heeft de DEMO een belangrijke rol
gespeeld in onze campagne. Er is een speciale referendumeditie gemaakt die veel
informatie bood.
Internationale congressen: integraal onderdeel van de vereniging
Een doel van het Landelijk Bestuur was om de vereniging meer op de hoogte te houden
van wat er gebeurt op internationale congressen. Hoewel er veel is verbeterd ten
opzichte van de voorgaande jaren qua communicatie via Facebook en Twitter, is er nog
verbetering mogelijk met het gebruik van bijvoorbeeld de website. Het Landelijk
Bestuur heeft geconstateerd dat de veelvoud internationaal pagina’s en websites
parallel aan de algemene JD-kanalen onwenselijk is en voor verwarring zorgt. Dit zal in
de zomer worden aangepakt.
Studiereizen
Het afgelopen jaar zijn er meerdere studiereizen georganiseerd en er staan nog een
aantal studiereizen op de planning. Elk van deze reizen is toegankelijk voor alle leden
en heeft als doel een politiek thema of probleem beter te begrijpen. Het doel van het
Landelijk Bestuur was om de thema’s van de studiereizen te koppelen aan onze
kernthema’s. Wij hebben echter gemerkt dat dit niet altijd mogelijk is. Niet alle
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kernthema’s spelen een rol buiten Nederland. Daarnaast is het ook van belang om
teams de ruimte te geven hun eigen richting te bepalen zodat ook zij zich kunnen
ontwikkelen. Hoewel het koppelen van deze studiereizen aan onze kernthema’s niet
altijd is gelukt, zijn wij toch van mening dat de afgelopen en toekomstige studiereizen
van een dermate hoog niveau bleken dat zij absoluut van toegevoegde waarde zijn voor
de vereniging.
3. Ontwikkeling van onze leden
Actief promoten scholing en vorming
Er is regelmatig contact met de afdelingen over de scholingsmogelijkheden. Het
afgelopen halfjaar is gewerkt aan het opzetten van een nieuw programma van
gekoppelde trainingen. Dit proces moet vanaf september voor beter gestructureerde
trainingen gaan zorgen. Bovendien worden afdelingskaderdagen, complementair aan
de landelijke kadermomenten, nog altijd erg gestimuleerd. Over het inplannen van deze
en andere scholingsprojecten treedt het bestuur frequent in contact met
afdelingsbesturen. Daarnaast was het afgelopen kaderweekend breder van opzet en
was er meer ruimte voor diepgang, discussie en de training van vaardigheden. De opzet
van het debattoernooi is herzien en in opmaat hier naartoe is tevens ter voorbereiding
een masterclass retorica georganiseerd.
Gebruik maken van de eigen kracht
Het nieuwe trainersbestand is kleiner, maar slagvaardiger gebleken. De communicatie
tussen het bestuur en de trainers is verbeterd en het inroosteren van
trainingsaanvragen gebeurt op een nieuwe, evenwichtige manier. Het bestuur is
regelmatig in overleg met de trainers omtrent het opzetten van een programma van
gekoppelde trainingen. Het bestuur stimuleert het werken in vakgroepen en ziet hier
ook verbetering in. Het bestuur heeft zowel een trainersdag als trainersweekend
georganiseerd, momenten waarop het bestuur kan overleggen met de trainers en de
trainers kunnen werken aan inhoud, samenwerking en kennisoverdracht.
Ontwikkelen divers trainingsaanbod
Tijdens het kaderweekend in april is specifiek gewerkt aan persoonlijke en naar
buitengerichte organisatievaardigheden. Daarnaast heeft het bestuur meer trainingen
ingepland die specifiek voor kascontrolecommissies, (organisatorische) teams en
afdelingsbesturen zijn bedoeld. Samen met het trainersbestand werkt het bestuur aan
het opzetten van een reeks thematisch gekoppelde trainingen, dat als
masterclassprogramma na september uitgerold kan worden.
4. De afdeling in de vereniging
Het ontwikkelen van de afdelingsbesturen
De doorloop van bestuursleden bij afdelingen is vaak behoorlijk hoog. Het is daarom
belangrijk dat er goede kadermomenten zijn en afdelingen bestuurstrainingen volgen.
De afgelopen kaderweekenden zijn goed geëvalueerd. Bij het kaderweekend in april
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zijn de aangekondigde aanpassingen in opzet en programma doorgevoerd. Het
kaderweekend is breder opgezet en het kader is meer gewezen op het belang van hun
aanwezigheid. Zowel het LB als het kader heeft deze aanpak als positief ervaren.
Het LB heeft zich ingezet om afdelingen zoveel mogelijk te motiveren tot en te
begeleiden bij het inplannen van bestuurstrainingen. Een goed getraind bestuur zorgt
voor een grotere continuïteit in de kwaliteit van de afdelingen. Het LB heeft daarom
duidelijk met de afdelingen gecommuniceerd dat het volgen van een bestuurstraining
een noodzakelijke voorwaarde is voor het verkrijgen van subsidie voor
bestuursweekeinden. Daarnaast heeft het LB afdelingsbesturen gewezen op het
belang van terugkomdagen en feedbacksessies gedurende hun bestuursperiode, als
ondersteuning en continuering van bestuurstrainingen.
Dit bestuur heeft verder meer aandacht gegeven aan interfunctionele overleggen, ter
ondersteuning van de functie-equivalentenoverleggen (FEO’s). Door de nietbesturende delen van het kader, zoals bijvoorbeeld de KasCo, teams of werkgroepen,
deel te laten uitmaken van overleggen tussen bepaalde groepen bestuurders, wordt
kennis beter gedeeld en vanuit meer verschillende perspectieven belicht. Het LB heeft
hier tijdens het kaderweekend in april positieve ervaringen mee opgedaan en zet zich
in om meer van dit soort momenten te creëren buiten kaderweekeinden om.
De communicatie met en de zichtbaarheid van het LB
Aan het begin van het jaar is het Landelijk Bestuur van start gegaan met een nieuw
communicatiesysteem. In plaats van iedere afdeling aan één Landelijk Bestuurslid te
koppelen, is het Landelijk Bestuur gezamenlijk verantwoordelijk voor goed contact met
alle afdelingen.
Na een half jaar konden wij concluderen dat het nieuwe systeem een succes is. De
afdelingen waren positief over zowel de zichtbaarheid als het aantal bezoeken van
landelijke bestuursleden in de vereniging. Hoewel afdelingsbesturen in de eerste helft
van het jaar positief bleken te zijn over het aantal bezoeken en de zichtbaarheid van
het LB, bleek dit op het tweede kaderweekend minder te zijn. Gedurende het jaar is de
werkdruk voor het LB ook toegenomen en is er simpelweg minder ruimte om frequent
naar afdelingsactiviteiten te gaan.
Het bezoeken van afdelingen ziet het Landelijk Bestuur niet als de ideale manier om
afdelingen goed te leren kennen. We hebben gekeken naar andere mogelijkheden
hiertoe. Zo hebben we ‘gedatet’ met de afdelingen en daar waren de ervaringen van
beide kanten erg positief over. We raden dan ook het volgende LB aan dit te herhalen
aan het begin van het bestuursjaar.
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Autonomie van de afdeling
Het afgelopen jaar is de interactie met de afdelingen goed geweest. We hebben op
verschillende vlakken meer met hen samengewerkt dan voorheen. Zo hebben de
Secretarissen Politiek toegang gekregen tot de notulen van het PKO, zijn we tijdens het
associatieverdragreferendum samen opgetrokken en zijn er verschillende landelijke
acties geweest waar vrijwel alle afdelingen aan mee hebben gedaan.
Ook zijn er op het gebied van de financiën grote stappen gezet om de afdelingen meer
autonomie te geven. Allereerst wordt de projectsubsidie voor Twinnings en
bestuursweekenden tegelijk met de afdracht aan de afdelingen overgemaakt.
Afdelingen kunnen dit geld binnen duidelijke kaders naar eigen inzicht besteden. Met
deze autonomie komt ook meer verantwoordelijkheid voor afdelingspenningmeesters.
Zij krijgen meer geld tot hun beschikking, maar moeten er ook voor waken dat dit op de
juiste manier wordt besteed.
De afdeling de grens over
Het afgelopen jaar is door verschillende afdelingen een Twinning georganiseerd, of
heeft er een andere uitwisseling met een zusterorganisatie plaatsgevonden. Het
streven van het Landelijk Bestuur was om de afdelingen proactief te ondersteunen
hierin. Dit blijkt niet altijd even makkelijk met de vele werkzaamheden van het LB.
Hoewel er wel een lijst is bijgehouden met welke zusterorganisaties interesse hebben
in een uitwisseling, is het lastig om altijd te kunnen garanderen dat deze organisaties
maanden nadat ze hun interesse hebben getoond dat nog steeds hebben. Desondanks
dient er een groot compliment te worden gegeven aan de afdelingen voor het succesvol
organiseren van de vele Twinnings.
5. Het LB en de vereniging
Een transparant LB, midden in de vereniging
Dit Landelijk Bestuur heeft de doelstelling gehad om de bindende factor in de
vereniging te zijn. Een bestuur dat zorg draagt voor het verenigen van de leden op de
gewenste momenten. De organisatie van de verschillende weekenden gedurende het
jaar zijn hier een onderdeel van geweest. Het bestuur heeft gemerkt dat veel leden een
eerste keer langskomen uit politieke interesse, maar actief worden door gezelligheid
en de vereniging. Om die reden, en om leden breder te activeren en te binden, is dit jaar
het verenigingsweekend in het leven geroepen. Dit zal van 8 t/m 10 juli worden
georganiseerd in Vierhouten.
Ook is er gekeken naar de vormgeving van het Landelijk Bestuur in de commissieOnder de loep. Deze commissie onderzoekt of een structurele hervorming van het
Landelijk Bestuur noodzakelijk is. Deze commissie opereert zelfstandig van het LB en
zal, ook als dit LB is afgetreden, nog werk verrichten. De commissie verwacht in de
zomer met een rapport te komen.
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Een nieuw onderkomen
Sinds 31 januari is het Landelijk Bestuur niet meer gevestigd op de zolder van D66
maar in een nieuw kantoor aan de Haagse Bluf. De verhuizing zorgde voor een extra
werklast voor het bestuur. Ogenschijnlijk kleine zaken zoals internet, telefonie, en
andere praktische zaken moesten worden geregeld. Uiteindelijk is het bestuur
tevreden met het resultaat. Het kantoor wordt nu gebruikt door het LB, maar ook door
verschillende teams, werkgroepen en zelfs D66 houdt hier een enkele keer een
activiteit. Hoewel het kantoor gebruiksklaar is, is er nog steeds ruimte voor het nieuwe
bestuur om het kantoor een persoonlijk tintje te geven!
Een goede balans in de jaarplanning
Om zoveel mogelijk leden de kans te geven deel te nemen aan onze bijeenkomsten,
heeft het Landelijk Bestuur de hoeveelheid activiteiten proberen te spreiden in het
jaar. Daarnaast is de vastgestelde jaarplanning begin van het jaar gedeeld met de
afdelingen.
Verder heeft het Landelijk Bestuur recentelijk de jaarplanning geëvalueerd. Hieruit is
de organisatie van een verenigingsweekend voortgekomen en zijn er verschillende
overwegingen ontstaan die het volgende LB kan meenemen in het vaststellen van de
volgende jaarplanning. Zo doet we de aanbeveling om het PI-weekend en het
debattoernooi af te schaffen.
Diversiteit
Afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan de diversiteit van het ledenbestand. De
man/vrouwverhouding schommelt bij de JD rond de 70%/30%. Het Landelijk Bestuur
vindt dit zorgelijk, evenals het feit dat de leden voornamelijk bestaan uit
hogeropgeleiden met een autochtone achtergrond. Een divers ledenbestand draagt bij
aan een grotere verscheidenheid van meningen en een betere representativiteit van de
maatschappij. Afgelopen jaar heeft het LB het gebrek aan diversiteit meerdere malen in
de vereniging geagendeerd. Er zijn meerdere grote diversiteitsbijeenkomsten
georganiseerd samen met D66, er is een gendertaskforce en er is een informeel
vrouwennetwerk ‘FemDem’ opgericht.
Ook heeft het bestuur op het tweede kaderweekend een sessie georganiseerd over de
heersende seksuele moraal in de vereniging. Naar aanleiding van die sessie gaat het
bestuur een protocol opstellen en onderzoeken of er een vertrouwenspersoon kan
worden aangesteld.
Zomerreis
Het was het streven van het Landelijk Bestuur om een zomerreis te organiseren.
Echter, door het introduceren van een verenigingsweekend is besloten af te zien van
een zomerreis, aangezien dit hetzelfde doel heeft als het verenigingsweekend. Het is
aan het nieuwe Landelijk Bestuur om te bepalen of ze door willen gaan met het
verenigingsweekend of de zomerreis.
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6. Een gezonde infrastructuur
Website: Naar een representatief visitekaartje
Het aanpassen van de website is een zeer groot project waarbij gelet moet worden op
heel veel aspecten. Het Landelijk Bestuur wilt graag toe naar een representatief
visitekaartje dat ook toekomstbestendig is. Vanwege de omvang van dit project is het
niet mogelijk geweest om dit voor het congres af te ronden. Momenteel is het bestuur
bezig met het bepalen wat onze wensen en eisen zijn. Daarnaast onderzoeken wij de
kosten voor het ontwerpen en bouwen van de website door een externe partij.
Met z’n allen in de wolk(en)
De wolk is het online archief van de Jonge Democraten. Momenteel wordt er nog te
weinig gebruik van gemaakt. Om het gebruik te bevorderen, zullen wij de Wolk nog
meer gaan gebruiken voor publicatie van interne documenten. Nu staan de notulen van
de landelijke bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen hier al op. Dit
heeft het bestuur aangevuld met alle rapporten die wij schrijven van de landelijke
weekenden. Daarnaast hebben we bestanden van de kadermap naar de algemene
infomap verplaatst. Deze algemene informatiemap is voor iedereen met een mijnJDaccount (ook voor niet-kaderleden) zichtbaar.
Nieuwsbrief
Tegelijk met de overgang naar de nieuwe achterkant van de website in november, is de
opmaak van de nieuwsbrief aangepast. Afdelingen hebben daarmee veel meer vrijheid
en opmaakmogelijkheden gekregen. Het afgelopen halfjaar hebben de
afdelingsSecretarissen kunnen wennen aan de opties. Na evaluatie en bespreking op
het kaderweekend zijn er een aantal punten naar voren gekomen waarmee een
nieuwsbrief veel aantrekkelijker wordt om te lezen. Deze punten zijn uitgewerkt en als
hulpmiddel voor de afdelingssecretarissen op de wolk gezet. Uiteraard blijft dit een
doorlopend project en zal er altijd gekeken worden naar verbetering om het bereik en
de effectiviteit van de nieuwsbrief te vergroten.
ICT-helden
Mede omdat een aantal leden uit het ICT-team de 30 nadert, is documentatie van
systemen en processen een belangrijk punt, en zal het komende tijd onze nauwgezette
aandacht blijven genieten. Daarnaast is het belangrijk om het kennisniveau van de
nieuwe leden over onze systemen zo snel mogelijk op te halen. Om dit te bereiken is er
een instapmodule tot systeembeheer ontwikkeld.
Verbeteren archief
Er is gewerkt aan de verbetering van de mapstructuur in zowel in de LB- als de
algemene infomap. Daarbij is het terugvinden van belangrijke informatie makkelijker
geworden en nodigt dit uit om de informatie actueel te houden. Het blijft belangrijk dat
alles wat op persoonlijke computers door Landelijk Bestuursleden gemaakt wordt ook
op de wolk opgeslagen wordt.
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Financieel gezond: Hoe nu verder
Aan het begin van het jaar heeft het Landelijk Bestuur een aantal doelen geformuleerd
op het gebied van financiën. Het belangrijkste doel is de vereniging financieel gezond
houden, maar ook nieuwe stappen zetten. Afgelopen jaar is de Brandt-norm gehaald,
wat betekent dat de vereniging voldoende reserves heeft opgebouwd. Nu wordt het
tijd om een nieuwe financiële doelstelling te formuleren. Hiervoor is de commissieVermogensbeheer opgericht.
Deze commissie gaat in drie fases onderzoek doen en komt met nieuwe aanbevelingen.
De eerste fase is het analyseren van de risico’s voor de vereniging, zowel door intern
beleid als externe gebeurtenissen. In de tweede fase wordt gekeken naar intern beleid
om optimaal om te gaan met de gevonden risico’s. Ook worden ‘red flags’ opgesteld. Bij
het constateren van deze signalen moet het beleid worden aangepast (bijv.
teruglopende ledenaantallen). Tot slot wordt beleid opgesteld voor het beheer van de
huidige reserves in de toekomst. Uiteraard worden in alle fases de leden geraadpleegd.
Een ander financieel doel is het creëren van bewustzijn bij de leden. Hierin zijn al een
aantal flinke stappen gezet. Om het financieel bewustzijn te vergroten, is op de
kaderdag een financiële sessie georganiseerd. In die sessie kregen deelnemers de kans
om hun eigen begroting te formuleren. Door de feedback achteraf werd duidelijk wat
de huidige uitgaven zijn en kregen mensen beter inzicht in de financiën van de
vereniging. Daarnaast wordt onderzocht of het haalbaar is om de daadwerkelijke
kosten van een evenement bij het inschrijven voor dit evenement. Op die manier kan
men zien hoe veel geld de vereniging bijlegt.
Tot slot is er gewerkt aan het verlichten van de administratieve druk. Momenteel is de
penningmeester het overgrote deel van de tijd bezig met administratie. Vaak gaat het
om bedragen van minder dan 30 euro, terwijl de penningmeester verantwoordelijk is
voor 270.000 euro. Door het declaratieproces te versoepelen en reglementen te
verduidelijken moet de administratieve druk afnemen. Op die manier is er meer tijd
beschikbaar voor het doorvoeren van nieuwe plannen en verbeteringen aan het beleid.
9. Persoonlijke reflectie
Elene Walgenbach (Voorzitter)
Na een succesvol, maar bewogen eerste halfjaar ging ik vol energie de tweede helft in.
Het eerste halfjaar heb ik nodig gehad om de verschillende facetten van het
voorzitterschap goed in de vingers te krijgen. Ik wilde het bij mijn aantreden te snel, te
goed doen. Toen ik eenmaal mijn eigen draai had gevonden ging ik pas echt de
mogelijkheden benutten. Mijn doelstellingen waren scherper en de plannen gemaakt in
het eerste halfjaar konden tot uitvoering worden gebracht.
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Een persoonlijke doelstelling was om banden met de D66-fractie te versterken.
Gaandeweg het jaar wist ik steeds beter ingang te vinden bij de Kamerleden. Ik zocht
bewust deze samenwerking op om zo direct invloed te kunnen uitoefenen op beleid.
Dit heeft geresulteerd in verschillende samenwerkingen en zelfs voor concrete
verandering op het gebied van drugs decriminalisering en pensioenen. Daarnaast heb
ik samen met Bart invloed uit kunnen oefenen op het verkiezingsprogramma van D66
en heb ik mijn ongezouten mening mogen geven in de speech op het D66-congres, die
ik samen geschreven heb met Jelle. Als bestuur hebben we constructief samengewerkt
met D66 waar dan kon en scherp gehouden waar het moest. Geen water bij de wijn als
het gaat om idealen, soms tot ongenoegen van de TK-fractie. Denk aan het agenderen
van de legalisering van nierhandel, erkennen van polygame huwelijken en met ons plan
Moedig Voorwaarts.
Naast mijn externe rol als voorzitter heb ik met veel plezier leiding gegeven aan het
landelijke bestuur. Soms bleek het een opgave om negen man dezelfde kant op te
krijgen, hier heb ik veel van geleerd. Daarnaast heb ik mij in de vereniging ingezet voor
het bespreken en versterken van de interne diversiteit en de heersende
verenigingscultuur. Onderwerpen die mij persoonlijk aan het hart gaan.
Nu het einde van het bestuursjaar akelig dichtbij komt heb ik meer plannen en ideeën,
dan toen ik begon. Met pijn, maar met liefde draag ik nu het stokje over. Ik ben
ontzettend dankbaar dat ik deze functie een jaar in dienst van de vereniging heb mogen
vervullen. Laatste shout-out gaat naar mijn bestuur. Man, man, man, wat jullie zijn
gegroeid. Jullie waren zo fantastisch en zo bloedstollend irritant tegelijkertijd. Ik ben
echt apetrots op jullie. Bedankt voor een onvergetelijke jaar. Ik ga jullie missen.
Edwin Kaptein (Algemeen Secretaris)
Bij mijn evaluatie voor het wintercongres was ik net aan een maand bezig, op het
moment van schrijven ben ik zes maanden onderdeel van dit bestuur. Dat laatste is ook
gelijk hoe ik het ervaar, onderdeel zijn van het bestuur. Het was niet eenvoudig om
halverwege aan te sluiten maar iedereen is heel aardig en zo merk je maar weer hoe
goed de bestuursweekenden van de JD werken.
De eerste grote taken die op mijn pad lagen waren het wintercongres, de verhuizing en
mijn eerste hackathon. Dit waren hele interessante projecten; en een leuke ervaring
om mee te maken hoe een congres van deze kant aan toe gaat.
Naast mijn vaste functie- en bestuurstaken heb ik mij bezig gehouden met de
vernieuwing van de website. Ik moet toegeven dat ik minstens één ding geleerd heb en
dat is dat er een hoop komt kijken bij het ontwerpen van een website.
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Gelukkig zit mijn tijd er nog niet op en kan ik mijn ervaring gebruiken in de organisatie
van het zomer- en septembercongres, de tweede hackathon, en bestaat er nog tijd om
door te werken aan de website.
Verder gaf ik aan dat ik zo bereikbaar en toegankelijk mogelijk voor iedereen wilde zijn.
Ik wilde graag een toegankelijke AS zijn, volgens mij is dat gelukt. Iedereen heb ik altijd
spoedig van repliek proberen te voorzien.
Marit van Piggelen (Penningmeester)
De afgelopen periode in het Landelijk Bestuur maken mij trots om deel uit te mogen
maken van het Landelijk Bestuur van deze prachtige vereniging. De eerste maanden
waren bewogen en niet altijd leuk, maar uiteindelijk hebben we veel bereikt.
Het heeft even geduurd voordat ik in mijn functie ben gegroeid. De
verantwoordelijkheid dragen voor alles van een kleine declaratie tot een huurcontract
van duizenden euro’s is een hele opgave. In sommige periodes was het een uitdaging
om het overzicht te bewaren over alle verschillende facetten van mijn functie. Toch
heeft juist die uitdaging ervoor gezorgd dat ik heel veel heb geleerd en mijn talenten
heb kunnen ontwikkelen.
De afgelopen periode heb ik toegewerkt naar meer financieel bewustzijn in de
vereniging, bijvoorbeeld met sessies zoals op het kaderweekend. Daaruit heb ik veel
waardevolle feedback gekregen voor de nieuwe begroting, maar werden de
deelnemers zich ook beter bewust van de huidige financiën. Dit bewustzijn draagt bij
aan een kritische visie op ons financiële beleid vanuit de leden.
Tot het einde van mijn termijn in september wil ik me inzetten voor het verleggen van
de focus, in de verening, van het LB als gever van geld, naar autonome afdelingen. De
eerste stappen hierin zijn al gezet door het aanpassen van de projectsubsidies rond
twinnings en bestuursweekenden. Door toe te werken naar een concreet plan voor
tussentijdse evaluatie van begrotingen, zowel landelijk als op afdelingsniveau verwacht
ik op het septembercongres met meer autonomie voor de afdelingen afscheid te
kunnen nemen, we zijn namelijk nog niet klaar!
Ik wil afsluiten met een woord van dank, voor de leden die deze fantastische vereniging
maken tot wat hij is en die mij een onvergetelijk jaar hebben gegeven, maar ook voor de
bijzondere groep mensen met wie ik het afgelopen jaar deze vereniging heb mogen
besturen. Het was een fantastische ervaring om samen met jullie uitdagingen aan te
gaan en overwinningen te vieren. We hebben elkaar ondersteunt wanneer nodig, er
was altijd ruimte voor elkaars verschillen en ik ben ontzettend blij dat we samen het
bestuur hebben gevormd. Ik ga jullie ontzettend missen!
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Bart Vosmer (Secretaris Politiek)
Allereerst moet ik zeggen dat één bestuursjaar eigenlijk veel te kort is. Voordat voor
iedereen zijn bestuursfunctie natuurlijk aanvoelt, ben je al snel een paar maanden
verder. Daarom is het goed dat er een hervormingscommissie is aangesteld.
In dit bestuur was het mogelijk om elkaar van feedback te voorzien en werd er
periodiek gereflecteerd op je functioneren binnen het Landelijk Bestuur. Het
persoonlijke aspect is nooit uit het oog verloren. Dit heeft er toe geleid dat we, ook na
de komst van twee nieuwe bestuursleden en het vertrek van een ander bestuurslid, een
extra ALV, de verhuizing/inrichting van het nieuwe kantoor en het vele werk voor het
D66-conceptverkiezingsprogramma, er als een hechter team uitgekomen zijn.
Eén van mijn persoonlijke doelen was om als Landelijk Bestuur meer om je heen te
kijken in plaats van voornamelijk intern gericht te zijn. Dit heeft er uiteindelijk voor
gezorgd dat we effectief hebben samengewerkt met andere PJO’s en diverse andere
maatschappelijke organisaties. Naast populaire thema’s als bijvoorbeeld het
drugsbeleid, hebben we ook onderwerpen als pensioenen, arbeidsmarkt en zorg stevig
op de kaart kunnen zetten. Daarnaast zijn ook een flink aantal JD-moties door het D66congres aangenomen. Ook hebben we dit bestuursjaar de kans (gekregen) om invloed
uit te oefenen op het D66-verkiezingsprogramma via de minder traditionele wegen.
Doordat Elene en ik samen deelnemen aan de klankbordsessies kunnen wij een sterk
JD-geluid laten horen. Daarnaast wordt er informatie uitgewisseld met de schrijvers
van het verkiezingsprogramma. Op deze manier hopen we dat onze politieke output
uiteindelijk een vast standpunt van D66 wordt.
Het is me wel duidelijk geworden dat mijn functie vooral het volgende inhoudt:
vergaderen, vergaderen en nog meer vergaderen. Dat is niet direct mijn grootste
hobby, maar het maakt vergaderen wel een uitdaging. Door zo effectief en efficiënt
mogelijk dit te organiseren is het me gelukt om vergaderingen binnen de daarvoor
afgesproken tijd te houden. Niets is vervelender dan vergaderingen die uitlopen.
Jelle Ages (Secretaris Pers)
Hoewel het eigenlijk nog niet afgelopen is, en wij (op het moment van schrijven) nog
zo’n vier maanden met de scepter mogen zwaaien, voelt het toch alsof ons bestuursjaar
zijn einde nadert. Ik heb ontzettend veel geleerd en vond het plezierig om samen te
werken met veel gedreven en getalenteerde mensen, zowel binnen als buiten het
bestuur.
Ik ben tevreden met de media-aandacht die we het afgelopen jaar hebben gehad. Zoals
ook in onderstaand media-overzicht is te zien, hebben een groot palet aan media weten
aan te spreken. We hebben in alle grote kranten gestaan (in de Volkskrant, NRC en
Trouw meermalen met een opiniebijdrage), zijn door veel radiozenders geïnterviewd
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en hebben prominent aandacht gekregen in het NOS zes- en achtuurjournaal, met als
hoogtepunt het korte roze rokje van Jasper.
De onderwerpen waarmee we de aandacht op ons vestigden, waren bovendien zeer
divers. Van drugs, pensioenen, polygamie, privacy, zorg, het belastingstelsel, seksueel
geweld, het associatieverdrag tot lobbyisme en internationale betrekkingen: het is
allemaal de revue gepasseerd.
Mijn hoogtepunt was - hoewel het niet helemaal in het verlengde van mijn functie ligt de speech die Elene gaf tijdens het D66-congres en de steun en aandacht die daar na
afloop voor was. We hebben er samen hard aan gewerkt en het was bevredigend om te
zien hoe de toespraak zijn vruchten afwierp en zelfs in de pers groot aandacht werd
besteed aan onze boodschap aan D66.
Al sinds het moment dat ik mijn kandidatuur voor het LB overwoog, waren er enige
zorgen over de spanning tussen mijn fulltimestudie (plus de inflexibiliteit van mijn
universiteit) en de onregelmatige werktijden die bij de functie horen. Die spanning is
gedurende het hele jaar gebleven. Gelukkig kon ik rekenen op de coulantie en steun
van mijn bestuursgenoten. Desondanks heb ik regelmatig verzucht hoeveel prettiger
het zou zijn om fulltime LB’er te zijn. In dat licht ben ook ik erg nieuwsgierig naar de
rapportage van de hervormingscommissie.
Ik heb kortom veel geleerd en veel voldoening gehaald uit mijn jaar in het Landelijk
Bestuur van de Jonge Democraten. Ik had het voor geen goud willen missen.
Edwin Bakker (Secretaris Promotie)
Toen ik het jaar begon, begon ik met een aantal beloftes. Ik kan zeggen dat ik al deze
beloftes heb waargemaakt. We hebben een sterkere promotiestrategie ontwikkeld die
zich meer inzet op social media en doelgroepbeleid. We doen meer met video en beeld.
De huisstijl is verbeter al moet men nog even op de website wachten. Bij het werven en
activeren ook gaan nadenken over diversiteit. We zijn gestart met na te denken over de
campagne en hebben al een proef kunnen doen tijdens het referendum. Daarnaast
hebben we in ons eigen pand ook een geslaagde introdag kunnen organiseren waarbij
we heel veel nieuwe leden hebben kunnen aantrekken. De capaciteit van het pand
werd tot het uiterste getest.
We hebben zelf een wachtrij die was opgelopen tot 15 nieuwe leden die we hebben
teleurstellen omdat ons programma niet was berekend op het succes. De enige belofte
die ik niet heb kunnen realiseren, is het doorontwikkelen van het createam. Onder de
actieve leden waren er te weinig leden die hier affiniteit mee hadden, buiten te
vereniging wilden maar weinig mensen meedenken met een politiek organisatie. Hier
verwijt ik mijzelf niet zoveel in. Wat dit betreft is mijn jaar op papier zeer geslaagd. In
de praktijk zijn er nog veel dingen waarvan ik vind dat het beter had kunnen gaan. De
communicatie over de voortgang van projecten ging soms stroef of was afwezig. De
dagelijkse klusjes zoals het opsturen van promotie artikelen schoot er nog wel eens bij
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in. Uiteindelijk is dit allemaal goed gekomen. Ook had ik het te druk om mijn gezicht
veel bij afdelingen te laten zien. Qua social media heb ik vooral ook veel lessen geleerd
dit jaar die het volgende bestuur kan inzetten.
Wat ik wel jammer vind is dat ik enkel heb gedaan wat ik heb beloofd en op de
referendum campagne na niet veel extra’s. Dit vind ik jammer. Maar er zijn nog een
paar maanden over. Zo komt het zomeroffensief er weer aan en hebben we dit jaar
samen met D66 ook weer een boot tijdens de gaypride.
We hebben dit jaar veel lol gehad en we hebben veel mooie dingen mogen neer zetten.
Tijd voor een eindspurt van dit jaar met veel mooie dingen en hopelijk veel gezellig
middagen in de zon.
Mark de Groot (Secretaris Organisatie)
Wat blijft het een eer om in het Landelijk Bestuur, de vereniging een jaar lang te mogen
dienen. Na een succesvol doch turbulent eerste half jaar en een pittig wintercongres
had ik duidelijk even tijd nodig om bij te komen voor het tweede half jaar.
Na zeker anderhalve week ziek en vermoeiend te geweest te zijn begon ik echter met
hernieuwde energie aan de organisatie van het zomercongres en de afronding van de
verhuizing naar de Haagse bluf. Daarnaast heb ik een uitgebreide evaluatie gehouden
over het wintercongres en heb ik een nieuwe enquête gehouden over het
communicatiesysteem tussen de afdelingen en het Landelijk Bestuur. Eén van de
dingen die ik gaandeweg als prioriteit had bestempeld was het uitgebreid evalueren en
deze evaluaties beschikbaar maken voor iedereen. Als gevolg hiervan zijn daar
inmiddels evaluaties te vinden van de twee kaderweekenden, het wintercongres en de
jaarplanning.
Na mijn eerste half jaar had ik me voorgenomen naast de organisatie van het
zomercongres meer tijd te besteden aan het ondersteunen en het bezoeken van de
afdelingen. Punten, waar ik wat mij betreft in geslaagd ben. Daarnaast ben ik tevreden
over ons experiment om te daten met afdelingen. Ik heb dit ervaren als een goede
manier om een afdelingsbestuur beter te leren kennen en zou volgende besturen dan
ook absoluut aanraden dit in het vervolg te herhalen.
Dat ik dit schrijf betekent dat het einde van het bestuursjaar alweer nabij is. Sinds we
als groep begonnen zijn aan dit avontuur hebben we samen uitdagingen overwonnen
door elkaar te versterken, te begrijpen en aan te vullen. We hebben gefeest met elkaar
alsof er geen zorgen waren en avonden gehad waarin gezelligheid werkelijk geen tijd
kende. Bedankt, bedankt voor alles. <3
Jasper van den Hof (Secretaris Scholing & Vorming)
In mijn reflectie tijdens het Wintercongres melde ik u dat er ‘nog genoeg ruimte voor
verbetering’ was en dat ik me wilde richten op de output van trainingen, masterclasses
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en het kaderweekend. Ik ben met al deze punten de afgelopen maanden bezig geweest.
In het bijzonder het kaderweekend in april beschouw ik, in de nieuwe opzet, als zeer
geslaagd. Verder heb ik - en dit kan geen verrassing zijn - veel van mijn uren gesleten
met het reageren op en verwerken van trainingsaanvragen. Ik heb hierbij ook specifiek
het contact met afdelingen gezocht tot het organiseren van afdelingskaderdagen, in de
hoop zo het scholingsaanbod van de vereniging te kunnen verhogen en te verbeteren.
Met trainers ben ik regelmatig in contact getreden tijdens de trainersdag en het
trainersweekend, bijeenkomsten die al lang niet meer georganiseerd waren. Tijdens
deze momenten was het zaak om de trainers bijeen te laten komen en te werken aan
vaardigheden en ik denk dat dit alle keren goed gelukt is. Hoewel mijn rol tijdens dit
soort momenten voornamelijk die is van aanjager en organisator en ik minder een
inhoudelijk bijdrage lever, ben ik tevreden over de energie en inzet die de trainers
tonen om echt wat te gaan maken van scholing binnen de JD en ik heb er alle
vertrouwen in dat er in september met een vernieuwd programma van start kan
worden gegaan.
Met al deze positiviteit merk ik echter wel een teleurstelling op, want bij mijn
verkiezing beloofde ik meer inzet op debat. Met het opzetten van een vernieuwde
retorica masterclass en debattoernooi hoopte ik nieuw leven te blazen in het
debatwezen van onze vereniging. Echter heb ik helaas moeten constateren dat hier
vooralsnog, behalve op afdelingsniveau, weinig enthousiasme voor is. Hoe dan ook ga
ik met veel energie de laatste periode van mijn bestuursperiode in, er is nog veel te
doen!
Arvid Plugge (Secretaris Internationaal)
Het zomercongres doet de indruk wekken dat het bestuur Walgenbach aan zijn einde is
gekomen, echter hebben wij nog een aantal maanden voor de boeg waarin nog
projecten moeten worden afgerond. Met drie internationale teams die elk aan
verscheidene projecten en studiereizen werken, een verhuizing en nieuw kantoor die
grotendeels onder mijn verantwoordelijkheid vallen, en de gebruikelijke taken als
Internationaal Secretaris en Algemeen Bestuurslid zorgden de afgelopen maanden
voor een ietwat stressvolle tweede helft van mijn bestuursperiode. Maar deze drukte
zorgt dat ik ook met een zekere voldoening kan terugkijken op de afgelopen periode.
Als Internationaal Secretaris in samenwerking met verschillende leden hebben wij ons
JD geluid weer laten horen bij onze koepelorganisaties en staat onze eigen Pauline
Kastermans aan het hoofd van het nieuwe IFLRY bestuur. Daarnaast wordt ook dit jaar
een internationaal seminar georganiseerd door team MENA, waar leden vanuit 10
verschillende landen samenkomen in Den Haag. Dit is een van de vele voorbeelden van
de harde inzet van teamleden die dit mogelijk maken. Maar ondanks alle successen
moet er ook kritisch worden gekeken naar afgelopen jaar. Het was mijn doel vaker bij
afdelingen aanwezig te zijn, echter als je alle vergaderingen, normale werkzaamheden
en studie van een standaard week aftrekt blijven er weinig vrije avonden over.
33

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 74 te Alkmaar
Daarnaast heeft de verhuizing en de inrichting van het nieuwe kantoor van de Jonge
Democraten toegevoegd aan de werkdruk van veel van de bestuursleden. Naar mijn
inziens is de taak van verhuizing en gebruiksklaar maken van het kantoor onderschat
en heeft het allemaal langer geduurd dan noodzakelijk was. Ondanks de strubbelingen
die bij de verhuizing zaten mag het resultaat er wezen, het nieuwe bestuur zal een
functionerend en gebruiksklare kantoor in gebruik kunnen nemen waar nog meer dan
genoeg ruimte is voor een eigen toevoeging.
Met de laatste maanden in zicht is er nog geen tijd om op de lauweren te rusten. Nu het
studiejaar voor mij ten einde is gekomen kan ik mij volledig op je JD richten voor een
laatste eindspurt. Ik zal blijven werken om het nieuwe kantoor zo gebruiksvriendelijk
als mogelijk te maken en de laatste internationale projecten af te ronden.
10. Terugkoppeling Organimo’s
Via deze weg wil het Landelijk Bestuur terugkoppelen wat de afgelopen maanden met
deze voorstellen gedaan is.
Aangenomen organisatorische moties ALV73:
Organimo: Notuleleneeren
ALV73

Notuleleneeren

ORG 03
Indieners:

Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk, Gust van der Meeren, Corwin
van Schendel, Bas Redert, Ingrid Weerts, Daan Donkers, Jasper
Stoorvogel, Ayla Schneiders

Woordvoerder: Corwin van Schendel
Constaterende
dat

- Op dit moment notulen erg lastig in te zien zijn;
- Door de hoge drempel weinig mensen de notulen opvragen

Overwegende
dat

- Correcte notulen handig zijn ter naslagwerk bij bijvoorbeeld
toekomstige vergelijkbare discussies
- Fouten beter verbeterd kunnen worden als meer mensen de
notulen lezen

Spreekt uit dat

Het LB zorg draagt voor dat de notulen van een specifieke ALV
voortaan worden gemaild naar iedereen die bij inschrijving voor die
ALV heeft aangegeven de notulen te willen ontvangen.

Toelichting:

Steeds blijkt dat de huidige drempel om notulen in te zien te hoog is
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en bijna niemand ze leest en dus kan controleren. Door aanwezigen
de kans te bieden laagdrempeliger de notulen van de ALV waar zij
aanwezig waren te zien, verlaag je de inzagedrempel en voorkom je
tegelijkertijd dat externen of iedereen zomaar de notulen kan
inzien of dat alle aanwezigen gespamd worden.
Deze organimo roept op tot het creëren van een mogelijkheid om vooraf aan het
congres aan te geven dat je wenst de notulen opgestuurd te krijgen wanneer deze
beschikbaar zijn. Bij de inschrijving voor dit congres vindt je de optie om waarin je kunt
aangeven dat je de notulen wilt dan wel niet wilt krijgen. Zodra de notulen uitgewerkt
zijn zal deze doorgestuurd worden naar de personen die dat hebben aangegeven.
11. Media-overzicht
• “Tegenbegroting D66 getuigt van weinig ambitie”, Joop.nl, 22 september 2015
Artikel waarin we uiteenzetten waarom de tegenbegroting van D66 best wat
ambitieuzer kon.
•

“Breng ProRail onder bij Rijkswaterstaat”, NRC, 6 oktober 2015
Ingezonden brief als directe reactie op de problemen bij ProRail. Hierin
beargumenteerden we waarom ProRail beter bij Rijkswaterstaat ondergebracht kon
worden.

•

“Legaliseer nierhandel”, Volkskrant.nl, 8 oktober 2015
Een groot artikel (+- 800 woorden) waarin we de legalisering van nierhandel
bepleitten.

•

Interview en debat over legalisering nierhandel, Radio 1 (Dit is de Dag), 8
oktober 2015

•

“Enige echte oplossing voor XTC-probleem is legalisering”,, TPO, 14 oktober
2015
In aanloop naar Amsterdam Dance Event, waar het jaar ervoor nog 3 drugsdoden
vielen, plaatsten we een stuk op TPO waarin we ons drugsstandpunt toelichtten.

•

Artikel over waarom hervatting gesprekken tussen EU en Erdogan moet worden
aangemoedigd, NRC, 24 oktober 2015

•

“Hermans’ look-a-likes domineren de Eerste Kamer”, Volkskrant.nl, 6 november
2015
Groot artikel waarin we schreven dat Loek Hermans, destijds opgestapt wegens
falende nevenactiviteiten, slechts een symptoom is van een dieperliggend probleem
dat we de Eerste Kamer noemen.
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•

“Kamer hoort jongeren niet over pensioenen”, Financieel Dagblad, 3 december
2015
Reactie op een hoorzitting van de Tweede Kamer, waar nauwelijks jongeren gehoord
werden.

•

Debat over de eventuele aanpassing van studenten-OV, NPO Radio 1 (Dit is de
dag), 17 december 2015
Radiodebat over een rapport dat bepleitte voor een verandering van het
studentenreisproduct.

•

“Solidariteit”, Financieel Dagblad, 5 januari 2016
Een reactie op een eerder gepubliceerde column waarin werd betoogd dat solidariteit
en collectiviteit ver te zoeken zijn in het geïndividualiseerde Nederland. Wij schreven
dat die waarden nog altijd goed geborgd zijn.

•

Interview Elene over minirokjesactie, Amsterdam FM, 9 januari 2015

•

Interview Elene over minirokjesactie, Radio 2 (Wout2day), 11 januari 2015

•

Interview Elene over Els Borstbeeld, RTV Utrecht, 15 januari 2015
Radio- en televisie-interview rond de uitreiking van het beeld ter ere van Els Borst.

•

"Hoog tijd voor een minirokkendemonstratie", Volkskrant, 15 januari 2015
Opinie-artikel van de aan de demonstratie deelnemende PJO's (DWARS, JS, JD en
ROOD).

•

Interview Bart over seksueel geweld, Trouw, 16 januari 2015
Artikel waarin onder andere Secretaris Politiek Bart werd geïnterviewd over seksueel
geweld en onze actie hieromtrent.

•

Interview Bart over minirokjesactie, Radio 2 (Sander en Yora, Yora en Sander),
16 januari 2015
Telefonisch interview over de succesvolle minirokjesactie.

•

Verslag in NOS Zes- en Achtuurjournaal van minirokjesactie, NPO 1, 16 januari
2015
Uitgebreid verslag van de minirokjesactie, met een glansrol voor bestuurslid Jasper in
zijn roze rokje. Verder kwam ons spandoek, met daarop ons logo prominent in beeld
(het Journaal trekt zo’n 2 miljoen kijkers)

•

“Protest tegen seksueel geweld: ‘Hi-ha, handen thuis!’, NOS.nl, 16 januari 2015
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Tekstueel verslag van de minirokjesactie, inclusief citaat van Elene.
•

“Holländer im Minirock: Demo gegen sexuelle Übergriffe”, ZDF, 18 januari 2015

•

Verslag van de minirokjesactie. Interviews met bestuursleden Elene en Jasper.

•

Verder aandacht voor de minirokjesactie (zonder interview met JD’ers, maar
vaak wel vermelding van de JD of logo in beeld) op oa. NU.nl, Vice.com,
LifeNews (Russische televisie), Sobytiya (Oekraïense televisie), AD, Parool,
Volkskrant en De Telegraaf.

•

“Geen halfbakken bombardementen in Syrië”, Volkskrant, 27 januari 2016.
Stuk over enthousiasme dat bij sommige politici heerste om lukraak IS-doelen in Syrië
te gaan bombarderen. In een tamelijk lang stuk zetten wij uiteen dat het verstandiger
is om eerst een langetermijnplan te ontwikkelen.

•

Interview
over
ADR,
FunX,
11
februari
2016.
Radio-interview met Elene over het plan voor een actief donorregistratiesysteem.

•

Debat over meer of minder lageropgeleiden in de Tweede Kamer, WNL op
Zaterdag
(NPO
Radio
1),
21
februari
2016.
Portefeuillehouder Democratie en Openbaar Bestuur Arnout Maat in debat met een
hoogleraar over de vraag of er meer laagopgeleiden in de Kamer moeten om te zorgen
voor een betere representatieve democratie.

•

“Vluchtelingen zijn geen onderhandelingsmateriaal”, Joop.nl, 18 maart 2016.
Opinie-artikel waarin betoogd wordt dat de EU zich niet moet blindstaren op Turkije
maar vooral met eigen initiatief de vluchtelingenproblematiek moet aanpakken.

•

“Ontzeg zorgverzekeraars volledige toegang tot onze zorgdossiers”, NRC, 19
maart 2016.
Reactie op minister Schippers die het prima vindt dat zorgverzekeraars toegang
hebben tot de patientendossiers, zolang zij de patiënten achteraf maar op de hoogte
stellen. Wij bepleitten dat patiënten erop moeten kunnen vertrouwen dat er veilig
wordt omgegaan met hun medische gegevens.

•

“Collectieve pensioenpot is bron van alle ellende”, Trouw, 29 maart 2016.
Groot artikel waarin we ageren tegen de manipulatie van de rekenrente en wijzen op
de echte problemen in het pensioenstelsel.

•

De voicemail van Rutte, NPO Radio 1, 30 maart 2016
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Elene mocht op Radio 1 de voicemail van Mark Rutte inspreken. Zij riep hem op om nu
eindelijk eens door te pakken en het pensioenstelsel te hervormen.
•

Debat met ROOD over associatieverdrag met Oekraïne, NPO Radio 1 (WNL), 6
april 2016.
Op de ochtend van het referendum ging Elene met de voorzitter van de SP-jongeren in
debat over het associatieverdrag.

•

Aandacht voor het Krim-filmpje van onder andere De Telegraaf, GeenStijl en
een aantal Oekraïnse en Russische media.

•

“Pechtold wil D66 blijven leiden”, de Volkskrant, 16 april 2016.
Verslag van het D66-congres met uitgebreid aandacht voor de toespraak van Elene.

•

“D66 is wat bleekjes de laatste tijd”, NRC en NRC.next, 18 april 2016.
Dit artikel opende met de kern van de speech die Elene hield op het D66-congres. Die
toespraak vertolkte volgens de krant een door de D6622-leden breed gedragen
sentiment.

•

“Het nieuwe ‘gezicht’ van D66”, Twente@ctueel - Het Twentse nieuws heet van
de naald, 17 april 2016
Artikel waarin Elene naar voren wordt geschoven als de gedoodverfde opvolger van
Pechtold.

•

“Basisinkomen
beter
dan
bijstand”,
Trouw,
21
april
2016.
Opinie-artikel waarin we reageren op de stelling dat het basisinkomen helemaal niet
zoveel verschilt van bijstand. Wij beweren anders en vragen hierin tevens aandacht
voor Moedig Voorwaarts.

•

Debat over effecten van het sociaal leenstelsel, NPO Radio 1 (Dit is de Dag), 22
april 2016.
Radiodebat tussen Elene en de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Die
laatste organisatie beweert dat het leenstelsel schuldig is aan een teruglopende
instroom, vooral van jongeren uit lagere sociaal-economische groepen. Wij beweerden
dat er nog geen conclusies kunnen worden getrokken over de gevolgen van het sociaal
leenstelsel en dat de terugloop ook te maken kan hebben met de slechte doorstroming
en voorlichting.

•

Interview over actie ‘je slikt toch niet alles’, FunX, 5 mei 2016
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•

Gesprek over de populariteit van politieke partijen en de rol van politieke
jongerenorganisaties, BNR, 6 mei 2016.
Samen met JOVD en Jonge Socialisten.

•

‘’Stemmen in een keuze’’ Metro, 12 mei 2016.
Beantwoording stelling ‘Mensen die niet gaan stemmen zijn sukkels’

•

‘’Trouw zijn aan één partner zie ik als opgelegde norm, niet als vrije keuze.’’
Interview over polygamie met Elene. http://www.nieuwwij.nl/interview/trouw-aanpartner-zie-als-opgelegde-norm-als-vrije-keuze/

•

“Veel post in fiscale ideeënbus”, NRC, 29 mei 2016.
Artikel over de ideeën voor een nieuw fiscaal stelsel die bij staatssecretaris Wiebes zijn
ingediend. Ook aandacht voor ons plan (Moedig Voorwaarts).

•

“Als je wilt herverdelen, moet je dat niet doen via het pensioenssysteem”,
Trouw, 31 mei 2016.
Groot opinie-artikel in Trouw over de suggestie van de SER om geld te herverdelen via
een nieuw pensioenstelsel.

•

“Delen van langlevenrisico in pensioenstelsel is helemaal niet gecompliceerd”,
FD, 1 juni 2016.
Opinie-artikel waarin wordt gereageerd op de kritiek van hoogleraar Raymond Gradus
op het pensioenplan van D66.

•

“Onvrijheid schaadt vertrouwen in pensioenstelsel”, de Volkskrant, 3 juni 2016.
Opinie-artikel waarin we reageren op de kritiek op het plan van Van Weyenberg (in
feite ons plan). Vooral de keuzevrijheid werd eerder in de Volkskrant bekritiseerd.

•

“Stop eens met die rekenrente en stap over op individuele pensioenpotten”,
NRC, 4 juni 2016.
Opinie-artikel waarin we wederom reageren op kritiek op het D66/JD-plan.
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Vragen aan het bestuur
Indieners: Thomas Wielders, Dennis van Driel, Bas Pasterkamp, Lou Maessen, Thom
Zeguers, David Meerkamp
Vorig jaar besloot het LB om de deadline voor het indienen van congresvoorstellen
voor het Wintercongres als gevolg van een gebrek aan congresvoorstellen te
verlengen, waardoor de locatie van het Wintercongres pas op het Septembercongres
bekend werd gemaakt. Het huidige LB heeft besloten om dat dit jaar opnieuw te doen.
1.

Hoe is het LB tot de beslissing gekomen om de locatie van het Wintercongres
pas op het Septembercongres bekend te maken en daardoor af te wijken van het
gebruik om dat op het Zomercongres te doen?

Het Landelijk Bestuur heeft zich in eerste instantie niet gerealiseerd dat de bekendmaking van
het wintercongres tweemaal eerder op het zomercongres is gedaan en dat dit daardoor als
traditie gezien kan worden. Daarnaast heeft zij de procedure van het vorige congres als
prettig ervaren, daarom heeft het Landelijk Bestuur besloten deze te handhaven. Hiervoor
zijn twee afwegingen van belang:
Allereerst vindt het Landelijk Bestuur het van meerwaarde dat het aankomende Landelijk
Bestuur mee kan beslissen over de locatie van het congres.
Verder heeft het LB de verwachting dat het verlengen van de deadline het aantal bids kan
verhogen. Het Landelijk Bestuur verwacht dat personen en afdelingen in de zomer meer tijd
hebben om een bid te schrijven.
2.

Heeft het LB in die beslissing de overweging meegenomen dat het in kosten kan
schelen als aan hotels en congrescentra eerder een bevestiging kan worden
gegeven dat het congres daar daadwerkelijk gehouden wordt?
a. Zo ja, hoe is bovengenoemde beslissing dan te rechtvaardigen?
b. Zo nee, waarom heeft dat geen rol gespeeld?

Het Landelijk Bestuur is van mening dat het tijdig vastleggen van een locaties voornamelijk
relevant is voor de beschikbaarheid van de locatie. De Jonge Democraten onderhandelen
altijd met locaties voor een goede prijs, in onze ervaring heeft het tijdstip van deze
onderhandelingen nooit een rol gespeeld in de uiteindelijke prijs.
3.

Is het LB van mening dat een dergelijke beslissing niet eerst aan de ALV
voorgelegd moet worden?
a. Zo nee, waarom niet?

Ja, het bestuur vindt dat dit een kleine wijziging betreft die niet eerst aan de ALV voorgelegd
hoeft te worden.
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4.

Is het LB van mening dat deze afwijking van het gebruik duidelijk genoeg is
gecommuniceerd aan de leden en de afdelingsbesturen?

De communicatie van deze afwijking had beter gecommuniceerd kunnen worden. Op 8 april
is er een mail naar alle afdelingsbesturen uitgegaan waarin alle deadline’s zijn
gecommuniceerd omtrent de organisatie van het zomercongres. Toen een schrijvend team
hier vervolgens op 21 april per mail een vraag over stelde, is er besloten vast te houden aan de
eerder gecommuniceerde deadline om verwarring te voorkomen.
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Jaarrekening
Begroting

1

2014

Realisatie
2014

Begroting
2015

Definitieve
realisatie 2015

Begroting
2016

Realisatie
2016 d.d. 1-6

Huisvesting-, kantoor- en administratiekosten

€ 54.950

€ 62.272

€ 61.250

€ 64.822

€ 90.200

€ 37.159

Doorbelaste kosten D66

€ 36.000

1a

Huisvesting

€ 23.500

€ 23.000

€ 23.000

€ 27.200

€ 14.460

1b

Administratie- en Personeelskosten

€ 19.500

€ 19.000

€ 20.103

€ 23.000

€ 6.025

2

Portokosten

€ 2.000

€ 1.758

€ 1.500

€ 823

€ 1.750

€ 168

3

Abonnementen en documentatie

€ 2.500

€ 2.650

€ 2.500

€ 3.236

€0

€ 2.751

4

Accountantskosten

€ 6.000

€ 4.602

€ 7.000

€ 8.776

€ 6.000

5

Bankkosten

€ 1.750

€ 3.249

€ 1.750

€ 1.592

€ 1.750

€ 638

6

ICT

13000

3803,68

6a

Hackatons

€ 2.250

€ 3.284

€ 3.000

3373,23

6b

Website landelijk

€ 1.000

€ 162

€ 1.750

1696,12

6c

Overig ICT

€ 2.000

€ 1.947

€ 500

420

7

Drukwerk

€ 500

€ 669

€ 500

488,77

8

Verzekeringspremie

€ 450

€ 637

€ 500

576,45

9

Overige Kantoorkosten

€ 500

€ 315

€ 250

€ 737

€ 17.500

€ 9.314

Bestuurskosten

€ 15.750

€ 19.240

€ 19.000

€ 20.547

€ 18.250

€ 5.511

10

Reiskosten Landelijk Bestuur

€ 5.000

€ 8.647

€ 8.000

€ 10.838

€ 8.000

€ 532

11

Reiskosten afdelingen & landelijk kader

€ 5.500

€ 6.221

€ 6.000

€ 6.371

€ 6.000

€ 3.544

12

(Onkostenvergoeding) Bestuurstelefoon

€ 3.000

€ 2.061

€ 3.000

€ 2.050

€ 3.000

€ 999

13

Huur vergaderruimte LB

€ 250

€ 140

€ 250

€ 162

€ 250

€ 312

42

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 74 te Alkmaar

14

Bedankjes LB, D66, landelijk kader & afdelingen

€ 1.000

€ 1.166

€ 1.000

€ 1.125

€ 1.000

€ 124

15

Jaarlijkse reünistenbijeenkomst

€ 1.000

€ 1.005

€ 750

€0

€0

€0

Internationaal

€ 19.000

€ 27.231

€ 19.000

€ 32.503

€ 19.000

€ 2.316

16

Lidmaatschap LYMEC & IFLRY

€ 3.000

€ 2.969

€ 3.000

€ 2.995

€ 3.000

€ 556

17

Congressen LYMEC & IFLRY

€ 4.521

€ 4.500

€ 4.593

€ 4.500

€ 889

18

Excursie Europarlement

€ 4.000

€ 5.098

€ 4.000

€ 4.453

€ 4.000

19

Projecten Internationaal

€ 9.500

€ 12.418

€ 5.500

€ 3.391

€ 7.500

€ 871

€ 93.400

€ 42.856

Euro-Arab Seminar
20

21

€ 17.070

Internationale Summer School

€ 2.500

€ 2.226

€ 2.000

Landelijke bijeenkomsten

€ 77.750

€ 94.497

€ 80.750

€ 81.603

Congressen

0

21a

Wintercongres

€ 24.000

€ 31.030

€ 24.000

€ 23.746

€ 24.000

€ 24.731

21b

Zomercongres

€ 24.000

€ 28.854

€ 24.000

€ 23.351

€ 26.000

€ 8.580

21c

Septembercongres

€ 3.000

€ 6.860

€ 3.500

€ 5.299

€ 5.000

€0

Extra ALV
22

Introductie nieuwe leden

23

Politiek Inhoudelijk

€ 1.774
€ 14.000

€ 12.342

€ 10.000

€ 8.590

€ 6.750

€ 515

€ 6.000

€ 4.454

23a

Politiek Inhoudelijk Weekend

€ 6.000

€ 5.613

€ 6.000

€ 5.023

23b

Oudtro Weekend

€ 2.500

€ 2.431

€ 2.500

0

23c

Symposia

€ 4.000

€ 5.448

€ 3.500

1769,34

23d

Politieke Masterclass

24

Drankomzet landelijke bijeenkomsten

25

Overige kosten landelijke bijeenkomsten

€ 750

€ 2.000

€ 1.918

€ 5.000

€ 10.792

€ 15.000

2360,68

€ 1.500

€ 1.258

€ 10.650

€ 2.215
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Scholing en Vorming

€ 24.500

€ 20.186

€ 22.250

€ 18.302

€ 19.000

€ 4.801

26

Kaderbijeenkomsten

€ 16.000

€ 13.592

€ 14.000

€ 13.539

€ 14.000

€ 2.766

27

Bestuurstrainingen Landelijk

€ 4.000

€ 3.637

€ 4.000

€ 3.175

€ 4.000

€ 2.035

28

Trainingsbijeenkomsten

€ 1.500

€ 1.587

€ 1.000

0

29

S&V Evenementen

29a

Debattoernooi

29b

PJO Parlement

€ 750

29c

Masterclass S&V

€ 750

30

Overige kosten S&V

€ 2.500

€ 1.046

31

Ledenblad DEMO

€ 21.000

€ 9.382

€ 2.000

€ 1.910

€ 1.250

€ 21.250

€ 22.581

€ 6.345
0

Promotie

€ 18.500

€ 18.878

€ 15.250

€ 14.419

€ 14.000

€ 2.361

32

Promotiemateriaal

€ 7.000

€ 7.259

€ 8.000

€ 9.650

€ 10.000

€0

33

Kleding

€ 1.500

€ 637

€ 1.250

34

Zomeroffensief

€ 4.000

€ 3.406

€ 2.500

1036,1

35

Acties

€ 1.000

€ 437

€ 1.000

2458,65

36

Campagne verkiezingen

€ 4.000

€ 7.140

€ 1.500

€ 1.274

€0

€ 1.389

37

Overige kosten Promotie

€ 4.000

971,61

€ 1.000

Politiek Inhoudelijke Commissies

€ 3.000

€ 1.262

€ 2.500

Werkgroepen en Portefeuillehouders

€ 3.000

€ 1.262

€ 2.500

Afdelingen

€ 40.250

€ 34.785

€ 39.000

€ 36.973

€ 43.500

€ 19.632

39

Standaardafdracht afdelingen

€ 26.000

€ 27.325

€ 28.500

€ 28.303

€ 30.000

€ 18.000

40

Projectsubsidies

€ 8.670

13500

1631,94

38
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40a

Twinnings

€ 6.000

€ 3.296

€ 5.500

40b

Bestuurstrainingen

€ 4.500

€ 3.193

€ 4.000

40c

Bestuursinitiatief

€ 1.500

€ 608

€ 1.000

40d

Nieuwe ledendagen

€ 2.250

€ 363

Lustrum

€ 22.000

€ 18.686

Totaal uitgaven

€
296.700

€ 306.419

€ 280.250

€ 291.750

€ 297.350

Opbrengsten uit bedrijfsvoering

€ 38.500

€ 63.013

€ 38.000

€ 60.290

€ 44.000

€ 12.754

Bijdragen Congressen

€ 20.000
€ 7.905

41

42
42a

Bijdragen Wintercongres

€ 11.042

€ 9.000

€ 6.941

€ 7.000

42b

Bijdragen Zomercongres

€ 11.805

€ 9.000

€ 6.889

€ 7.000

42c

Bijdragen Septembercongres

€ 4.500

€ 2.000

€ 702

€ 1.500

€ 3.862

€ 1.750

€ 1.782

€ 1.750

€0

€ 2.219

€ 2.250

€ 1.258

€ 2.250

€ 2.297

€ 1.500

0

€ 1.000

1551

€ 500

0

43

Bijdragen Introductie

€ 4.000

44

Bijdragen PI-Weekend

45

Bijdragen Oudtro-Weekend

46

Bijdragen Symposia

47

Bijdragen Masterclasses

48

Bijdragen S&V

€ 500

€ 2.371

€ 500

0

49

Bijdragen Excursie Europarlement

€ 4.000

€ 5.165

€ 4.000

€ 5.934

50

Bijdragen Internationale Reizen

51

Bijdragen Lustrum

€ 1.000

€ 4.000

€ 4.681

€ 9.235

2090

€ 4.965

0

Bijdragen Euro-arab seminar
52

Bijdragen overige landelijke bijeenkomsten

53

Muntverkoop

54

Advertentie-opbrengsten DEMO

€ 4.000

15997,2
€ 4.500

€0

€ 1.915

€ 350

€ 1.926

3500

€ 5.000

€ 13.739

€ 16.000

€ 500

€0

€0
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55

Omzet webshop

€ 500

€ 905

€ 1.000

€ 1.482

€ 1.000

Subsidies en contributies

€
240.200

€ 250.204

€ 245.500

€ 283.095

€ 252.000

€ 187.915

56

Contributie

€ 49.000

€ 53.249

€ 52.000

€ 73.242

€ 55.000

€ 33.177

57

Subsidie lopend boekjaar

€ 175.000

€ 169.045

€ 177.000

€ 185.459

€ 185.000

€ 152.648

58

Verrekening subsidie vorig boekjaar

59

Bijdrage D66 aan exploitatie

€ 13.000

€ 13.350

€ 13.000

€ 13.540

€ 8.500

€ 2.090

60

Schenkingen en giften incl VJD

€ 3.200

€ 3.151

€ 3.500

€ 125

€ 3.500

Financiële baten en lasten

€ 3.000

€ 3.341

€ 3.250

€ 2.173

€ 3.250

61

Rente bank

€ 3.000

€ 3.341

€ 3.250

€ 1.581

€ 3.250

62

Rente opbrengsten en kosten (RC D66)

€ 11.410

10728

591,74

Totaal inkomsten

€
281.700

€ 316.558

€ 286.750

€ 345.557

€ 299.250

€ 200.669

Inkomsten - uitgaven exclusief ontrekkingen

€ -15.000

€ 10.139

€ 6.500

€ 53.808

€ 1.900

€ 200.669

€ 18.000

€ 13.000

Ontrekkingen reserves
63

Verkiezingsfonds

64

Lustrumfonds

65

Weerstandsvermogen

66

Algemene reserve

4600

Donaties reserves
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67

Verkiezingsfonds

68

€ 5.000

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

Lustrumfonds

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

69

Weerstandsvermogen

€0

70

Algemene reserve

€0
0

Balans

per 31-122014

71

Vorderingen D66

€ 15.187

16162

0

72

Vorderingen Min. BZK

€ 33.819

37092

0

73

Overige vorderingen en overlopende activa

€ 24.104

28860

0

74

Liquide middelen

€ 218.447

€ 286.046

€ 280.669

€ 292.546

Totaal activa

€ 291.557

€ 286.046

€ 362.783

€ 292.546

per 31-12-2015

0

0
75

Algemene reserve

€ 199.546

€ 199.546

€ 249.805

76

Weerstandsvermogen

€ 60.000

€ 60.000

€ 60.000

€ 60.000

77

Verkiezingsfonds

€ 15.000

€ 17.500

€ 17.500

€ 20.000

78

Lustrumfonds

€ 5.000

€ 9.000

€ 9.000

€ 13.000

79

Crediteuren

€ 4.590

14421

14421

0

80

Overige schulden en overlopende passiva

€ 7.420

12057

12057

0

Totaal passiva

€ 291.556

€ 286.046

€ 362.783

€ 93.000

Brandt-norm

€ 286.276

€ 274.781
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Toelichting op de jaarekening.
Financieel staat onze vereniging er zeer goed voor, waardoor het mogelijk was om veel
leuke en leerzame dingen voor onze leden te organiseren. Het ledenaantal is verder
gegroeid tot ruim 5400 leden en de inkomsten zijn hierdoor verder gestegen. Ook zijn
er relatief weinig onverwachte kosten geweest waardoor we uiteindelijk een groot
positief resultaat hebben geboekt. Hierdoor halen wij ruimschoots de Brandt-norm. Dit
betekent dat wij voldoende reserves hebben om onze activiteiten rustig af te bouwen
bij het dalen van de inkomsten door tegenvallende verkiezingen of krimpende
ledenaantallen. De financiële continuïteit van de vereniging is dus gewaarborgd. De
verwachtingen voor dit jaar en volgend jaar moeten wel realistisch blijven. Het
ledenaantal is aan het afnemen en de inkomsten voor volgend jaar zijn lastig te
schatten omdat de subsidie sterk samenhangt met het verkiezingsresultaat van D66.
Administratief zijn er wat verbeterpunten aan te brengen in de huidige processen. De
snelheid van betalen moet verder omhoog en de administratie moet op een aantal
punten meer gestructureerd worden. Hier is reeds verbetering in aangebracht ten
opzichte van een half jaar geleden. Deze stijgende lijn zal verder worden voortgezet
zodat het volgende landelijk bestuur met een overzichtelijke administratie met een
overzichtelijke administratie en soepele processen kan aantreden.

Uitleg van individuele posten

Dit is een selectie van posten die afwijken van de begroting of anderzijds extra toelichting
behoeven
Post 4: accountantskosten
De accountantskosten zijn hoger uitgevallen dan verwacht omdat de accountant zijn
kosten heeft verhoogd. Daarom zal worden onderzocht of overstappen naar een
andere accountant tot de mogelijkheden behoort.
Post 9 – overige kantoorkosten
Deze post is vooral hoger vanwege de eerste voorbereidingen voor ons eigen pand.
Post 10 – reiskosten LB
Deze kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot, dit heeft vooral te maken met het
aantal bestuursleden dat geen gebruik kon maken van studenten-ov. Daarnaast kon
voor sommige bestuursleden geen jaarabonnement worden afgesloten, er is echter wel
gezocht naar het meest voordelige korter lopende abonnement.
Post 19 – projecten internationaal
In deze post zit vooral de barcelona reis, deze post is lager uitgevallen omdat het
belangrijkste project van internationaal zo groot is geworden dat het zn eigen post
verdiende
Post 20a – Euro Arab Seminar
Dit seminar werd georganiseerd in de zomer in samenwerking met verschillende
zusterorganisaties uit de MENA-regio. De bijdrage van de JD hierin is relatief klein
omdat wij subsidie hebben ontvangen van Erasmus+ en IDI (zie post 50 b).
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Post 21c – Septembercongres
Deze post is hoger uitgevallen dan begroot, het begrote bedrag was echter te laag
ingeschat. De kosten zijn lager dan het jaar ervoor, maar het begrote bedrag is
onrealistisch voor een stad als Utrecht.
Post 21d - Extra alv
De extra ALV in november was niet opgenomen in de begroting, op verzoek van de
kasco is deze wel opgenomen als aparte post in deze jaarrekening.
Post 22 – Introductie nieuwe leden
Deze post is lager uitgevallen omdat we tegenwoordig een weekend en een dag per
jaar organiseren.
Post 24 – drankomzet landelijke bijeenkomsten
Er is flink gedronken dus we hebben meer drank ingekocht dan verwacht, de
muntverkoop dekte deze kosten volledig.
Post 31- DEMO
De DEMO heeft iets meer gekost dan verwacht, dit komt grotendeels door het
gestegen ledenaantal waardoor de drukkosten en bezorgkosten hoger zijn uitgevallen.
Post 32 – Promotiemateriaal
Het onderscheid tussen projectsubsidie en promotiemateriaal is harder getrokken en
er is nieuwe kleding ingekocht omdat de kleur is veranderd van wit naar groen.
overigen altijd uitleggen – barcelona reis
Post 35 – Acties
Deze post is hoger uitgevallen door MDMJA-winkel het Els Borst-beeld dat is
aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid.
Post 40 - Projectsubsidies
Afdelingen hebben minder projectsubsidies aangevraagd dan verwacht.
Post 42 – Bijdragen Congressen
Deze posten zijn lager uitgevallen, omdat vroeger de muntverkoop niet apart van de
congressen werd gerekend. Tegenwoordig doen we dit wel en daardoor lijken de
inkomsten lager maar dat is feitelijk niet het geval.
Post 44 – PI Weekend
Omdat dit weekend goedkoop uitviel hebben we de bijdrage voor deelnemers naar
beneden bijgesteld. De inkomsten zijn dus lager omdat we minder geld nodig hadden.
Post 50b – Euro-Arab Seminar
Deze bijdrage bestaat uit subsidie vanuit Erasmus+ en een bijdrage vanuit IDI, het
internationale bureau gelieerd aan D66.
Post 56 - Contributie
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De contributie is aanzienlijk hoger uitgevallen, één van de redenen is dat door een fout
in de ledenadministratie in 2014 een aantal JD-leden als D66-lid in het systeem
stonden en wij daardoor te weinig contributie hebben ontvangen. Daarnaast zijn er
meer mensen lid geworden van de JD, een groot deel daarvan is geen combilid maar
alleen lid van ons. Hier krijgen we meer inkomsten uit dan uit combileden.
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HR-Wijziging
HR
Indieners:
Woordvoerder:
Betreft:
Schrap:

Vervang door:

Toelichting:

Eén voor twaalf
[landelijk bestuur] Elene Walgenbach, Edwin Kaptein
Edwin kaptein
Bijlage F, artikel 4, sectie b
Deadlines staan op 00:01 uur van de dag van de deadline, tenzij
anders vermeld. Het Landelijk Bestuur kan indieningstermijnen
later in de tijd plaatsen.
Deadlines staan op 23:59 uur van de dag van de deadline, tenzij
anders vermeld. Het Landelijk Bestuur kan indieningstermijnen
later in de tijd plaatsen.
Momenteel bestaat er rond elke congres verwarring omtrent de
deadline en is er uitvoerig toelichting nodig elke keer als er een
deadline gecommuniceerd moet worden. Dit is niet logisch; met
deze wijziging krijgt men een veel vanzelfsprekendere deadline. De
indieners zijn er van bewust dat de feitelijke deadline hiermee een
dag later ligt.
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Resoluties
Resolutie 01: Democratie & Openbaar Bestuur
Resolutie 01

Democratie & Openbaar Bestuur

Indieners:
[Werkgroep D&OB]
Woordvoerder: Arnout Maat
Schrap:
Vervang door :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Hoofdstuk 2: Democratie & Openbaar Bestuur
De Jonge Democraten hechten bij de inrichting van het politieke
systeem aan drie kernwaarden: meer democratie, een duidelijke
machtenspreiding en een gelijk speelveld voor iedereen. Om een
eerlijke en stabiele democratie te bewerkstelligen, is het belangrijk
dat mensen meer worden betrokken bij de politieke besluitvorming.
De Nederlandse burger is immers mondiger en beter geschoold dan
ooit. Daarnaast zorgt een duidelijkere machtenspreiding voor een
betere controle van de macht en maakt de inrichting ervan duidelijker
voor burgers en politici. Tot slot is een gelijk speelveld essentieel om
iedereen een gelijke kans te geven om de vruchten van het
democratische spel te laten plukken.
2.1. Gekozen bestuurders
De Jonge Democraten zijn voorstander van een direct gekozen
burgemeester, Commissaris van de Koningin en minister-president.
De vorming van het bestuur wordt daarmee geen speelbal meer van
de grote partijen, maar een uitvloeisel van de democratische keuze
van de burger. Daarnaast zorgt het kiezen van de hoofdbestuurders
tot een duidelijkere scheiding tussen het dagelijks bestuur
(uitvoerende macht) en de volksvertegenwoordiging (wetgevende
macht). Om de democratische legitimiteit van de gekozen
bestuurders zo groot mogelijk te maken, dienen zij met met 50
procent + 1 van de stemmen te worden gekozen. Daardoor zal in
sommige gevallen een tweede ronde noodzakelijk zijn.
Om te voorkomen dat de burger wordt overspoeld met extra
stemmomenten, en om een werkbare verhouding tussen regering en
parlement te bewerkstelligen, zal de eerste ronde van de
bestuurdersverkiezing samenvallen met het kiezen van de
volksvertegenwoordiging. Dit heeft bovendien als voordeel dat na de
eerste ronde het parlement bekend is, en daarmee rekening kan
worden gehouden in tweede ronde.
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De gekozen bestuurder moet in staat worden gesteld zijn eigen ploeg
van collega’s om zich heen te verzamelen. Echter dient het
zwaartepunt van de macht te liggen bij de diverse leden van de
volksvertegenwoordiging, als controleurs van de macht. Daarom zal
de regering nooit het parlement wettelijk kunnen overrulen, of zelfs
maar een vetorecht op wetgeving kunnen hanteren. Ook moet het
parlement te allen tijde (en bij meerderheid) ministers kunnen
wegsturen.
Om het dualisme op regionale en lokale schaal beter vorm te geven,
dient het voorzitterschap van de Provinciale Staten en de
gemeenteraad niet langer in handen te zijn van de gekozen
hoofdbestuurder, maar van een partijloos persoon.
2.2. Referenda
2.2.1. Referenda
De Jonge Democraten zien referenda als een middel om tot meer
democratie te komen doordat de burger directe beslissingsmacht
krijgt in plaats van middels een stem op partijen. Er moeten bindende,
correctieve referenda komen in drie gevallen: bij een
grondwetswijziging, bij een soevereiniteitsoverdracht of aangevraagd
door de bevolking, waarbij door het behalen van een bepaald aantal
handtekeningen een correctief referendum aangevraagd kan worden.
Voor grote of ingrijpende beleidswijzigingen kan het wenselijk zijn om
een voorstel eerst aan de bevolking voor te leggen zonder direct
genoodzaakt te zijn nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De Jonge
Democraten pleiten hiervoor op alle drie de Rijksniveaus, waarbij het
op het lokale niveau ook slechts een wijk of stadsgedeelte kan
omvatten. Voor referenda geldt een minimale opkomst van een derde
van de kiesgerechtigden om het referendum geldig te kunnen
verklaren.
2.2.2. Grondwetsherzieningen
Met referenda wordt de procedure van grondwetsherzieningen
veranderd. De huidige procedure van grondwetsherzieningen werkt
vertragend en staat vernieuwing in de weg. De Jonge Democraten zijn
voorstander van een systeem waarbij een nieuwe Grondwet of een
nieuw deel daarvan zowel aan het parlement als aan de bevolking
wordt voorgelegd. Het parlement moet daarbij in één lezing en met
twee derde meerderheid met het voorstel instemmen.
2.3. Eerlijke verkiezingen
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2.3.1. Verlaging voorkeursdrempel
De Jonge Democraten zijn voorstander van een evenredig kiesstelsel
met nationale lijsten. In dit stelsel wordt het beste recht gedaan aan
de wens van de kiezer en gaan er geen stemmen verloren. Een nadeel
in het huidige systeem is echter de hoge drempel om met
voorkeurstemmen te kunnen worden gekozen - 25% van de kiesdeler
(zo’n 15.000 stemmen). De partijen hebben daardoor de facto de
macht om te bepalen welke kandidaten in de Kamer zullen komen, en
daarmee ook over het (stem)gedrag van haar parlementsleden.
Een verlaging van de kiesdrempel voor individuele parlementsleden
geeft kandidaat-Kamerleden een gelijke kans om verkozen te worden,
en zorgt daarmee ook voor meer macht voor kiezers om zelf het
parlement samen te kunnen stellen. Daardoor zullen Kamerleden
beter naar diezelfde kiezers zullen moeten luisteren. Het gevolg van
een verlaging van de voorkeursdrempel is dus een striktere scheiding
tussen regering en parlement, en een parlement dat zich nog meer
een echte, democratische volksvertegenwoordiging kan noemen.
2.3.2. Decentralisatie verkiezingen
Momenteel worden alle gemeenteraden en alle provinciale staten in
één keer gekozen. Dit leidt ertoe dat campagnes voor die
verkiezingen gedomineerd worden door de landelijke politieke
thema’s. Zowel in het kader van een duidelijke machtenspreiding als
een gelijk spelveld is dit geen wenselijke situatie.
Door verkiezingen te decentraliseren komen lokale vraagstukken
centraal te staan in lokale verkiezingstijd. Bovendien wordt het
bestuurlijke vacuüm dat ontstaat na de val van een coalitie, waarin
weer met dezelfde partijen in dezelfde verhoudingen onderhandeld
moet worden voor een nieuw bestuur, voorkomen. Het is, ten slotte,
democratischer om mensen opnieuw een stem te geven na de val van
een gemeentelijke coalitie.
2.3.3. Opkomst bevorderende maatregelen
Hoe meer opkomst, hoe meer democratie. De Jonge Democraten
pleiten daarom voor slimme maatregelen die de opkomst bevorderen.
Een degelijke voorlichting staat voorop, niet alleen via de post en
media, maar bijvoorbeeld ook met sms-alerts. Daarnaast moet de
mogelijkheid om in elk stembureau te stemmen worden uitgebreid. Bij
verkiezingen over elke bestuurslaag moet in elk stembureau in
Nederland gestemd kunnen worden, evenals bij referenda. Iedereen
moet toegang hebben tot een stembureau dat vlak in de buurt is.Ook
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pleiten de Jonge Democraten voorverkiezingen op zaterdag of
zondag. Op die dagen zijn veel mensen vrij, waardoor het makkelijker
is om tijd te vinden om naar de stembus te gaan. Iedereen moet
immers zoveel mogelijk een gelijke kans hebben om te kunnen
stemmen.
2.3.4. Stemmen met potlood
De Jonge Democraten zijn voorstander van het stemmen met potlood
voor alle verkiezingen. De kosten die gepaard gaan met het
voldoende veilig en transparant maken van het elektronisch
stemproces wegen niet op tegen de voordelen ervan.
2.4. Eenkamerstelsel
2.4.1. Afschaffen Eerste Kamer
De Eerste en Tweede Kamer vormen gezamenlijk het parlement. Het
parlement controleert het beleid van de regering en kan, na
goedkeuring van beide Kamers, wetsvoorstellen aannemen. Ook
wordt de Eerste Kamer niet rechtstreeks door de bevolking gekozen,
maar door de leden van de Provinciale Staten. Deze situatie, waarin
de rol van de Eerste Kamer besluitvorming vertraagd en bovendien
ook onvoldoende democratisch is, is niet wenselijk.
De Jonge Democraten zijn daarom voorstander van een
eenkamerstelsel, waarin de huidige Eerste Kamer wordt afgeschaft.
Het wegvallen van de Eerste Kamer leidt tot een democratischer
parlement, aangezien de Tweede Kamer wel rechtstreeks gekozen
wordt. Daarnaast is een snellere en efficiëntere besluitvorming
mogelijk door het wegvallen van een niet direct gekozen hindermacht
die nieuwe wetgeving kan tegenhouden.
2.4.2. Constitutioneel Hof
Om wél controle te houden op de Tweede Kamer, dienen nieuwe
wetsvoorstellen te worden getoetst aan de Grondwet. Daarom wordt
er een Grondwettelijk Hof aangesteld, dat de bevoegdheid krijgt om
aangenomen wetten ongrondwettelijk te maken wanneer deze niet
overeen komen met de Grondwet. Om dit te kunnen bewerkstelligen
dient artikel 120 uit de Grondwet, dat de rechterlijke macht verbied
om aan de Grondwet te kunnen toetsen, te worden verwijderd.
Hierdoor zullen zowel rechtspersonen als ook burgers verzoeken tot
toetsing aan de wet indienen aan het Hof. De implementatie van een
nieuwe wet wordt opgeschort totdat er een uitspraak is gedaan.
In het kader van rechtsstatelijkheid zal het verruilen van de Eerste
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Kamer voor een Grondwettelijk Hof leiden tot een betere
machtenspreiding,
aangezien
de
Tweede
Kamer
op
grondwettelijkheid wordt gecontroleerd door een onafhankelijk
Grondwettelijk Hof. Om te voorkomen dat politiek en rechtspraak te
veel vermengd wordt, dienen de rechters van het Grondwettelijk Hof
niet door politici of burgers, maar door rechters onderling te worden
gekozen.
2.5. Eerlijke partijfinanciering
2.5.1. Lokale partijen
Lokale politieke partijen spelen een belangrijke rol in de Nederlandse
politiek. Ze zijn door het hele land goed voor duizenden raadszetels
en nemen op vele plekken bestuursverantwoordelijkheid. In
tegenstelling tot lokale afdelingen van landelijke partijen, kunnen de
lokale vertegenwoordigers zonder landelijke politieke partij echter
niet rekenen op financiële steun vanuit hun moederpartij. Deze
situatie is onwenselijk, omdat er hiermee geen sprake van een gelijk
speelveld is voor alle partijen op lokaal niveau. De Jonge Democraten
vinden daarom dat lokale partijen per raadszetel een bepaald bedrag
aan financiële steun moeten ontvangen.
2.5.2. Donaties openbaar
De Jonge Democraten zijn van mening dat het eenieder vrij moet
staan om een politieke partij of beweging financieel te ondersteunen.
Openbaarheid moet daarbij een harde voorwaarde zijn. Dit moet niet
beperkt blijven tot het nationaal niveau: ook de lokale en regionale
politiek zijn gebaat bij transparantie. Kiezers moeten kunnen weten
door wie partijen gesteund worden. De Jonge Democraten stellen
voor om donaties niet te maximaliseren.
2.5.3. Kleine nationale partijen
De volksvertegenwoordiging is bedoeld om de zittende regering te
controleren. Kleine fracties ondervinden door hun kleine omvang
naar verhouding meer werkdruk wat ten koste gaat van de controle
van de regering. De Jonge Democraten vinden dat het basisbedrag
(nu 173.240,82 euro) waar politieke partijen recht op hebben
verdubbeld dient te worden. Met dit geld kunnen partijen meer
stafpersoneel inhuren om daarmee beter op te kunnen boksen tegen
het kabinet, dat door al het ministerieel geweld dat zij onder zich
heeft vaak een grote informatievoorsprong heeft.
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2.6. Bestuurlijke dichtheid
2.6.1. Eén middenbestuurslaag
De huidige midden bestuurslaag heeft te maken met een zeer hoge
bestuurlijke dichtheid. Deze wordt gekenmerkt door grotendeels
afzonderlijk opererende provincies, waterschappen en andere (semi)publieke organen. Dit leidt tot omslachtige bureaucratische
procesvoering en bovendien tot inefficiëntie. De huidige organisatie
van het provinciaal bestuur sluit niet aan bij de schaal van Nederland.
De Jonge Democraten zijn van mening dat deze bestuurlijke drukte
kan worden aangepakt door de provincies samen te voegen met
andere (semi-)publieke organen. Hierdoor ontstaan er minder
afzonderlijk handelende organen. Deze beoogde samenvoeging zal
tot gevolg hebben dat de verschillende organen gemakkelijker
informatie kunnen delen en ook overkoepelende problematiek
doelgerichter kunnen aanpakken.
2.6.2. Schaalvergroting gemeenten
Vanwege het subsidiariteitsbeginsel, dat garandeert dat bestuurlijke
besluiten zoveel mogelijk op lokale schaal dienen te worden genomen,
is het takenpakket van de lokale overheden de laatste jaren gestaag
gegroeid. Veel kleine gemeenten beschikken hierdoor niet meer over
de kennis en faciliteiten om deze complexe taken te behappen.
Om ervoor de zorgen dat kleine gemeenten niet bezwijken onder het
toegenomen takenpakket, pleiten de Jonge Democraten voor een
nauwere samenwerking tussen verschillende gemeenten. Zodoende
kunnen gemeenten gezamenlijk het hoofd bieden aan de toegenomen
taken. Daarnaast kunnen gemeenten ook samenvloeien, mits
hiervoor draagvlak is onder de bevolking. Aan de hand van referenda
kan de burger zich over een eventuele samenwerking van gemeenten
uitspreken. Dit leidt tot meer democratie en maakt voor burgers
duidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt. In de huidige situatie
worden er teveel ondemocratische samenwerkingsverbanden
aangegaan, waardoor de burger het inzicht in het bestuur verliest.
Om ervoor te zorgen dat deze beoogde schaalvergroting niet ten
koste gaat van de service, zijn de Jonge Democraten voorstander van
serviceloketten in kernen en stadsdelen waardoor de burger invloed
behoudt op zijn leefomgeving.
2.7. Open poldermodel
De Jonge Democraten geloven in het nut van een gezamenlijk overleg
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tussen de sociale partners: het ‘poldermodel’. Dit op consensus
gerichte overlegmodel leidt tot stabiele loonafspraken tussen
werkgevers en werknemers en relatief weinig stakingen. Echter laat
de democratische legitimiteit van het poldermodel, zoals verbeeld in
de Sociaal-Economische Raad (SER), te wensen over. Zij is op dit
moment namelijk slechts uit drie ‘partijen’ samengesteld: 11
werkgeversleden, 11 werknemersleden en 11 Kroonleden. Daarnaast
valt af te vragen of de werknemersorganisaties nog wel
representatief zijn voor het werkende gedeelte van Nederland, daar
zij al jaren lang qua ledenaantal in zwaar weer verkeren en belangrijke
groepen zoals ZZP’ers en jongeren zich niet kunnen herkennen in het
lobbygedrag van de bonden. Ook de Kroonleden, de ‘onafhankelijke’
deskundigen die – op voordracht van het kabinet – door de Kroon
worden benoemd, dragen niet bij aan een brede vertegenwoordiging
van het maatschappelijke speelveld. Traditiegetrouw bestaat zij enkel
uit leden van PvdA, CDA, VVD en D66, partijen die door hun
kabinetsdeelnames als enigen de toegang hebben tot deze belangrijke
functies.
De Jonge Democraten zijn voor meer inspraakmogelijkheden voor
burgers en een gelijk democratisch speelveld, waarin iedereen een
eerlijke kans heeft om invloed af te dwingen op de besluitvorming. Zij
zijn daarom voorstander van een opener overlegmodel. Het
overlegmodel zoals de Europese Unie dat in Brussel hanteert, waarin
burgers, belangenorganisaties en bedrijven in openbare discussies de
mogelijkheid wordt geboden om mee te praten, dient daarbij al
voorbeeld.
Het openbreken van het poldermodel brengt, naast een meer
inclusieve SER, nog een aantal voordelen met zich mee. Doordat bij
elk thema weer andere partijen betrokken zullen zijn, is het uitruilen
van concrete punten vrijwel onmogelijk gemaakt. Ook hoeft de
overheid minder mensen met specialistische kennis in diens te nemen,
want kennis en expertise worden gehaald bij de belanghebbenden.
2.8. Openbaar bestuur
Voor functies in het openbaar bestuur worden weliswaar vacatures
geplaatst, en iedereen mag solliciteren, maar de partijen hebben vaak
al onderling bepaald welke partij aan de beurt is. Hoewel partij
politieke benoemingen strijdig zijn met artikel 1 (discriminatie
wegens politieke gezindheid verboden) en artikel 3 (iedereen moet op
gelijke voet in openbare dienst benoembaar zijn) van de grondwet, is
hiervoor een uitzondering gemaakt in artikel 5, lid 4 in de Wet Gelijke
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Toelichting:

Aangenomen?

Behandeling, die benoemingen op grond van partijvoorkeur
uitdrukkelijk toestaat. Hierdoor zijn deze praktijken legaal en kunnen
rechters en het College voor de Rechten van de Mens niets met
klachten.
De Jonge Democraten zijn van mening dat iedereen een gelijke kans
moet hebben op een functie in het openbaar bestuur, waarbij de
meest geschikte persoon de baan hoort te krijgen. Partijlidmaatschap
hoort er niet toe te doen. Bovendien wordt het vertrouwen in de
politiek ondermijnt door het idee dat politici elkaar baantjes
toeschuiven. De uitzondering uit de Wet Gelijke Behandeling voor
partijpolitieke benoemingen moet daarom worden geschrapt.
Daarnaast zal een onafhankelijke commissie voor publieke
benoemingen moeten worden ingesteld, die een belangrijke rol krijgt
in het selectieproces en de wettelijke plicht krijgt te zorgen voor
onpartijdige, eerlijke en transparante benoemingen van de beste
personen.
In het aloude, onbekende, maar niet minder onbeminde debat tussen
de koopman en de dominee, dat Nederlandse buitenlandpolitiek al
eeuwen beheerscht, hebben wij gekozen voor de meest idealistische
benadering. In een zogenaamd clusteramendement volgen enkele
pragmatische alternatieven, om de realisten en cynici onder u ook een
stem te geven.
Ja

Nee
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Amendementen op de resolutie 01: Democratie & Openbaar bestuur
De nummers 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23 en 24 zijn overgenomen door de indieners van
de resolutie. Deze zijn aangegeven met een asterisk (*) achter de code.
AMRES0101

Democratie is geen spel. Democratie is life!

Indieners:

[Fryslân] Ruben Feiken, Jantine Meister

Woordvoerder:

Sjirk Bruinsma

Betreft:

Resolutie Democratie en Openbaar Bestuur, pagina 19 regel 10-11

Schrap:

Tot slot is een gelijk speelveld essentieel om iedereen een gelijke kans te
geven om de vruchten van het democratisch spel te laten plukken.

Vervang door:

Tot slot is een gelijk speelveld essentieel voor een democratie.

Toelichting:

Democratie is geen spel. Rare zin om toe te voegen aan pp

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0102

Leve de pluriformiteit!

Indieners:

Paul Bijenhof, Michiel Ruland, Martijn Kösters, Ingrid Weerts, Nienke
Vennik

Woordvoerder:

Paul Bijenhof

Betreft:

Resolutie Democratie & Openbaar Bestuur, Regels 22 t/m 25

Schrap:

Om de democratische legitimiteit van de gekozen bestuurders zo groot
mogelijk te maken, dienen zij met met 50 procent + 1 van de stemmen te
worden gekozen. Daardoor zal in sommige gevallen een tweede ronde
noodzakelijk zijn.

Toelichting:

Een dergelijk stemsysteem neigt in de praktijk naar een politiek waar
slechts 2 tot 4 partijen actief zijn. Een tweepartijenstelsel is zelfs de
optimale strategie voor zij die verkozen willen worden. Keuze komt de
representativiteit van je democratie in de regel ten goede. Bovendien
lijkt het de indieners verstandig om vrijzinnigheid over democratie
binnen de vereniging te koesteren, en dus geen kiesstelsel vast te leggen
in het PP

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0103

Eén voor allen en allemaal gelijk

Indieners:

[Fryslân] Ruben Feiken, Jantine Meister

Woordvoerder:

Danny Hoogstad

Betreft:

Resolutie Democratie en Openbaar Bestuur, pagina 19 regel 26-32

Schrap:

Om te voorkomen dat de burger wordt overspoeld met extra
stemmomenten, en om een werkbare verhouding tussen regering en
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parlement te bewerkstelligen, zal de eerste ronde van de
bestuurdersverkiezingen samenvallen met het kiezen van de
volksvertegenwoordiging. Dit heeft bovendien als voordeel dat na de
eerste ronde het parlement bekend is, en daarmee rekening gehouden
kan worden in de tweede ronde.
Vervang door:

Om te voorkomen dat de burger wordt overspoeld met extra
stemmomenten, en om een werkbare verhouding tussen regering en
parlement te bewerkstelligen, pleiten de Jonge Democraten voor het
laten samenvallen van het kiesmoment van de volksvertegenwoordiging
op alle niveaus. De eerste ronde van de bestuurdersverkiezingen zal
plaatsvinden in het jaar daaropvolgend. Dit heeft als voordeel dat bij de
eerste ronde het parlement bekend is.

Toelichting:

Door het concentreren van de verkiezingsmomenten is de keuze
impactvoller en kan de winnende politieke partij ook daadwerkelijk
impactvolle keuzes maken, zonder het gelijk zodanig te moeten
verwateren dat er eigenlijk geen politieke keuzes gemaakt kunnen
worden.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0104

Leve de pluriformiteit! - tekstuele correcties

Indieners:

Paul Bijenhof, Michiel Ruland, Martijn Kösters, Ingrid Weerts, Nienke
Vennik

Woordvoerder:

Paul Bijenhof

Betreft:

Resolutie Democratie & Openbaar Bestuur, Regels 26 t/m 32

Schrap:

Om te voorkomen dat de burger wordt overspoeld met extra
stemmomenten, en om een werkbare verhouding tussen regering en
parlement te bewerkstelligen, zal de eerste ronde van de
bestuurdersverkiezing samenvallen met het kiezen van de
volksvertegenwoordiging. Dit heeft bovendien als voordeel dat na de
eerste ronde het parlement bekend is, en daarmee rekening kan worden
gehouden in tweede ronde.

Vervang door:

Om te voorkomen dat de burger wordt overspoeld met extra
stemmomenten, en om een werkbare verhouding tussen regering en
parlement te bewerkstelligen, zal de bestuurdersverkiezing zo veel
mogelijk samenvallen met het kiezen van de volksvertegenwoordiging.

Toelichting:

Indien "Leve de pluriformiteit!" wordt aangenomen is het niet langer
zinnig om te spreken van meerdere rondes.

Aangenomen?

Ja

Nee

AMRES0105 *

Erics masterplan

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra
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Woordvoerder:

Eric Stok

Betreft:

Resolutie Democratie & Openbaar Bestuur, regels 30-32

Schrap:

Dit heeft bovendien als voordeel dat na de eerste ronde het parlement
bekend is, en daarmee rekening kan worden gehouden in tweede ronde.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0106 *

Klare taal spreken we allemaal

Indieners:

Paul Bijenhof, Pauline Gerth van Wijk, Martijn Kösters, Ingrid Weerts,
Nienke Vennik, Corwin van Schendel

Woordvoerder:

Paul Bijenhof

Betreft:

Resolutie Democratie & Openbaar Bestuur, Regel 36 t/m 40

Schrap:

Daarom zal de regering nooit het parlement wettelijk kunnen overrulen,
of zelfs maar een vetorecht op wetgeving kunnen hanteren. Ook moet
het parlement te allen tijde (en bij meerderheid) ministers kunnen
wegsturen.

Vervang door:

Besluiten van de volksvertegenwoordiging hebben daarom altijd
voorrang op die van het bestuur. Om dit te bekrachtigen mag de
volksvertegenwoordiging te allen tijde bestuurders wegsturen.

Toelichting:

"Overrulen" is een lelijk anglicisme. Daarnaast vormt de samenvoeging
van de twee statements in de eerste zin een wollig statement over iets
wat eigenlijk heel simpel is. Ten slotte vormt de toevoeging "(en bij
meerderheid)" niks toe aan de tekst. Besluiten van de
volksvertegenwoordiging zijn immers altijd bij meerderheid.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0107

Zelfs Willy is oranje

Indieners:

[Fryslân] Ruben Feiken, Jantine Meister

Woordvoerder:

Danny Hoogstad

Betreft:

Resolutie Democratie en Openbaar Bestuur, pagina 20 regel 41-44

Schrap:

Om het dualisme op regionale en lokale schaal beter vorm te geven,
dient het voorzitterschap van de Provinciale Staten en de gemeenteraad
niet langer in handen te zijn van de gekozen hoofdbestuurder, maar van
een partijloos persoon.

Toelichting:

Wanneer is iemand partijloos? gaat het hier om lidmaatschap? Vaag
stukje, waarvan niet helemaal duidelijk is wat je nu precies nastreeft.

Aangenomen?

AMRES0108

Ja

Nee

99 Partijloze voorzitters
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Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Corwin van Schendel

Betreft:

Resolutie democratie, 2.1, regel 44

Schrap:

maar van een partijloos persoon

Vervang door:

maar van een door het orgaan aan te wijzen voorzitter

Toelichting:

De tekst zegt nu dat het voorzitterschap van de Provinciale Staten en de
gemeenteraad niet langer in handen dient te zijn van de gekozen
hoofdbestuurder, maar van een partijloos persoon. Dit is zeer
beperkend. Het is handiger als het orgaan zelf iemand aanwijst, zoals bij
de Tweede Kamer. Deze persoon hoeft niet noodzakelijk partijloos te
zijn, want dat kan lastig zijn.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0109

Geen speltheorie in de democratie

Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Corwin van Schendel

Betreft:

Resolutie democratie, 2.2.1. regel 61

Schrap:

Voor referenda geldt een minimale opkomst van een derde van de
kiesgerechtigden om het referendum geldig te kunnen verklaren.

Vervang door:

Om tactisch thuisblijven bij een opkomstquorum te voorkomen, pleiten
de Jonge Democraten voor een meerderheidsquorum. De uitslag van het
referendum is hierbij enkel geldig indien de winnende meerderheid
bestaat uit ten minste één vijfde van de kiesgerechtigden.

Toelichting:

In de huidige situatie kan het handig zijn als voorstander om thuis te
blijven, zodat het opkomstpercentage niet gehaald wordt en ze alsnog
‘winnen.’ Dit soort speltheoretische elementen wil je niet in een
referendum hebben. Een meerderheidsquorum voorkomt dit.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0110

Niet te moeilijk, sloop de opkomstdrempel

Indieners:

Arnout Maat, Dennis van Driel, Rob Martens, Sander Cortenraad & Siem
Pelgrom

Woordvoerder:

Arnout Maat

Betreft:

Resolutie Democratie & Openbaar Bestuur, pagina 20, regels 61-63

Schrap:

Voor referenda geldt een minimale opkomst van een derde van de
kiesgerechtigden om het referendum geldig te kunnen verklaren.

Vervang door:

Voor referenda geldt geen opkomstdrempel.

Toelichting:

Het afgelopen referendum liet zien dat een opkomstdrempel tactisch
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gedrag in de hand werkt, terwijl het idee van een referendum simpelweg
is dat ‘ja’ of ‘nee’ meer stemmen trekt zodat er een duidelijke beslissing
kan worden gemaakt. Een opkomstquorum, waarbij een bepaald
percentage van het electoraat wordt vastgesteld dat moet worden
overschreven om een referendum te winnen, vangt dit probleem
weliswaar op - maar waarom onnodig moeilijk doen? In een land als
Zwitserland, waar jaarlijks vele referenda op meerdere niveaus zijn,
functioneren referenda zonder opkomstdrempel prima.
Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0111

Jan Roos is gewoon echt een lul

Indieners:

Fryslân: Ruben Feiken, Jantine Meister

Woordvoerder:

Ruben Feiken

Betreft:

Resolutie Democratie en Openbaar Bestuur, pagina 20 regel 63

Voeg toe:

De Jonge Democraten pleiten voor een referendumcommissie die zorg
draagt voor de procedurele aspecten van het referendum en dat het
initiatief tot een referendum leidt tot een duidelijke heldere vraag. De
vraag die voorgelegd wordt in het referendum wordt in overleg met de
initiatiefnemers vastgesteld en geaccordeerd. Daarna is de
referendumcommissie verantwoordelijk voor de informatievoorziening
omtrent het referendum.

Toelichting:

Het Oekraïnereferendum heeft geleerd dat een referendum zonder
duidelijke kaders leidt tot misbruik van het middel. Het referendum is
één grote campagnestunt geweest van GeenStijl. Dit schaadt het
vertrouwen in een middel als een referendum. Beter zou zijn als partijen
hun standpunten moeten inleveren(incl onderbouwing) bij commissie en
dat de commissie actief mensen gaat informeren. Dus geen campagne.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0112

Dat kan democratischer

Indieners:

Koen Sijtsema, Michael Vos, Kevin Brongers, Robbin van Pelt, Gerard
Reinders, Rosanne Joosse

Woordvoerder:

Michael Vos

Betreft:

Resolutie Democratie en Openbaar Bestuur, regel 76 tot 92

Schrap:

2.3.1.
Verlaging
voorkeursdrempel
De Jonge Democraten zijn voorstander van een evenredig kiesstelsel
met nationale lijsten. In dit stelsel wordt het beste recht gedaan aan de
wens van de kiezer en gaan er geen stemmen verloren. Een nadeel in het
huidige systeem is echter de hoge drempel om met voorkeurstemmen te
kunnen worden gekozen -25% van de kiesdeler (zo’n 15.000
stemmen).
De
partijen
hebben
daardoor
de
facto
de
macht om te bepalen welke kandidaten in de Kamer zullen komen, en
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daarmee ook over het (stem)gedrag van haar parlementsleden.
Een verlaging van de kiesdrempel voor individuele parlementsleden
geeft kandidaat-Kamerleden een gelijke kans om verkozen te worden, en
zorgt daarmee ook voor meer macht voor kiezers om zelf het parlement
samen te kunnen stellen. Daardoor zullen Kamerleden beter naar
diezelfde kiezers zullen moeten luisteren. Het gevolg van
een verlaging van de voorkeursdrempel is dus een striktere scheiding
tussen regering en parlement, en een parlement dat zich nog meer een
echte, democratische volksvertegenwoordiging kan noemen.
Vervang door:

2.3.1
Kamervertegenwoordiging
De Jonge Democraten zijn voorstander van een evenredig kiesstelsel
met nationale lijsten. In dit stelsel wordt het beste recht gedaan aan de
wens van de kiezer en gaan er geen stemmen verloren. Een nadeel in het
huidige systeem is echter de hoge drempel om met voorkeurstemmen te
kunnen worden gekozen -25% van de kiesdeler (zo’n 15.000stemmen).
De partijen hebben daardoor de facto demacht om te bepalen welke
kandidaten in de Kamer zullen komen, en daarmee ook over het
(stem)gedrag van haar parlementsleden. Enkel een verlaging van de
kiesdrempel vinden de Jonge Democraten niet radicaal genoeg. Een
andere optie is om Kamerfracties puur samen te stellen op volgorde van
aantal voorkeursstemmen, maar dit is onwenselijk wegens
portefouilleverdeling en specialistische volksvertegenwoordigers.
Daarom pleiten de Jonge Democraten voor een hybride systeem: de
eerste helft van elke fractie krijgt zijn zetel op basis van de kieslijst, de
tweede helft op basis van het aantal voorkeursstemmen. Bij een oneven
aantal zetels of gelijk aantal voorkeurstemmen voor een persoon is de
lijst leidend. Hierdoor zullen Kamerleden beter naar de kiezers moeten
luisteren. Het gevolg vandit hybride systeem is dus een striktere
scheiding tussen regering en parlement, en een parlement dat zich nog
meer een echte, democratische volksvertegenwoordiging kan noemen.

Toelichting:

Kamerfracties worden zo voor de helft samengesteld op basis van de
door de partij vastgestelde kieslijst, en voor de andere helft op basis van
het aantal voorkeursstemmen. Zo zorg je enerzijds voor meer
democratie zonder dat er knellingen ontstaan rond specialistische
volksvertegenwoordigers die misschien iets minder stemmen
binnenhalen. Voorbeeld: D66 haalt twaalf zetels, de eerste zes van de
lijst zijn zeker van hun plaats in de fractie, de overige zes zijn degenen op
de lijst met de meeste voorkeursstemmen die niet bij de eerste zes
zitten.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0113

1500 kamerleden, op dat hele kleine stukje binnenhof

Indieners:

Paul Bijenhof, Pauline Gerth van Wijk, Michiel Ruland, Ingrid Weerts,
Gust van der Meeren

Woordvoerder:

Paul Bijenhof

Betreft:

Resolutie Democratie & Openbaar Bestuur, Regel 76 t/m 92

Schrap:

2.3.1: verlaging voorkeursdrempel
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De Jonge Democraten zijn voorstander van een evenredig kiesstelsel
met nationale lijsten. In dit stelsel wordt het beste recht gedaan aan de
wens van de kiezer en gaan er geen stemmen verloren. Een nadeel in het
huidige systeem is echter de hoge drempel om met voorkeurstemmen te
kunnen worden gekozen - 25% van de kiesdeler (zo’n 15.000 stemmen).
De partijen hebben daardoor de facto de macht om te bepalen welke
kandidaten in de Kamer zullen komen, en daarmee ook over het
(stem)gedrag
van
haar
parlementsleden.
Een verlaging van de kiesdrempel voor individuele parlementsleden
geeft kandidaat-Kamerleden een gelijke kans om verkozen te worden, en
zorgt daarmee ook voor meer macht voor kiezers om zelf het parlement
samen te kunnen stellen. Daardoor zullen Kamerleden beter naar
diezelfde kiezers zullen moeten luisteren. Het gevolg van een verlaging
van de voorkeursdrempel is dus een striktere scheiding tussen regering
en parlement, en een parlement dat zich nog meer een echte,
democratische volksvertegenwoordiging kan noemen.
Toelichting:

Aangenomen?

In het huidige stelsel, met een voorkeursdrempel van 25%, is het in
theorie mogelijk dat 600 personen de voorkeursdrempel halen, ondanks
dat de tweede kamer slechts 150 zetels telt. De voorgestelde verlaging
van de drempel verhoogt dit aantal tot 1500. Soortgelijke problematiek
doet zich voor op alle bestuurslagen. Zonder gepaste oplossing voor
deze uitzonderlijke situatie is het onverstandig een dergelijke maatregel
te bepleiten.
Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0114 *

Pleurt op met je sms'jes

Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Corwin van Schendel

Betreft:

Resolutie Democratie, 2.3.3. Regel 112

Schrap:

Een degelijke voorlichting staat voorop, niet alleen via de post en media,
maar bijvoorbeeld ook met sms-alerts.

Vervang door:

Een degelijke voorlichting staat voorop, bijvoorbeeld via post en media.

Toelichting:

Sms is te specifiek en kan er beter uitgehaald worden. Dit ligt redelijk in
lijn met post en media. Verder kan het specifieke middel sms als stalkerig
ervaren worden.

Aangenomen?

AMRES0115 *

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

Stemmen in Breda voor Utrecht, terwijl er in Breda geen verkiezingen
zijn
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Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Corwin van Schendel

Betreft:

Resolutie Democratie, 2.3.3, regel 114

Schrap:

Bij verkiezingen over elke bestuurslaag moet in elk stembureau in
Nederland gestemd kunnen worden, evenals bij referenda.

Vervang door:

Bij verkiezingen over elke bestuurslaag moet in elk stembureau waar
verkiezingen voor dat orgaan zijn, gestemd kunnen worden. Dit geldt
ook voor referenda.

Toelichting:

Het leest nu vreemd in relatie tot het eerdere statement van
gedecentraliseerde verkiezingen. Bij gecentraliseerde verkiezingen is
het in theorie mogelijk om in een andere gemeente voor je eigen
gemeente te stemmen, hetgeen dan slechts een logistieke uitdaging is.
Bij gedecentraliseerde verkiezingen kan dit echter niet, omdat
stembureaus dicht zijn. Dus is het goed om te specificeren dat het alleen
kan binnen een regio waar voor hetzelfde orgaan gestemd wordt.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0116 *

Constitutioneel of Grondwettelijk?

Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Resolutie Democratie & Openbaar Bestuur, 2.4.2. Regel 148

Schrap:

2.4.2. Constitutioneel Hof

Vervang door:

2.4.2. Grondwettelijk Hof

Toelichting:

In de tekst wordt gesproken over ‘Grondwettelijk Hof’ terwijl de titel
‘Constitutioneel Hof’ is. Hoewel de termen ongeveer hetzelfde
betekenen, is het uitermate verwarrend om ze door elkaar te gebruiken.
Dit amendement trekt dit weer gelijk.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0117

Vergeet Internationale Verdragen Niet

Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Resolutie Democratie, 2.4.2 Regel 149 e.v.

Schrap:

Om wél controle te houden op de Tweede Kamer, dienen nieuwe
wetsvoorstellen te worden getoetst aan de Grondwet.

Vervang door:

Om wél controle te houden op de Tweede Kamer, dienen nieuwe
wetsvoorstellen te worden getoetst aan de Grondwet en internationale
verdragen.
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Toelichting:

Aangenomen?

Toelichting: Intern recht moet ook kloppen met internationale
verdragen. Het is belangrijk dat hier ook op wordt gelet, met het oog op
de rechtsorde.
Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0118 *

Hoe te toetsen

Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Resolutie Democratie, 2.4.2. Regel 150 t/m 152

Schrap:

Daarom wordt er een Grondwettelijk Hof aangesteld, dat de
bevoegdheid krijgt om aangenomen wetten ongrondwettelijk te maken
wanneer deze niet overeen komen met de Grondwet.

Vervang door:

Daarom wordt er een Grondwettelijk Hof aangesteld, dat de
bevoegdheid krijgt om aangenomen wetten deels of geheel
ongrondwettelijk te verklaren en buiten werking te stellen.

Toelichting:

Dit maakt de zin duidelijker, korter en juridisch correcter. Het Hof maakt
wetten namelijk niet ongrondwettelijk, dat zijn ze al. Uit de
oorspronkelijk tekst bleek niet wat met een ongrondwettelijke wet
diende te gebeuren, dat is nu wel duidelijk. Daarnaast wordt er de
nuance aangebracht dat de wetten niet direct geheel buiten werking
verklaard hoeven worden.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0119 *

Schrappen en correct taalgebruik zijn sexy

Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Resolutie Democratie, 2.4.2. Regel 153 tot 158

Schrap:

Om dit te kunnen bewerkstelligen dient artikel 120 uit de Grondwet, dat
de rechterlijke macht verbied om aan de Grondwet te kunnen toetsen, te
worden verwijderd. Hierdoor zullen zowel rechtspersonen als ook
burgers verzoeken tot toetsing aan de wet indienen aan het Hof.

Vervang door:

Burgers en rechtspersonen kunnen een verzoek tot toetsing indienen bij
het Hof

Toelichting:

Aangeven welke wettelijke aanpassingen gemaakt moeten worden is
niet nodig in het PP, daarom kan dit beter geschrapt worden. De
oorspronkelijke tekst wekt de suggestie dat enkele verwijderen van
artikel 120 Grondwet, betekent dat burgers en rechtspersonen
verzoeken zullen indienen. Dit is niet correct, aangezien er veel meer
maatregelen nodig zijn. Verder nog de taalkundige aanpassing dat men
verzoeken indient ‘bij’ en niet ‘aan’ het Hof.
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Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0120 *

Raad van State

Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Resolutie Democratie, 2.4.2. Regel 158

Voeg toe:

Los van het Constitutioneel Hof, zal de Raad van State haar adviserende
rol in het wetgevingsproces behouden.

Toelichting:

De Raad van State is een essentieel onderdeel van het
wetgevingsproces. Aangezien zij zich ook bezighouden met de
grondwettelijkheid van wetsvoorstellen, is het goed om helder aan te
geven welke rol de Jonge Democraten zien voor de Raad van State.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0121

Give me some sugar, daddy

Indieners:

[Fryslân] Ruben Feiken, Jantine Meister

Woordvoerder:

Danny Hoogstad

Betreft:

Resolutie Democratie en Openbaar Bestuur, pagina 23 regel 188-189

Schrap:

De Jonge Democraten stellen voor om donaties niet te maximaliseren.

Vervang door:

De Jonge Democraten stellen voor om donaties per donateur te
maximaliseren.

Toelichting:

Het is zeker goed om donaties niet te maximaliseren, maar wel om het
bedrag per donateur te maximaliseren. Op deze manier kun je
voorkomen dat één bedrijf teveel invloed uitoefent op een kandidaat
(door bijv een hele dure campagne te bekostigen in ruil voor…)

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0122

Maximumhoogte donaties aan patijen

Indieners:

Arnout Maat, Bouke van Hilten, Rob Martens, Sander Cortenraad &
Siem Pelgrom

Woordvoerder:

Arnout Maat

Betreft:

Resolutie Democratie & Openbaar Bestuur, pagina 23, regels 188-189

Schrap:

De Jonge Democraten stellen voor om donaties niet te maximaliseren.

Vervang door:

2.5.3. Maximumhoogte donaties.
In een gelijk speelveld is het onwenselijk om geen grenzen te stellen aan
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de hoogte van donaties. De achterban van bijvoorbeeld SP en PVV heeft
over het algemeen een minder bedeelde economische situatie dan
bijvoorbeeld de achterban van VVD en D66. Dit kan grote verschillen
veroorzaken. Daarnaast kunnen grote donaties gevaarlijk zijn voor de
democratie omdat belangenorganisaties hiermee beleid kunnen
beïnvloeden. De Jonge Democraten stellen daarom voor een
maximumhoogte aan donaties vast te stellen.
Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0123 *

(Geld is een tijdelijke zaak)

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Jasper van den Hof

Betreft:

Resolutie Democratie & Openbaar Bestuur, regels 195-197

Schrap:

De Jonge Democraten vinden dat het basisbedrag (nu 173.240,82 euro)
waar politieke partijen recht op hebben verdubbeld dient te worden.

Vervang door:

De Jonge Democraten vinden dat het basisbedrag waar politieke
partijen recht op hebben verhoogd dient te worden.

Toelichting:

Allereerst: haakjes zijn lelijk. Ten tweede: een concreet bedrag noemen
in de resolutie komt niet ten goede aan de duurzaamheid van het
document net als het verdubbelen van het bedrag. Verhogen is beter.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0124 *

Schrappen voor de toekomst

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Wouter van Erkel

Betreft:

Resolutie Democratie & Openbaar Bestuur, regel 258

Schrap:

Traditiegetrouw bestaat zij enkel uit leden van PvdA, CDA, VVD en D66,
partijen die door hun kabinetsdeelnames als enigen de toegang hebben
tot deze belangrijke functies.

Toelichting:

Te wollig, niet duurzaam en gaat te ver op het onderwerp in.

Aangenomen?

AMRES0125

Ja

Nee

Infiltrantmedewerkers
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Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Corwin van Schendel

Betreft:

Resolutie Democratie, 2.8. Regel 295 e.v.

Schrap:

De uitzondering uit de Wet Gelijke Behandeling voor partijpolitieke
benoemingen
moet
daarom
worden
geschrapt.
Vervang door: De uitzondering uit de Wet Gelijke Behandeling voor
partijpolitieke benoemingen moet daarom niet meer gelden voor
functies
in
het
openbaar
bestuur.
Toelichting:

Vervang door:

De uitzondering uit de Wet Gelijke Behandeling voor partijpolitieke
benoemingen moet daarom niet meer gelden voor functies in het
openbaar bestuur.

Toelichting:

De wet regelt nu dat politieke groeperingen een uitzondering mogen
maken en medewerkers mogen selecteren op basis van dat ze een
voorkeur hebben voor de partij waarvoor ze gaan werken. Dat is een
terechte uitzondering. De resolutie stelt nu dat de gehele uitzondering
gesloopt moet worden, terwijl het betoog alleen maar over bestuurders
gaat.

Aangenomen?

Ja

Nee
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Resolutie 02: Woningmarkt
Resolutie 02

Woningmarkt

Indieners:

[Werkgroep Ruimte & Mobiliteit] Peet Wijnen, Lucas van der Linde,
Robin Janssen, Rens van Dijk, Antoon Stolwijk, Lennart Zandbergen,
Freek Willems, Carl Dirks, Ytsen Boomsma, Jeffrey Quartel, Joep
Bastiaans, Martijn Derksen, Rik van Berkel
Woordvoerder: Rik van Berkel
Schrap:
Vervang door :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Hoofdstuk 4.4: Woningmarkt
4.4
Woningmarkt
De Jonge Democraten zijn van mening dat ieder huishouden in
Nederland recht heeft op een in technisch goede staat verkerende
woning. Het beleid van de overheid dient zich te richten op het
creëren van een duurzaam en passend woningaanbod dat zowel aan
de kwalitatieve als kwantitatieve vraag voldoet. Burgers moeten
zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben over de plek waar zij zich
wensen te vestigen en over het soort woning waarin zij willen wonen.
Om deze keuzevrijheid te waarborgen dient de overheid alternatieve
vormen van wonen niet te belemmeren. Denk hierbij aan wonen in
een woongemeenschap, op een woonboot of in een verplaatsbare
woning.
De Jonge Democraten streven naar een evenwichtige verdeling wat
betreft woningaanbod. Negentig procent van het woningaanbod
bestaat uit koop- en sociale huurwoningen. Er is een tekort aan
huurwoningen in de vrije sector. De groep die net meer dan de
inkomensgrens voor sociale huur verdient komt hierdoor in de
problemen. Deze huishoudens hebben vaak een te hoog inkomen
voor een sociale huurwoning, maar een te laag inkomen voor een
hypotheek of moeilijk toegang tot de vrije sector. Door dit tekort in de
vrije huursector wordt doorstroming belemmert en ontstaat er
scheefwonen. Dit zijn mensen in een sociale huurwoning die meer
verdienen dan de maximale inkomensgrens.
De disbalans in het woningaanbod wordt voor een groot deel door de
overheid zelf in stand gehouden. Enerzijds wordt aan de hand van de
hypotheekrenteaftrek de koopsector kunstmatig ondersteund met
tot gevolg een prijsopdrijvend effect. Anderzijds ondersteunt de
overheid via huurregulering de sociale huursector. De overheid dient
zich daarom terughoudender op te stellen in de koopmarkt en de
sociale huursector, ten gunste van de vrije huursector. Om de
woningmarkt dusdanig te laten functioneren dat iedereen een
passende woning kan vinden, dient er hervormd te worden in alle drie
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de subsectoren.
4.4.1 Koopmarkt
Een goed functionerende koopmarkt is volgens de Jonge Democraten
vooral een stabiele markt waarin woningen waardevast blijven en niet
almaar duurder worden. De Jonge Democraten zien de voordelen van
het eigen woningbezit, maar willen dit niet koste wat kost stimuleren.
De hypotheekrenteaftrek zorgt ervoor dat aflossen van schuld
minder voordelig is en werkt prijsopdrijvend. De Jonge Democraten
vinden dat aflossen weer de norm moet worden en hekelen het
rondpompen van geld.
De fiscale aftrek van de hypotheekrente dient dan ook volledig te
worden afgeschaft. Het geld dat hierdoor vrijkomt dient te worden
gebruikt om de overdrachtsbelasting bij verkoop van een woning te
verlagen en het eigenwoningforfait af te schaffen. Om de
woningvoorraad versneld te verduurzamen willen de Jonge
Democraten deze investeringen wél fiscaal bevoordelen.
Om het risico voor zowel de verstrekker van de hypotheek als degene
die de hypotheek aangaat te beperken pleiten de Jonge Democraten
op termijn voor een maximale ‘Loan to Value’ van 80%. Dit betekent
dat maximaal 80% van de woningwaarde gefinancierd kan worden
met een hypotheek. Dit is alleen realistisch indien er een substantieel
groter aanbod is in de vrije huursector.
4.4.2 Sociale huursector
De Jonge Democraten zijn van mening dat het de taak is van de
overheid om ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen of
een moeilijke sociale positie van goede huisvesting worden voorzien.
Het huidige stelsel, waarin de overheid deze taak delegeert naar
woningcorporaties, is hiervoor geschikt. Corporaties hebben veel
kennis opgebouwd van haar huurders, de wijken waarin ze actief zijn
en de bebouwing die ze beheren.
De kerntaak van woningcorporaties is het zorg dragen voor het
woningaanbod in de sociale huursector. Wanneer een
woningcorporatie te ver van de kerntaak afwijkt moet de overheid
kunnen ingrijpen. Corporaties hebben ook een verantwoordelijkheid
om de leefbaarheid in wijken met veel sociale huur te verbeteren door
samen met maatschappelijke organisaties zoals de gemeente,
verenigingen en buurtinitiatieven de wijk in te richten tot een
duurzaam leefklimaat.
Om ervoor te zorgen dat woningcorporaties deze taak naar behoren
kunnen uitvoeren dienen ze over voldoende financiële middelen te
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beschikken. De Jonge Democraten vinden daarom dat de
verhuurderheffing moet worden afgeschaft, maar zijn geen
voorstander van direct financieel ondersteunen.
Om ervoor te zorgen dat het aanbod in de vrije huursector groter
wordt, vinden de Jonge Democraten het wenselijk dat een deel van de
corporatiewoningen
geprivatiseerd
worden
tot
vrije
huursectorwoningen. Middelen die hierdoor vrij komen kunnen ten
eerste worden ingezet worden om nieuwe sociale huurwoningen te
bouwen op plekken waar vraag het grootst is en ten tweede om de
huidige woningvoorraad versneld te verduurzamen. Op termijn kan
de maximale inkomensgrens waarbinnen huishoudens aanspraken
kunnen maken op een corporatiewoning naar beneden indien er
voldoende aanbod is in de vrije huursector.
4.4.3 Vrije huursector
Het aandeel huurwoningen in de vrije sector in Nederland is klein,
zeker als we dit vergelijken met onze buurlanden. Door het
subsidiëren van de koopmarkt met de hypotheekrenteaftrek en het
stimuleren van de sociale huursector met de huurtoeslag is het
middensegment op de vrije huursector gemarginaliseerd. Een grote
vrije huursector is belangrijk voor de doorstroming op de
woningmarkt en past in een samenleving waar flexibiliteit steeds
noodzakelijker wordt.
De Jonge Democraten vinden daarom dat de overheid de bouw van
huurwoningen boven de sociale huurgrens moet stimuleren, zodat het
voor vastgoedondernemers, pensioenfondsen en institutionele
beleggers aantrekkelijker wordt te investeren. Deze partijen moeten
worden betrokken bij planontwikkeling. Gemeenten moeten
flexibeler omgaan met bestemmingsplannen. Op die manier wordt het
makkelijker om woningen te splitsen en woningen te creëren boven
winkels en kantoorpanden.
4.4.4 Studentenhuisvesting
De Jonge Democraten vinden het belangrijk dat er voldoende
huisvesting is op de plek waar studenten onderwijs genieten. Deze
huisvesting dient betaalbaar te zijn zonder huursubsidie en aan te
sluiten bij wensen van studenten. Het is daarbij noodzakelijk dat
gemeenten samen met onderwijsinstellingen voldoende ruimte
creëren om studentenhuisvesting te realiseren.
Om doorstroming na de studententijd te bevorderen, is het wenselijk
dat
studieschuld
niet
meegerekend
wordt
in
de
hypotheekbeoordeling. Daarnaast zal de vrije sector meer studio’s en
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moeten

aanbieden

als

passende

Toelichting:

Aangenomen?

Ja

Nee

75

Aangehouden

Ingetrokken

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 74 te Alkmaar

Amendementen op de resolutie 02: Woningmarkt
De nummers 7, 8 en 10 zijn overgenomen door de indieners van de resolutie. Deze zijn
aangegeven met een asterisk (*) achter de code.
AMRES0201

Bob de Bouwer

Indieners:

[Fryslân] Ruben Feiken, Jantine Meister

Woordvoerder:

Danny Hoogstad

Betreft:

Resolutie Woningmarkt, pagina 27, regel 6

Voeg toe:

Daarbij moet het beleid ook een evenwicht vinden tussen inbreiding en
uitbreiding.

Toelichting:

De grond in Nederland is zeer beperkt en dient zo optimaal mogelijk
gebruikt te worden. Daarom is het onwenselijk om hoofdzakelijk alleen
op uitbreiding in te zetten als ook door inbreiding en herontwikkeling
van bestaande wijken meer woningen gerealiseerd kunnen worden.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0202

Niet iedereen is student

Indieners:

[Fryslân] Ruben Feiken, Jantine Meister

Woordvoerder:

Sjirk Bruinsma

Betreft:

Resolutie Woningmarkt, pagina 27, regel 15

Schrap:

Er is een tekort aan huurwoningen in de vrije sector

Vervang door:

Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen.

Toelichting:

Wat is het doel dat we nastreven? Een enorme vrije sector of betaalbare
woningen? Wat zou er op tegen zijn om woningcorporaties in
verschillende segmenten meer woningen te laten bouwen?

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0203

Keep it a hundred

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Jasper van den Hof

Betreft:

Resolutie Woningmarkt, regels 49-53

Schrap:

Om het risico voor zowel de verstrekker van de hypotheek als degene
die de hypotheek aangaat te beperken pleiten de Jonge Democraten op
termijn voor een maximale ‘Loan to Value’ van 80%. Dit betekent dat
maximaal 80% van de woningwaarde gefinancierd kan worden met een
hypotheek.

Vervang door:

Om het risico voor zowel de verstrekker van de hypotheek als degene
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die de hypotheek aangaat te beperken pleiten de Jonge Democraten op
termijn voor een maximale ‘Loan to Value’ van 100%. Dit betekent dat
maximaal 100% van de woningwaarde gefinancierd kan worden met een
hypotheek.
Toelichting:

Aangenomen?

Iedereen mag in principe zelf bepalen hoe hij zijn huis financiert. Een
eigen inbreng van 20% op de huiswaarde zet de woningmarkt op slot. Bij
een gemiddelde starterswoning van 175.000 euro is dit 35.000 euro.
Waarschijnlijk hebben de meeste starters niet zo’n bedrag op hun
rekening staan.
Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0204

Geef starters een kans

Indieners:

Floris van Loo, Ruben Kuijper, Harro Boven, Wouter Visser, Zouhair
Saddiki

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie 02: Woningmarkt, Regels 49-54

Schrap:

Om het risico voor zowel de verstrekker van de hypotheek als degene
die de hypotheek aangaat te beperken pleiten de Jonge Democraten op
termijn voor een maximale 'Loan to Value' van 80%. Dit betekent dat
maximaal 80% van de woningwaarde gefinancierd kan worden met een
hypotheek. Dit is alleen realistisch indien er een sustantieel groter
aanbod is in de vrije huursector.

Vervang door:

Om het risico voor degene die de hypotheek aangaat te beperken pleiten
de Jonge Democraten op termijn voor een maximale 'Loan to Value' van
90%. Dit betekent dat maximaal 90% van de woningwaarde gefinancierd
kan worden met een hypotheek. Dit is alleen realistisch indien er een
sustantieel groter aanbod is in de vrije huursector.

Toelichting:

Banken zijn door Basel 3 al geneigd om niet teveel hoge hypotheken af te
sluiten. Daarnaast hebben ze ook veel lagere hypotheken en niet alleen
maar hoge. We pleiten er namelijk al voor dat aflossen de norm moet
zijn.
Dus dit stuk is vooral ter bescherming van de koper. In acht nemende de
hoge kosten van een verhuizing (incl kosten koper), en de positie van
starters is 90% veel redelijker dan 80%.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0205

Geef starters een kans - 2

Indieners:

Floris van Loo, Ruben Kuijper, Harro Boven, Wouter Visser, Zouhair
Saddiki

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie 02: Woningmarkt, Regels 49-54
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Schrap:

Om het risico voor zowel de verstrekker van de hypotheek als degene
die de hypotheek aangaat te beperken pleiten de Jonge Democraten op
termijn voor een maximale 'Loan to Value' van 80%. Dit betekent dat
maximaal 80% van de woningwaarde gefinancierd kan worden met een
hypotheek. Dit is alleen realistisch indien er een sustantieel groter
aanbod is in de vrije huursector.

Toelichting:

Dit amendement is verstrekkender dan 'Geef starters een kans'. Door
het geheel te schrappen geven wij aan dat Loan to Value van 100 ook
voldoende is. Argumentatie vergelijkbaar met 'Geef starters een kans'.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0206

OZB belasting

Indieners:

[Werkgroep Ruimte & Mobiliteit] Antoon Stolwijk, Carl Dirks, Freek
Willems, Jeffrey Quartel, Joep Bastiaans, Lennart Zandbergen, Lucas
van der Linde, Martijn Derksen, Peet Wijnen, Rens van Dijk, Robin
Janssen, Ytsen Boomsma & Rik van Berkel

Woordvoerder:

Rik van Berkel

Betreft:

Resolutie woningmarkt na regel 54

Voeg toe:

Verder stellen de Jonge Democraten voor om het OZB-stelsel te
hervormen. Het OZB-tarief is momenteel gepasseerd op de
woningwaarde bij verkoop en de grondwaarde is hierin niet
meegenomen. De Jonge Democraten pleiten voor een belasting op
woningbezit gepasseerd op twee categorieën: de waarde van de woning
en de waarde van het perceel waarop deze woning staat. Op locaties met
een hoge grondprijs wordt het op deze manier aantrekkelijk om een
hogere woningdichtheid te realiseren.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0207 *

Geen gemeente in mijn maatschappelijke organisaties

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Eric Stok

Betreft:

Resolutie Woningmarkt, regels 67-71

Schrap:

“[…] samen met maatschappelijke organisaties zoals de gemeente,
verenigingen en buurtinitiatieven […]”

Vervang door:

“[…] samen met de gemeente en maatschappelijke organisaties zoals de
verenigingen en buurtinitiatieven […]”

Toelichting:

Een gemeente is geen maatschappelijke organisatie.

Aangenomen?

Ja

Nee
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AMRES0208 *

Huren doen mijn buren

Indieners:

[Fryslân] Ruben Feiken, Jantine Meister

Woordvoerder:

Ruben Feiken

Betreft:

Resolutie Woningmarkt, pagina 28, regel 77-83

Schrap:

“Om ervoor te zorgen dat het aanbod in de vrije huursector groter
wordt, vinden de Jonge Democraten het wenselijk dat een deel van de
corporatiewoningen
geprivatiseerd
worden
tot
vrije
huursectorwoningen.

Vervang door:

“De Jonge Democraten pleiten voor meer mogelijkheden om de
bestaande woningvoorraad van corporaties te privatiseren en voor de
mogelijkheid van huurders om de sociale huurwoning te kopen.

Toelichting:

Het zou goed zijn om niet alleen de mogelijkheid tot privatiseren tot vrije
huursectorwoningen, maar ook de mogelijkheid te geven aan huurders
om hun woning te kopen(momenteel geen wettelijk recht, wel bij
sommige corporaties).

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0209

Welgemeente, excuses

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Wouter van Erkel

Betreft:

Resolutie Woningmarkt, regels 110-112

Schrap:

Het is daarbij noodzakelijk dat
onderwijsinstellingen
voldoende
studentenhuisvesting te realiseren.

Vervang door:

Het is daarbij noodzakelijk dat gemeenten samen met
onderwijsinstellingen voldoende ruimte voor studentenhuisvesting
inventariseren.

Toelichting:

Het is onrealistisch om van een onderwijsinstelling te verwachten dat zij
huisvesting te realiseert.

Aangenomen?

Ja

Nee

gemeenten samen
ruimte
creëren

Aangehouden

AMRES0210 *

(hier de grap)

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Johan Visser

Betreft:

Resolutie Woningmarkt, regels 110-112

Schrap:

Het is daarbij noodzakelijk dat
onderwijsinstellingen
voldoende
studentenhuisvesting te realiseren.
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Vervang door:

Het is daarbij noodzakelijk dat
onderwijsinstellingen
voldoende
studentenhuisvesting te realiseren.

Toelichting:

Het is onrealistisch om van een onderwijsinstelling te verwachten dat zij
huisvesting te realiseert, het is echter wel goed als zij wordt betrokken in
de plannen.

Aangenomen?

Ja

Nee

gemeenten
ruimte

in overleg
creëren

Aangehouden

met
om

Ingetrokken

AMRES0211

Studenten zijn meer gelijk dan anderen

Indieners:

Floris van Loo, Ruben Kuijper, Harro Boven, Wouter Visser, Jurjen
Hoekstra, Ruben van de Bulck

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie 02: Woningmarkt, Regels 113-117

Schrap:

Om doorstroming na de studententijd te bevorderen, is het wenselijk dat
studieschuld niet meegerekend wordt in de hypotheekbeoordeeling.
Daarnaast zal de vrije sector meer studio's en 2-kamerappartementen
moeten aanbieden als passende startershuisvesting.

Toelichting:

Positieve discriminatie is ook discriminatie. Afgestudeerden hebben
gewoon maandelijkse kosten aan de schuld, dus dit meerekenen is
geoorloofd.
Tot slot: dit is de vrijheid van de banken!
De 2e zin sluit niet goed meer aan als de eerste zin wordt geschrapt.
Daarnaast is 'de vrije markt moet ...' niet echt logisch. We kunnen niks
eisen van de vrije markt.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0212

Remco moest zo nodig naar Ierland, dan krijgt hij ook geen hypotheek.

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Eric Stok

Betreft:

Resolutie Woningmarkt, regels 113-115

Schrap:

Om doorstroming na de studententijd te bevorderen, is het wenselijk dat
studieschuld niet meegerekend wordt in de hypotheekbeoordeling.

Toelichting:

De studieschuld is wel degelijk van invloed op het besteedbaar inkomen
en daarom een belangrijke factor voor de bank; zeker ook gezien de
lange looptijd van de studieschuld.

Aangenomen?

Ja

Nee
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AMRES0213

Remco moest zo nodig ook naar Boekarest

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Eric Stok

Betreft:

Resolutie Woningmarkt, regel 115

Schrap:

Daarnaast zal de vrij sector meer studio’s en 2-kamerappartementen
moeten aanbieden als passende startershuisvesting.

Vervang door:

De vrij sector zal meer studio’s en 2-kamerappartementen moeten
aanbieden als passende startershuisvesting.

Toelichting:

Als de vorige zin is geschrapt loopt de tekst anders niet meer.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0214

De vrije markt moet helemaal niets

Indieners:

Floris van Loo, Ruben Kuijper, Harro Boven, Wouter Visser, Zouhair
Saddiki

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie 02: Woningmarkt, Regels 115-117

Schrap:

Daarnaast zal de vrije sector meer studio's en 2-kamerappartementen
moeten aanbieden als passende startershuisvesting.

Toelichting:

Alleen van toepassing als 'Studenten zijn meer gelijk dan anderen' het
niet haalt.
We willen allemaal wel eens wat. Hier sta ik ook volledig achter, maar
zeggen dat de vrije markt iets moet vind ik niet zo zinnig. Overigens
moet de vrije markt mij wel gratis bier geven, want ik ben student!

Aangenomen?

Ja

Nee
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Resolutie 03: Volksgezondheid
Resolutie 03

Volksgezondheid

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Jasper de Wit, Mariska Machiels, Rob
Arts, Mats Koeneman, Lauri van den Berg, Joske Ubels, Lisa Isbouts,
Dave van der Kruijssen, Suzan Kemperman, Nicole van der Zandt,
Renske van den Hurk
Woordvoerder: Jasper de Wit
Schrap:
Hoofdstuk 8: Volksgezondheid
Vervang door :
1 8. Volksgezondheid
2 Gezondheid is een groot goed. Gelukkig behoort de gezondheidszorg
3 in Nederland tot de besten ter wereld. De Nederlandse
4 gezondheidszorg staat echter onder toenemende druk. Door verdere
5 medicalisering, waarbij voor maatschappelijke problemen een
6 medische oplossing wordt gezocht, vergrijzing van de bevolking en
7 een groeiende groep langdurig zieken neemt de vraag naar
8 gezondheidszorg toe, lopen de kosten van gezondheidszorg snel op en
9 dreigen er grote tekorten aan bepaald medisch personeel. Daarnaast
10 stellen technologische ontwikkelingen op het gebied van onderzoek,
11 diagnostiek en behandeling de Nederlandse samenleving voor nieuwe
12 ethische dilemma’s, naast de reeds bestaande morele vraagstukken
13 rondom thema’s als abortus en orgaandonatie.
14 De Jonge Democraten zijn van mening dat de ontwikkelingen in de
15 zorg zo ingrijpend zijn, dat er niet valt te ontkomen aan duidelijke
16 politieke keuzes ten aanzien van de organisatie en financiering van
17 het gezondheidsstelsel in Nederland. Bij besluitvorming in de zorg
18 hanteren de Jonge Democraten als uitgangspunt dat de overheid als
19 taak heeft om een kader te bieden waarbij de patiënt centraal staat en
20 waarin algemeen welzijn de kernwaarde is. Geestelijke en
21 lichamelijke ziektes dienen beiden op eenzelfde manier benaderd te
22 worden in ons zorgsysteem. zijn beide ziektes die in ons zorgsysteem
23 op eenzelfde manier benaderd dienen te worden. Patiënten dienen,
24 daar waar mogelijk, zelf de regie te voeren over hun lichamelijk en
25 psychisch welzijn. Belangrijke waarden zijn hierbij de mogelijkheid om
26 beslissingen te nemen op basis van goede voorlichting, keuzevrijheid
27 en zelfbeschikking. Daar staat tegenover dat iedere Nederlander de
28 individuele verantwoordelijkheid heeft om zinnig en zuinig met
29 gezondheidszorg om te gaan, ook vanuit het oogpunt van solidariteit.
30 Door de toegenomen vraag naar zorg is het de taak van de overheid
31 om duidelijk onderscheid te maken in noodzakelijke en niet32 noodzakelijke zorg. Hierbij dient de focus te liggen op preventieve
33 maatregelen, een primair gezonde leefstijl en behandeling van
34 patiënten die niet kunnen participeren in de samenleving. Verder is
35 het van belang dat er binnen het gezondheidszorgsysteem voldoende
36 prikkels zijn voor innovatie en efficiëntie, de kwaliteit en veiligheid
37 van de gezondheidszorg gewaarborgd worden en elke Nederlander
38 toegang heeft tot alle noodzakelijke zorg.
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De Jonge Democraten durven de moeilijke, maar belangrijke keuzes
te maken die nodig zijn om de Nederlandse gezondheidszorg op haar
hoge niveau te behouden. In dit hoofdstuk wordt eerst onze visie op
gebied van inrichting van het zorgsysteem toegelicht en daarna onze
keuzes in verschillende medisch ethische dilemma’s.
Inrichting
Marktwerking
De Jonge Democraten geloven dat marktwerking de efficiëntie van de
zorg kan vergroten. Met als belangrijkste effecten het verlagen van de
wachttijden, zorg die beter aansluit bij de wensen van de patiënt en
specialisatie van zorginstellingen. De Jonge Democraten erkennen
dat de zorgmarkt geen normale markt is. De overheid dient daarom
financiële kaders te stellen binnen de onderhandelingsmogelijkheden
tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Hierdoor verwachten wij
dat in deze onderhandelingen meer de focus komt te liggen op het
gebeid van kwaliteit van zorg en minder op de kosten.
Marktwerking mag niet ten koste gaan van samenwerking en
uitwisseling van informatie. Zorgorganisaties moeten met elkaar
kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren, ondanks het feit
dat zij ook concurrenten van elkaar zijn.
Prioritering en rantsoenering
Door vergrijzing, medicalisering, een groeiende groep chronisch
zieken en de ontwikkeling van nieuwe medische technieken stijgen de
gezondheidskosten. Omdat het meer investeren in gezondheidszorg
niet per definitie leidt tot een toename van de volksgezondheid, zal
gezocht moeten worden naar een middel om de groei van de
zorgkosten in te perken. De Jonge Democraten zien hier twee
mogelijkheden voor; rantsoenering, waarbij alle medische
behandelingen worden vergoed, maar slechts gelimiteerd
aangeboden, en prioritering, waarbij een selectie van medische
behandelingen ongelimiteerd worden aangeboden.
Doordat rantsoenering leidt tot grote toename van de wachttijden en
grotere druk op tertiaire ziekenhuizen voor het uitvoeren van dure
behandelingen, zien de Jonge Democraten dit als de minst wenselijke
optie. Prioritering daarentegen zal leiden tot een grotere
doelmatigheid in de zorg en zo zal de kosteneffectiviteit toenemen.
Daarom pleiten de Jonge Democraten voor invoering van een
prijsplafond per behandeling. Het prijsplafond moet gebaseerd zijn op
de kosteneffectiviteit van een behandeling en de ziektelast van de
aandoening. Bij de berekening van de kosteneffectiviteit moet, naast
gewonnen levensjaren, ook gekeken worden naar gewonnen kwaliteit
van leven. Een dergelijk plafond zal verspilling tegen gaan,
medicatieprijzen laten dalen en ongelijkheid verminderen.
Basispakket en Eigen bijdragen
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Basispakket
Bij het samenstellen van het basispakket moet onderscheid gemaakt
worden tussen gepaste en ongepaste zorg. Centraal bij dit
onderscheid moet de wenselijkheid van gebruik van deze zorg staan.
Volgens de Jonge Democraten wordt de wenselijkheid bepaald door
de noodzakelijkheid, effectiviteit en doelmatigheid van de zorg.
De Jonge Democraten erkennen echter dat de kosten in de zorg nog
steeds stijgen. De zorgkosten, binnen en buiten het basispakket, zijn
vaak nog vrij onbekend bij zowel de patiënt als de zorgaanbieder.
Deze zouden transparanter moeten worden gemaakt. Zo krijgen
zorgaanbieders en patiënten meer de prikkel om op kosten te letten.
Eigen bijdrage
De Jonge Democraten zijn voor een inkomensafhankelijke eigen
bijdrage in de zorg, inclusief een lage inkomensafhankelijke eigen
bijdrage in de eerste lijn. Mensen zullen hierdoor bewuster worden
van hun zorggebruik. Zorgverzekeraars mogen echter geen
risicoselectie toepassen met de verkregen kennis over de financiële
situatie van klanten. De Jonge Democraten zijn niet voor het
inkomensafhankelijk maken van de eigen risico. Gezien de grotere
zorgconsumptie bij lagere inkomens is een inkomensafhankelijk eigen
risico een tegenstrijdige prikkel die het solidariteitsbeginsel van ons
zorgstelsel ondermijnt.
Ziektepreventie en leefstijl
Een toenemend deel van de ziektelast wordt veroorzaakt door
leefstijlgerelateerde aandoeningen. Omdat de Jonge Democraten
ervan uit gaan dat voorkomen van ziekte beter is dan genezen, vinden
de Jonge Democraten een sterke focus op preventie noodzakelijk.
Ziektepreventie en het stimuleren van een goede leefstijl moeten
daarom een centrale rol spelen in onze zorg. Hierbij gaan de Jonge
Democraten uit van eigen kracht van mensen, maar ook van eigen
verantwoordelijkheid. De Jonge Democraten zijn tegen een
paternalistische overheid die mensen vertelt wat zij wel en niet
mogen doen. De overheid dient echter wel een sterk
stimuleringsbeleid te voeren voor gezond gedrag. Ook een
ontmoedigingsbeleid voor ongezond gedrag is volgens de Jonge
Democraten te rechtvaardigen.
Alcohol en tabak
Zowel veelvuldig gebruik van alcohol als van tabak leiden tot ernstig
gezondheidsverlies. De overheid dient de consumptie van deze
middelen dan ook sterk te ontmoedigen. Naast het heffen van accijns
dus ook actieve ontmoediging door verbeterde voorlichting. De
risico’s van het gebruik moeten vermeld worden op de verpakkingen.
Ook dient het aantal verkooppunten drastisch teruggebracht te
worden en zal de verkoop van alle alcohol en tabak voorbehouden
worden aan speciaalzaken en horecagelegenheden, zoals dit nu al het
geval is met sterke alcoholische dranken.
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Drugsbeleid
Drugs zijn een belangrijke oorzaak van problemen in de gezondheid.
Het is gebleken dat het voeren van een repressiebeleid het gebruik
van drugs niet kan voorkomen. Het heeft wel een negatief effect op
het geven van voorlichting en medische zorg aan drugsgebruikers. De
Jonge Democraten pleiten voor legalisering en regulering van zowel
soft-, als harddrugs als minst slechte oplossing om de
drugsproblematiek zo veel mogelijk te beperken.
Kwaliteitsindicatoren
De Jonge Democraten zijn van mening dat het gebruik van
kwaliteitsindicatoren van zorgverleners de kwaliteit van de zorg ten
goede komt. Verzekeraars kunnen de kwaliteitsindicatoren gebruiken
bij het inkopen van kwalitatief goede zorg. Zorgaanbieders zelf
hebben baat bij het gebruik van kwaliteitsindicatoren, doordat zij hun
eigen prestaties kunnen vergelijken met anderen en zo gedwongen
worden mee te gaan met de ontwikkelingen. Patiënten kunnen door
openbaarheid van kwaliteitsscores beter de keuze maken tussen
verschillende zorgverleners. Voorwaarden voor het succes van
kwaliteitsindicatoren zijn uniformiteit en een goede interpretatie van
de kwaliteitsindicatoren. De overheid dient daarom de ontwikkeling
en invoering van uniforme en juiste indicatoren te faciliteren en te
stimuleren. Overheidsinstanties hebben de taak om patiënten beter
op de hoogte te houden en waar mogelijk te betrekken in
kwaliteitsbeoordelingen. Om patiënten te betrekken bij het
beoordelen van de kwaliteit van zorg is het belangrijk dat de Inspectie
voor de Gezondheidszorg (IGZ) rapporten publiceert die leesbaar en
begrijpelijk zijn voor de patiënten.
Privatisering
De Jonge Democraten zijn voorstander van het toelaten van privaat
kapitaal. Zorginstellingen beschikken over relatief weinig eigen
vermogen om grote toekomstinvesteringen te kunnen financieren.
Private investeringen kunnen ook leiden tot betere operationele
prestaties, zoals vermindering van de wachtlijsten, hogere kwaliteit
van de geleverde zorg en innovatie. De Jonge Democraten vinden dat
er bij het toelaten van privaat kapitaal scherp op toe moet worden
gezien dat er geen geld weglekt uit de zorg. De voorwaarden
waaronder een private investeerder vermogen verstrekt moet dan
ook marktconform zijn. De maximale hoogte van het dividend dat kan
worden uitgekeerd aan aandeelhouders moet jaarlijks worden
vastgesteld.
Privéklinieken zijn onderdeel van de zorgmarkt. Zolang dit gebeurt op
een gezonde manier in een gezonde markt, vinden de Jonge
Democraten dat zij de ruimte moeten krijgen. De Jonge Democraten
zijn ook van mening dat het verbod op winstuitkering van
privéklinieken mag worden opgeheven, mits de behandelingen
waaruit deze winst is ontstaan niet betaald zijn vanuit de
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basisverzekering, dus niet vanuit publiek geld.
Eerste en tweede lijn
De poortwachtersfunctie van de eerstelijn is een cruciale rol om
kosten in de specialistische zorg onder controle te houden. Deze rol
moet ook in de toekomst gewaarborgd blijven. Naast de
poortwachtersfunctie zou de substitutie van tweedelijnszorg naar
eerstelijnszorg een oplossing kunnen zijn voor de stijgende kosten. Er
lijkt ruimte te zijn voor substitutie van de zorg voor chronisch zieken,
nazorg na operaties, kleine chirurgische ingrepen. Daarnaast zou er
volgens de Jonge Democraten vaker een terugverwijzing moeten
komen vanuit de tweedelijn naar de eerstelijn. Dit is niet alleen veel
praktischer voor de patiënt, maar kan ook kosten besparen.
Richtlijnen spelen hierin een belangrijke rol.
Noodzakelijk voor deze veranderingen is onder andere dat de
huisartsen over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken en
er een goede overlegcultuur bestaat. Voor de meer specialistische
(be)handelingen moet het laagdrempelig worden om patiënten naar
andere huisartsen door te verwijzen, wanneer deze beschikken over
kennis en vaardigheden die de vaste huisarts niet beschikt, zowel
binnen als buiten groepspraktijken. Ook zou meer overleg moeten
plaatsvinden tussen huisartsen onderling en tussen huisartsen en
specialisten. Als hier (financiële) ruimte voor is, dan zou dit veel
verwijzingen kunnen voorkomen. Daarnaast pleiten de Jonge
Democraten ervoor dat huisartsen gestimuleerd moeten worden om
meer in gesprek te gaan met de patiënt. Hiervoor moet een
vergoeding voor komen en de voorschrijfvergoeding moet
verminderd worden.
Door deze verandering vindt er meer gespecialiseerde zorg in de
eerste lijn plaats. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor
ondersteunend personeel, zoals gespecialiseerde verpleegkundigen,
die vooral in de chronische zorg kunnen bijdragen aan betere
kwaliteit van zorg en kostenbesparing. Daarnaast zien de Jonge
Democraten kansen om huisartsenzorg klantvriendelijker te maken
door beter in te spelen op de vraag van patiënten, meer gebruik te
maken van innovaties in de zorg en openingstijden te verruimen.
Zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars hebben een belangrijke rol als marktregisseur en
daarmee in het betaalbaar houden van de zorg. Door selectief zorg in
te kopen bij zorgaanbieders kunnen ze kwaliteit en efficiëntie bij
zorgaanbieders afdwingen en zorgen voor goede, patiëntgerichte en
betaalbare zorg voor al hun verzekerden. Om te zorgen voor een
goede marktwerking dienen echter de posities van de patiënten en
zorgaanbieders versterkt te worden. Patiënten moeten worden
gestimuleerd om een weloverwogen besluit te nemen bij het afsluiten
van een verzekering. Hiervoor is meer transparantie nodig bij de
zorgverzekeraars in zowel de onderhandelingen met, als de
kwaliteitsbeoordelingen van de zorgaanbieders. Verzekerden krijgen
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zo een beter beeld waarop zorgverzekeringen zorg inkopen en wat de
verschillen zijn tussen de verschillende verzekeringen. De positie van
zorgaanbieders
moet
verbeterd
worden,
door
hun
onderhandelingspositie te versterken. Dit kan door middel van een
uitzondering op de mededingingswet voor praktijken die niet in
elkaar praktijkgebied liggen. Het moet mogelijk worden voor
zorgverzekeraars om meerjarige contracten af te sluiten met
verzekerden, zodat zorgverzekeraars ook belang hebben bij de lange
termijngezondheid van de verzekerden.
Zorgprofessionals
Het zijn de zorgprofessionals die verantwoordelijk zijn voor het
leveren van gezondheidszorg van de zeer hoge kwaliteit, zoals wij die
in Nederland kennen. De toenemende werkdruk, de veranderende
relatie tussen patiënt en zorgverleners, de gevolgen van de
introductie van marktwerking in de zorg en de toenemende wet- en
regelgeving stellen echter zware eisen aan de zorgprofessional van de
21ste eeuw. Door de stijgende vraag naar gezondheidszorg dreigt er
daarnaast een groot tekort aan medisch personeel.
De Jonge Democraten pleiten er voor om zorgprofessionals de
mogelijkheden en ruimte te geven om deze uitdagingen naar eigen
inzicht het hoofd te bieden en de autonomie van de professional te
vergroten. Wel verwachten de Jonge Democraten dat
zorgprofessionals zinnig en zuinig handelen binnen de
gezondheidszorg. Administratieve lasten moeten daarbij zo minimaal
mogelijk gehouden worden. De mogelijkheden voor bij- en nascholing
voor verpleegkundigen moeten gestimuleerd worden. Mechanismen
om de tekorten, maar ook de overschotten, aan medisch personeel
tegen te gaan, dienen gestimuleerd te worden. Het aantal
opleidingsplaatsen dient dan ook jaarlijks afgesteld te worden op de
veranderende vraag.
Artsen hebben een drukke, verantwoordelijke en zware functie en
mogen daarvoor beloond worden. De inkomens dienen in verhouding
te staan met de inkomens van andere zorgprofessionals en het
beperkte ondernemingsrisico van maatschappen. Excessen dienen
worden tegengegaan, door een goede verhouding tussen
opleidingsplaatsen en de vraag naar zorgprofessionals.
Patiëntenparticipatie
Steeds vaker worden patiënten betrokken bij belangrijke medische
beslissingen. Patiëntparticipatie heeft aangetoond dat het de
therapietrouw van de behandeling en de effectiviteit en de efficiëntie
van de zorg verbetert. Om ervoor te zorgen dat patiënten ervaren dat
ze inbreng hebben in de zorg die zij ontvangen, zijn er middelen nodig
om dit mogelijk te maken. Zo kunnen ziekenhuizen investeren in
patiëntportalen om de lijnen tussen patiënt en zorgverlener kleiner te
maken. De Jonge Democraten onderschrijven deze positieve effecten
en zien graag meer aandacht voor patiëntparticipatie bij ziekenhuizen
en
opleidingen.
Ook
bij
medisch
onderzoek
dient
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patiëntenparticipatie een belangrijk aspect te zijn.
Farmaceutische industrie
De Jonge Democraten zijn van mening dat het de taak van de
overheid is om de gelijke toegang tot de gezondheidszorg te
garanderen. Zij dient in te grijpen wanneer deze toegang in het geding
komt door de prijs van dure medicijnen. Concreet betekent dit dat het
niet zo mag zijn dat patiënten vanwege financiële redenen niet de
standaardmedicijnen krijgen aangeboden. Ook moet worden
voorkomen dat de kosten van dure medicijnen de rest van de
gezondheidszorg in verdrukking brengen.
De Nederlandse overheid dient, samen met andere Europese
lidstaten, te onderhandelen met farmaceutische bedrijven over
inkoopvolumes van dure medicijnen. Op deze manier krijgen
Europese landen een sterkere onderhandelingspositie ten opzichte
van de farmaceutische industrie dan wanneer zij als individueel land
onderhandelen. Het feit dat de prijs van oncologiegeneesmiddelen
tussen Europese landen tientallen procenten uiteen loopt, toont aan
dat er onderhandelingsruimte is. Bij de onderhandelingen moet wel
rekening gehouden worden met verschillen in welvaart tussen
verschillende lidstaten, zodat voorkomen wordt dat in een van de
landen de toegankelijkheid van het medicijn in gedrang komt.
Daarnaast moet gewaakt worden dat de dalende medicijn prijzen
innovatie in de weg staan. Essentieel bij de onderhandelingen is dat
deze op een transparante manier plaatsvinden, zodat alle partijen van
elkaar weten welke prijs is afgesproken en hoe deze tot stand is
gekomen. De precieze kostenopbouw van nieuwe medicijnen moet op
eenduidige wijze geregistreerd en betrokken worden bij de
onderhandelingen.
Gemeentebeleid
Steeds meer zorgtaken worden uitgevoerd door gemeentes. De Jonge
Democraten zijn voorstander van deze decentralisatie van taken.
Gemeentes staan dichterbij hun inwoners dan de provincie en de
nationale overheid en kunnen door middel van wijkteams en het
keukentafelgesprek, de behoefte van zorgvragers beter monitoren.
Tevens kunnen zij sociale netwerken veel beter in kaart brengen en
activeren. De Jonge Democraten erkennen echter de kwetsbaarheid
van deze uitvoering van soms zeer complexe taken voor kleinere
gemeentes. Daarom pleiten de Jonge Democraten voor het werken
met kerngemeentes, waarbij een grote gemeente in de regio de kar
trekt. Ook bij gemeentelijk beleid dient de positie van zorgvragers te
worden gewaarborgd en versterkt, waarbij zeker ook de privacy
gewaarborgd moet worden.. De Jonge Democraten pleiten daarom
voor inzet van mentoren, onafhankelijke cliëntenondersteuning en
inspraak van cliëntenraden in het gemeentelijk beleid.
Mantelzorgers zijn een grote steun voor patiënten, zowel emotioneel
als praktisch. Wanneer mantelzorg voorkomt dat professionele zorg
noodzakelijk is, zorgt dit bovendien voor een kostenbesparing. Het
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verlenen van mantelzorg is belastend en daarom moeten
mantelzorgers waar mogelijk, al dan niet financieel, ondersteund
worden.
Ethiek
Draagmoederschap
Commercieel draagmoederschap moet volgens de Jonge Democraten
worden toegestaan en regelgeving rondom commercieel
draagmoederschap moet worden versoepeld, waarbij een ruime
financiële compensatie beschikbaar wordt gesteld. Het is daarbij
belangrijk om het doel van de huidige wetgeving te waarborgen; het
strafbaar stellen van mensenhandel. Middels de tussenkomst van een
non-profit organisatie kan mensenhandel worden tegengegaan en
kan de draagmoeder gescreend worden op geschiktheid. Tevens
voorkomt dit omslachtige procedures in het buitenland zoals het nu
het geval is.
De ei- en/of zaadcellen hoeven niet van de wensouders zelf te zijn.
Wel dient te worden gekeken naar de ethiek en wetgeving achter
eventuele gevolgen van gecombineerde biologische, genetische,
draag- en pleegouders. Ook dient worden te vermeden dat er
‘designer’-ei- en -spermacellen vrij op de markt worden gebracht voor
geassisteerde voortplanting.
Abortus
De Jonge Democraten zijn van mening dat iedere vrouw bij een
ongewenste zwangerschap het recht heeft op een veilig uitgevoerde
abortus. Abortus dient altijd in samenspraak met een arts plaats te
vinden. De grens van levensvatbaarheid zou tevens de grens moeten
zijn tot wanneer abortus nog uitgevoegd mag worden. Bij een
medische indicatie kan een arts deze grens verruimen. Omdat elke
vrouw het recht heeft op een veilig uitgevoerde abortus moet abortus
in het basispakket zitten. Om tegen te gaan dat abortus een te
makkelijke oplossing ter vervanging van anticonceptie wordt, vinden
de Jonge Democraten het van belang dat naast goede preventie ook
alle anticonceptiemiddelen in het basispakket te zitten.
Prenatale diagnostiek
Ouders zijn niet alleen verantwoordelijk voor het maken van keuzes
voor hun kind als het kind geboren is, maar ook als het kind nog
ongeboren is. Bij het overgaan tot prenatale diagnostiek moeten de
belangen van de ouders altijd worden afgewogen tegen het belang
van het ongeboren kind. Met nieuwe technieken als ‘whole genome
sequencing’ die het hele DNA in kaart brengen, wordt het steeds
makkelijker om op alle mogelijke aandoeningen en eigenschappen van
het ongeboren kind te testen. De Jonge Democraten zijn voorstander
van prenatale diagnostiek, maar vinden wel dat nieuwe diagnostische
testen door een ethische commissie getoetst dienen te worden op de
toegevoegde waarde voor het ongeboren kind.
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Fertiliteitszorg
Embryoselectie
Door middel van embryoselectie, oftewel pre-implantatie genetische
diagnostiek, kan worden voorkomen dat ouders ernstige erfelijke
ziektes doorgeven aan hun kinderen. De Jonge Democraten vinden
dat embryoselectie mogelijk moet zijn om te voorkomen dat kinderen
worden geboren met een ziekte die het leven of de kwaliteit daarvan
ernstig bedreigd. De medische beroepsgroep dient een
richtlijncommissie aan te stellen om te bepalen welke specifieke
aandoeningen het leven of de kwaliteit van leven dusdanig bedreigen
dat embryoselectie geoorloofd is. Hierbij dient als uitgangspunt dat
embryoselectie acceptabel is ter voorkoming van elke aandoening die
de kwaliteit of duur van het leven significant doet afnemen.
Invriezen van eicellen
Door het invriezen en op latere leeftijd terugplaatsen van eicellen
wordt het voor vrouwen mogelijk om op de gewenste leeftijd
kinderen te krijgen. De Jonge Democraten stellen dat dit mogelijk
moet zijn onder strikte regulering en op eigen kosten. Voorwaarde
hiervoor is dat de vrouw uitgebreide voorlichting krijgt over de
eventuele risico’s en gevolgen van het krijgen van kinderen op latere
leeftijd. Wanneer er een medische indicatie is voor het invriezen van
eicellen zou dit wel vergoed moeten worden.
Geassisteerde voortplanting
In Nederland worden voortplantingsbehandelingen vergoed. Voor
IVF- en ICSI-procedures geldt een vergoeding tot een leeftijd van 43
jaar met een maximum van drie keer. Wegens verhoogde risico's en
verlaagde slagingskansen wordt het daarna niet meer vergoed, waar
de Jonge Democraten het mee eens zijn. Veel wensouders die in
Nederland niet meer in aanmerking komen voor een IVF-procedure,
gaan naar het buitenland voor meer pogingen. De Jonge Democraten
vinden dit onwenselijk, omdat dit valse verwachtingen voor de
wensouders schept en de kosten van eventuele complicaties voor
Nederland zijn. Daarom pleiten de Jonge Democraten ervoor dat er,
naast de huidige regelgeving, meer aandacht moet komen voor
voorlichting na niet-succesvolle geassisteerde technieken. Daarnaast
moet er betere begeleiding komen voor het rouwproces van de
wensouders, zodat deze een keuze kunnen maken op basis van
eerlijke verwachtingen en met kennis over risico's en complicaties.
Gedwongen anticonceptie
Gedwongen anticonceptie is in sommige gevallen nodig om een nog
ongeboren kind te beschermen tegen de ouders. De Jonge
Democraten vinden dat gedwongen anticonceptie mogelijk moet zijn
op het moment dat toekomstige ouders zo goed als zeker hun kind
ernstige schade zullen toebrengen. Bij bepaalde geestelijke
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aandoeningen en ernstig falen bij eerdere kinderen kan dit door
hulpverleners worden vastgesteld. Gedwongen anticonceptie zal
altijd door een toetsingscommissie, bestaande uit artsen, ethici en
juristen, beoordeeld en besloten moeten worden, omdat het een
ernstige inperking is van de zelfbeschikking van personen.
Orgaandonatie
Al jaren bestaat er een tekort aan de beschikbaarheid van organen
voor orgaandonatie. De Jonge Democraten zijn van mening dat het
tekort mede veroorzaakt wordt door het falen van het huidige
registratiesysteem. De Jonge Democraten stellen een nieuw
registratie systeem voor, dat in basis zal bestaan uit het Actief Donor
Registratiesysteem (ADR). Hierbij zal iedereen als donor
geregistreerd worden wanneer zij, na herhaaldelijke benadering, geen
keuze hebben aangegeven. Ook zal gewezen worden op de keuze tot
donorschap bij contact met de overheid, zoals bij het ophalen van een
paspoort of rijbewijs. De mogelijkheid om “donor” te wijzigen naar
“niet-donor” zal te allen tijde blijven bestaan.
Naast het ADR zal er een onkostenvergoeding worden ingevoerd
voor donatie van de organen, waarbij donatie bij leven mogelijk is.
Donoren hoeven geen kosten te hebben aan hun donatie. De Jonge
Democraten zijn van mening dat deze onkostenvergoeding niet alleen
de directe financiële kosten moeten dekken, maar ook een
compensatie moeten zijn voor de eventuele gevolgen van de ingreep.
De Jonge Democraten zijn tevens voorstander van de verdere
ontwikkeling van kweken van organen en het ontwikkelen van
kunstorganen. Zo wordt de donormarkt ontzien, schade bij donoren
voorkomen en worden tekorten tegen gegaan.
Levenseinde
De Jonge Democraten vinden dat bij het levenseinde het
zelfbeschikkingsrecht als uitgangspunt genomen moet worden. Voor
iedereen die competent is om een vrijwillige en weloverwogen keuze
te maken, moet het mogelijk zijn om hulp te krijgen bij zelfdoding, of
wanneer zelfdoding geen optie is, euthanasie te krijgen. Zowel het
verlenen van hulp bij zelfdoding als het verlenen van euthanasie dient
te gebeuren onder strikte voorwaarden en controles, zoals dit nu al
gangbaar is bij euthanasie. Een vrijwillige en weloverwogen keuze,
ondragelijk en uitzichtloos lijden en bescherming tegen impulsief
handelen dienen in acht te worden genomen bij de procedure.
De Jonge Democraten willen benadrukken dat het leven bij personen
met een voltooid leven en een doodswens ook kan voldoen aan de
criteria van uitzichtloos en ondragelijk lijden. Daarnaast vinden de
Jonge Democraten het belangrijk te realiseren dat het hebben van
een psychiatrische aandoening of dementie niet per definitie hoeft te
leiden tot wilsonbekwaamheid.
Pasgeborenen en kinderen kunnen in zeldzame gevallen ondraaglijk
lijden. Soms is dit lijden zo ernstig dat artsen, in samenspraak met de
ouders en indien al mogelijk met het kind, kunnen kiezen voor actieve
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levensbeëindiging.
De Jonge Democraten zijn voor de invoering van de verwijsplicht bij
hulp bij zelfdoding en euthanasie. Door deze verwijsplicht zijn artsen
die geen euthanasieverzoek of verzoek om hulp bij zelfdoding in
behandeling willen nemen, door bijvoorbeeld gewetensbezwaren,
verplicht om hun patiënten door te verwijzen naar artsen die wel naar
dit verzoek willen kijken.
Wetenschappelijk onderzoek bij wilsonbekwamen
De richtlijnen voor medisch wetenschappelijk onderzoek met
kinderen in de Wet-wetenschappelijk Onderzoek met mensen zijn in
2015 verruimd waardoor meer en beter onderzoek verricht kan
worden in deze patiëntenpopulatie. De Jonge Democraten
onderschrijven deze verruiming en pleiten voor eenzelfde
inventarisatie voor mogelijkheden tot verbreding van onderzoek
binnen andere patiëntenpopulaties die als wilsonbekwaam worden
beschouwd (dementie, geestelijk gehandicapten, etc.). Momenteel
gebeurt er te weinig onderzoek in deze patiëntengroepen, waardoor
potentieel gevaarlijke situaties ontstaan, omdat er onvoldoende
kennis bestaat betreffende de dosis, werkzaamheid, bijwerkingen etc.
van medicatie of andere interventies binnen deze populaties.
Onderzoek met embryo’s en stamcellen
Onderzoek met embryo’s wordt voor verschillende doeleinden
gebruikt. De Jonge Democraten vinden onderzoek met embryo’s
alleen aanvaardbaar wanneer er geen andere optie beschikbaar is.
Onder strikte regulering streeft men naar morele terughoudendheid.
Bij embryo-onderzoek moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt
van overtollige embryo's na IVF en embryoselectie. Bij een tekort kan
aanmaken voor onderzoek worden heroverwogen. Het is van belang
om grenzen te stellen aan de tijdsduur waarbinnen embryo's in een
laboratorium mogen worden opgekweekt. Deze tijdsduur dient zo
kort mogelijk, maar toch nog effectief, te zijn met een maximum van
twee weken. Het verbod op het klonen van embryo’s ten behoeve van
menselijke voortplanting dient in stand te worden gehouden.
Vruchtbaarheidsklinieken dienen
in het bezit te zijn van
vergunningen, met opgelegde beperkingen op de doeleinden waar eien zaadcellen voor mogen gebruikt worden.
Stamcelonderzoek is een veelbelovende vorm van onderzoek die in
verschillende ziektebeelden van groot belang kan zijn. De Jonge
Democraten vinden gezien de grote wetenschappelijke
mogelijkheden deze vorm van onderzoek aanvaardbaar. Indien
stamcellen gegenereerd kunnen worden zonder gebruik van embryo’s
geniet dat de voorkeur.
Proefdieren
Proefdieronderzoek heeft bewezen de medische wetenschap veel te
kunnen brengen. Desondanks dient waar mogelijk gezocht te worden
naar alternatieven voor deze vorm van onderzoek. Wanneer er echter
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geen andere mogelijkheden zijn en proefdieronderzoek duidelijk van
toegevoegde waarde is, ondersteunen de Jonge Democraten medisch
proefdieronderzoek. Er moet een goed evenwicht worden gevonden
tussen regulatie en bureaucratie om te voorkomen dat er naar het
buitenland wordt uitgeweken.
Digitale transformatie
In de gezondheidszorg en medisch onderzoek speelt digitalisering een
belangrijke rol. De Jonge Democraten zijn van mening dat
ziekenhuizen meer moeten investeren in informatie- en
communicatietechnieken. Het gebruik van digitale hulpmiddelen in de
zorg zal leiden tot hogere arbeidsproductiviteit, hogere
patiënttevredenheid en betere gezondheidsuitkomsten. Deze digitale
transformatie vergt echter grote investeringen, in zowel hardware,
software als personeel. De Jonge Democraten erkennen dat dit niet
door individuele ziekenhuizen en zorgaanbieders gedragen kan
worden en pleiten daarom voor een landelijke aanpak, waarbij
overheid, zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk afspraken
maken over deze investeringen.
Binnen medisch onderzoek wordt het verzamelen van Big data steeds
belangrijker. Dit houdt in dat grote hoeveelheden en/of complexe
data verzameld worden met voornamelijk als doel het aantonen van
voorspellende waarden, verscholen correlaties en modellerende
vermogens van deze gegevens. Los van het verbeterde begrip van
ziekten en behandelingen kan het omarmen van deze vorm van
onderzoek leiden tot betere besluitvorming, verminderde risico’s,
operationele efficiëntie, en kostenreductie. De Jonge Democraten
zien hier mogelijkheden voor de toekomst. Uitdagingen hierbij zijn
niet alleen het bedenken van nieuwe methoden voor de
gegevensverwerking maar hoofdzakelijk het integer, vertrouwd en
veilig delen en beheren van deze data.
Ook voor onderzoek met Big Data zijn enorme investeringen in
hoogwaardige infrastructuur noodzakelijk. Om deze ontwikkeling te
stimuleren en de medeverantwoordelijkheid voor de veiligheid te
nemen vinden de Jonge Democraten dat de overheid hierin moet
faciliteren.
In het kader van nauwere inhoudelijke samenwerking tussen
zorgverleners is een elektronisch patiëntendossier (EPD) een
belangrijke voorwaarde. Dit hoeft niet te betekenen dat de overheid
het systeem kiest en oplegt aan zorgverleners, maar wel dat
standaardisatie van zorggegevens en uitwisselingsmogelijkheden
bevorderd moeten worden. Wet- en regelgeving omtrent
zorgadministratie moeten aansluiten bij de werkprocessen met de
nodige waakzaamheid voor bescherming van persoonsgegevens. Een
bepaalde mate van toegankelijkheid van het systeem moet, naast
samenwerking, ook leiden tot transparantie en betrokkenheid van de
zorggebruiker zelf.
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Toelichting:

Aangenomen?

De zorg in Nederland is constant in beweging. De zorgvraag blijft
groeien, waardoor ook de kosten blijven stijgen. Maatregelen om
deze kosten te drukken volgen elkaar dan ook snel op. Daarnaast
gebeurt er veel op het gebied van nieuwe technieken en interventies
en wordt er steeds meer mogelijk. In bovenstaand stuk hebben wij
getracht een langetermijnvisie op te stellen voor de zorg nu en in de
toekomst. Respect voor autonomie, gelijke toegankelijkheid en
solidariteit zijn kernwaarden die voor ons belangrijk waren bij het
schrijven van deze resolutie. We willen het congres graag
aanmoedigen om met ons in discussie te gaan over ons voorstel en
zullen daarom ook zelf met amendementen komen over belangrijke
discussiepunten.
Ja
Nee
Aangehouden Ingetrokken

94

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 74 te Alkmaar

Amendementen op de resolutie 03: Volksgezondheid
De nummers 1 en 8 zijn overgenomen door de indieners van de resolutie. Deze zijn
aangegeven met een asterisk (*) achter de code.
AMRES0301 *

Oeps

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Xander Prijs

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, regel 22-23

Schrap:

zijn beide ziektes die in ons zorgsysteem op eenzelfde manier behandeld
dienen te worden.

Toelichting:

Dit staat al in regel 20-22.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0302

Kwaliteit versus Kosten

Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Corwin van Schendel

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid. Inrichting: marktwerking. Regel 54

Schrap:

Hierdoor verwachten wij dat in deze onderhandelingen meer de focus
komt te liggen op het gebied van kwaliteit van zorg en minder op de
kosten.

Vervang door:

Hierdoor verwachten wij dat er naast concurrentie en onderhandelingen
op kosten, ook aandacht zal komen voor kwaliteit.

Toelichting:

De huidige tekst lijkt te suggereren dat we willen dat er minder op
kosten geconcurreerd gaat worden. Of niet. Het is niet heel duidelijk wat
zo’n relatieve verschuiving inhoudt. Dit amendement maakt duidelijk dat
we kwaliteit ook belangrijk vinden, maar dat kosten zeker een factor
moet blijven.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0303

Maak de huisarts weer gratis!

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Jasper de Wit, Mariska Machiels, Rob
Arts, Mats Koeneman, Lauri van den Berg, Joske Ubels, Lisa Isbouts,
Dave van der Kruijssen, Suzan Kemperman, Nicole van der Zandt,
Renske van den Hurk

Woordvoerder:

Jasper de Wit

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, regel 100 t/m 110

Schrap:

Eigen bijdrage
De Jonge Democraten zijn voor een inkomensafhankelijke eigen
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bijdrage in de zorg, inclusief een lage inkomensafhankelijke eigen
bijdrage in de eerste lijn. Mensen zullen hierdoor bewuster worden van
hun zorggebruik. Zorgverzekeraars mogen echter geen risicoselectie
toepassen met de verkregen kennis over de financiële situatie van
klanten. De Jonge Democraten zijn niet voor het inkomensafhankelijk
maken van de eigen risico. Gezien de grotere zorgconsumptie bij lagere
inkomens is een inkomensafhankelijk eigen risico een tegenstrijdige
prikkel die het solidariteitsbeginsel van ons zorgstelsel ondermijnt.
Vervang door:

Eigen bijdrage
De Jonge Democraten zijn voor een inkomensafhankelijke eigen
bijdrage in de zorg. Mensen zullen hierdoor bewuster worden van hun
zorggebruik. Zorgverzekeraars mogen echter geen risicoselectie
toepassen met de verkregen kennis over de financiële situatie van
klanten. De Jonge Democraten pleiten tegen een eigen bijdrage in de
eerstelijns zorg, omdat dit zal leiden tot het uitstellen of vermijden van
zorg. De Jonge Democraten zijn niet voor het inkomensafhankelijk
maken van de eigen risico. Gezien de grotere zorgconsumptie bij lagere
inkomens is een inkomensafhankelijk eigen risico een tegenstrijdige
prikkel die het solidariteitsbeginsel van ons zorgstelsel ondermijnt.

Toelichting:

Een eigen bijdrage in de eerste lijn zou ook kunnen leiden tot het mijden
van zorg, waardoor we uiteindelijk meer kosten krijgen door te laat
gesignaleerde problemen. Daarnaast visiteren mensen met een medisch
onbelangrijke klacht de eerste lijn omdat deze klacht voor hen wel een
reden is om zich zorgen te maken, het hoeft geen doel te zijn om deze
mensen te weren uit de eerste lijn. Een gesprek met medisch geschoold
personeel ter geruststelling kan veel goed doen voor een mens en voor
de toekomstige problemen van deze persoon. Verschil amendement
eigen risico i.p.v. eigen bijdrage: we houden hier wel de
inkomensafhankelijke eigen bijdrage in stand en pleiten juist tegen een
inkomensafhankelijk eigen risico.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0304

Vervang eigen bijdrage door eigen risico

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Jasper de Wit, Mariska Machiels, Rob
Arts, Mats Koeneman, Lauri van den Berg, Joske Ubels, Lisa Isbouts,
Dave van der Kruijssen, Suzan Kemperman, Nicole van der Zandt,
Renske van den Hurk

Woordvoerder:

Mariska Machiels

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, regel 100 t/m 110

Schrap:

Eigen bijdrage
De Jonge Democraten zijn voor een inkomensafhankelijke eigen
bijdrage in de zorg, inclusief een lage inkomensafhankelijke eigen
bijdrage in de eerste lijn. Mensen zullen hierdoor bewuster worden van
hun zorggebruik. Zorgverzekeraars mogen echter geen risicoselectie
toepassen met de verkregen kennis over de financiële situatie van
klanten. De Jonge Democraten zijn niet voor het inkomensafhankelijk
maken van de eigen risico. Gezien de grotere zorgconsumptie bij lagere
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inkomens is een inkomensafhankelijk eigen risico een tegenstrijdige
prikkel die het solidariteitsbeginsel van ons zorgstelsel ondermijnt.
Vervang door:

Eigen risico
De Jonge Democraten zijn voor een inkomensafhankelijke eigen risico in
de zorg. Mensen zullen hierdoor op een eerlijke manier bewust worden
van de kosten van hun zorggebruik. Middels een inkomensafhankelijk
eigen risico krijgt het eigen risico voor iedereen een gewenst effect: bij
een hoger inkomen krijgt het eigen risico meer betekenis en bij een lager
inkomen wordt de last van het eigen risico minder, maar blijft het net zo
voelbaar. Zorgverzekeraars mogen echter geen risicoselectie toepassen
met de verkregen kennis over de financiële situatie van klanten. Voor
een bezoek aan een eerstelijns zorgverlener moet een klein bedrag
betaalt worden die van het eigen risico afgaat.

Toelichting:

Een eigen bijdrage wordt slechts bij bepaalde kosten in de zorg gevraagd.
Daarmee benadeel je dus een kleine groep zieken. Daarnaast wordt de
grens van een eigen bijdrage veel minder snel behaald dan de grens van
een eigen risico. Daarom is het eerlijker om juist het eigen risico
inkomensafhankelijk te maken in plaats van de eigen bijdrage. Iedereen
die zorg nodig heeft wordt zo op een eerlijkere manier belast.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0305

Vervang eigen bijdrage door eigen risico en maak de huisarts weer gratis

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Jasper de Wit, Mariska Machiels, Rob
Arts, Mats Koeneman, Lauri van den Berg, Joske Ubels, Lisa Isbouts,
Dave van der Kruijssen, Suzan Kemperman, Nicole van der Zandt,
Renske van den Hurk.

Woordvoerder:

Lauri van den Berg

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, regel 100 t/m 110

Schrap:

Eigen bijdrage
De Jonge Democraten zijn voor een inkomensafhankelijke eigen
bijdrage in de zorg, inclusief een lage inkomensafhankelijke eigen
bijdrage in de eerste lijn. Mensen zullen hierdoor bewuster worden van
hun zorggebruik. Zorgverzekeraars mogen echter geen risicoselectie
toepassen met de verkregen kennis over de financiële situatie van
klanten. De Jonge Democraten zijn niet voor het inkomensafhankelijk
maken van de eigen risico. Gezien de grotere zorgconsumptie bij lagere
inkomens is een inkomensafhankelijk eigen risico een tegenstrijdige
prikkel die het solidariteitsbeginsel van ons zorgstelsel ondermijnt.

Vervang door:

Eigen risico
De Jonge Democraten zijn voor een inkomensafhankelijke eigen risico in
de zorg. Mensen zullen hierdoor op een eerlijke manier bewust worden
van de kosten van hun zorggebruik. Middels een inkomensafhankelijk
eigen risico krijgt het eigen risico voor iedereen een gewenst effect: bij
een hoger inkomen krijgt het eigen risico meer betekenis en bij een lager
inkomen wordt de last van het eigen risico minder, maar blijft het net zo
voelbaar. Zorgverzekeraars mogen echter geen risicoselectie toepassen
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met de verkregen kennis over de financiële situatie van klanten.
Toelichting:

Aangenomen?

Een eigen bijdrage in de eerste lijn zou ook kunnen leiden tot het mijden
van zorg, waardoor we uiteindelijk meer kosten krijgen door te laat
gesignaleerde problemen. Daarnaast visiteren mensen met een medisch
onbelangrijke klacht de eerste lijn omdat deze klacht voor hen wel een
reden is om zich zorgen te maken, het hoeft geen doel te zijn om deze
mensen te weren uit de eerste lijn. Een gesprek met medisch geschoold
personeel ter geruststelling kan veel goed doen voor een mens en voor
de toekomstige problemen van deze persoon.
Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0306

Het glazen plafond

Indieners:

[Fryslân] Ruben Feiken, Jantine Meister

Woordvoerder:

Koos van de Merbel

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, pagina 33, regel 104

Voeg toe:

Om de zorg voor lage inkomens betaalbaar te houden, pleiten de Jonge
Democraten wel voor een jaarlijks plafond voor eigen zorgbijdragen.

Toelichting:

Als voor alle zorg een eigen bijdrage wordt gevraagd (WMO, eerstelijns
etc) dan lopen lage inkomens het risico dat hun zorg alsnog onbetaalbaar
wordt. In de huidige situatie binnen bijv. WMO alleen al lopen mensen
het risico dat zij geen gebruik kunnen maken van een toegekende
voorziening.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0307

Not only a Sith deals in absolutes!

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Xander Prijs

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, regel 106-107

Schrap:

De Jonge Democraten zijn niet voor het inkomensafhankelijk maken van
de eigen risico.

Vervang door:

De Jonge Democraten zijn tegen het inkomensafhankelijk maken van het
eigen risico.

Toelichting:

Kleur bekennen en lidwoordcorrectie

Aangenomen?

Ja

Nee
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Ingetrokken

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 74 te Alkmaar
AMRES0308 *

Judge me by my size, do you?

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Xander Prijs

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, regel 117

Schrap:

Ziektepreventie en het stimuleren van een goede leefstijl moeten
daarom een centrale rol spelen in onze zorg.

Vervang door:

Ziektepreventie en het stimuleren van een gezonde leefstijl moeten
daarom een centrale rol spelen in onze zorg.

Toelichting:

Wie zijn wij om iemand te vertellen dat zijn of haar levensstijl niet "goed"
is? Over wat gezond is bestaat veel meer consensus.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0309

Seks moet wel leuk blijven

Indieners:

[Fryslân] Ruben Feiken, Jantine Meister

Woordvoerder:

Ruben Feiken

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, pagina 33, regel 125

Voeg toe:

Seksuele gezondheid
Op het gebied van seksuele gezondheid pleiten de Jonge Democraten
voor laagdrempelige en anonieme testlocaties, verspreid over het hele
land. Daarbij pleiten zij voor het loslaten van het huidige doelgroep
beleid, door een preventief beleid in te zetten voor iedereen in de
samenleving. Hiermee willen de Jonge Democraten bereiken dat het
aantal geslachtsziekten onder alle groepen in de samenleving omlaag
gaan. Anonieme testlocaties hebben het preventieve effect bij het
bijzondere doelgroepen beleid bewezen.

Toelichting:

Seksuele gezondheid is van groot belang. Om dit zo goed mogelijk te
bevorderen, zou laagdrempelig testen voor iedereen beschikbaar
moeten zijn. Dat is altijd beter dan bij de huisarts langs moeten.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0310

Gewoon in de supermarkt

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Xander Prijs

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, regel 132-136

Schrap:

Ook dient het aantal verkooppunten drastisch teruggebracht te worden
en zal de verkoop van alle alcohol en tabak voorbehouden worden aan
speciaalzaken en horecagelegenheden, zoals dit nu al het geval is met
sterke alcoholische dranken.

Toelichting:

Voorlichting is heel goed, maar mensen het bewust moeilijker maken om
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aan alcohol en/of tabak te komen gaat te ver.
Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0311

Geen reclame voor alcohol

Indieners:

[Werkgroep Filosofie] Carlo Schimmel, Bart Coster, Thomas Wielders,
Paul Bijenhof, Joeri Dobbelaar, Wouter Visser

Woordvoerder:

Carlo Schimmel

Betreft:

Resolutie volksgezondheid, regel 136

Voeg toe:

Tevens vinden de Jonge Democraten dat alle vormen van reclame voor
alcoholhoudende producten verboden moeten worden, zoals dat nu ook
al voor tabak geldt.

Toelichting:

Voor tabak geldt al een totaalverbod op reclame. In het verlengde van
die alinea waarop dit een toevoeging is is een verbod op reclame voor
alcohol niet meer dan logisch.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0312

Dubbelop is niet top

Indieners:

[Werkgroep Justitie] Maarten Veld, Daphnie Ploegstra, Desiree Klomp,
Koen Sijtsema & Sjoerd Schwillens.

Woordvoerder:

Maarten Veld

Betreft:

Resolutie zorg (regels 138-145)

Schrap:

Drugsbeleid
Drugs zijn een belangrijke oorzaak van problemen in de gezondheid.
Het is gebleken dat het voeren van een repressiebeleid het gebruik
van drugs niet kan voorkomen. Het heeft wel een negatief effect op
het geven van voorlichting en medische zorg aan drugsgebruikers. De
Jonge Democraten pleiten voor legalisering en regulering van zowel
soft-, als harddrugs als minst slechte oplossing om de
drugsproblematiek zo veel mogelijk te beperken.

Toelichting:

De huidige tekst wijkt niet af van de tekst in het pp in het hoofdstuk
Justitie, sterker nog het is een letterlijke kopie. De indieners zien daarom
geen reden deze regels toe te voegen aan het pp.
Het is wel mogelijk om over één onderwerp in verschillende
hoofdstukken van het pp te spreken, maar dan zal de tekst wel
betrekking moeten hebben op de betreffende portefeuille.
Terwijl aspecten die wel betrekking hebben op zorg niet worden
genoemd
zoals:
De problemen die (kunnen) ontstaan door het gebruik van drugs. Tevens
ontbreekt een het aan een visie op verslavingszorg. Daarnaast vloeit uit
de tekst niet voort wat de visie van de JD is wat betreft preventie.
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Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0313

Heroïne, godverdomme! Heroïne, is een vloek!

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Xander Prijs

Betreft:

Resolutie volksgezondheid, regel 143-144

Schrap:

De Jonge Democraten pleiten voor legalisering en regulering van zowel
soft-, als harddrugs als minst slechte oplossing om de drugsproblematiek
zo veel mogelijk te beperken.

Vervang door:

De Jonge Democraten pleiten voor de legalisering en regulering van
softdrugs en relatief ongevaarlijke harddrugs. Legalisering en regulering
is vaak de beste manier om de drugsproblematiek zo veel mogelijk te
beperken.

Toelichting:

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar hoe gevaarlijk verschillende
genotsmiddelen
zijn,
de
resultaten
zijn
hier
te
zien:
https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/welke-drug-is-de-gevaarlijkste/
Het
gaat
hier
met
name
om
de
verslavingskans:
https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/welke-drugs-hebben-degrootste-verslavingskans/

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0314

Heroïne, potverdikkie! Heroïne is een zegen!

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Remco Vonk

Betreft:

Resolutie volksgezondheid, regel 143-144

Schrap:

De Jonge Democraten pleiten voor legalisering en regulering van zowel
soft-, als harddrugs als minst slechte oplossing om de drugsproblematiek
zo veel mogelijk te beperken.

Vervang door:

De Jonge Democraten pleiten voor legalisering en regulering van zowel
soft- als harddrugs om de drugsproblematiek zo veel mogelijk te
beperken.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

AMRES0315

Nee doktor, blijf van me af

Indieners:

[Fryslân] Ruben Feiken, Jantine Meister

Woordvoerder:

Danny Hoogstad

101

Ingetrokken

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 74 te Alkmaar
Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, pagina 35, regel 195

Schrap:

Er lijkt ruimte te zijn voor substitutie van de zorg voor chronisch zieken,
nazorg na operaties, kleine chirurgische ingrepen.

Vervang door:

Er lijkt ruimte te zijn voor substitutie van de zorg voor chronisch zieken
en nazorg na operaties.

Toelichting:

Huisartsen worden niet/ nauwelijks opgeleid voor dergelijke operaties.
Dit kan in de praktijk nare gevolgen geven, met als gevolg dat er meer
zorgkosten achter vandaan komen.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0316

Specialisje leef je nog, ia dea

Indieners:

[Fryslân] Ruben Feiken, Jantine Meister

Woordvoerder:

Sjirk Bruinsma

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, pagina 35, regel 206

Schrap:

Ook zou meer overleg moeten plaatsvinden tussen huisartsen onderling
en tussen huisartsen en specialisten.

Toelichting:

Er wordt gepleit voor meer overleg, terwijl dit juist al gebeurd, zonder
verder specificatie waar dan de winst gehaald kan worden.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0317

Schrappen is sexy

Indieners:

[Fryslân] Ruben Feiken, Jantine Meister

Woordvoerder:

Danny Hoogstad

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, pagina 37, regel 300

Schrap:

Het feit dat de prijs van oncologiegeneesmiddelen tussen Europese
landen
tientallen
procenten
uiteen
loopt,
toont
aan
dat er onderhandelingsruimte is.

Toelichting:

Overbodig voorbeeld, dat weinig toevoegt aan het verhaal.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0318

Tussenpersonen zijn omslachtig

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Jasper de Wit, Mariska Machiels, Rob
Arts, Mats Koeneman, Lauri van den Berg, Joske Ubels, Lisa Isbouts,
Dave van der Kruijssen, Suzan Kemperman, Nicole van der Zandt,
Renske van den Hurk.
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Woordvoerder:

Rob Arts

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, regel 340 t/m 349

Schrap:

Commercieel draagmoederschap moet volgens de Jonge Democraten
worden
toegestaan
en
regelgeving
rondom
commercieel
draagmoederschap moet worden versoepeld, waarbij een ruime
financiële compensatie beschikbaar wordt gesteld. Het is daarbij
belangrijk om het doel van de huidige wetgeving te waarborgen; het
strafbaar stellen van mensenhandel. Middels de tussenkomst van een
non-profit organisatie kan mensenhandel worden tegengegaan en kan
de draagmoeder gescreend worden op geschiktheid. Tevens voorkomt
dit omslachtige procedures in het buitenland zoals het nu het geval is.

Vervang door:

Commercieel draagmoederschap moet volgens de Jonge Democraten
mogelijk zijn. De draagmoeder zal financieel gecompenseerd worden
volgens vast te stellen normen.

Toelichting:

Een non-profit organisatie als tussenpersoon is omslachtig. De
wensouders en de draagmoeder kunnen hun overeenkomst prima samen
regelen. Dat voorkomt bureaucratie en papieren rompslomp.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0319

Doe mij maar die carrière en jij mijn kind

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Jasper de Wit, Mariska Machiels, Rob
Arts, Mats Koeneman, Lauri van den Berg, Joske Ubels, Lisa Isbouts,
Dave van der Kruijssen, Suzan Kemperman, Nicole van der Zandt,
Renske van den Hurk

Woordvoerder:

Rob Arts

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, regel 345

Voeg toe:

Bovendien mag er alleen gebruik gemaakt worden van een draagmoeder
indien de wensouders zelf niet zwanger kunnen worden.

Toelichting:

Er moet worden tegengegaan dat vrouwen omwille van andere redenen
(tijdsdruk, werk, etc) een vrouw ‘inhuren’ om zwanger te worden voor
hen.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0320

Luke, I’m your parental father!

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Remco Vonk

Betreft:

Resolutie volksgezondheid, regel 353-355

Schrap:

Ook dient te worden vermeden dat er ‘designer’-ei-en-spermacellen vrij
op de markt worden gebracht voor geassisteerde voortplanting.

Toelichting:

Het is onduidelijk wat er met designer-sperma en eicellen wordt
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bedoeld. Daarnaast is het al jaren de praktijk om sperma- en eicellen op
bepaalde eigenschappen te verhandelen. Vrijheid van keuze van de
ouders moet hierbij voorop staan. Hierbij moeten worden aangetekend
dat wij tegen de genetische modificatie van ei- en zaadcellen zijn.
Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0321

En de ouders dan?

Indieners:

Floris van Loo, Ruben van de Bulck, Marijn Kijff, Jurjen Hoekstra, Ingrid
Weerts

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie 03: Zorg, Regels 377-380

Schrap:

De Jonge Democraten zijn voorstander van prenatale diagnostiek, maar
vinden wel dat nieuwe diagnostische testen door een ethische
commissie getoetst dienen te worden op de toegevoegde waarde voor
het ongeboren kind.

Vervang door:

De Jonge Democraten zijn voorstander van prenatale diagnostiek, maar
vinden wel dat nieuwe diagnostische testen getoetst dienen te worden
op de toegevoegde waarde voor de toekomstige ouders, het ongeboren
kind en de gevolgen voor de maatschappij.

Toelichting:

Zolang een baby niet levensvatbaar is (en daar gaat het op dit moment
om bij prenatale diagnostiek), is de toegevoegde waarde voor dit kind
niet het hoogste goed. Anders kunnen we net zo goed abortus weer
afschaffen.
De nieuwe tekst biedt meer ruimte voor een debat, zonder ethische
commissies op handen te dragen. Daarnaast biedt het ook wat tegengas
aan mensen die gelijk maar alles willen invoeren.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0322

De belangen van de ouders

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Bart Coster

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, regels 377-380

Schrap:

op de toegevoegde waarde voor het ongeboren kind

Toelichting:

De gehele zin luidt nu: “De Jonge Democraten zijn voorstander van
prenatale diagnostiek, maar vinden wel dat nieuwe diagnostische testen
door een ethische commissie getoetst dienen te worden op de
toegevoegde waarde voor het ongeboren kind.” Een ethische commissie
moet zelf bekijken welke criteria zij stelt aan een nieuwe test. Ik kan mij
voorstellen dat de belangen van ouders ook kunnen meewegen,
bijvoorbeeld bij het overwegen van het toestaan van de NIPT-test.
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Alleen al om de belangen van de eventuele ouders van een kind met een
Downsyndroom zou je deze test kunnen toestaan.
Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0323

Levenslang is lang

Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Corwin van Schendel

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid. Gedwongen anticonceptie. Regel 432

Schrap:

Gedwongen anticonceptie zal altijd door een toetsingscommissie,
bestaande uit artsen, ethici en juristen, beoordeeld en besloten moeten
worden, omdat het een ernstige inperking is van de zelfbeschikking van
personen.

Vervang door:

Gedwongen anticonceptie zal altijd door een toetsingscommissie,
bestaande uit artsen, ethici en juristen, beoordeeld en besloten moeten
worden, omdat het een ernstige inperking is van de zelfbeschikking van
personen. Omdat gezinssituaties kunnen veranderen en mensen hun
leven kunnen beteren, moeten de persoon zelf en hulpverleners een
hertoetsing aan kunnen vragen.

Toelichting:

Door dit te vermelden is het onmogelijk dat mensen denken dat de Jonge
Democraten voor levenslange onvruchtbaarheid als straf zijn, maar dat
het geëvalueerd en teruggedraaid moet kunnen worden.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0324

Stop de donorspam!

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Xander Prijs

Betreft:

Resolutie volksgezondheid, regel 444-446

Schrap:

Ook zal gewezen worden op de keuze tot donorschap bij contact met de
overheid, zoals bij het ophalen van een paspoort of rijbewijs.

Toelichting:

In deze vorm van het ADR is het overbodig om bij ieder contact met de
overheid de burger te wijzen op de keuze voor donorschap. Dan is het
gewoon onnodige spam.

Aangenomen?

Ja

Nee
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AMRES0325

Deze titel kan altijd beter

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Jasper van den Hof

Betreft:

Resolutie volksgezondheid, regel 444-446

Schrap:

Ook zal gewezen worden op de keuze tot donorschap bij contact met de
overheid, zoals bij het ophalen van een paspoort of rijbewijs.

Vervang door:

Ook zal gewezen worden op de keuze tot donorschap bij het ophalen van
een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs.

Toelichting:

Contact met de overheid is te breed, men moet niet continue overvallen
worden met de vraag of ze al dan niet donor willen worden.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0326

Geen orgaanverkoop

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Jasper de Wit, Mariska Machiels, Rob
Arts, Mats Koeneman, Lauri van den Berg, Joske Ubels, Lisa Isbouts,
Dave van der Kruijssen, Suzan Kemperman, Nicole van der Zandt,
Renske van den Hurk.

Woordvoerder:

Rob Arts

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, regel 448 t/m 453

Schrap:

Naast het ADR zal er een onkostenvergoeding worden ingevoerd voor
donatie van de organen, waarbij donatie bij leven mogelijk is. Donoren
hoeven geen kosten te hebben aan hun donatie. De Jonge Democraten
zijn van mening dat de ze onkostenvergoeding niet alleen de directe
financiële kosten moeten dekken, maar ook een compensatie moeten
zijn voor de eventuele gevolgen van de ingreep.

Toelichting:

Door het toevoegen van deze passage wordt het mogelijk organen (e.g.
nier) te verkopen. Dit is op twee punten onwenselijk:
1. Dit zal vooral donoren aantrekken die in geldnood zitten en niet
daadwerkelijk
een
vrije
wel
afgewogen
keuze
maken;
2. De langetermijngevolgen worden gebagatelliseerd: bijvoorbeeld 3.511 keer hogere kans op terminale nierschade 40% toename
cardiovasculaire sterfte en 30% toename totale kans op sterfte
(Muzaale, JAMA, 2014 & Mjøen, Kidney Int, 2013 & Grams, NEJM,
2016)

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0327

Embryomodificatie

Indieners:

[Commissie Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Amsterdam] Jesse van
Remmerden, Ilse Koning, Mike Lensink, Noa Rosenberg, Melanie
Lindenberg, Niek Dirks
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Woordvoerder:

Niek Dirks

Betreft:

Volksgezondheid, regel 501-522

Voeg toe:

De Jonge Democraten vinden dat het toegestaan moet zijn om in
Nederland het genetisch materiaal van de kern van menselijke
kiembaancellen waarmee een zwangerschap tot stand zal worden
gebracht, opzettelijk te wijzigen. Waarbij als het onderzoeksresultaat
bevorderd word door de creatie van embryo's dit dan toegestaan is. De
medische beroepsgroep dient een toetsingscommissie aan te stellen om
te bepalen onder welke specifieke omstandigheden het toegestaan is om
het genetisch materiaal te veranderen

Toelichting:

Genetisch aandoeningen, waaronder bijvoorbeeld Taaislijmziekte, in de
toekomst mogelijk voorkomen kunnen door het genetisch materiaal van
kiembaancellen aan te passen met behulp van CRISPR/Cas9.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0328

Zullen we het wel veilig doen, schatje?

Indieners:

[Werkgroep Digitaal] Ingrid Weerts, Michiel Ruland, Floris van de Loo,
Rick van de Loo, Paul Beijenhof

Woordvoerder:

Ingrid Weerts

Betreft:

Resolutie Gezondheidszorg, regel 546

Voeg toe:

Wel benadrukken zij dat bij het ontwikkelen van deze elektronische
efficiëntieslag de bescherming van persoonsgegevens nooit vergeten
mag worden.

Toelichting:

Ongeachtwat je van dit technolievende subhoofdstuk van deze resolutie
vindt, is vrijwel dit gehele hoofdstuk direct strijdig met vrijwel het gehele
hoofdstuk Digitaal op dit moment. Dat is vreemd. Dat hoofdstuk is aan
een update toe, maar voor die update er is, is dit hoofdstuk in de
resolutie een vreemde eend in de bijt. Stemming over dit hoofdstuk is
ook een goede peiling van hoe de JD op dit moment tegen digitale
onderwerpen kijkt, en is van belang bij de update van het hoofdstuk
Digitaal.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0329

Dokter Tinus, hoe weet u nou dat ik drie jaar geleden aambeien had?

Indieners:

[Werkgroep Digitaal] Ingrid Weerts, Michiel Ruland, Floris van de Loo,
Rick van de Loo, Paul Beijenhof

Woordvoerder:

Ingrid Weerts

Betreft:

Resolutie Gezondheidszorg, regels 547-558

Schrap:

Binnen medisch onderzoek wordt het verzamelen van Big data steeds
belangrijker. Dit houdt in dat grote hoeveelheden en/of complexe data
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verzameld worden met voornamelijk als doel het aantonen van
voorspellende waarden, verscholen correlaties en modellerende
vermogens van deze gegevens. Los van het verbeterde begrip van
ziekten en behandelingen kan het omarmen van deze vorm van
onderzoek leiden tot betere besluitvorming, verminderde risico’s,
operationele efficiëntie, en kostenreductie. De Jonge Democraten zien
hier mogelijkheden voor de toekomst. Uitdagingen hierbij zijn niet alleen
het bedenken van nieuwe methoden voor de gegevensverwerking maar
hoofdzakelijk het integer, vertrouwd en veilig delen en beheren van deze
data.
Vervang door:

Binnen medisch onderzoek wordt het verzamelen van Big data steeds
belangrijker. De Jonge Democraten keuren deze ontwikkeling af, maar
zien in dat deze grootschalige verzameling van gegevens onvermijdelijk
is geworden. Zij roepen daarom op om zo voorzichtig mogelijk met deze
ontwikkeling om te gaan, en ervoor te waken dat gegevens van patiënten
alleen in de hoogstnodige gevallen toegankelijk zijn voor anderen dan
een eigen arts. Wanneer deze gegevens wel uitgewisseld worden, is het
zaak dat deze gegevensverwerking zo integer en veilig mogelijk verloopt.

Toelichting:

De toon van het te schrappen stuk durf ik optimistisch, maar vooral ook
naïef te noemen. Daarmee is de toon van deze alinea tegenovergesteld
aan ons hoofdstuk Digitaal. Het ontkent gevaren die het op grote schaal
inzamelen van Big Data wel degelijk met zich mee kan brengen. Het
wijzigingsvoorstel probeert zo realistisch mogelijk om te gaan met de
ontwikkeling die de resolutie beschrijft.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMRES0330

Geen verantwoordelijkheden afschuiven

Indieners:

[Werkgroep Digitaal] Ingrid Weerts, Michiel Ruland, Floris van de Loo,
Rick van de Loo, Paul Beijenhof

Woordvoerder:

Michiel Ruland

Betreft:

Resolutie Gezondheidszorg, regels 559-563

Schrap:

Ook voor onderzoek met Big Data zijn enorme investeringen in
hoogwaardige infrastructuur noodzakelijk. Om deze ontwikkeling te
stimuleren en de medeverantwoordelijkheid voor de veiligheid te nemen
vinden de Jonge Democraten dat de overheid hierin moet faciliteren.

Toelichting:

De huidige Nederlandse normen geven aan dat de verantwoordelijkheid
ligt bij de gene met wie een vertrouwensband is opgebouwd om
patientegegevens te delen. Derde partijen zijn misschien wel
aansprakelijk maar niet verantwoordelijk. Zij worden immers niet
vertrouwd de zorginstelling en de behandelaar die worden door de
patiënt
met
haar
medischegegevens.
Daarnaast wordt de overheid al eerder betrokken bij de digitalisering in
deze resolutie. Het is dus onnodig nog eens te doen.

Aangenomen?

Ja

Nee
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AMRES0331

Medische privacy, mag het een onsje meer of minder zijn?

Indieners:

[Werkgroep Digitaal] Ingrid Weerts, Michiel Ruland, Floris van de Loo,
Rick van de Loo, Paul Bijenhof

Woordvoerder:

Ingrid Weerts

Betreft:

Resolutie Gezondheidszorg, regels 564-574

Schrap:

In het kader van nauwere inhoudelijke samenwerking tussen
zorgverleners is een elektronisch patiëntendossier (EPD) een
belangrijke voorwaarde. Dit hoeft niet te betekenen dat de overheid het
systeem kiest en oplegt aan zorgverleners, maar wel dat standaardisatie
van zorggegevens en uitwisselingsmogelijkheden bevorderd moeten
worden. Wet- en regelgeving omtrent zorgadministratie moeten
aansluiten bij de werkprocessen met de nodige waakzaamheid voor
bescherming van persoonsgegevens. Een bepaalde mate van
toegankelijkheid van het systeem moet, naast samenwerking, ook leiden
tot transparantie en betrokkenheid van de zorggebruiker zelf.

Vervang door:

De Jonge Democraten wijzen een elektronisch patiëntendossier (EPD)
waarbij medische dossiers op elk moment in te zien zijn door iedere arts
expliciet af. Wanneer er zoiets als een EPD ontstaat, pleiten zij ervoor
dat iedereen hoofdzakelijk toegang heeft tot zijn eigen dossier, en kan
aangeven in welke mate dit dossier beschikbaar moet zijn voor anderen.
Dit moet ertoe leiden dat transparantie en betrokkenheid van de
zorggebruiker zelf toeneemt.

Toelichting:

In dit amendement wordt het balletje meer bij de burger neergelegd.
Privacy is zo’n onderwerp waarop het heel lastig is om keuzes voor
anderen te maken. Wat de één nog prima vindt, kan voor de ander drie
bruggen te ver zijn. De resolutie roept al op om te waken voor
persoonsgegevens, maar in het geval van het EPD kun je dat zo breed of
zo smal opvatten als je wilt. Dit lost dat op. Daarnaast is het stuk over het
kiezen van een EPD geschrapt, omdat het technisch niet haalbaar is als
elk ziekenhuis met een ander EPD werkt.

Aangenomen?

Ja

Nee
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Amendementen op het Politiek Programma
AMPP01

Privatisering niet het ei van Columbus

Indieners:

Zouhair Saddiki, Floris van Loo, Thijs van Luijt, Wouter Visser, Harro
Boven, Thomas Postma, Ruben Kuijper

Woordvoerder:

Harro Boven

Betreft:

Politiek programma, hoofdstuk Economie

Schrap:

“De Jonge Democraten zijn daarom ook voorstanders van het verder
weloverwogen privatiseren van staatsbedrijven en regelingen zoals de
WGA. Enkel in het geval van uitermate zwaarwegende strategische
belangen, als er sprake is van een situatie waarin een noodzakelijke taak
niet wordt opgepakt door de markt of wanneer dat niet wenselijk is dient
de staat de uitvoering op zich te nemen.”

Toelichting:

In ons Politiek Programma staat al dat de overheid vooral moet optreden
als marktmeester (en dus zo weinig mogelijk staatsbedrijven moet
aanhouden). Vergaande privatiseringen (in bijvoorbeeld de zorg) hebben
de afgelopen tijd niet het gewenste effect laten zien. Daarom is het
belangrijk dat deze alinea geschrapt wordt.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMPP02

Aanpassing politiek programma 7.6 gelijkwaardigheid man en vrouw 2

Indieners:

Nishi Nesharie, Samira Rafaela, Mariska Schabbing, David Schultz,
Anouk Vincken

Woordvoerder:

David Schultz

Betreft:

Politiek programma paragraaf 7.6

Voeg toe:

De overheid en het bedrijfsleven moeten actief inzetten op de
bevordering van vrouwenparticipatie. Het beschikbaar stellen van
leiderschaps- en talentenprogramma’s kan bijdragen aan het scouten
van vrouwelijk talent voor topfuncties en bewustwording rondom het
belang van vrouwenparticipatie op de werkvloer. Daarnaast moet er
aandacht komen tijdens selectieprocessen in de vorm van vroegtijdige
signalering als bepaalde functies structureel niet worden opgevuld door
mannen en vrouwen en het actief aanspreken van geschikte vrouwen.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMPP03

Aanpassing politiek programma 7.6 gelijkwaardigheid man en vrouw 1

Indieners:

Nishi Nesharie, Samira Rafaela, Mariska Schabbing, David Schultz,
Anouk Vincken

Woordvoerder:

David Schultz

Betreft:

Politiek programma paragraaf 7.6
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Voeg toe:

Aangenomen?

Het huidige systeem zorgt ervoor dat minder moeders een functie op
niveau hebben en minder vaders voor hun kinderen zorgen. Om een
verandering te bewerkstelligen zijn er een aantal zaken nodig: een gelijk
loon, betaalbare en beschikbare kinderopvang en een uitgebreid
vaderschapsverlof. Dit zal uiteindelijk leiden tot gelijkwaardige kansen
voor man en vrouw én meer vrouwen in topfuncties. Mannen en
vrouwen zijn zowel gelijk in de mate waarin zij in staat zijn een kind op te
voeden, als in de mate waarin zij in staat zijn een topfunctie te vervullen.
Op dit moment zorgen impliciete en expliciete ideeën over wie de
kinderen zouden moeten opvoeden ervoor dat minder moeders een
functie op niveau hebben en minder vaders voor hun kinderen zorgen.
Dit is achterhaald en daarom moet het huidige systeem in Nederland
hervormd worden. De Jonge Democraten geloven dat bovenstaande
veranderingen zullen leiden tot de gewenste cultuuromslag.
Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMPP04

Aanpassing politiek programma 7.6 gelijkwaardigheid man en vrouw 1

Indieners:

Nishi Nesharie, Samira Rafaela, Mariska Schabbing, David Schultz,
Anouk Vincken

Woordvoerder:

David Schultz

Betreft:

Politiek programma paragraaf 7.6

Voeg toe:

Het huidige systeem zorgt ervoor dat minder moeders een functie op
niveau kunnen hebben en minder vaders voor hun kinderen kunnen
zorgen. Om een verandering te bewerkstelligen zijn er een aantal zaken
nodig: een gelijk loon, betaalbare en beschikbare kinderopvang en een
uitgebreid vaderschapsverlof. Dit zal uiteindelijk leiden tot
gelijkwaardige kansen voor man en vrouw én meer vrouwen in
topfuncties. Mannen en vrouwen zijn zowel gelijk in de mate waarin zij in
staat zijn een kind op te voeden, als in de mate waarin zij in staat zijn een
topfunctie te vervullen. Op dit moment zorgen impliciete en expliciete
ideeën over wie de kinderen zouden moeten opvoeden ervoor dat
minder moeders een functie op niveau hebben en minder vaders voor
hun kinderen zorgen. Dit is achterhaald en daarom moet het huidige
systeem in Nederland hervormd worden. De Jonge Democraten geloven
dat bovenstaande veranderingen zullen leiden tot de gewenste
cultuuromslag.

Aangenomen?

Ja

Nee
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AMPP05

Een betaalbare rechtstaat

Indieners:

[Werkgroep Justitie] Maarten Veld, Desiree Klomp, Koen Sijtsema,
Sjoerd Schwillens & Daphnie Ploegstra.

Woordvoerder:

Maarten Veld

Betreft:

PP regel 3984-3988

Schrap:

Toegang tot de rechter.
Zowel in strafrechtelijke als bij bestuurlijke procedures is toegang tot de
rechter een belangrijk grondrecht. De Jonge Democraten vinden dat
iedere burger en ieder bedrijf de kans moet hebben een zaak voor te
leggen aan een rechter.
Hierbij is een grote bijdrage in de kosten ongepast. De Jonge
Democraten spreken zich uit tegen een stelsel van kostendekkende
griffierechten. Rechtspraak kan hierdoor verworden tot een
eliteaangelegenheid, waarbij burgers steeds vaker zullen kiezen voor
eigenrichting.

Vervang door:

Toegang tot de rechter.
De toegang tot de rechter is een belangrijk grondrecht. De Jonge
Democraten vinden dat iedere burger en ieder bedrijf de kans moet
hebben een zaak voor te leggen aan een rechter.
Om overbelasting van de rechterlijke macht tegen te gaan, mogen
kostendekkende griffierechten in rekening worden gebracht. Echter, een
grote bijdrage in de kosten is in de ogen van de Jonge Democraten
onacceptabel. Daarom moeten mensen met een laag inkomen in
aanmerking blijven komen voor een onvermogenden-tarief.

Toelichting:

Het is onrealistische om te denken dat het Nederlandse rechtssysteem
zonder het systeem van griffierechten kan. Voor de werkgroep Justitie
ontbreekt het standpunt hieraan nuance.
De werkgroep Justitie onderstreept wel dat kritisch gekeken moet
worden naar de hoogte van dergelijke bedragen.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMPP06

Tegenwoordige toetsing

Indieners:

[Werkgroep Justitie] Maarten Veld, Desiree Klomp, Koen Sijtsema,
Daphnie Ploegstra & Sjoerd Schwillens.

Woordvoerder:

Daphnie Ploegstra

Betreft:

PP regel 4327

Schrap:

De rechter toetst hierbij de beslissing van de Europese AsielDienst
marginaal

Vervang door:

De rechter toetst hierbij de beslissing van de Europese AsielDienst
integraal

Toelichting:

Op 13 april 2016 deed de Afdeling Raad van State uitspraak over de
toetsing in asielzaken. Voortaan treed de bestuursrechter intensiever in
de beantwoording van de vraag of het asielrelaas geloofwaardiger is.
Hierom dient in het pp de marginale toets te veranderen in een
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integrale/indringende toets
Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

AMPP07

Schrappen is sexy en de VN ook

Indieners:

[Werkgroep Buitenlandse Zaken] Dominique Arntz, Julian Slotman, Bas
Vos, Bart Scholte en Yourai Mol

Woordvoerder:

Bart Scholte

Betreft:

Hoofdstuk 13 Buitenlandse Zaken, paragraaf 13.3.4 De Verenigde
Naties, laatste zin

Schrap:

De Jonge Democraten zien liever een slechte samenwerking met een
beperkt resultaat, dan geen samenwerking en geen resultaat.

Toelichting:

De zin die het stuk afsluit moet verwijderd worden om meerdere
redenen. Op deze manier wordt het stuk erg negatief afgesloten wat niet
de bedoeling is. Daarnaast spreekt deze laatste zin de stelling
“[t]oenemende spanningen en verschillen van inzicht tussen de grote
internationale spelers vragen om krachtige samenwerking van staten,
internationale- en non-gouvernementele organisaties” tegen en geeft
het onze doelstelling fout weer.
Wij vinden niet dat deze zin nog door iets anders vervangen moet
worden, omdat wij de al bestaande zin ‘Ondanks alle tekortkomingen
blijft de Veiligheidsraad het belangrijkste forum voor overleg over
oplossingen voor internationale crisissituaties’ een goed concluderende
zin vinden.

Aangenomen?

Ja

Nee
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Politieke Moties
PM01

Mag het een onsje minder?

Indieners:

[JD Rotterdam] Michael Vos, Rosanne Joosse

Woordvoerder:

Koen Sijtsema

Constaterende dat

De Jonge Democraten voorstander van het belasten van externaliteiten
zijn.

Overwegende dat§

De productie van vlees enorm veel extra kosten en vervuiling met zich
meebrengt;

§
§
§
§

§
§

Spreekt uit dat

Vlees niet noodzakelijk is voor een gezonde levensstijl;
Er steeds betere en goedkopere vleesvervangers op de markt komen en
ook mensen die het minder hebben niet afhankelijk hoeven te zijn van
vlees;
De uitvoering van een vleestaks zeer haalbaar is, bijvoorbeeld door het
instellen van het hoge BTW-tarief voor vleesproducten.
De Jonge Democraten voorstander zijn van een extra belasting op vlees.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM02

Groen eten moet lonen

Indieners:

Wouter van Erkel, Tristan Lemstra, Johan Visser, Iris van der Weide,
Remco Vonk, Samantha van der Sluis

Woordvoerder:

Johan Visser

Constaterende dat

Het klimaatprobleem voor een aanzienlijk deel op ons bord ligt.

Overwegende dat§

Het huidige overheidsbeleid ten aanzien duurzaam gedrag te stimuleren
inconsistent is;

§
§
§
§
§
§

§
§

Het rijden met elektrische auto’s wel wordt gestimuleerd met
belastingvoordelen;
De voedselindustrie schadelijker voor het milieu is dan auto’s;
Het heffen van accijnzen op een relatief kleine groep sterk
milieubelastend voedsel minder ingewikkeld is dan het bieden van
belastingvoordelen op alle producten die geen sterk negatieve gevolgen
hebben voor het milieu;
Dit zich niet slechts beperkt tot vlees, er zijn ook voorbeelden van
groenten en fruit die meer schade aanrichten dan een stukje kip.

Spreekt uit dat

Belasting op sterk milieubelastend voedsel moet worden verhoogd.

Toelichting:

De koe is hier een goed voorbeeld van: voor 1 kilo rundvlees is 13 kilo(!)
voer nodig, daarbij stoot een koe een grote hoeveelheid methaangas uit,
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een stof die erg schadelijk is voor de ozonlaag. Het is géén
vleesbelasting!
Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM03

Sweet Taxes

Indieners:

[Werkgroep Duurzaamheid] David Schultz, Tim den Hartog, Cees
Haringa, Joachim van Doornum, Manuel Buitenhuis

Woordvoerder:

David Schultz

Constaterende dat
§

Overgewicht een steeds groter maatschappelijk probleem is in
Nederland;

§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§
§
§
§
§

Suiker in een enorme veelvoud voedingsmiddelen is verwerkt;
Een te grote suikerinname van grote invloed is op overgewicht en
obesitas.
Het voor consumenten vaak onduidelijk is in welke producten suiker is
verwerkt en in welke mate;
Een gematigde suikerinname geen negatieve consequenties voor de
gezondheid hoeft te hebben;
Maatregelen om overgewicht en overmatige suikerinname tegen te gaan
onvoldoende effect hebben;
Een belasting op suiker in voedingsmiddelen een sterker en positiever
effect op de volksgezondheid heeft;
Opbrengsten uit deze suikertaks gebruikt kunnen worden voor
voedingsonderwijs en innovatie in de levensmiddelenbranche.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten pleiten voor een belasting op suiker in
voedingsmiddelen.

Toelichting:

Alleen wanneer er een duidelijk standpunt wordt ingenomen over suiker
en de effecten daarvan op de volksgezondheid kan de voedingsindustrie
hierop worden aangesproken.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM04

Duurzamere landbouw zit in ons DNA

Indieners:

[Werkgroep duurzaamheid] Cees Haringa, Gerard Peltjes, Casper de
Jong, Pim Caris, Robin Gabriner, David Schultz

Woordvoerder:

Cees Haringa

Constaterende dat
§

Nederland streeft naar een sterke kenniseconomie, waarvan de
agrarische sector een belangrijk onderdeel is;
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§
§

§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§

§
§
§
§

Wetenschappelijk onderzoek op dit gebied heeft aangetoond dat er
weinig technologische hindernissen zijn om gewassen op een
verantwoorde manier genetisch te modificeren;
Genetische modificatie qua precisie en qua mogelijkheden superieur is
aan klassieke genetische diversifiëring;
Er vanuit de Europese Unie zeer strikte en wollige regelgeving bestaat
betreffende de toepassing van GMOs, met enige beperkte vrijheid voor
rijksoverheden om hun eigen koers te bepalen.
Er een continue behoefte bestaat tot het ontwikkelen van een
duurzamere, efficiëntere landbouw;
Genetische modificatie er voor kan zorgen dat gewassen minder druk
uitoefenen op het milieu, hogere opbrengsten genereren, en een hogere
voedingswaarde hebben;
Genetische modificatie specialistische kennis vraagt die Nederlandse
bedrijven en onderzoeksinstellingen bezitten danwel ontwikkelen;
Genetische modificatie een efficiënte techniek is om de eigenschappen
van gewassen aan te passen.

Spreekt uit dat

De JD ervoor pleit dat binnen Nederland het gebruik van genetisch
gemodificeerde organismen binnen de agri en food-sector gewaarborgd
blijft. Binnen Europees verband dient men te streven naar een soepeler
en eenduidiger wet- en regelgeving waarbinnen de potenties van GMOs
op duurzaamheidsgebied eenvoudiger kunnen worden benut, maar
waarbinnen veiligheid en ecologisch verantwoord gebruik centraal
blijven staan.

Toelichting:

Uitgebreid onderzoek heeft vastgesteld dat de veiligheid van GMOs
gelijk is aan die van ‘klassiek gediversifieerde organismen’. Met moderne
modificatietechnieken kan men echter sneller, preciezer en
verregaander aanpassingen maken; aanpassingen die kansen bieden
voor een duurzamere, efficiëntere landbouw. GMOs vormen een
belangrijke stap richting een duurzame economie, voor de EU (die
wereldwijd achterloopt op dit gebied) in zijn geheel en voor het
agriculturele kenniscentrum Nederland in het bijzonder. Laten we ons
uitspreken richting een vooruitstrevender GMO-beleid waarbinnen het
verantwoord toepassen van genetische modificatie versoepeld wordt,
maar waarbinnen veiligheid en ecologisch verantwoord gebruik centraal
blijven staan.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

PM05

Meer Flex, meer zekerheid #1

Indieners:

[Afdeling Rotterdam] Michael Vos, Rosanne Joosse

Woordvoerder:

Michael Vos
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Constaterende dat
§
§
§
§
§

De huidige ketenregeling inhoudt dat een opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten gezamenlijk twee jaar mogen lopen;
Er binnen die die twee jaar drie arbeidsoverenkomsten gesloten mogen
worden;
De ketenregeling wordt doorbroken als tussen de
arbeidsovereenkomsten meer dan zes maanden tijd zit;

§
§

Van de ketenregeling alleen afgeweken kan worden bij CAO.

Overwegende dat§

De nieuwe ketenregeling niet de gewenste uitwerking heeft;

§
§
§
§
§

Mensen nu vaak, ook al willen beide partijen werken op basis van
tijdelijke contracten, na twee jaar aan de kant worden gezet;
Zowel werkgevers als werknemers vaak behoefte hebben aan
flexibiliteit
Schijnconstructies met ZZP’ers onwenselijk zijn.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten van mening zijn dat de mogelijkheid er moet zijn
om schriftelijk bij individuele arbeidsovereenkomst af te wijken van de
wettelijke ketenregeling.

Toelichting:

Zeker voor jongeren is dit een groot probleem. Supermarkten houden
bijvoorbeeld jong personeel standaard niet langer meer dan twee jaar in
dienst

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM06

Meer Flex, meer zekerheid #2

Indieners:

[JD Rotterdam] Michael Vos, Rosanne Joosse

Woordvoerder:

Michael Vos

Constaterende dat
§

De huidige ketenregeling inhoudt dat een opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten gezamenlijk twee jaar mogen lopen;

§
§
§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§

Er binnen die die twee jaar drie arbeidsoverenkomsten gesloten mogen
worden;
De ketenregeling wordt doorbroken als tussen de
arbeidsovereenkomsten meer dan zes maanden tijd zit;
Van de ketenregeling alleen afgeweken kan worden bij CAO.
De nieuwe ketenregeling niet de gehooopte uitwerking heeft;
Mensen nu vaak, ook al willen beide partijen werken op basis van
tijdelijke contracten, na twee jaar aan de kant worden gezet;
Zowel werkgevers als werknemers vaak behoefte hebben aan
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flexibiliteit
Spreekt uit dat

Het mogelijk zou moeten zijn langere tijd tijdelijke arbeidscontracten af
te blijven sluiten. Denk hierbij aan vijf jaar. Hoe langer de arbeidsrelatie
loopt, hoe langer de opzegtermijn voor beide partijen dan zou moeten
zijn.

Toelichting:

Zeker voor jongeren is dit een groot probleem. Supermarkten houden
bijvoorbeeld jong personeel standaard niet langer meer dan twee jaar in
dienst

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM07

Moedig terugwaarts

Indieners:

Carlo Schimmel, Dirkjan Tijs, Arnout Maat, Jan-Willem de Bruin, Leon
Ploegstra, Sander Cortenraad, Martin van Montfort, Manuel Buitenhuis,
Michael Vos, Michiel Ruland, Michiel van der Linden, Victor
Weerensteijn, Christiaan Wever, Julian Slotman, Joes de Natris,
Anthony Leigh, Robbin van Pelt, Maikel Kessing, Friso Bonga, Thomas
Johannes Maria, Erik Vandewall, Gijsbert Werner, Bob Alberts, Pim
Caris, Daan Timmer, Hendri Nortier, Leon Krijthe, Gerard Peltjes, Friso
Bonga

Woordvoerder:

Carlo Schimmel

Constaterende dat
§

De Jonge Democraten in hun Politiek Programma pleiten voor de
invoering van een negatieve inkomstenbelasting;

§
§
§
§

Overwegende dat§

§
§

§
§

§
§

Spreekt uit dat

Dit door het Landelijk Bestuur naar buiten toe is uitgelegd alsof de JD
pleit voor de invoering van een (onvoorwaardelijk) basisinkomen;
Een negatieve inkomstenbelasting en een (onvoorwaardelijk)
basisinkomen niet exact hetzelfde zijn.
Een (onvoorwaardelijk) basisinkomen geen rekening houdt met
persoonlijke omstandigheden zoals gezinssamenstelling of medische
aandoeningen zodat altijd aanvullende regelingen nodig zijn waardoor
bureaucratie noodzakelijk blijft;
De macro-economische gevolgen van het invoeren van een
(onvoorwaardelijk) basisinkomen niet te overzien zijn en mogelijk
desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de economie;
De onderbouwing van de vermeende positieve gevolgen van de
invoering van een basisinkomen niet gebaseerd is op harde
wetenschappelijke feiten maar hooguit op indicaties van mogelijke
positieve effecten;
Experimenten met het basisinkomen door hun tijdelijkheid en kleine
schaal zeer slechte modellen voor het basisinkomen op nationale schaal
zijn.
De Jonge Democraten tegen de invoering van een onvoorwaardelijk
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basisinkomen zijn.
Toelichting:

De JD is volgens haar politiek programma voorstander van een
negatieve inkomstenbelasting. Dat is echter niet per definitie
onvoorwaardelijk. Een negatieve inkomstenbelasting kan ook worden
geïmplementeerd als vervanging van de bijstand en een aantal toeslagen,
waarbij nog steeds voorwaarden kunnen worden gesteld. Deze motie
spreekt uit dat we tegen een onvoorwaardelijke variant van het
basisinkomen zijn, oftewel, dat we niet willen dat iedereen maandelijks
onvoorwaardelijk een geldbedrag krijgt overgemaakt c.q. gekort op de
belasting.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM08

Een onvoorwaardelijk welvaartsminimum

Indieners:

Sjoerd Wannet, Felix Woudenberg, Ruben Wassink, Eric Stok, Jelle
Dobbelaar, Ruben Feiken, Jasper van den Hof, Joachim van Doornum,
Niek Heijne, Lucas Vos, Ruben Meijer, Varna Hassan, Hilko Oosterhuis,
Michiel Bongertman, Lars van den Broek, Wouter Visser, Sjirk Bruinsma,
Maikel Kessing, Damian Coenen, Gerard Peltjes

Woordvoerder:

Sjoerd Wannet

Constaterende dat
§

de Jonge Democraten in haar Politiek Programma pleiten voor de
invoering van een negatieve inkomensbelasting;

§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§

Spreekt uit dat

de Jonge Democraten niet expliciet voor of tegen een onvoorwaardelijk
minimum inkomen zijn.
een ideale samenleving aan iedereen een welvaartsminimum garandeert,
in elk geval voldoende voor de basisbehoeften;
een onvoorwaardelijk basisinkomen voorziet in een dergelijk
welvaartsminimum;
een baan weigeren altijd mogelijk moet kunnen zijn voor eerlijke
arbeidsverhoudingen, en een onvoorwaardelijk welvaartsminimum dit
mogelijk maakt;
de meeste mensen behoefte blijven hebben aan betaald werk, ook bij
een onvoorwaardelijk basisinkomen;
een te snelle invoering van een basisinkomen de economie zou kunnen
ontwrichten;
een onvoorwaardelijk basisinkomen andere financiële instrumenten niet
uitsluit, maar wel kan vereenvoudigen;
tijdelijke, locale experimenten wat betreft sociale en economische
effecten zich hoe dan ook moeilijk vertalen naar nationaal niveau.
de Jonge Democraten pleiten voor de geleidelijke invoering van een
onvoorwaardelijk minimum inkomen, bijvoorbeeld door stapsgewijs in
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de richting van een basisinkomen of een negatieve inkomensbelasting te
gaan.
Toelichting:

Het LB communiceert naar derden dat de JD voor een onvoorwaardelijk
basisinkomen is, iets wat ter discussie staat in de motie van Carlo
Schimmel en anderen. Die motie is sowieso tegen een onvoorwaardelijk
basisinkomen, met als argument dat de gevolgen onduidelijk zijn. Een
basisinkomen dat niet onvoorwaardelijk is, is gewoon een
bijstandsuitkering zoals nu, inclusief mensen dwingen werk te
accepteren voor een laag salaris omdat ze eigenlijk geen andere keus
hebben.
De discussie moet gaan over de waarden van de JD. Deze motie spreekt
uit dat een onvoorwaardelijk inkomen past bij de progressieve waarden
van de JD. Door stapsgewijs die richting op te gaan, zullen we ook zien of
ons mensbeeld klopt of dat onze ideeen uiteindelijk bijgesteld moeten
worden. Dat kan alleen door het gewoon te gaan proberen.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM09

I make milk. What’s your superpower?

Indieners:

[JD Limburg] Thomas Wielders, Lou Maessen.

Woordvoerder:

Lauri van den Berg

Constaterende dat
§

De Nederlandse overheid en de Jonge Democraten preventie binnen de
gezondheidszorg belangrijk vinden;

§
§
§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§
§
§

Spreekt uit dat

§

§
§

Borstvoeding bewezen positieve effecten heeft op zowel moeder als
kind;
Flesvoeding een goed alternatief is voor borstvoeding, maar geen
gelijkwaardig alternatief;
Het aantal zuigelingen dat na drie maanden (gedeeltelijk) borstvoeding
krijgt, in Nederland lager is dan in andere EU-landen.
Moeders/ouders zelf een oordeel moeten kunnen vormen welke voeding
voor hun kind de beste keuze is;
De informatie om deze keuze te maken vrij moet zijn van commerciële
invloeden;
Kunstvoedingsfabrikanten, binnen de nu al gestelde wettelijke kaders,
volop reclame maken voor kunstvoeding en kunstvoedingsproducten;
Deze kunstvoedingsreclames soms misleidend zijn, waardoor
kunstvoeding een gelijkwaardig alternatief lijkt voor borstvoeding.
De ‘International code of marketing of breast-milk substitutes (1981)’
van de World Health Organization moet worden omgezet in
Nederlandse wet- en regelgeving;
Waardoor o.a. reclame maken voor kunstvoeding en
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kunstvoedingsproducten in zijn totaliteit verboden wordt en idealisering
van kunstvoeding op verpakking niet toegestaan is.
Toelichting:

Borstvoeding heeft verschillende positieve effecten op de gezondheid
van zowel zuigeling als moeder. Aan de borst gevoede kinderen hebben
gemiddeld een lager risico op: luchtweginfecties, maagdarminfecties,
middenooronsteking, overgewicht, diabetes mellitus type 2, hoge
bloeddruk en atopische dermatitis in vergelijking met kinderen die geen
borstvoeding krijgen. De voordelen voor de moeders zijn: een verlaagde
kans op reumatoïde artritis, een snellere gewichtsafname en een latere
terugkeer van de menstruatie. De gezondheidseffecten zijn groter
naarmate
de
moeder
langer
borstvoeding
geeft.
Link
naar
vertaling
van
de
WHO
code:
http://stichtingbabyvoeding.nl/wp-content/uploads/WHO-Code.pdf

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM10

Meningen tegen Meningen

Indieners:

Dirkjan Tijs, Paul Bijenhof, Koen Sijtsema, Hanna Hekkert, Arnout Maat,
Wouter Visser, Corwin van Schendel,

Woordvoerder:

Corwin van Schendel

Constaterende dat
§
§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§

Spreekt uit dat

§

§
§

§
§

Toelichting:

Er beperkingen zijn op de vrijheid van meningsuiting;
In de politiek enerzijds stemmen opgaan om de vrijheid van
meningsuiting verder in te perken;
Er anderzijds pogingen worden gedaan om specifieke beperkingen op de
vrijheid van meningsuiting weg te nemen.
Controversiële of ‘verwerpelijke’ uitspraken beter in het publieke debat
kunnen worden verworpen dan in de rechtszaal;
Verboden om ideeën uit te spreken er niet voor zorgen dat deze ideeën
verdwijnen.
De Jonge Democraten pogingen tot het opheffen van beperkingen op de
vrijheid van meningsuiting, zoals het verbod op beledigen van een
bevriend staatshoofd en majesteitsschennis, toejuichen;
Andere beperkingen op de vrijheid van meningsuiting, zoals smaad,
(groeps)belediging en aanzetten tot haat, kritisch tegen het licht
gehouden moeten worden en waar mogelijk geen misdrijf meer dienen te
zijn of geheel opgeheven moeten worden;
De vrijheid van meningsuiting niet verder mag worden ingeperkt.
Leve het vrije woord! Het voorlaatste punt van het dictum is bewust
zorgvuldig geformuleerd, om specifieke discussies over wat dan wel weg
moet en wat niet te voorkomen. Verder is het verplaatsen uit het
strafrecht in de geest van de politieke motie ‘Vincent, je bent een lul.’
(ALV 67)
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Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM11

Behandel me als een dame

Indieners:

[JD Rotterdam] Michael Vos, Rosanne Joosse

Woordvoerder:

Rosanne Joosse

Constaterende dat
§

Vrouwen weinig tot niet worden meegenomen in medische
experimenten;

§
§
§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§

Spreekt uit dat

Het mannelijke lichaam de norm is binnen de gezondheidszorg;
Vrouwen tot 60% meer bijwerkingen hebben op medicijnen dan mannen;
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS) 12 miljoen
uitrekt voor seksespecifieke zorg.
Vrouwen anders reageren op medicijnen dan mannen;
Vrouwen hierdoor slechtere behandelingen krijgen.
De JD zich inzet voor seksespecifieke behandeling van mensen op het
gebied van gezondheidszorg.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM12

Turkije: to deal or not to deal

Indieners:

[Werkgroep Buitenlandse Zaken] Dominique Arntz, Eva Huis in 't Veld,
Julian Slotman, Bart Scholte en Guido Laman

Woordvoerder:

Eva Huis in 't Veld

Constaterende dat
§

De politieke en sociale rechten van de Turkse bevolking en inwonenden
steeds verder beperkt worden;

§
§
§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§

Persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en recht op een eerlijk proces
niet langer vanzelfsprekend zijn;
Turkije deze problematiek niet lijkt te onderkennen of te willen
veranderen;
Turkije een belangrijke partner van de Europese Unie is en kan zijn, maar
de EU hiermee niet haar waarden opzij kan zetten.
Turkije langzaam maar zeker de democratie indamt en de rechten van
grote delen van de bevolking structureel schendt;
In het bijzonder minderheden zoals Koerden en
(mensenrechten)activisten hierdoor acuut gevaar lopen;
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§
§

Spreekt uit dat

§
§
§
§
§

Toelichting:

Een gebrek aan een open publiek debat, oppositie en juridische
bescherming tot grote instabiliteit en onvoorspelbaarheid kunnen
leiden.
Nederland en de Europese Unie deze ontwikkelingen op de voet moeten
volgen;
Nederland via de Europese Unie op structurele wijze de dialoog met
Turkije moet aangaan;
Turkije geen EU-lidstaat mag worden, zolang het niet voldoet aan alle
criteria, inclusief het respecteren van mensenrechten en internationaal
recht.
Europese landen moeten gezamenlijk Turkije (publiekelijk) aanspreken
op politieke arrestaties, vergaande beperkende nationale wetgeving en
andere
vormen
van
structurele
intimidatie
en
mensenrechtenschendingen van zowel Turkse onderdanen als mensen
van buiten Turkije, zoals journalisten. Handel met en onderhandelingen
met Turkije zijn hierbij niet uitgesloten, maar mogen geen reden vormen
voor het wegkijken van grove schendingen van het internationaal recht.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM13

Aangaan handelsverdragen met ontwikkelingslanden

Indieners:

[Werkgroep Buitenlandse Zaken] Dominique Arntz, Julian Slotman,
Lidewij Koene, Bas Vos en Maya de Waal

Woordvoerder:

Maya de Waal

Constaterende dat
§

Bilaterale handels- en investeringsovereenkomsten door het opheffen
van handelsbarrières de handel en investeringen en kennisuitwisseling
tussen landen stimuleren;

§
§

Overwegende dat§
§

§
§
§
§

Spreekt uit dat

§

Bilaterale handels- en investeringsovereenkomsten daarmee bijdragen
aan de economische groei van deelnemende landen.
Bilaterale handels- en investeringsovereenkomsten positieve gevolgen
hebben voor de Nederlandse economische groei en werkgelegenheid;
Bilaterale handels- en investeringsovereenkomsten tevens de
Nederlandse positie versterken om sociale ontwikkelingsdoelen te
stimuleren;
Veel derdewereldlanden behoren tot de snelst groeiende economieën
ter wereld;
Bilaterale handels- en investeringsovereenkomsten bijdragen aan
economische groei in ontwikkelingslanden en daarmee bijdragen aan de
Nederlandse ontwikkelingsagenda.
Nederland meer bilaterale handels- en investeringsovereenkomsten
dient af te sluiten;
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§
§
§
§
§

Aangenomen?

Ontwikkelingslanden hierbij de prioriteit dienen te krijgen;
Nederland bestaande bilaterale handels- en
investeringsovereenkomsten probeert te versterken;
De effecten van bestaande en toekomstige handelsverdragen regelmatig
worden geëvalueerd.
Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM14

Gehele OS-budget besteden in het buitenland

Indieners:

[Werkgroep Buitenlandse Zaken] Dominique Arntz, Julian Slotman,
Lidewij Koene, Bas Vos en Maya de Waal

Woordvoerder:

Bas Vos

Constaterende dat
§

Ontwikkelingshulp primair is bedoeld om duurzame ontwikkeling buiten
de grenzen van Nederland te stimuleren, met prioriteit voor veiligheid
en rechtsorde, water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten;

§
§

§

Overwegende dat§

§
§

§
§

§
§

Spreekt uit dat

§
§

Aangenomen?

Dankzij voorwaarden in de OESO-richtlijnen voor
ontwikkelingssamenwerking, momenteel bijna 20 procent van het
Nederlandse budget voor ontwikkelingshulp wordt besteed aan
vluchtelingenopvang;
Conflicten en natuurrampen bijdragen aan de toename van
vluchtelingen en migranten naar de EU en Nederland.
Ontwikkelde landen volgens OESO-richtlijnen minimaal 0,7 procent van
het BNP dienen te besteden aan ontwikkelingshulp. Dit is recentelijk in
Nederland gedaald naar 0,52 procent;
De Sustainable Development Goals Nederland de verantwoordelijkheid
geven om meer aandacht en middelen in duurzame ontwikkeling te
investeren;
Een afname van ontwikkelingshulp, zoals noodhulp en
stabilisatiefondsen, de ontwikkeling en stabiliteit van fragiele regio’s in
gevaar brengt;
Vermindering van de in het buitenland bestede ontwikkelingshulp
daarmee kan leiden tot een toename van de vluchtelingenstromen.
Het gehele OS-budget, of minimaal 0,7 procent van het BNP, besteed
dient te worden aan ontwikkeling buiten Nederland;
Nederland zich in dient te spannen om de OESO-richtlijnen voor
besteding van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget aan te passen
zodat vluchtelingenopvang niet langer ten koste hoeft te gaan
ontwikkelingssamenwerking.
Ja

Nee
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Ingetrokken
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PM15

Droge voeten tijdens je pensioen

Indieners:

[werkgroep pensioenen] Jurjen Hoekstra, Floris van Loo, Zouhair
Saddiki, Cedric Scholl en Leonore Hofhuis

Woordvoerder:

Jurjen Hoekstra

Constaterende dat
§

in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat we alles op alles
moeten zetten om de opwarming van de aarde onder de 2 graden celsius
te houden, waarbij een streven van 1,5 graden celsius is benoemd;

§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§

het gebruik van fossiele brandstoffen onevenredig veel bijdraagt aan de
uitstoot van CO2 en andere schadelijke broeikasgassen.
om de klimaatdoelen te halen, zeer drastische maatregelen nodig zijn;
je minder profijt hebt van je pensioen als de zeespiegel sterk gestegen is;
door het klimaatakkoord de rendementsvooruitzichten voor fossiele
bedrijven sterk verslechterd zijn, aangezien staten zich min of meer
hebben verplicht de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Spreekt uit dat

pensioenfondsen niet meer moeten investeren in fossiele bedrijven en
hun bestaande investeringen moeten aanwenden om de uitstoot van
broeikasgassen zo snel mogelijk en zo ver mogelijk terug te dringen

Toelichting:

Wat heb je aan een vet pensioen, als we met moeite droge voeten
houden, de luchtkwaliteit dramatisch is en de meeste laaggelegen delen
van de wereld onder water staan? Pensioenfondsen beheren het
belangrijkste vermogen van Nederlanders. Laten we zorgen dat daar in
elk geval geen schadelijke dingen mee gedaan worden. Ook kan
investeren in duurzamere bedrijven goed zijn voor het rendement op de
lange termijn, aangezien we fossiele brandstoffen op den duur gaan
uitfaseren. Pensioenbedrijven moeten dus écht gaan denken aan een
exit-strategie.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM16

De bouwvakker en de hoogleraar

Indieners:

[Werkgroep Pensioenen] Floris van Loo, Jurjen Hoekstra, Zouhair
Saddiki, Cedric Scholl, Harro Boven

Woordvoerder:

Floris van Loo

Constaterende dat
§

Na je door je opgebouwde pensioengeld ten goede komt aan het
collectief;

§
§
§
§

Dit collectief in het huidige pensioenstelsel afhangt van je beroep;
De JD voorstander is van een stelsel met individuele
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pensioenrekeningen, maar blijft het risico op een lang leven delen.
Overwegende dat§
§
§
§
§
§
§

Spreekt uit dat

§
§
§
§
§
§
§

Toelichting:

Wanneer het geld binnen de gekozen uitvoerder verdeeld wordt, dit tot
risicoselectie kan leiden en zo de solidariteit ondermijnt;
Het mogelijk is om zelf een uitvoerder voor je pot te vinden en toch het
risico op lang leven met een ander collectief te delen;
De levensverwachting sterk gecorreleerd is met het beroep en hier deels
ook sprake is van een causaliteit;
Het sponsoren van hoogleraren door bouwvakkers gezien kan worden
als perverse solidariteit.
De JD vindt dat de overheid en polder nieuwe collectieven moeten
opzetten voor het delen van micro-langlevenrisico;
Deelnemers worden toegewezen aan een collectief op basis van de
zwaarte van hun werk gedurende hun hele loopbaan;
Daarnaast delen deelnemers enkel het risico met deelnemers uit
dezelfde leeftijdsgroep.
De JD blijft voorstander van een vrije markt voor pensioenbeleggers,
waar mensen zelf een beheerder van hun pot kunnen kiezen.
Dit voorstel vangt een deel van de spreiding in levensverwachting op.
Daarnaast wordt het risico net als in het huidige stelsel op basis van
beroep verdeeld. Het verschil is dat meer naar de aard van het werk
wordt gekeken dan de sector. Ook ZZP'ers kunnen meedoen.
Samen indienen met 'Solidair met Nederland'

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM17

Solidair met Nederland

Indieners:

[Werkgroep Pensioenen] Floris van Loo, Jurjen Hoekstra, Zouhair
Saddiki, Cedric Scholl, Harro Boven

Woordvoerder:

Floris van Loo

Constaterende dat
§

Na je door je opgebouwde pensioengeld ten goede komt aan het
collectief;

§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§

Dit collectief in het huidige pensioenstelsel afhangt van je beroep;
De JD voorstander is van een stelsel met individuele
pensioenrekeningen, maar blijft het risico op een lang leven delen.
Wanneer het geld binnen de gekozen uitvoerder verdeeld wordt, dit tot
risicoselectie kan leiden en zo de solidariteit ondermijnt;
Het mogelijk is om zelf een uitvoerder voor je pot te vinden en toch het
risico op lang leven met heel Nederland te delen;
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§
§

Spreekt uit dat

§

§
§
§

Toelichting:

De levensverwachting van een individu slechts benaderd kan worden en
van heel veel factoren afhankelijk is.
De JD vindt dat in een nieuw stelsel met individuele pensioenrekeningen
deelnemers het micro-langlevenrisico moeten delen met alle
Nederlanders die pensioen hebben opgebouwd en binnen dezelfde
leeftijdsgroep vallen.
De JD blijft voorstander van een vrije markt voor pensioenbeleggers,
waar mensen zelf een beheerder van hun pot kunnen kiezen
Het risicoverschil tussen uitvoerders kan worden opgelost door
verevening.
Deze motie moet samen ingediend worden met 'De bouwvakker en de
hoogleraar'. Het congres heeft de mogelijkheid om een van beide moties
aan te nemen, of om beiden te verwerpen. Er zijn namelijk nog meer
collectieven denkbaar.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM18

Schoner rijden; nu ook voor de gewone man

Indieners:

[Werkgroep Ruime & Mobiliteit] Antoon Stolwijk, Carl Dirks, Freek
Willems, Jeffrey Quartel, Joep Bastiaans, Lennart Zandbergen, Lucas
van der Linde, Martijn Derksen, Peet Wijnen, Rens van Dijk, Robin
Janssen, Ytsen Boomsma & Rik van Berkel

Woordvoerder:

Freek Willems

Constaterende dat
§

De overheid de afgelopen jaren aan de hand van (lokale) subsidie en een
0 procent bijtelling tarief elektrisch rijden in de zakelijke markt heeft
gestimuleerd;

§
§

Overwegende dat§

§
§

§
§

§
§

Spreekt uit dat

§

Consumenten maar mondjesmaat gebruik kunnen maken van een
soortgelijke regelingen.
Een nieuwe volledig elektrische auto, met het huidige beleid,
waarschijnlijk tot 2018 financieel niet aantrekkelijk is voor consumenten
in vergelijking met een traditionele benzine of dieselauto;
De eerste generatie elektrische auto's binnenkort vrijkomt uit de
leasemarkt en dit zijn voor de consument mogelijk een betaalbaar
alternatief is;
De doelstelling van de overheid momenteel alleen een bepaald aantal
elektrische auto's omvat en hier geen verdeling in wordt gemaakt tussen
de zakelijke en de consumentenmarkt;
De steun voor een groener wagenpark breder getrokken moet worden
dan alleen de zakelijke markt om ervoor te zorgen dat elektrisch rijden
daadwerkelijk van de grond komt.
De Jonge Democraten pleiten voor een evenwichtigere verdeling tussen
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§

Aangenomen?

subsidies en fiscale voordelen voor zakelijke rijders en consumenten.
In de doelstelling van het beleid moet worden opgenomen dat minimaal
40% van de elektrische rijders in 2020 consument is.
Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM19

Structurele steun aan Tunesië

Indieners:

[Werkgroep Buitenlandse Zaken] Eva Huis in ‘t Veld, Jelle Duncker, Tim
Poelman, Dominique Arntz en Julian Slotman

Woordvoerder:

Eva Huis in ‘t Veld

Constaterende dat
§

Tunesië het enige land is in de regio Noord-Afrika en Midden-Oosten dat
n.a.v. de Arabische Lente een democratisch bestel heeft weten te
bewerkstelligen;

§
§
§
§

§
§

§
§

Overwegende dat§

§
§

Spreekt uit dat

§

§
§

Toelichting:

De jeugdwerkeloosheid en de situatie van Tunesische jongeren sinds de
revolutie niet tot nauwelijks verbeterd is;
De prille democratie van Tunesië, vanwege eerder genoemde interne
problemen maar ook door instabiele buurlanden als Libië, vatbaar is voor
een terugval;
Tunesië verantwoordelijk is voor het hoogste aantal buitenlandse
strijders die afreizen naar Libië, Syrië of Irak om zich bij ISIS aan te
sluiten;
ISIS ook in Tunesië langzaam voet aan de grond begint te krijgen.
Een land als Tunesië een voorbeeldfunctie kan vervullen voor landen in
de regio m.b.t. het maken van een transitie naar een democratischer
bestel;
Landen die zich aantoonbaar inzetten voor een democratische en vrije
samenleving gesteund en gestimuleerd zouden moeten worden.
Nederland zich middels structurele steun intensiever en voor een
langere tijd committeert aan projecten op het gebied van economische
groei als (jeugd)werkgelegenheid en bedrijvigheid, rechtstatelijkheid,
democratisch bestuur en het bevorderen van vrije pers;
Nederland zich moet inzetten om de Tunesische regering te
ondersteunen in het volledig implementeren en handhaven van de in
2014 ingevoerde grondwet.
Door de maatschappelijke onrust en de instabiele politieke situatie
heerst
in
Tunesië
een
sterke
focus
op
repressieve
veiligheidsmaatregelen, waardoor onderdelen van de grondwet nog niet
volledig zijn geïmplementeerd. Zo is homoseksualiteit officieel nog
steeds strafbaar en is er nog onvoldoende sprake van persvrijheid.
Tunesische jongeren zien steeds minder toekomstperspectief voor
zichzelf in het land, waardoor de keuzes om zich bij ISIS aan te sluiten of
te vertrekken naar Europa vaak dichter bij elkaar liggen dan Europa
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beseft.
Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM20

(Coördinatie) Humanitaire hulp

Indieners:

[Werkgroep Buitenlandse Zaken] Dominique Arntz, Julian Slotman,
Lidewij Koene, Bas Vos en Maya de Waal

Woordvoerder:

Bas Vos

Constaterende dat
§
§
§

§
§

§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§
§
§

Spreekt uit dat

§
§
§
§
§

Aangenomen?

Humanitaire crises vaak moeilijk te voorzien zijn;
Voor het bestrijden van de effecten van humanitaire crises in korte tijd
veel middelen van een groot aantal donoren moet worden
gemobiliseerd;
Door de enorme groei in organisaties, er momenteel ongeveer 1.000
nationale en internationale organisaties zijn die noodhulp bieden tijdens
grote rampen;
Door beperkte coördinatie noodzakelijke hulp in veel gevallen laat op
gang komt en de eerste, meest kritieke, periode gekenmerkt wordt door
chaos.
Nationale belangen geen rol dienen te spelen binnen noodhulp;
Huidige coördinerende structuren binnen de EU en VN onvoldoende
gebruikt worden door overheden en ngo’s;
Beperkte coördinatie tussen donoren tot een inefficiënte allocatie van
broodnodige middelen leidt;
Verkeerd ingezette noodhulp negatieve effecten kan hebben op de
ontwikkeling van de getroffen landen;
Publieke noodhulp in Europees verband gecoördineerd zou moeten
worden;
Europese donoren hierbij rekening houden met noodhulp van andere
donoren;
De langetermijneffecten van noodhulp beter gemonitord en geëvalueerd
dienen te worden.
Ja

Nee
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PM21

The human in human rights

Indieners:

[Werkgroep Buitenlandse Zaken] Dominique Arntz, Julian Slotman,
Lidewij Koene, Bas Vos en Maya de Waal

Woordvoerder:

Bas Vos

Constaterende dat
§

De huidige vluchtelingencrisis heeft bijgedragen aan een discours
waarbij vluchtelingen worden gedehumaniseerd en er onderscheid
wordt gemaakt tussen vluchtelingen in asielprocedures op basis van
politieke motieven i.p.v. op juridische gronden;

§
§

Huidige maatregelen die in Europa getroffen worden niet in lijn zijn met
het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen. Zo
wordt er in de Turkije-deal onderscheid gemaakt o.b.v. afkomst en wordt
veel vluchtelingen het recht ontnomen om asiel aan te vragen.

Overwegende dat

Internationaal recht leidend dient te zijn in Europees beleid aangaande
vluchtelingen;

Spreekt uit dat

Nederland een actieve rol dient te spelen om veilige routes te realiseren
voor vluchtelingen;

§
§
§

Aangenomen?

Alle vluchtelingen een gelijke kans verdienen bij hun asielverzoek,
waarbij het internationaal recht leidend is in beslissingen aangaande hun
asielverzoek.
Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM22

Een oogje op oom agent

Indieners:

[JD Limburg] Thomas Wielders, Lou Maessen

Woordvoerder:

Lou Maessen

Constaterende dat
§

Er zelfs in Nederland nog steeds gevallen zijn waarbij politieagenten
expres of per ongeluk fout handelen;

§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§
§
§
§
§

Bodycams in het buitenland steeds meer terrein winnen.
Bodycams bewijs leveren dat veel sterker en objectiever is dan een
proces verbaal;
Er in geval van een incident met een agent een Bodycam direct uitkomst
bied;
Een systeem waarbij alleen op rechterlijk bevel beelden op te kunnen
vragen de privacy van agenten en burgers gewaarborgd is;
Wetenschappelijk onderzoek aantoont dat Bodycams het gedrag van
agenten verbetert;
Door de lage kosten en de mogelijkheid 1 Bodycam door meerdere
agenten te laten gebruiken dit systeem niet duur is.

130

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 74 te Alkmaar
Spreekt uit dat

Politieagenten in Nederland voortaan verplicht Bodycams bij zich
moeten dragen tenzij er reden is dat dit niet kan.

Toelichting:

Bodycams verminderen:
Klachten tegen agenten soms tot wel 0 % zakken waardoor er minder
tijd aan papierwerk word besteed.
Aanvallen op agenten.
Kosten ( kortere strafzaken,minder klachten tegen agenten, verhoogde
efficiëntie).
Angst voor misdaad in lokale bevolking.
Wantrouwen tegen politie in lokale bevolking.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM23

Blijf van m'n telefoon af!

Indieners:

[Werkgroep Digitaal] Ingrid Weerts, Lars v/d Broek, Evrim Hotamis,
Jasper Boonstra, Jens de Waard, Jan Maarten Buis, Jordi Baas, Rick van
Loo, Floris van Loo, Sayhoun Ostowar

Woordvoerder:

Ingrid Weerts

Constaterende dat

Een digitaal platform, zoals een smartphone of tablet, zodra hij via
aankoop of afbetaling in termijnen is aangeschaft, in het bezit is van een
individu;

Overwegende dat§

Minimale aanpassing van een digitaal platform kan leiden tot verval van
de garantie;

§
§
§
§

Grote producenten onnodig veel macht uitoefenen over het bezit van
een individu;
Verplichte apps die je niet kunt verwijderen, maar ook nooit gebruikt, de
keuzevrijheid van de consument kunnen beperken.

Spreekt uit dat

Buiten het besturingssysteem alles aan een smartphone door de
gebruiker aan te passen moet zijn zonder dat de garantie vervalt.

Toelichting:

Deze motie is geschreven tijdens de workshop Digitaal op de introdag
van de JD. Het is natuurlijk heel onhandig dat je verplichte apps op je
telefoon waar niemand behoefte aan heeft niet kunt verwijderen. Dit
beperkt je opslagruimte, en daarmee je keuzevrijheid. Daarnaast is het
vreemd dat je garantie vervalt als je kleine dingen aan je telefoon
aanpast. Het is immers jóúw telefoon. Alles moet daarom aan te passen
zijn. Het besturingssysteem is hierbij als uitzondering aangemerkt, zodat
de kans dat mensen constant hun telefoon verknallen gereduceerd
wordt.

Aangenomen?

PM24

Ja

Nee

Slavernij is nooit grappig
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Indieners:

[Afdeling Fryslân] Ruben Feiken, Jantine Meister

Woordvoerder:

Danny Hoogstad

Constaterende dat
§

Er in toenemende mate betaald werk wordt getransformeerd tot
vrijwilligerswerk of ervaringsplaats;

§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§

Vrijwilligerswerk slechts een niet verplichte jaarlijkse vergoeding kent
van €1500;
Jongeren tijdens een studie vaak al stage lopen.
Jongeren door de transformatie tot het leenstelsel nog meer
genoodzaakt zijn om hun inkomsten te genereren uit arbeid;
De kosten die jongeren maken voor levensonderhoud ergens van
betaald dienen te worden;
Jongeren een slechte onderhandelingspositie hebben, vanwege het
beperkte aanbod aan werk.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten pleiten voor een minimumbedrag dat verplicht
uitgekeerd dient te worden bij vrijwilligerswerk of ervaringsplaatsen.

Toelichting:

Vrijwilligerswerk en ervaringsplaatsen worden nu sterk misbruikt door
werkgevers om jongeren geen volwaardig loon te hoeven geven. De
Jonge Democraten zijn voorstanders van keuzevrijheid, dus een verbod
op
vrijwilligerswerk
of
ervaringsplaatsen(modewoord
voor
vrijwilligerswerk of slecht betaalde stage) is onwenselijk. Onderscheid
tussen sectoren en hoogte is uiteraard mogelijk.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM25

De toekomst van de vierde mach in Hurdegaryp

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Jasper van den Hof

Constaterende dat

De gemeenten voor meer overheidstaken verantwoordelijk worden
door de decentralisatie vanuit de nationale overheid.

Overwegende dat§

Lokale journalistiek steeds belangrijker wordt in het controleren van
lokale overheden in het licht van decentralisering en de toename van het
takenpakket van gemeenten;

§
§
§
§
§

Spreekt uit dat

§

De JD het belang van een goed functionerende pers belangrijk acht als
controlemiddel op de politieke macht;
Lokale nieuwsmedia te kampen hebben met teruglopende inkomsten.
Nieuwe initiatieven voor lokale nieuwsmedia zoveel mogelijk
ondersteunt moeten worden;

§
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§
§
§

Toelichting:

De overheid een bepaald bestaansminimum voor lokale nieuwsmedia
moet garanderen;
Het bestaansrecht van nieuwsmedia niet alleen gebaseerd moet worden
op basis van oplages of kijk- of luistercijfers.
Afgelopen november is de stand en de toekomst van de lokale
journalistiek besproken tijdens een wetenschappelijk symposium van JD
Groningen en Fryslân. Een van de zaken die aangekaart werd was het
heersende idee dat nieuws (op internet) gratis moest zijn. Daardoor
lopen (lokale) nieuwsmedia inkomsten van adverteerders mis en zijn
betaalmuren in het bijzonder voor lokale nieuwsmedia geen optie.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM26

Van Aardenburg tot Zwartewaal, op 3 zie je ze allemaal!

Indieners:

Dennis van Driel, Jurjen Hoekstra, Leonore Hofhuis, Martijn Kösters,
Martin van Montfort, Bas Pasterkamp, Sjoerd Wannet en Thom Zeguers

Woordvoerder:

Martin van Montfort

Constaterende dat
§

Het bereik van de regionale publieke omroepen te laag is;

§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§
§

Spreekt uit dat

Toelichting:

Aangenomen?

PM27

§
§
§

Steeds meer overheidstaken gedecentraliseerd worden;
Er in veel gemeenten geen journalist meer bij de raadsvergaderingen zit.
Een sterke regionale publieke omroep van cruciaal belang is als
journalistieke controle op gemeenten en provincies;
Regionale omroepen te weinig budget hebben voor
kwaliteitsjournalistiek in de gehele regio;
NPO3 zich richt op jongeren die vooral online tv kijken.
De doelgroep van NPO3 beter online bediend kan worden.
De regionale publieke omroep de plek moet innemen van NPO3;
Een groot deel van het budget voor NPO3 wordt besteed aan
versterking en uitbreiding van de regionale publieke omroepen.
Met deze motie pleiten we voor een versterking van de regionale
omroepen. Door ze een betere plek te geven op de afstandbediening
hopen we het bereik te vergroten. Door de programma's van NPO3 te
verplaatsen naar andere zenders en online komt er budget vrij voor
betere journalistiek in de regio.
Ja

Nee

Het promoten van mensenrechten
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Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

José Kamal

Constaterende dat
§

Nederland vriendschappelijke en economische relaties onderhoud met
alle Arabische landen op Syrië na;

§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§

Deze Arabische landen grote mensenrechtenschendingen uitvoeren.
Nederland een democratische rechtsstaat is en op de tiende plaats van
de Democracy Index staat;
Nederland het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft
ondertekend;
Nederland het Universeel Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft
ondertekend.

Spreekt uit dat

De Nederlandse regering mensenrechten meer moet benadrukken
tijdens staats- en werkbezoeken aan Arabische landen.

Toelichting:

Nederland scoort relatief hoog op democratieranglijsten. Dat betekent
dat de democratie in Nederland relatief goed in orde is. Echter, wanneer
het op internationale betrekkingen aankomt, heeft Nederland sterke
economische en politieke banden met landen die grote
mensenrechtenschendingen uitvoeren. Dit is in contrast met de
beginselen van de democratie die vrijheid en gelijkheid waarborgt.
Bovendien heeft Nederland zowel het Europees als het Universeel
Verdrag voor de Rechten van de Mens ondertekend waar onder andere
in Artikel 4 staat: ‘’Niemand zal onderworpen worden aan folteringen,
noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing’’.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM28

Europese defensiesamenwerking

Indieners:

[Werkgroepen Buitenlandse Zaken & Defensie] Dominique Arntz,
Marnix van Korlaar, Guido Laman, Deemer van Werven, Julian Slotman
en Kevin van Dal

Woordvoerder:

Guido Laman

Constaterende dat
§
§
§

§
§

Overwegende dat§
§
§

Het dreigingsbeeld de afgelopen jaren onvoorspelbaarder geworden is;
Door verschillende ontwikkelingen het relatieve vermogen van
Europese krijgsmachten om internationaal te interveniëren afgenomen
is;
Europese defensiesamenwerking zeer beperkte voortgang maakt.
Dit primair komt door een gebrek aan onderling vertrouwen en een
gebrek aan consensus tussen Europese landen;
Verdieping van de Europese defensiesamenwerking van groot belang is
voor de veiligheid en autonomie van Nederland en Europa;
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§
§

Spreekt uit dat

§
§
§

§
§

§
§

Toelichting:

Er een oplossing moet komen om deze samenwerking een impuls te
geven.
Gelijkgestemde Europese landen gezamenlijk een European Defence
Initiative (EDI) moeten starten;
Indien een EDI-lid besluit tot militaire inzet, EDI-leden verplicht zijn
elkaar te steunen op het gebied van financiering, strategisch transport
en logistiek (niet-gevechtstaken). Deze verplichting geldt alleen indien
zeventig procent van de leden daarmee instemt;
EDI-leden, in onderlinge coördinatie, verder werken aan het poolen en
delen van militaire capaciteiten, materieel en opleiding. Leden onderling
inzicht moeten geven in hun aanbestedingsbeleid zodat betere
coördinatie mogelijk is;
Het EDI een aanvulling is op afspraken in EU- en NAVO-verband.
Europese landen moeten, indien nodig, in staat zijn om militair te
interveniëren. Samenwerking biedt hier mogelijk uitkomst. Echter,
vergaande defensiesamenwerking blijft voor veel Europese landen een
stap te ver omdat het politieke risico te groot is, wanneer in het geval
van een crisis een partner niet te hulp schiet. Het EDI zorgt ervoor dat
dit politieke risico sterk verminderd wordt, waardoor een impuls wordt
gegeven aan verdere defensiesamenwerking en het militair vermogen
van Europese landen. De bevoegdheid om te besluiten over de inzet van
de EDI ligt bij vertegenwoordigers van de deelnemende lidstaten.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM29

Europese aandacht voor de NAVO

Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Jesse Wijlhuizen

Constaterende dat
§

Alle lidstaten van de NAVO in 2002 afgesproken hebben minimaal 2%
van hun BBP aan defensie uit te geven;

§
§
§
§
§
§

§
§

Nederland in 2015 1,2% van het bbp uitgaf aan defensie, het laagste
percentage ooit (CBS, De opkomst van nieuwe militaire supermachten);
Vrijwel alle lidstaten van de EU ver onder NAVO-norm zitten (gemiddeld
1,5%). (The Economist, Defenceless)
De Verenigde Staten aangegeven hebben niet langer 2/3 van het NAVO
budget te willen bijdragen. (NATO Defence Planning Capability);
China, Rusland en Saoedi-Arabië hun militaire uitgaven de laatste jaren
juist sterk verhoogden, waardoor militaire machtsverhoudingen
verschuiven (CBS, De opkomst van nieuwe militaire supermachten);
Er een toegenomen dreigingsniveau aan de oostelijke en zuidelijke
grenzen van Europa is ontstaan;
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Overwegende dat§
§
§
§
§

§
§

Nederland en andere EU-landen hun eigen veiligheid serieus moeten
nemen;
Enkel gelijkwaardige verdeling van bestedingen de kracht en eenheid
van de NAVO garandeert;
Nederland defensieuitgaven volgens de JD stapsgewijs moet verhogen,
zodat in 2024 de 2%-norm wordt gehaald. (Politiek Programma JD,
Hoofdstuk 13.5.1);
De onderbesteding EU-breed moet worden aangepakt om nut te
hebben.

Spreekt uit dat

Nederland de te lage defensiebudgetten op de EU-agenda moet
plaatsen, om te streven naar het EU-wijd halen van de norm in 2024.

Toelichting:

Alle lidstaten van de NAVO hebben in 2002 afgesproken minimaal 2%
van hun BBP aan defensie uit te geven. Desondanks daalt het
Nederlandse budget sinds 2002 steeds verder onder dit minimum.
Vrijwel alle lidstaten van de EU vertonen deze trend. China, Rusland en
Saoedi-Arabië hebben hun militaire uitgaven de laatste jaren sterk
verhoogd, waardoor militaire machtsverhoudingen rap verschuiven.
Nederland moet sturen op EU-brede verhoging van defensiebudgetten
naar 2%. Dit om de band met de Verenigde Staten sterk te houden en te
kunnen blijven reageren op (humanitaire) crises wereldwijd en dreiging
aan de EU-grens.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM30

Leuker gaan we het niet maken

Indieners:

[Werkgroep Buitenlandse Zaken] Dominique Arntz, Julian Slotman,
Lidewij Koene, Bas Vos en Maya de Waal.

Woordvoerder:

Maya de Waal

Constaterende dat
§

Bedrijven veelvuldig gebruik maken van trustkantoren en
vennootschappen om belasting te ontduiken in de landen waar zij winst
maken en belasting betalen in landen waar belastingen voordelig zijn;

§
§

§
§
§
§

Overwegende dat§

Deze belastingvoordelen ongunstig zijn voor Europa. Zo lopen Europese
landen samen jaarlijks 50 a 70 miljoen euro mis door de huidige
belastingconstructies;
Ontwikkelingslanden veel belasting mislopen doordat bedrijven die in
deze landen winst maken vaak in andere landen belasting betalen;
De Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
met het Addis Tax Initiative heeft uitgesproken een voortrekkersrol te
willen spelen in het herzien van belastingverdragen met
ontwikkelingslanden.
Internationale belastingregulering dient te voorkomen dat er een
ongelijk speelveld wordt gecreëerd tussen landen;
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§
§
§
§

Spreekt uit dat

§

§
§

§
§

Aangenomen?

Unilaterale aanpassingen waarschijnlijk leiden tot een verplaatsing van
de belastingontwijking;
Belastingontwijking daarom beter in multilateraal verband kan worden
aangepakt.
Nederland een voortrekkersrol dient te spelen in de internationale
aanpak van belastingontwijking, zoals afgesproken in het Addis Tax
Initiative;
Nederland zich in Europees verband inspant om belastingontwijking aan
te pakken, zodat bedrijven belasting betalen in de landen waar zij winst
maken;
Nederland in andere relevante multilaterale organisaties, zoals de OESO
en de VN, erop aandringt dat ook de niet-Europese landen
belastinghervormingen overnemen.
Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM31

Meer transparantie, minder belastingontwijking

Indieners:

[Werkgroep Economie] Floris van Loo, Zouhair Saddiki, Harro Boven,
Thomas Postma, Ruben Kuijper, Duygu Yilmaz

Woordvoerder:

Harro Boven

Constaterende dat

Internationale bedrijven en vermogende individuen op grote schaal hun
belastingafdracht verminderen door mismatches in de belastingstelsels
van verschillende landen;

§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§

Spreekt uit dat

§

§
§

Aangenomen?

Het nu vaak niet publiekelijk bekend is waar en hoeveel belasting wordt
afgedragen.
Zonder meer transparantie, bepalingen tegen mismatches niet te
handhaven zijn;
Meer transparantie de druk op bedrijven verhoogt al te agressieve
belastingplanning achterwege te laten;
De OESO reeds een format heeft ontwikkeld voor Country-by-Country
Reporting om belastingontwijking tegen te gaan, waarin bedrijven per
land aangeven hoeveel belasting ze betalen.
De Jonge Democraten voorstander zijn van het voornamelijk via OESOkanalen zo snel mogelijk wereldwijd uitrollen van Country-by-Country
reporting;
De Jonge Democraten voorstander zijn van geautomatiseerde
uitwisseling van relevante gegevens door belastingdiensten.
Ja

Nee
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PM32

Een subsidie om je * mee af te vegen?

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Johan Visser

Constaterende dat
§

De overheid nu in totaal 2 miljoen euro kan uitkeren aan organisaties die
campagnevoeren voor een bepaalde uitslag (voor, tegen of neutraal);

§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§
§

Spreekt uit dat

Ratio is het publieke debat stimuleren.
Organisaties de kosten voor een campagne prima zelf kunnen
ophoesten;
Subsidie onnodig de drempel voor het instrument verhoogt;
Misbruik van de subsidieregeling onnodig de weerzin van het publiek
tegen het instrument verhoogt;
Burgers prima in staat zijn om zelf voor- en tegenargumenten te vinden.
Subsidies voor campagnes bij het raadgevend referendum moeten
worden afgeschaft.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM33

CETA

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Xander Prijs

Constaterende dat
§

De 'Comprehensive Economic and Trade Agreement' (CETA) tussen de
EU en Canada af is;

§
§
§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§

De definitieve juridische tekst van CETA openbaar is gemaakt op 29
februari 2016;
Er verwacht wordt dat CETA volgend jaar aan de Tweede Kamer zal
worden voorgelegd;
Het 'Platform TTIP Referendum' een petitie heeft opgesteld om een
correctief raadgevend referendum over CETA en TTIP te organiseren.
CETA losstaat van TTIP;
Nederland van oudsher een handelsland is dat afhankelijk is van handel
voor haar welvaart;
Vrijhandel altijd leidt tot hogere welvaart voor alle betrokken partijen;
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§
§
§
§
§
§
§
§

Spreekt uit dat

§
§
§

Aangenomen?

De Europese markt de facto al (relatief) open is voor Canadese
bedrijven;
Er veel kansen voor Europese/Nederlandse bedrijven liggen in Canada;
De Jonge Democraten voorstander zijn van vrijhandel zolang de
belangen van consumenten voldoende gewaarborgd zijn;
CETA garanties bevat over dat de economische belangen niet boven de
soevereiniteit van landen, het milieu, en de voedselveiligheid in de EU
gaan.
De Jonge Democraten zich uitspreken voor CETA;
De Jonge Democraten actief campagne gaan voeren voor CETA mocht
er een referendum over CETA georganiseerd worden
Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM34

Kortere octrooien voor meer innovatie

Indieners:

[Werkgroep Economie] Harro Boven, Floris van Loo, Thijs van Luijt,
Zouhair Saddiki, Wouter Visser, Ruben Kuijper

Woordvoerder:

Floris van Loo

Constaterende dat
§

Een octrooi in de Benelux standaard een duur van maximaal 20 jaar
heeft;

§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§
§

Spreekt uit dat

§

§
§
§
§

Aangenomen?

In veel gevallen de technologie al binnen 20 jaar verouderd is.
In sommige sectoren ontwikkelingen sneller gaan dan in andere
sectoren;
In bepaalde sectoren een octrooi zich zeer snel terug verdient;
Het onze welvaart ten goede komt als concurrenten eerder kunnen
voortbouwen op elkaars technologie;
De duur van een octrooi een optimum heeft, zowel te korte als te lange
octrooien schaden innovatie.
De duur van een octrooi voor de Benelux sectorafhankelijk dient te
worden, waarbij voor alle sectoren de duur kleiner of gelijk wordt aan 20
jaar;
Met name voor de digitale sector moet de duur van een octrooi drastisch
verkort worden;
Bij voorkeur wordt internationale afstemming gezocht op Europees of
mondiaal niveau voor het uitvoeren van deze motie.
Ja

Nee
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PM35

Slow Down

Indieners:

JD Amsterdam, commissie onderwijs. Lea Abram, Jordy Esschendal,
Dominique Sinke, Mark Neeleman, Marnix Gerding

Woordvoerder:

Lea Abram

Constaterende dat
§
§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§
§
§

Er een stijgende lijn in het aantal burn-out's onder jongeren is ontstaan;
Er in 2014 meer dan honderdduizend mensen tot 35 jaar langdurig thuis
zaten wegens stress-gerelateerde klachten, waaronder een burn-out;
Deze stijgende lijn voor zowel geestelijke als lichamelijke schade zorgt
op een jonge leeftijd.
Er langdurige persoonlijke gevolgen aan burn-out's kleven;
Jong talent wordt verspild door een té hoge werkdruk;
Het behandelen van deze burn-out's tot verspilde zorgkosten leiden;
Deze burn-out's de volksgezondheid in gevaar brengen.

Spreekt uit dat

Het onderwijs, werkveld en de overheid dienen concrete stappen te
nemen, om burn-out's bij starters te voorkomen.

Toelichting:

De commissie onderwijs van JD, afdeling Amsterdam heeft ondervonden
dat burn-out's onder jongeren een steeds groter probleem begint te
vormen. Met deze motie willen wij dit zeer belangrijke onderwerp in de
schijnwerpers zetten.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM36

ECB get real

Indieners:

[Werkgroep Economie] Harro Boven, Floris van Loo, Thijs van Luijt,
Zouhair Saddiki, Wouter Visser, Ruben Kuijper

Woordvoerder:

Floris van Loo

Constaterende dat
§

Het herstel in Europa langzamer op gang komt dan in de Verenigde
Staten;

§
§
§
§

Overwegende dat§

De miljarden van de ECB blijven hangen bij de banken en slechts voor
een klein deel bij het bedrijfsleven terecht komen;
Het opkoopprogramma van de ECB het aanbod van veilige beleggingen
voor pensioenfondsen en verzekeraars beperkt.
De ECB op dit moment gebonden is aan een beperkte set instrumenten;

§
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§
§
§

Spreekt uit dat

§
§
§

§
§
§
§

Aangenomen?

De doelen van de ECB niet overeenkomen en geen betrekking hebben
op economische groei en werkgelegenheid;
De FED niet alleen een inflatiedoelstelling heeft, maar zich ook richt op
werkgelegenheid en groei.
Europa het mandaat voor de ECB moet aanpassen;
De ECB dient verschillende doelen te krijgen: stabilisering van de
prijzen, het stimuleren van werkgelegenheid en duurzame groei en zich
te richten op een inflatieniveau van 2%;
De ECB moet het recht krijgen om direct geld te geven aan burgers.
Daarnaast moet de ECB de mogelijkheid krijgen om te investeren in
projecten in de reële economie als die projecten goedgekeurd worden
door het Europees Parlement. Deze mogelijkheden zijn enkel van
toepassing zolang de inflatie niet boven de 2% komt.
Ja

Nee

Aangehouden

PM37

Heerlijk. Helder. Kraanwater #1

Indieners:

[JD Rotterdam] Michael Vos, Rosanne Joosse

Woordvoerder:

Gerard Reinders

Constaterende dat
§
§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§

Spreekt uit dat

§

Ingetrokken

Water een eerste levensbehoefte is;
Het Nederlandse kraanwater behoort tot het beste ter wereld;
Kraanwater in de horeca en bij festivals niet altijd tot de keuze behoort.
Water in horecagelegenheden en op festivals een commercieel
prijsniveau heeft;
Het in belang van de volksgezondheid is dat men altijd en overal toegang
heeft tot (kraan)water;
Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat meer dan de helft van de
festivalbezoekers aangeeft;
dat het moeilijk of zelfs onmogelijk is om op een festival of evenement
aan kraanwater te komen;
Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat meer dan de helft van de
horecabezoekers het is overkomen dat hen een of meerdere keren
kraanwater is geweigerd toen ze daarom vroegen;
Nederlands kraanwater een topproduct is waar ook best een vergoeding
voor gevraagd mag worden.
Horecagelegenheden altijd kraanwater beschikbaar moeten maken voor
hun bezoekers;
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§
§

Toelichting:

Festivals altijd gratis kraanwater beschikbaar moeten maken voor hun
bezoekers.
https://www.overalkraanwatergraag.nl/petitie. Beschikbaar maken in
horecagelegenheden betekent in deze niet dat het gratis moet zijn. De
horecaondernemer mag zelf bepalen of en hoeveel vergoeding ze voor
kraanwater vragen.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

PM38

Heerlijk. Helder. Kraanwater #2

Indieners:

[JD Rotterdam] Michael Vos, Rosanne Joosse

Woordvoerder:

Gerard Reinders

Constaterende dat
§
§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§

§
§

§
§

Ingetrokken

Water een eerste levensbehoefte is;
Het Nederlandse kraanwater behoort tot het beste ter wereld;
Kraanwater in de horeca en bij festivals niet altijd tot de keuze behoren.
Water in horecagelegenheden en op festivals een commercieel
prijsniveau heeft;
Het in belang van de volksgezondheid is dat men altijd en overal toegang
heeft tot (kraan)water;
Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat meer dan de helft van de
festivalbezoekers aangeeft dat het moeilijk of zelfs onmogelijk is om op
een festival of evenement aan kraanwater te komen;
Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat meer dan de helft van de
horecabezoekers het is overkomen dat hen een of meerdere keren
kraanwater is geweigerd toen ze daar om vroegen;
Nederlands kraanwater een topproduct is waar ook best een vergoeding
voor gevraagd mag worden.

Spreekt uit dat

Horecagelegenheden en festivals altijd kraanwater beschikbaar moeten
maken voor hun bezoekers.

Toelichting:

https://www.overalkraanwatergraag.nl/petitie. Beschikbaar maken
betekent in deze niet dat het gratis moet zijn. De horecaondernemer of
de organisatie van een festival mag zelf bepalen of en hoeveel
vergoeding ze voor kraanwater vragen.

Aangenomen?

Ja

Nee
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PM39

Bildung, terug van weggeweest

Indieners:

Roel van Oosten, Lea Abram, Geert Piek, Jordy Esschendal, Jimme
Schuit, Marnix Gerding

Woordvoerder:

Marnix Gerding

Constaterende dat
§
§
§
§
§

Overwegende dat§

§
§

§
§

het hedendaagse hoger onderwijs te veel gefocust is op rendement;
veel opleidingen binnen het hoger onderwijs specifiek op één vakgebied
zijn gericht, wat de visie van studenten op de maatschappij tekort doet;
toegang tot interdisciplinaire vakken, die de maatschappelijke visie juist
verbreden, louter aan excellente studenten wordt verleend.
Bildung ook een onderdeel van het onderwijs zou moeten zijn, waarbij de
intellectuele en persoonlijke ontwikkeling vooropstaat en een kritische
houding wordt bevorderd;
in artikel 1.3, lid vijf van de Wet op het hoger onderwijs luidt: “de
universiteiten, levensbeschouwelijke universiteiten, hogescholen en de
Open Universiteit schenken mede aandacht aan de persoonlijke
ontplooiing en aan de bevordering van maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef”;
dit artikel onvoldoende wordt nageleefd.

Spreekt uit dat

de Jonge Democraten pleiten voor een algehele invoering van
Bildungvakken in elk curriculum in het hoger onderwijs dat toegankelijk
is voor alle studenten.

Toelichting:

Het onderwijs is bij uitstek de plek waar men zich kan ontwikkelen tot
een kritische burger. Echter is het zelfontplooiingsideaal verdwenen uit
het hedendaagse hoger onderwijs en leren studenten nu alleen
vakinhoudelijke kennis binnen een specifieke studie. Interdisciplinaire
nodigen uit om een bredere maatschappelijke visie te ontwikkelen.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM40

Eigen haard is goud waard

Indieners:

[Werkgroep Economie] Floris van Loo, Thijs van Luijt, Wouter Visser,
Harro Boven, Duygu Yilmaz

Woordvoerder:

Harro Boven

Constaterende dat
§

De onroerende zaakbelasting (OZB) ruim 14 keer minder oplevert dan
de inkomstenbelasting;

§
§
§
§

Overwegende dat§

Het OZB-tarief op dit moment door gemeenten bepaald wordt;
Er een flinke zeepbel onder de Nederlandse woningmarkt zit.
De Jonge Democraten vinden dat werken moet lonen;

143

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 74 te Alkmaar
§
§

Spreekt uit dat

§
§
§
§
§

Aangenomen?

De Jonge Democraten vinden dat belasting centraal geïnd moet worden.
De OZB een rijksbelasting moet worden;
Gemeentes daarvoor via het Gemeentefonds gecompenseerd moeten
worden;
De belastingdruk op de OZB moet worden verhoogd om die op de
inkomstenbelasting te verlagen.
Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM41

Groenere treinen

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Bart Coster

Constaterende dat

Aanbieders van het openbaar vervoer in Nederland nog steeds
regelmatig dieseltreinen inzetten.

Overwegende dat§

Dieseltreinen zoveel broeikasgassen uitstoten dat reizen met de auto
gemiddeld genomen milieuvriendelijker is volgens sommige
wetenschappers;

§
§
§
§

Diesel niet duurzaam geproduceerd en gebruikt kan worden, maar
stroom wel;
Het zeker niet onmogelijk is om op termijn vrijwel alleen maar
elektrische treinen in te zetten.

Spreekt uit dat

Nederlandse aanbieders van het openbaar vervoer in overleg met
ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zo snel mogelijk
overstappen op zoveel mogelijk elektrische treinen als vervanging van
dieseltreinen.

Toelichting:

Als bron voor het feit dat reizen met een dieseltrein slechter voor het
milieu is dan reizen met de auto heb ik een NRC-artikel gevonden waarin
hoogleraar Roger Kemp aan het woord is (linkje).

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM42

Effectenrapportage; verzin daar maar eens een hilarische titel voor

Indieners:

[Werkgroep Ruimte & Mobiliteit] Antoon Stolwijk, Carl Dirks, Freek
Willems, Jeffrey Quartel, Joep Bastiaan, Lennart Zandbergen, Lucas van
der Linde, Martijn Derksen, Peet Wijnen, Rens van Dijk, Robin Janssen,
Ytsen Boomsma & Rik van Berkel

Woordvoerder:

Rik van Berkel
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Constaterende dat
§
§
§

Overwegende dat§
§
§

§
§

§
§

Spreekt uit dat

De milieueffectrapportage (m.e.r.) de milieugevolgen van een plan in
beeld brengt voordat er een besluit over de vergunning wordt genomen;
In de milieueffectrapportage sociale effecten niet of minimaal
omschreven worden.
Milieueffecten en sociale effecten van een plan met elkaar verweven
zijn;
Het opnemen van sociale effecten in een meer algemene
effectrapportage initiatiefnemers van een plan dwingt draagvlak te
zoeken;
Op het moment dat er in de initiatieffase van een plan wordt gezocht
naar draagvlak er minder vertragende bewaarprocedures naderhand
zullen ontstaan;
De vergunningverlener een betere overweging kan maken als zowel de
sociale effecten als de milieueffecten zijn beschreven.
De Jonge Democraten pleiten voor het hervormen van de
milieueffectenrapportage
(m.e.r.)
tot
een
meer
algemene
effectenrapportage waarbij zowel sociale effecten als milieueffecten
worden beschreven.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM43

My sweet 16

Indieners:

Elene Walgenbach, Rik van Berkel, Mark de Groot, Edwin Kaptein,
Jasper de Wit, Robbin van Pelt, Dominique Arntz, Harro Boven

Woordvoerder:

Elene Walgenbach

Constaterende dat
§
§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§
§
§

Spreekt uit dat
Aangenomen?

De stem van jongeren momenteel ontbreekt in de politiek;
Er voor verschillende activiteiten verschillende leeftijdsgrenzen gelden;
De wettelijke leeftijdsgrens om te gaan stemmen arbitrair is.
Ieder mens die burgerlijke plichten heeft mee moet kunnen beslissen
over het collectieve goed;
Het wenselijk is dat zoveel mogelijk groepen betrokken zijn bij de
samenleving en de politiek;
De politiek meer rekening zal houden met de wensen van jongeren
wanneer de stemgerechtigde leeftijd omlaag zou gaan;
De politieke betrokkenheid onder jongeren kan toenemen bij een
verlaging van de stemgerechtigde leeftijd.
De Jonge Democraten voorstander zijn van stemmen vanaf 16 jaar.
Ja

Nee
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PM44

Geef HSN weer terug aan de docenten die het geven

Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Silke Slootweg

Constaterende dat
§
§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§

de overheid voor een heel groot gedeelte de kaders van een vak bepaalt;
de overheid het zwaartepunt van het schoolvak Nederlands (HSN) legt
bij leesvaardigheid, grammatica en spelling.
een groot gedeelte van het grammaticaonderwijs niet nodig is om goed
te kunnen schrijven;
leesvaardigheid een te grote rol heeft binnen HSN voor de kwaliteit van
de toetsing;
veel docenten Nederlands niet de ruimte hebben om hun eigen draai te
geven aan het vak.

Spreekt uit dat

bij de herziening van het HSN moet de overheid ruimte laten voor de
interpretatie en specialisatie van de docent.

Toelichting:

Het schoolvak Nederlands is ontzettend dichtgetimmerd. Geef de
docenten weer een beetje ruimte.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM45

Niet met een knop maar met je kop

Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Corwin van Schendel

Constaterende dat

Hogeronderwijsinstellingen klagen over ontoereikende algebraïsche- en
rekenvaardigheden bij nieuwe studenten;

Overwegende dat

Je je wiskundig inzicht veel beter traint zonder rekenmachine dan met
een rekenmachine;

Spreekt uit dat

Het accent bij bètavakken, met name in het voortgezet onderwijs, van de
rekenmachine naar hoofdrekenen c.q. 'rekenen met pen en papier’
verplaatst moet worden;

§

§
§

Aangenomen?

Leerlingen nog wel moeten leren werken met digitale hulpmiddelen,
maar hulpmiddelen bij bepaalde onderdelen niet meer mogen gebruiken.
Ja

Nee
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PM46

Digitaal Auteursrecht

Indieners:

Kevin Brongers, Koen Sijtsema, Michael Vos, Rosanne Joosse, Gerard
Reinders

Woordvoerder:

Kevin Brongers

Constaterende dat
§

In Nederland slechts bij grote strafrechtelijke belangen
overheidshandhaving van auteursrecht in de digitale omgeving
plaatsvindt;

§
§
§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§

Nederland ver achterblijft bij andere landen waar de overheid zich wel
inzet voor bescherming van auteursrecht in de digitale omgeving;
Op het internet gemakkelijk inbreuk kan worden gemaakt op
auteursrecht;
Veel minder snel inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht als men wordt
gewezen op het verbod op auteursrechtschending en als men betaalbaar
toegang heeft tot auteursrechtelijk beschermde bronnen.
Inkomsten uit auteursrecht een veel beter systeem is dan verschaffen
van subsidies;
Privacy niet altijd in het geding komt bij een betere handhaving van
auteursrecht;
De creatieve sector wordt gestimuleerd bij een goede handhaving van
auteursrecht in de digitale omgeving.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten de Nederlandse overheid oproepen handhaving
van auteursrecht in de digitale omgeving en een campagne tegen
auteursrechtschending te ondersteunen en toegankelijkheid van legale
bronnen te stimuleren

Toelichting:

Een goede handhaving van auteursrecht is belangrijk omdat het de
inkomenspositie van auteurs en producenten versterkt en creativiteit
beloont. Nederland is een van de weinige landen waar de overheid
bescherming van auteursrecht in de digitale omgeving niet actief
ondersteunt. Het Engelse model kan als voorbeeld dienen.
Internetproviders tonen een pop-up aan bezoekers van websites die
ernstig inbreuk maken op auteursrecht, wijzen op het verbod van illegaal
downloaden en verwijzen naar legale bronnen. Op deze manier wordt er
geen inbreuk gemaakt op privacy, staan er geen sancties op illegaal
downloaden maar wordt wel het illegaal downloaden aantoonbaar
teruggedrongen.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

PM47

Vrij van verplichte vijheid!

Indieners:

[JD Rotterdam] Michael Vos, Rosanne Joosse

Woordvoerder:

Olivier Kooi
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Constaterende dat

De overheid een aantal verplichte vrije dagen oplegt.

Overwegende dat§

Het aan werkgevers en werknemers moet zijn om af te stemmen
wanneer men vrij is;

§
§
§
§

Mensen prima zelf in staat zijn hierover afspraken te maken met hun
werkgever;
Verschillende mensen met verschillende achtergronden eigen redenen
hebben om vrij te willen’.

Spreekt uit dat

Het niet aan de overheid is om vrije dagen op te leggen, individuen
kunnen dit beter.

Toelichting:

In de zomer van 2015 is een motie aangenomen om van 5 mei een
verplichte vrije dag te maken. Ironie ten top: 'nee, je mag niet werken, ga
je vrijheid vieren!'

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM48

Lekker flyeren met wachtgeld

Indieners:

[JD Rotterdam] Michael Vos, Rosanne Joosse

Woordvoerder:

Casper van Rooden

Constaterende dat

Politici die vrijwillig hun functie opzeggen vaak langdurig gebruik maken
van wachtgeld.

Overwegende dat§

Sommige politici feitelijk misbruik maken van de wachtgeldregeling;

§
§
§
§
§
§

Van volksvertegenwoordigers integriteit verwacht mag worden;
Tofik Dibi;
Misbruik van de wachtgeldregeling het vertrouwen in de politiek
schaadt

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten van mening zijn dat politici indien zijn vrijwillig
opstappen, pas na toestemming van een ethische commissie gebruik
mogen maken van de wachtgeldregeling

Toelichting:

HACH-TSJOE!

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM49

Hoe kom ik anders legaal thuis?!

Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Corwin van Schendel

Constaterende dat
§

In april een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen gepubliceerd
werd waaruit bleek dat 60% van de jongeren niet weet dat voor fietsen
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vergelijkbare regels met betrekking tot alcohol gelden als voor
autorijden;
§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§
§
§

Ongelukken met alcohol op de fiets, in tegenstelling tot bij autorijden,
meestal alleen letsel voor de bestuurder opleveren;
De politie over het algemeen niet handhaaft op fietsen onder invloed,
maar er toch signalen waren over mensen met een tijdelijk rijverbod na
dronken fietsen.
Fietsen na een stapavond de norm is;
Het ‘s nachts vaak onmogelijk is om met het openbaar vervoer tot de
deur te komen, taxi’s prijzig zijn en lopen vaak te ver of gevaarlijk is;
Het door het verbod op fietsen onder invloed vaak onmogelijk is om
thuis te komen zonder de wet te moeten breken;
Problemen bij gevaarlijk fietsen onder invloed worden opgelost door
426 WvSr.

Spreekt uit dat

Het artikel over rijden onder invloed dient te gaan over gemotoriseerde
voertuigen

Toelichting:

Het is absurd om een verbod dat er voor zorgt dat je niet fatsoenlijk thuis
kan komen en niet wordt gehandhaafd, in stand te houden. Eventueel
kunnen er beperkingen aan fietsen onder invloed worden opgelegd in
een ander artikel, maar gelijkschakelen aan bijvoorbeeld auto’s is niet
wenselijk. Aansprakelijkheidsproblemen kunnen worden opgelost door
artikel 426 WvSr, dat gaat over in dronken toestand anderen in gevaar
brengen.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM50

Fietsen; daar kun je mee thuiskomen!

Indieners:

[Werkgroep Ruimte & Mobiliteit] Peet Wijnen, Antoon Stolwijk, Carl
Dirks, Freek Willems, Jeffrey Quartel, Joep Bastiaans, Lennart
Zandbergen, Lucas van der Linde, Martijn Derksen, Rens van Dijk, Robin
Janssen, Ytsen Boomsma & Rik van Berkel

Woordvoerder:

Rik van Berkel

Constaterende dat
§

Uit Nederlands onderzoek in 2014 blijkt dat smartphonegebruik een rol
speelt bij een op de vijf fietsongelukken waarbij een jongere betrokken
is;

§
§
§
§

Overwegende dat§

In 9% van alle fietsongelukken smartphonegebruik in het spel is geweest;
Minister Schultz momenteel (mei 2016) de mogelijkheid onderzoekt om
het gebruik van een mobiele telefoon op de fiets te verbieden.
Dit probleem vooral te maken heeft met de eigen verantwoordelijkheid
van de fietser;
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§
§
§
§

Spreekt uit dat

Een dergelijk verbod niet te handhaven is;
Aan de hand van campagne en voorlichting een gedragsverandering
realiseren wat betreft smartphonegebruik op de fiets daarom effectiever
is dan een verbod.
De Jonge Democraten tegen een verbod op het gebruik van een
smartphone tijdens het fietsen zijn.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM51

NZa regels opgeschoond

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Mariska Machiels, Jasper de Wit, Lauri
van den Berg, Pim Caris, Rob Arts, Joachim van Doornum, Suzan
Kemperman

Woordvoerder:

Mariska Machiels

Constaterende dat
§

Onduidelijkheden in de opgestelde wet- en regelgeving door de
Nederlandse Zorgautoriteit, leiden tot verschil in interpretatie tussen de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorginstellingen;

§
§

Overwegende dat§

§
§

Spreekt uit dat

§

§
§

§
§

Toelichting:

De wet- en regelgeving omtrent Medisch Specialistische Zorg
tegenstrijdig geïnterpreteerd wordt door verzekeraars en ziekenhuizen.
Onnodig veel boetes worden uitgekeerd, die niet altijd zijn vanwege
opzettelijk frauderend gedrag, maar als gevolg van onwetendheid;
Dit heeft als gevolg heeft dat ziekenhuizen (te) weinig geld overhouden
om de kwaliteit van zorg daadwerkelijk hoog te houden of te verhogen;
Ziekenhuizen nu vooral bezig met kwaliteit van zorgregistratie in plaats
van kwaliteit van zorg te verhogen, en hier hoge budgetten voor
inrekenen.
Meer heterogeniteit binnen de NZa moet komen waardoor wet- en
regelgeving opgesteld kan worden waar deskundigen met
praktijkervaring zich over hebben gebogen;
De regels versimpeld moeten worden en door zowel de uitvoerende als
de wetgevende partijen gedragen moet worden en op zodanige manier
dat verschil in interpretatie zo veel mogelijk vermeden wordt;
De regels geratificeerd moeten worden door zowel zorginkoper als
zorgaanbieder vóórdat deze in productie worden genomen.
Tegenwoordig is de administratielast voor zorgverleners zo hoog
geworden dat het uit de pan reist en bijna onhoudbaar is geworden. Een
factor die hier een belangrijke rol in speelt is het optreden van de NZa. In
verschillende persberichten is naar voren gekomen dat opgestelde
regels enorm ambigu zijn opgesteld waardoor verwarring en ontsteltenis
ontstaat bij zorginstellingen. Daarnaast worden regels zo vaak
aangepast, dat het lastig is voor zorginstellingen om de vele
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veranderingen bij te houden.
Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM52

Schadend eigen risico?

Indieners:

[Afdeling Utrecht]

Woordvoerder:

Bas ter Brugge

Constaterende dat
§

Het verplicht eigen risico tussen 2008 en 2016 is toegenomen van €150
naar €385;

§
§
§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§

§
§

Het eigen risico is ingevoerd als financieringsinstrument en om mensen
te prikkelen na te denken over noodzakelijke zorg;
Verwijzing naar een medisch specialist onderdeel van vervolgzorg is;
Het percentage mensen dat een verwijzing naar een medisch specialist
niet binnen een half jaar opvolgt is gestegen van 18% in 2010 tot 27% in
2013.
Er alternatieve financieringsinstrumenten bestaan voor het verplicht
eigen risico;
Het mogelijk is dat er een relatie is tussen een stijgend verplicht eigen
risico en een toenemend percentage mensen dat een verwijzing naar een
medisch specialist niet opvolgt;
Toename van vervolgzorg mijden kan leiden tot gezondheidsschade.

Spreekt uit dat

Onderzoek naar het verband tussen het stijgende verplichte eigen risico
en het afzien van vervolgzorg dient te worden verricht, alvorens dit
verder te verhogen.

Toelichting:

Mijden van zorg is hier gedefinieerd als het niet opvolgen van het advies
van de huisarts, waarbij alle vervolgzorg als noodzakelijk wordt
beschouwd. In de periode 2010-2013 is een stijging gezien in het
percentage patiënten dat de verwijzing naar een specialist niet opvolgt.
Het percentage dat een medicament niet ophaalt blijft vanaf 2012
vrijwel gelijk. Het is niet uit te sluiten dat deze stijging in mijden van
vervolgzorg te wijten is aan het stijgende verplichte eigen risico.
Bron: Nivel onderzoek

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM53

Kosteloos kletsen met de huisarts

Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Bas ter Brugge

Constaterende dat
§

Het verplicht eigen risico in de periode 2008 – 2016 is toegenomen van
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€150 naar €385;
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§

Een half miljoen Nederlanders in 2015 vanwege financiële redenen
huisartsenbezoek heeft gemeden;
Het grootste deel van de uitgestelde zorg huisartsenbezoek betreft.
Een derde van de Nederlanders denkt dat huisartsenzorg onder het
eigen risico valt;
13% van de huisartsen de indruk heeft dat patiënten afzien van
huisartsenbezoek, omdat ze denken dat dit onder het eigen risico valt;
Online informatie niet helder is over huisartsenzorg en eigen risico.
Het uitstellen van huisartsenbezoek (ernstige) schade kan opleveren
voor de gezondheid;
Betere informatievoorziening voor burgers omtrent zorg die niet onder
het eigen risico valt, gezondheidsschade door zorgmijding kan
voorkomen.

Spreekt uit dat

De overheid een voorlichtingscampagne dient te starten om het begrip
te verbeteren dat huisartsenzorg niet onder het verplicht eigen risico
valt.

Toelichting:

Veel mensen in Nederland zijn niet goed op de hoogte van de zorg die
niet onder het eigen risico valt. Een derde denkt dat huisartsenbezoek
onder het eigen risico valt. Huisartsenbezoek wordt door een deel van
de bevolking (3%) hierom uitgesteld, wat ultiem kan leiden tot
gezondheidsschade. Zorgmijden vanwege de kosten wordt relatief vaak
genoemd door mensen met een lagere sociaal-economische satus en
jongvolwassenen (18-39). Verbeterde voorlichting om de onwetendheid
tegen te gaan kan bestaan uit een Informatie Rijksoverheid campagne
(voorheen Postbus 51) middels onder andere tv-spotjes en radio
reclames.
Bronnen: Nivel (2015), TNS NIPO (2015)

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM54

Beperk me niet, val me niet lastig!

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Mariska Machiels, Jasper de Wit, Suzan
Kemperman, Rob Arts, Lauri van den Berg, Joachim van Doornum

Woordvoerder:

Mariska Machiels

Constaterende dat
§

Vrijheidsbeperking nog steeds buitengewoon veel wordt toegepast in de
verpleeghuiszorg: 40 tot 60% van de ouderen die in een verpleeghuis
verblijven worden vastgebonden;

§
§
§
§

In 68% van de gevallen wordt iemand vastgebonden uit valpreventieve
redenen;
Het uit vele onderzoeken is gebleken dat het risico op vallen na het
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beperken van iemands vrijheid juist verhoogt.
Overwegende dat§
§
§

Spreekt uit dat

§
§
§

Toelichting:

Het IGZ als kwaliteitsindicator vastlegt hoe vaak vallen voorkomt
binnen een organisatie;
Dit juist een perverse prikkel kan zijn voor zorgverleners om iemand te
fixeren, in plaats van andere middelen te zoeken.
Om vrijheidsbeperking terug te dringen, moet vallen uit het register van
het IGZ als kwaliteitsindicator;
De IGZ juist meer de focus zou moeten leggen op kwaliteit beoordelen
op basis van de persoonsgerichte maatregelen die
ouderenzorgorganisaties nemen in het stimuleren van bewegen en
zelfredzaamheid van cliënten, en het afnemen van de angst om te vallen.
Het Trimbos-Instituut rapporteerde dat er in het jaar 2014 een kleine
afname van 2% is geweest ten opzichte van 2013 in het gebruik van
vrijheidsbeperkende maatregelen. Maar nog steeds krijgen erg veel
ouderen te maken met het inperken van vrijheid, zowel door fysieke
fixatie als door het toedienen van psychofarmaca. In het Wetsvoorstel
zorg en dwang (Wzd), worden veranderingen toegepast op de huidige
Wet Bopz voor psychogeriatrische patiënten. Echter zal nog steeds
vrijdheidsbeperkende maatregelen worden gebruikt zolang vallen als
een indicator van kwaliteit van de instelling wordt genomen.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

PM55

Liever één vliegveld in de hand, dan tien in de lucht

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Wouter van Erkel

Constaterende dat
§
§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§

Spreekt uit dat
Aangenomen?

PM56

Ingetrokken

De overheid, op lokaal en nationaal niveau, vliegvelden subsidieert;
Deze vliegvelden soms aanspraak maken op dezelfde potentiele
reizigers.
Specifieke doelgroepen, zoals ouderen, meer reiscomfort uit lokale
vliegvelden halen;
De primaire doelstelling van een vliegveld functionaliteit is;
Nederland een sterk wegen- en treinnet heeft.
De overheid een landelijk beleid moet uitvoeren omtrent de
infrastructuur van de Nederlandse luchtvaart.
Ja

Nee

Aangehouden

Verdedig de Europese defensie-industrie
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Indieners:

[Afdeling Utrecht] Joost Blok, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Heine ten Hoeve

Constaterende dat
§

De Europese defensie-industrie verantwoordelijk is voor 96 miljard euro
van het BBP van alle EU-lidstaten, en daarmee voor veel banen;

§
§

§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§

Spreekt uit dat

§

§
§
§
§

Toelichting:

De Europese defensie-industrie in zwaar weer verkeert door lage
militaire budgetten en de opkomst van productie in landen als China en
Rusland;
Europese producenten in de sector gefragmenteerd zijn langs nationale
grenzen en daarmee schaalvoordelen mislopen;
Overheden nationalistisch inkopen, waardoor innovatie en kwaliteit niet
gestimuleerd worden.
Schaalvoordelen in de productie van defensiemiddelen zorgen voor
internationale concurrentiekracht en technologische vooruitgang;
Een gezonde militaire industrie ervoor zorgt dat de EU voor haar
verdediging op zichzelf kan staan;
Een gezonde militaire industrie aan de basis staat van een toekomstige
defensie-unie.
De EU de competitiviteit van de Europese defensieproductie moet
steunen door samenwerking en fusie van bedrijven in de sector te
faciliteren (schaalvergroting);
De EU richtlijnen voor militaire aanbesteding moet ontwikkelen, zodat
lidstaten prijs-kwaliteitsverhouding prioriteit geven;
EU-brede kwaliteits- en specificatiestandaarden voor
defensieproducten moeten worden ontwikkeld, om nationale barricades
en inefficiëntie tegen te gaan.
De Europese defensie-industrie zorgt voor economische kracht en
banen. Helaas verkeert de industrie in zwaar weer door internationale
concurrentie en afnemende militaire budgetten. De EU kan een
antwoord bieden door de concurrentiepositie van bedrijven te
stimuleren.
Schaalvergroting
en
een
transparante
interne
aanbestedingsmarkt zijn hiervoor de sleutel.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM57

SNS: Te groot geworden om klein te blijven

Indieners:

[Afdeling Limburg] Thomas Wielders, Lou Maessen

Woordvoerder:

Martin van Montfort

Constaterende dat
§

De bankensector in Nederland gedomineerd wordt door vier grote
spelers (ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS);

§
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§
§
§
§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§

Er te weinig concurrentie is in de Nederlandse bancaire sector;
De staat eigenaar is van een aantal financiële instellingen en deze stap
voor stap aan het verkopen is;
SNS Holding BV bestaat uit drie banken, te weten SNS Bank, ASN Bank
en Regiobank.
Het vrij lastig is om een nieuwe bank op te richten en de drempel
daarvoor hoog is;
De concurrentie ook vergroot kan worden door het opsplitsen van
bestaande banken;
SNS Holding de enige grootbank is die 100% eigendom is van de
Nederlandse Staat (via NLFI).

Spreekt uit dat

SNS Holding NV wordt gesplitst in SNS Bank, ASN Bank en Regiobank en
deze drie banken apart worden verkocht door de NLFI.

Toelichting:

De Tweede Kamer heeft zich al uitgesproken voor meer concurrentie in
de bancaire sector. Door regelgeving is het echter vrijwel onmogelijk om
een nieuwe bank op te richten. Door de financiële crisis wordt deze
regelgeving ook alleen maar verder aangescherpt. De Nederlandse Staat
is een grote speler in de bancaire sector als eigenaar van o.a. SNS
Holding en grootaandeelhouder van ABN AMRO. De makkelijkste
manier om meer concurrentie te krijgen in de bancaire sector is dus het
opsplitsen van een grote speler die volledig in handen is van de staat.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM58

Aanpassing homogeniteitsvereiste ministers bij Kabinetsbeleid

Indieners:

[JD Rotterdam] Michael Vos, Rosanne Joosse

Woordvoerder:

Michael Vos

Constaterende dat

Artikel 12 lid 2 van het ROvM ministers verbiedt om openlijk zijn of haar
mening te uiten over het kabinetsbeleid;

Overwegende dat§

Ministers politici zijn met een eigen mening en ideologie;

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Ministers ook het recht moeten hebben op een eigen mening en
ideologie;
Partijen vaak kleur verliezen doordat zij bepaald beleid moeten
verdedigen;
Het belangrijk is dat partijen herkenbaar blijven;
Het politieke landschap verandert en Nederland kabinetten kent waarin
verschillende ideologieën zijn vertegenwoordigt;
Deze verschillen inherent zijn aan Nederland coalitieland.
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Spreekt uit dat

Aan artikel 12 lid 2 van het ROvM (homogeniteitsvereiste) dient worden
toegevoegd: ‘(…), wel mag een minister zijn of haar mening openlijk uiten
over besluiten genomen door de ministerraad indien hij of zij dat wenst,
buiten diens eigen portefeuille.’

Toelichting:

Het homogeniteitsvereiste is geen vanzelfsprekendheid. Op lokaal
niveau kennen we de constructie niet. Ook in het buitenland is het
homogeniteitsvereiste niet overal de regel.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM59

Tegen opkomstdrempel raadgevend referendum

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Johan Visser

Constaterende dat
§

Er een opkomstdrempel van 30% is in de huidige referendumwet, als
deze niet wordt gehaald wordt het referendum als niet geldig
beschouwd;

§
§

Overwegende dat§
§
§
§
§
§
§

Spreekt uit dat

Deze drempel is ingevoerd om aan critici van het instrument toe te
komen.
Opkomstdrempel bij raadgevende referenda een bindendheid
suggereert die het referendum simpelweg niet heeft;
Daardoor het vertrouwen van de burger in de politiek wordt uitgehold
als de regering de uitslag niet overneemt;
Het strategisch stemmen in de hand werkt;
De opkomstdrempel uiteindelijk dus slechts verwarring schept bij de
kiezer en tekort doet aan de werking van het instrument.
Opkomstdrempel bij het raadgevende referendum moet worden
geschrapt.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM60

Laat Pino niet in z'n blootje staan

Indieners:

Fryslân: Ruben Feiken, Jantine Meister

Woordvoerder:

Ruben Feiken

Constaterende dat

Er milieu- en dieronvriendelijke tradities bestaan in Nederland, zoals het
oplaten van ballonnen, het rapen van kievitseieren en het Kallemooi;

Overwegende dat§

Dieronvriendelijke tradities wereldwijd op veel protest kunnen rekenen;
Het rapen van kievitseieren bij wet verboden is;

§
§
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§
§

Van dit verbod in verband met traditie ontheffing verleent kan worden
De Jonge Democraten voor verantwoord omgaan met natuur en dieren
zijn;

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten tegen dergelijke tradities zijn en roepen
betrokken partijen op om op zoek te gaan naar het transformeren van de
traditie naar duurzame en diervriendelijke alternatieven.

Toelichting:

Traditie is niets meer dan excuus om stil te willen blijven staan in de tijd
en om nostalgische gevoelens van vroegâh op te roepen. Overheden
moeten hun verantwoordelijkheid pakken om, bijvoorbeeld bij het
toekennen van een ontheffing of vergunning voor een evenement,
dergelijke tradities ter discussie te stellen.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM61

Draaiorgel?! Optyfen! Gauw!

Indieners:

[JD Rotterdam] Michael Vos, Rosanne Joosse

Woordvoerder:

Koen Sijtsema

Constaterende dat

Nederland nog altijd geteisterd wordt door een wildgroei aan oude
mannen met draaiorgels

Overwegende dat§

Draaiorgels een vorm van milieuvervuiling zijn door het lawaai dat ze
maken;

§
§
§
§
§
§

§
§

Spreekt uit dat
Aangenomen?

Een normaal gesprek voeren naast een draaiorgel is niet mogelijk is;
Veel stadsbewoners en ondernemers zich lastig gevallen voelen door
deze ondingen;
Het verdienmodel van deze draaiorgelbejaarden vermoedelijk
gebaseerd is op het gegeven dat mensen ze betalen om weg te gaan, niet
uit waardering;
De huidige vergrijzing waarschijnlijk tot gevolg heeft dat deze wildgroei
enkel nog maar toeneemt.
De Jonge Democraten van mening zijn dat gemeentes geen
vergunningen dienen te verlenen aan mensen met draaiorgels
Ja

Nee

Aangehouden

PM62

Geld rolt (ook) zonder God

Indieners:

[Afdeling Groningen] Wouter van Erkel, Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Bart Coster

157

Ingetrokken

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 74 te Alkmaar
Constaterende dat

Het randschrift van de twee-euromunt “God zij met ons” luidt.

Overwegende dat§

Deze tekst niets inhoudelijks toevoegt;

§
§
§
§
§
§

Spreekt uit dat

De andere munten ook geen randschrift hebben;
De Nederlandse staat neutraal moet zijn op het gebied van religie;
Dit randschrift een voorkeur laat blijken voor een monotheïstische
levensovertuiging.
Het randschrift “God zij met ons” binnen een zo kort mogelijk haalbare
tijdsspanne niet meer op nieuw gedrukte twee-euromunten moet staan.

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

Ingetrokken

PM63

Gelijkheid betekent gelijk bestraffen

Indieners:

[JD Rotterdam] Michael Vos, Rosanne Joosse

Woordvoerder:

Keving Brongers

Constaterende dat

Iedere Nederlander voor de wet gelijk dient te zijn.

Overwegende dat§

Gelijke bestraffing bij delicten hiervan een essentieel onderdeel is;

§
§
§
§

Ongelijke bestraffing bij hetzelfde delict indruist tegen het
gelijkheidsbeginsel;
Inkomensafhankelijke boetes zorgen voor welvaartsverdeling, wat niet
het doel van sanctioneren mag zijn.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten tegen inkomensafhankelijke boetes zijn

Toelichting:

Tijdens het vorige congres is een motie aangenomen waarin de Jonge
Democraten uitspreken voor inkomensafhankelijke boetes te zijn. Een
standpunt dat zo snel mogelijk moet veranderen. Het idee is sympathiek
maar werkt niet

Aangenomen?

Ja

Nee

Aangehouden

PM64

De Koning is dood... Lang leve de republiek!

Indieners:

[JD Rotterdam] Michael Vos, Rosanne Joosse

Woordvoerder:

Elene Walgenbach

Constaterende dat
§
§
§

Ingetrokken

In Nederland nog altijd de koning staatshoofd is;
De hoogste functie in Nederland daarmee nog steeds louter door
overerving vergaard kan worden.
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Overwegende dat§
§
§
§
§
§
§
§
§

Spreekt uit dat
Aangenomen?

Nederland een democratie is;
De grondwet bepaalt dat alle Nederlanders op gelijke voet benoembaar
zijn in openbare dienst;
De Jonge Democraten niet voor niets deze naam dragen;
Nederland pas sinds 1815 een constitutionele monarchie is;
Nederland daarvoor altijd een republiek was, te midden van
monarchieën.
De Jonge Democraten van mening zijn dat de functie van staatshoofd
bekleed dient te worden door een democratisch verkozen functionaris
Ja

Nee
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Kandidaatstellingen
Voornaam

Wouter

Tussenvoegsel

van

Achternaam

Erkel

Woonplaats

Groningen

Geslacht

Man

Genoten
opleidingen

Technische Bedrijfskunde (HBO), Supply Chain Management (WO
huidig)

Beoogde functie

Voorzitter LB

Beoogde periode

Één jaar

Lid van de JD sinds

18 augustus 2014

(Eerdere) functies
binnen de JD

Commissaris Promotie Groningen,

(Eerdere) functies
buiten de JD

Penningmeester Stichting Arts en Organisatie

Lid van politieke
organisaties

D66 & Jonge Democraten

Voorzitter Groningen

Lid andere
n.v.t.
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Duurzaamheid en onderwijs: dat zijn de bouwstenen van de
toekomst. Als politieke jongerenorganisatie onderscheiden we ons
als strevers, dromers, denkers en idealisten en we schudden
daarmee politiek Nederland regelmatig wakker. Het is in het belang
van jongeren om de toekomst van Nederland tijdens de
aankomende Tweede Kamerverkiezingen sterk op de agenda te
zetten. Het conservatieve rendementsdenken moet plaatsmaken
voor investeringen die wel toekomstperspectief hebben. Ik wil het
progressieve geluid van de JD blijven verkondigen en stel mij
kandidaat voor het voorzitterschap van de Jonge Democraten.
Ik ben in oktober 2014 lid geworden van onze vereniging en de
afdeling Groningen. Sindsdien heb ik op organisatorisch gebied veel
gedaan voor de Jonge Democraten. Zo was ik een half jaar
commissaris promotie, onderdeel van het congresteam van
Leeuwarden, en ben ik bijna een jaar voorzitter van de afdeling
Groningen. Nu ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de
vereniging. Mijn doelstelling is om het geluid van individuele JD’ers
hoorbaar te maken. Ik vind daarom dat het landelijke bestuur steun
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moet verlenen aan het ontwikkelen van talent en het aanjagen van
ideeën. Zo wil ik kijken op welke manier afdelingen krachten kunnen
bundelen en naar de haalbaarheid van trainingsprogramma’s op een
landelijk niveau.
In de komende weken zal ik via mijn persoonlijke pagina mijn
speerpunten, onderwijs en duurzaamheid, verder toelichten. Ik ga
uit van mijn eigen verhaal en zal geen aandacht besteden aan
testimonials of getuigschriften. Echte democraten volgen hun eigen
stem. Daarom zal ik mijn campagne bij mijzelf houden en mijn
ideeën toelichten door middel van filmpjes en voorbeelden van mijn
functioneren als voorzitter bij de afdeling Groningen. Ik heb zin om
deze verkiezingsstrijd aan te gaan en hoop op jullie stem te mogen
rekenen tijdens ons congres in Alkmaar.
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Voornaam

Michael

Tussenvoegsel
Achternaam

Vos

Woonplaats

Leiden

Geslacht

Man

Genoten
opleidingen

Bachelor Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit

Beoogde functie

Voorzitter LB

Beoogde periode

Één jaar

Lid van de JD sinds

1-juli-2013

(Eerdere) functies
binnen de JD

Secretaris Promotie Rotterdam;
Secretaris Politiek Rotterdam;
Voorzitter Rotterdam

(Eerdere) functies
buiten de JD

Voorzitter Alumnivereniging Wolfert Dalton

Lid van politieke
organisaties

D66 & Jonge Democraten

Lid andere
n.v.t.
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Beste Vrienden,
Onze vereniging staat als een huis. Wij zijn professioneel en daar
worden wij voor geroemd. Regelmatig krijgen wij te horen dat wij
alles zo goed geregeld hebben. Hier mogen wij trots op zijn! De JD is
klaar voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Komend jaar gaan we échte politieke invloed uitoefenen. Wij, als
progressieve liberale jongeren, zijn het verplicht om de nationale en
internationale politiek wakker te schudden uit hun verlamming.
Rutte twee blonk de laatste jaren uit in bewindslieden die
vertrokken, onderlinge sores en onzichtbaarheid op hoofdlijnen.
Maar hebben zij Nederland echt verder geholpen? Is de belasting
vereenvoudigd en hervormd? Zetten zij stappen als het gaat om de
progressieve agenda, zoals LHBT-tolerantie en legalisering van
drugs? Hebben zij de provincies weten te hervormen tot
slagvaardige bestuurlijke lagen en belangrijker hadden zij een
eenduidig plan klaarliggen toen er radeloze Syriërs in bootjes
stapten om Fort Europa te bereiken? Nee, nee, nee, nee, nee. Den
Haag moet wakker worden geschud en ik ga daar namens de JD en
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met JD

ers een bijdrage aan leveren en het goede voorbeeld

geven.
Rokjesdag, het Oekraïnereferendum, dát waren voorbeelden
waarbij de JD openlijk standpunten innam. Mensen op straat
konden kennis maken met ons gedachtegoed. Dat moet vanaf nu
meer! De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Bij dezen
wil ik mij kandidaat stellen voor het voorzitterschap van de Jonge
Democraten. Graag wil ik samen met jullie de volgende stap zetten.
Ik zal de boel in de Haagse Bluf bij elkaar houden, zoals ik dat in
Rotterdam ook deed. Bij mij geen tussentijds opstappende
portefeuillehouders, die meer heil zien in flyeren voor buitenlandse
kandidaten. Vanuit HQ Haagse Bluf zullen we het Binnenhof
bestoken met acties! Be prepared: De tijd van iedereen te vriend
houden is klaar. Daarom zeg ik: En nu impact!
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Voornaam

Martijn

Tussenvoegsel
Achternaam

Kösters

Woonplaats

Beek

Geslacht

Man

Genoten
opleidingen

BA European Studies, MA European Studies Public Policy &
Administration

Beoogde functie

Penningmeester LB

Beoogde periode

Één jaar

Lid van de JD sinds

13 mei 2013

(Eerdere) functies
binnen de JD

Penningmeester Limburg;

(Eerdere) functies
buiten de JD

Penningmeester Scouting St. Martinus Beek sinds maart

Lid van politieke
organisaties

D66 & Jonge Democraten

Sec. Politiek Limburg

Progressief Beek als commissie lid

Lid andere
Scouting Martinus Beek als penningmeester en bestuurslid
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Hey JD-er,
Ik ben Martijn Kosters, kandidaat-penningmeester en sinds drie jaar
lid van de afdeling Limburg, waar ik een mooie tijd achter de rug
heb. Waaronder drie bestuursperiodes, twee als Penningmeester en
een als Secretaris Politiek. Na 1,5 jaar was het tijd voor andere
zaken. Ik kon aan mijn Master European Studies beginnen die
vereiste mijn volle aandacht, vandaar dat ik landelijk wat minder
aanwezig ben geweest.
Maar stil zat ik ook niet. Toen ik de kans kreeg om bij mijn
scoutinggroep Penningmeester te worden, begon het toch weer te
kriebelen. Toen ook nog bleek dat men mijn werk als
Penningmeester tot mijn verrassing nog niet vergeten was, zag ik
een kans. Mijn agenda is na de zomer vrij met een afgeronde Master
dus daarom kan ik er met volle kracht tegenaan.
Een standpunt van mij is dat het nu in 2016 hoog tijd is om digitaal
te gaan wat declaraties betreft. Declaraties per post die op dinsdag
aankomen na op vrijdag verzonden te zijn is geen werken en moet
beter. Via de mail kan dit al, maar als dit nog makkelijker kan,
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bijvoorbeeld via een web-app moet dat zeker uitgezocht worden.
Een ander punt is meer contact met afdelingspenningmeesters. Om
verdere problemen te voorkomen is het belangrijk om financiële
issues zo snel mogelijk te herkennen en op te lossen, hoe langer iets
blijft liggen, hoe groter het probleem en de stress. Een FEO is
hiervoor niet het juiste middel, en 3x per jaar is te weinig qua
contact met afdelingen.
Daarom zou ik graag een maandelijks contactmoment met de
afdelingspenningmeesters invoeren. Het kan zo simpel zijn als een
kort telefoontje, waarin er gekeken wordt naar hoe het met de
afdeling gaat. Verlopen de uitgaven volgens begroting, staan er
grote activiteiten op de rol? Dat soort vragen.
Tot in Alkmaar!

165

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 74 te Alkmaar
Voornaam

Remco

Tussenvoegsel
Achternaam

Vonk

Woonplaats

Groningen

Geslacht

Zeg ik liever niet

Genoten
opleidingen

2012-2016 Sociologie (Ba)

Beoogde functie

Penningmeester LB

Beoogde periode

Één jaar

Lid van de JD sinds

11-augustus-2014

(Eerdere) functies
binnen de JD

Afdelingswerkgroepvoorzitter Kunst en Cultuur (Groningen);

(Eerdere) functies
buiten de JD

Voorzitter bestuur Jeugdorkest (2009-2011)

e2012-2016 Rechtsgeleerdheid (Ba)

Penningmeester/vice-voorzitter afdelingsbestuur Groningen
Commissie Nacht van de Sociologie (2012-2014)
Jaarvertegenwoordiging Sociologie (2012-2015)
Projectleider Educatie Seksuele Diversiteit bij COC
Groningen & Drenthe (2013-2016)

Lid van politieke
organisaties

D66 & Jonge Democraten

Lid andere
COC Groningen & Drenthe
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Na een jaar als penningmeester in Groningen zou ik graag een stap
verder zetten. Ik heb bij verschillende verenigingen bestuurlijke
functies gehad en besteed daaraan vaak meer tijd dan aan mijn
studies. Na de zomer ga ik in Amsterdam aan mijn masterstudies
beginnen en laat ik Groningen en 30 uur aan nevenactiviteit achter.
Graag wil ik die tijd benutten om iets te doen binnen onze prachtige
vereniging, namelijk als penningmeester in het landelijk bestuur.
Bij het penningmeesterschap hoort vanzelfsprekend het
stroomlijnen, versnellen en verduidelijken van procedures en
protocollen, maar in mijn jaar liep ik als afdelingspenningmeester
tegen verschillende dingen aan.
Zo wil ik als landelijk
penningmeester de huidige lijn doorzetten om afdelingen meer
vrijheid te geven in hun budget. Een groot deel van de beschikbare
budgetten wordt nu niet besteed. Ik wil dat afdelingen makkelijker
grotere evenementen kunnen organiseren, zonder dat een lange
procedure voor een projectsubsidie moet worden doorlopen en
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geld pas achteraf wordt uitgekeerd.
Meer vrijheid en verantwoordelijkheid gaat gepaard met een
grotere kans op fouten en misbruik van de budgetten. De
afdelingskasco’s dienen dit te voorkomen. Veel afdelingen hebben
moeite met het functioneren van kasco’s. Ik wil afdelingen hierbij
ondersteunen door meer en nauwer contact te hebben en houden
met de afdelingskasco's en bijvoorbeeld een extra training of
bijeenkomst om de kasco’s voor te bereiden voor hun taak.
Tot slot moet het werk voor de afdelingspenningmeesters
makkelijker en sneller kunnen. Een vereniging als de Jonge
Democraten zou niet nog steeds gebruik moeten maken van
Excelsheets
voor
de
financiële
administratie.
Als
afdelingspenningmeester heb ik in overleg met Marit van Piggelen
enkele boekhoudprogramma’s uitgeprobeerd. Dit wil ik uitbreiden
naar de andere afdelingen zodat het makkelijker wordt om de
boeken bij te houden. Bovendien voorkomt het vele fouten, doordat
de bankafschriften direct vanuit internetbankieren in het
boekhoudprogramma kunnen worden ingevoerd.
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Voornaam

Joachim

Tussenvoegsel

van

Achternaam

Doornum

Woonplaats

Alkmaar

Geslacht

Man

Genoten
opleidingen

Politicologie, UvA (niet afgerond) Taal en Communicatie, UvA (niet
afgerond)

Beoogde functie

Secretaris Voorlichting LB

Beoogde periode

Één jaar

Lid van de JD sinds

24-maart-2009

(Eerdere) functies
binnen de JD

Lid creatief team (heden)

(Eerdere) functies
buiten de JD

Bestuurslid PR Youth-R-Well.com jong&reuma (2013),
Copywriter

Lid van politieke
organisaties

D66 & Jonge Democraten

Lid andere
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Ik ben Joachim van Doornum, alhoewel sommige JD-mastodonten
mij kennen zal ik voor velen een nieuw gezicht zijn. Na zeven jaar
lidmaatschap waarin ik mij op de achtergrond heb ingezet treed ik
nu wat prominenter naar voren.
Met de Verkiezingen in het vooruitzicht stel ik mij kandidaat voor
Secretaris Pers.
Dankzij de JD is mijn interesse voor politieke beeldvorming
ontstaan, ik leerde op welke manier het aanspreken van emoties en
waarden de meest intelligente mensen op andere ideëen kan
brengen.
Via boeken en trainingen heb ik geleerd dat het niet alleen draait
om wat je zegt, maar hoe het gehoord wordt. Het punt waar experts
dan ook op hameren is dat dezelfde inhoud in andere woorden een
overtuigender verhaal maakt. De valkuil die progressieven willen
maken is om het met inhoud alleen te doen.
De portefeuillehouders zijn de ideologische fundering van de
vereniging. Wanneer ik verkozen word, verplicht ik mezelf om hun
harde werk om te zetten in overtuigende teksten. Ik wil graag
samen met het nieuwe bestuur de sterke inhoudelijke basis in een
aanspreekbaar profiel gieten waarmee we overtuigender zijn dan
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ooit. Ook organiseer ik zo snel mogelijk trainingen om de vele
talenten die onze vereniging rijk is voor te bereiden op de
campagne.
Met de kennis en ervaringen die in het aankomende jaar dan
opgedaan wordt, ontstaat een continue stroom aan nieuwe
spindoctors
voorziet.

die de vereniging van uitstekende persvoorlichters

In het verleden zijn al diverse keren ideëen uit mijn koker tot
uitvoer gekomen. Zo ontstond tijdens een brainstorm de ludieke
actie 50MIN als reactie op de toen nieuwe ouderenpartij van
Jan Nagel, en de langstudeerboete heb ik gereframed tot
Halbeheffing. Bovendien heb ik in het creatieve team bij diverse
projecten met taal geholpen.
Ik reken op jullie stem zodat we samen voorpaginas en
journaaluitzendingen JD-groen kunnen kleuren.
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Voornaam

Koen

Tussenvoegsel
Achternaam

Sijtsema

Woonplaats

Rotterdam

Geslacht

Man

Genoten
opleidingen

HAVO, HBO Rechten Propedeuse, Rechtsgeleerdheid Erasmus
Universiteit (huidig)

Beoogde functie

Secretaris Voorlichting LB

Beoogde periode

Één jaar

Lid van de JD sinds

7-april-2014

(Eerdere) functies
binnen de JD

September 2014 - december 2014 lid Commissie Politiek JD
Rotterdam
December 2014 - juli 2015 Secretaris Organisatie JD
Rotterdam
Juli 2015 - heden Bestuurslid Politiek JD Rotterdam
September 2015 - heden Gitarist JDcibel
November 2015 - heden Werkgroep Justitie Landelijk
Juni 2016 - JD Fractie PJO-Parlement

(Eerdere) functies
buiten de JD

Oktober 2007 - Heden Bassist The Surfs
Collegejaar 2011 - 2012 Webredacteur Fiat Justitia
Mei 2011 - mei 2014 Voorzitter organisatie benefietfestival
'Swanpop'
November 2012 - Maart 2013 Waarnemend Gitaardocent
Popschool The Fox
December 2012 - Mei 2015 Organisatie Open Podium
'SNOOT!'

Lid van politieke
organisaties

D66 & Jonge Democraten

Lid andere
Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Beste Jonge Democraten,
Toen ik ruim twee jaar geleden lid werd van onze vereniging duurde
het niet lang voordat ik werd gegrepen door de JD. Discussies met
een open houding ingaan, ook als het om controversiële
onderwerpen gaat. Dat is voor mij waar we als Jonge Democraten
voor staan.
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Komend jaar wordt een belangrijk jaar. Het is immers het jaar van
de parlementsverkiezingen. Als Jonge Democraten liggen er
daarmee kansen. Kansen om de politieke agenda te beïnvloeden,
kansen om onszelf op de kaart te zetten en kansen om te groeien als
vereniging.
Tegelijk is het natuurlijk niet zo dat komend jaar enkel een jaar is
van mogelijkheden. Ook moeten we voldoende politiek gevoel aan
de dag leggen om bij de verkiezingen onze moederpartij niet
onnodig te schaden. Dat gezegd hebbende dient wel opgemerkt te
worden dat verkiezingen zeker geen reden zijn om ons te laten
muilkorven. Als we als JD niet meer brutaal zijn dan doen we iets
verkeerd. Het is goeddeels aan de persvoorlichter om hier een
balans in te vinden.
Graag zou ik als persvoorlichter ook zo benaderbaar mogelijk zijn
voor leden die aandacht willen besteden aan een bepaald
onderwerp uit het Politiek Programma. De vereniging is immers niet
enkel van het Landelijk Bestuur, maar van alle leden die onze
vereniging rijk is. Er is veel kennis binnen de vereniging en die
kennis moeten we benutten.
Met volle overtuiging heb ik mij kandidaat gesteld voor de functie
van Secretaris Pers binnen het Landelijk Bestuur. Door scherp te
reageren op de actualiteit, actief deel te nemen aan het publieke
debat en onze ideeën zo ruim mogelijk te verspreiden via de kanalen
die tot onze beschikking staan wil ik er aan bijdragen komend jaar
tot een onvergetelijk JD-jaar te maken.
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Voornaam

Edwin

Tussenvoegsel
Achternaam

Bakker

Woonplaats

Medemblik

Geslacht

Man

Genoten
opleidingen

Redactie en mediaproductie, Product Design

Beoogde functie

Secretaris Promotie LB

Beoogde periode

Half jaar

Lid van de JD sinds

9 maart 2012

(Eerdere) functies
binnen de JD

Lid duurzaamheidscommissie Amsterdam,
Lid werkgroep M.E.L.V. (duurzaamheid) ,
Lid werkgroep onderwijs en wetenschap,
Lid werkgroep diversiteit en participatie,
Coördinator creatief team,
Redacteur DEMO,
Vormgever / Art-director DEMO,
Secretaris Promotie LB,
Lid MDMJA,
Campagneleider referendum campagne 2016.

(Eerdere) functies
buiten de JD

n.v.t.

Lid van politieke
organisaties

D66 & Jonge Democraten

Lid andere
n.v.t.
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Een bestuurder die door gaat na een jaar: het is een zeldzaamheid,
maar het kan. Momenteel ben ik Secretaris Promotie in het Landelijk
Bestuur. Wat een geweldig jaar en wat hebben we veel kunnen doen
als bestuur. Ik zelf ben erg trots. We hebben het over
spraakmakende onderwerpen gehad en hebben een goede
campagne neergezet voor het referendum. We zijn meer gaan doen
met social media en visuele middelen en er is een nieuwe huisstijl.
Maar het is niet alleen belangrijk dat we hier mee experimenteren,
het moet ook deel worden van de vereniging. Ik ga me ook inzetten
dit jaar om veel meer Jonge Democraten te betrekken bij onze
uitingen en strategie. Het is een bijzonder en belangrijk jaar. De
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tweedekamerverkiezingen komen er aan. Voor het eerst sinds een
lange tijd heeft het vier volle jaren geduurd voordat ze er weer zijn.
We hebben al kunnen oefenen met campagnevoeren tijdens het
referendum. Ik heb hier persoonlijk veel van geleerd. Tijdens de
verkiezingen moeten we uitblinken. We moeten een uniek geluid
vinden dat ons als verlening kan helpen, maar natuurlijk ook D66. Ik
ga me inzetten om dit geluid op de meest opvallende manieren te
laten horen. We hebben hiervoor de steun en de kracht nodig van de
hele vereniging. Ik zie zelf nog steeds kansen voor de vereniging om
te groeien. Er zijn hele nieuwe onderwerpen en vraagstukken
opgekomen dit jaar die ook binnen onze verenging spelen, zoals
diversiteit. Dit in combinatie met de kans om mee te doen tijdens te
verkiezingen zorgt er voor dat ik veel zin krijg in een nieuw termijn.
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Voornaam

Michiel

Tussenvoegsel
Achternaam

Ruland

Woonplaats

Heerlen

Geslacht

Man

Genoten
opleidingen

HAVO & ICT & Business

Beoogde functie

Secretaris Organisatie LB

Beoogde periode

Één jaar

Lid van de JD sinds

2-juli-2012

(Eerdere) functies
binnen de JD

KASCO afdeling Limburg - december 2012 - juni 2013
Penningmeester adeling Limburg - juni 2013 - december 2013
Secretaris Organisatie afdeling Limburg - december 2013 - juli
2014
KASCO afdeling Limburg - juli 2014 - juli 2015
Lid introteam 2014
Lid PI-team 2015
Secretaris Organisatie & Vice voorzitter afdeling Limburg - juli
2015 - januari 2016
Voorzitter introteam 2015
Lid PI-team 2016

(Eerdere) functies
buiten de JD

Medewerker verkoopklaar Albert Heijn

Lid van politieke
organisaties

D66 & Jonge Democraten

Apprentice Vanderlande Industries
Young European Federalists (JEF)

Lid andere
Rode Kruis
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Na lang nadenken heb ik besloten mij te kandideren voor secretaris
Organisatie in het Landelijk Bestuur. Sinds mijn 15e ben ik lid van de
Jonge Democraten en inmiddels is de JD als een grote familie voor
mij.
Met veel energie wil ik één jaar als secretaris Organisatie lid zijn van
het LB. Ik heb al vier keer in een team gezeten om een landelijk
weekend te organiseren. De rol van een secretaris Organisatie in
zo’n team ken ik dus als geen ander. Ik wil mij met de praktische
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kant van de organisatie van een weekend bezighouden, maar vooral
ook het proces van het team volgen en bijschieten waar nodig is.
Een team haalt zijn energie uit dingen die de teamleden zelf voor
elkaar krijgen, maar moet niet helemaal in het diepe worden
gegooid.
Daarnaast zie ik voor mijzelf ook een rol om afdelingen te
ondersteunen. In mijn anderhalf jaar als afdelingsbestuurder heb ik
gemerkt dat mijn afdeling het meeste heeft gehad aan iemand die bij
kan springen als dat nodig is. Die persoon wil en kan ik zijn. In mijn
rollen als afdelingsbestuurder en als organisator van landelijke
weekenden heb ik vaak te maken gehad met een activiteit die last
minute georganiseerd moest worden. Met deze ervaring hoop ik de
verschillende afdelingen te kunnen ondersteunen.
Tenslotte is de JD voor mij en vele anderen de combinatie tussen
politiek en gezelligheid. Ik geloof dat politiek en gezelligheid elkaar
goed in balans moeten houden. Zonder één van de twee denk ik dat
de JD zijn leden onvoldoende kan binden aan de verening. Voor
deze gezelligheid wil ik mij graag inzetten komend jaar.
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Voornaam

Nienke

Tussenvoegsel
Achternaam

Vennik

Woonplaats

Purmerend

Geslacht

Vrouw

Genoten
opleidingen

MA Politicologie specialisatie Internationale Betrekkingen
BA Communicatiewetenschap
VWO

Beoogde functie

Secretaris Organisatie LB

Beoogde periode

Één jaar

Lid van de JD sinds

12 april 2012

(Eerdere) functies
binnen de JD

Voozitter commissie Diversiteit & Participatie JD Amsterdam
(2015 - heden)
Lid landelijke werkgroep Diversiteit & Participatie (2015 heden)
MDMJA Team (2015 - heden)
Voorzitter Congresteam ALV74

(Eerdere) functies
buiten de JD

Commissielid D66 Purmerend (2014 - 2016)
Lid thema-afdeling Samenleven, Migratie & Asiel (2015 heden)
Lid Kennisgroep Mensenrechten en Veiligheid D66
Amsterdam (2015 - heden)

Lid van politieke
organisaties

D66 & Jonge Democraten

Lid andere
n.v.t.
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Beste Jonge Democraten, lieve vrienden,
Ruim een jaar geleden kwam ik erachter wat een fantastische
vereniging de JD is. Ik voel me thuis bij de mensen en bij ons
vrijzinnige gedachtegoed. In de periode dat ik actief ben, heb ik me
op allerlei manieren ingezet voor de vereniging. In verschillende
werkgroepen en teams heb ik heel wat activiteiten mogen
organiseren en als voorzitter van het congresteam ben ik de
afgelopen maanden druk bezig geweest met het organiseren van
het zomercongres. De kennis en ervaring die ik hierbij heb
opgedaan, hoop ik de komende periode te kunnen gaan inzetten in
het landelijk bestuur.
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Als voorzitter van het congresteam heb ik gemerkt dat de
kennisoverdracht voor landelijke organisatorische teams beter kan.
Dit kan door evaluaties van eerdere teams beschikbaar te stellen
voor nieuwe teams, door oude congresbids makkelijk inzichtelijk te
maken voor afdelingen en door een voorbeeldbegroting op te
stellen. Wat ik als zeer waardevol heb ervaren, zijn de twee
trainingen die we als congresteam gehad hebben. Deze wil ik dan
ook uitbreiden naar alle organisatorische teams en verder
uitwerken met de trainers.
De JD draait op haar afdelingen en de communicatie tussen het
landelijk bestuur en de afdelingsbesturen is belangrijk. Als
Secretaris Organisatie wil ik dit contact graag op me nemen. Ik zal
hiervoor zelf alle afdelingen langs gaan en zorgen dat andere
landelijke bestuursleden verschillende afdelingen bezoeken. Een
goed bestuur is zichtbaar en vooral benaderbaar! Waar nodig
ondersteun ik graag de afdelingen met het organiseren van
activiteiten.
Ik heb altijd ontzettend veel geleerd van de verschillende
activiteiten bij de JD over zeer diverse onderwerpen. Ik wil daarom
als Secretaris Organisatie een aantal landelijke symposia gaan
organiseren over onderwerpen die leven binnen de vereniging, in
overleg met de Secretaris Politiek en samen met afdelingen en
werkgroepen.
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Voornaam

Mitchel

Tussenvoegsel
Achternaam

Eijkemans

Woonplaats

Tilburg

Geslacht

Man

Genoten
opleidingen

2011-2013 Bachelor bestuurskunde Tilburg University (niet
afgerond),
2014-heden Bachelor lerarenopleiding maatschappijleer
Fontys Hogescholen

Beoogde functie

Secretaris Scholing & Vorming LB

Beoogde periode

Één jaar

Lid van de JD sinds

2 februari 2010

(Eerdere) functies
binnen de JD

2011-2012 Secretaris Pers&Promotie Jonge Democraten
Brabant
2015-2016 Secretaris Organisatie Jonge Democraten
Brabant
2016-heden Trainer vakgroep Bestuur&Organisatie
2016 Voorzitter commissie organisatiestructuur Jonge
Democraten Brabant

(Eerdere) functies
buiten de JD

2010-heden Host bij McDonald s Eindhoven (bijbaan)
2011-heden Vrijwilliger/trainer bij Scouting (diverse niveau
s)
2014-2016 Lid medezeggenschapsraad Fontys
Lerarenopleiding Tilburg
2014-heden Stages als docent maatschappijleer en
maatschappijwetenschappen in het voortgezet onderwijs

Lid van politieke
organisaties

D66 & Jonge Democraten

Lid andere
Scouting Nederland
maatschappelijke VPRO
organisatie
Motivatie

Lieve Jonge Democraten,
Op diverse stagescholen heb ik gezien wat kennis van en
participatie in politiek en bestuur betekent voor jongeren. Binnen
de Jonge Democraten heb ik gezien wat voor mooie dingen wij
doen. Een eerste kennismaking met politiek, de ontwikkeling van
vaardigheden en het ontplooien van talenten. Laagdrempelige
participatie en meningsvorming in politiek en bestuur. Dat is
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waarvan mijn JD-hart sneller gaat kloppen.
Ik heb gezien welke cruciale rol Scholing&Vorming hierin speelt.
Het bieden van handvaten om jezelf gestructureerd en overtuigend
te uiten. We zijn een lerende organisatie. Dat is een van de
kernwaarden waarop we trots moeten zijn. We geven jongeren de
kans om in het diepe te springen; om zich te ontwikkelen in een
veilige, vertrouwde, huiselijke en ambitieuze omgeving, maar
bovenal bieden we de benodigde scholing en begeleiding aan.
Komend jaar zou ik dolgraag aansturing geven aan dit Scholing &
Vormings-aspect van onze vereniging. De combinatie van politiek
en persoonlijke ontwikkeling is mij, al zeg ik het zelf, op het lijf
geschreven.

Maar waarom ik?
Afgelopen halfjaar ben ik actief geweest als JD-trainer. Ik heb
daardoor inzicht in de keuken in het reilen en zeilen van het
trainersgilde.
Als docent heb ik kennis van didactiek en optimale manieren van
kennisoverdracht. Ik denk dat er meer manieren voor
kennisoverdracht zijn dan we nu beseffen.

Wat wil ik gaan doen?
Trainingen - Trainingen aanbieden als keuzemenu's en zo de
vorming van leden meer stroomlijnen
JD Academie - Een jaarlijkse academiedag vol inspirerende en
bijzondere trainingen en lezingen
Noodkit - Een noodkit voor de lastminute organisatie van een
activiteit in je afdeling
JD op school - Om de JD te diversificeren is zichtbaarheid op
scholen en MBO's essentieel - hiervoor wil ik een schoolpakket
ontwikkelen

Vrijzinnige groeten,
Mitchel
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Voornaam

Laura

Tussenvoegsel
Achternaam

Neijenhuis

Woonplaats

Arnhem

Geslacht

Vrouw

Genoten
opleidingen

2010 – 2014 Bachelor Geografie, Planologie en Milieu – RU
Nijmegen
2014 – 2016 Master Human Geography (specialisation
Europe: Borders, Identities and Governance) – RU Nijmegen

Beoogde functie

Secretaris Internationaal LB

Beoogde periode

Één jaar

Lid van de JD sinds

27-januari-2014

(Eerdere) functies
binnen de JD

Sinds september 2014 ben ik binnen de JD vooral actief op het
Internationale vlak. Zo was ik enige tijd actief bij de
werkgroep Buitenlandse Zaken, tot ik zelf voor een periode
naar het buitenland moest. Vorig jaar stelde ik me ook
kandidaat als Internationaal Secretaris van het Landelijk
Bestuur, helaas toen verloren van Arvid. Afgelopen jaar ben ik
wel (internationaal) internationaal actief gebleven en ben ik
o.a. meegeweest met de JD delegaties naar de congressen van
LYMEC (Helsinki Nov 2015 en Wenen Apr 2016). Ook ben ik
namens de JD actief als Programme Manager bij IFLRY
(vergelijkbaar met het portefeuillehouderschap bij de JD) voor
het Gender Equality Programme.

(Eerdere) functies
buiten de JD

Sept 2015 - Heden Research Assistant bij het IHS (Institute
for Housing and Urban Development Studies, onderdeel van
Erasmus Universiteit Rotterdam.
Feb 2015 - Juli 2015 Stagiaire bij de Nederlandse
Ambassade in Boekarest, Roemenië.
Secretaris binnen verschillende scoutingbesturen, waaronder
Regio Klein Gelderland (Sept 2013 tot heden), Willem
Alexander Scouting Arnhem (Maart 2014 tot heden), en
voorheen Scouting Dannenburcht Huissen (Jan 2010 tot Jan
2013).

Lid van politieke
organisaties

D66 & Jonge Democraten

Lid andere
Scouting Nederland, Scouting Regio Klein Gelderland, Willem
maatschappelijke Alexander Scouting Arnhem, Scouting Dannenburcht Huissen,
organisatie
Jonge Atlantici.
Motivatie

Een jaar geleden stelde ik me verkiesbaar voor de functie van
Internationaal Secretaris, als
underdog . Toen stelde ik me
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kandidaat omdat ik vind dat er altijd keuze moet zijn, maar ook
doordat voor veel Jonge Democraten de internationale tak een
besloten clubje lijkt te zijn. Daar wilde ik toen mee breken, maar
helaas verloor ik van een evenzeer capabele en beter gekende
kandidaat. Ondanks die teleurstelling, ben ik afgelopen jaar actief
gebleven, voornamelijk binnen JD Internationaal. Ik ben wederom
met delegaties meegegaan en heb daardoor onze zusterorganisaties
en koepelorganisaties LYMEC en IFLRY nog beter leren kennen. Ik
heb veel van de huidige Internationaal Secretaris Arvid geleerd,
maar zie ik nog steeds punten waarop we nog verder kunnen
verbeteren. Daarom heb ik het besluit genomen om me wederom
verkiesbaar te stellen als Internationaal Secretaris.
Afgelopen jaar heb ik onder Arvids leiding veel verbeteringen
gezien, die ik vorig jaar ook zelf voor ogen had. Daardoor zijn
delegaties beter inhoudelijk voorbereid, verantwoordelijkheden en
kennis zijn afgestemd. Toch mist hier de face-to-face component
nog vaak in, en dat zou ik willen toevoegen. Ook zie ik een
belangrijke rol voor de Internationaal Secretaris in het
ondersteunen van afdelingen bij bijvoorbeeld Twinnings, en zou ik
hier meer begeleiding willen bieden. Daarnaast hoop ik het
komende jaar ook meer mensen te bereiken voor delegaties. Het
moet geen
ver-van-mijn-bed-show
zijn; alle JD ers zouden
zich vrij moeten voelen om zich aan te melden voor internationale
congressen en activiteiten. Zo hoop ik meer diversiteit binnen de
delegaties te werven, met een gelijke verdeling van nieuwe en
ervaren leden, maar ook een gelijke balans tussen mannen en
vrouwen. Onze internationale zusterorganisaties hebben ons veel
te bieden (kennis en ervaringen), maar wij hen ook. Dus laten we
met z n allen het meeste uit deze samenwerkingen, en uit LYMEC
en IFLRY halen!
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Voornaam

Rande

Tussenvoegsel
Achternaam

Duhoky

Woonplaats

Den Haag

Geslacht
Genoten
opleidingen

VWO

Beoogde functie

Hoofdredacteur DEMO

Beoogde periode

Één jaar

Lid van de JD sinds

8 februari 2016

(Eerdere) functies
binnen de JD

Adjunct-hoofdredacteur DEMO

(Eerdere) functies
buiten de JD

MediaCommissie Stylos te TU Delft

Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten

Lid andere
n.v.t.
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Hierbij wil ik graag mijn kandidatuur voor hoofdredacteur van de
DEMO bekendmaken. Na enige tijd rond te hebben gelopen bij de
DEMO met geweldige mentoren ben ik zo enthousiast geworden,
dat ik mezelf nu kandidaat stel.
De afgelopen drie jaar heeft de Demo dezelfde hoofdredacteur
gehad, hij heeft dit geweldig gedaan en het zou een eer zijn om in
zijn voetsporen te mogen treden. Mart Roumen heeft de DEMO een
prominente plek in de Tweede Kamer gegeven. Zo lijkt het soms
alsof D66 meer waarde hecht aan de inhoud van ons ledenblad dan
aan de inhoud van de Bijbel, die wél echt in de Kamer ligt.
De DEMO heeft voor ophef gezorgd en kritische blikken op
controversiële vraagstukken geworpen. De DEMO is een podium
geworden voor menig JD er met een duidelijk verhaal. De DEMO
is ons ledenblad, en daar mogen we maar al te trots op zijn.
Nadat ik mij de afgelopen tijd intensief heb verdiept in het werk van
Mart ben ik ervan overtuigd dat ik de juiste kandidaat ben voor
hoofdredacteurschap bij de DEMO. Ik wil graag doorgaan op de lijn
van Mart, maar ik wil de DEMO ook nóg diverser, nóg kritischer en
nóg leuker maken.
Ik denk dat ik heel erg geschikt ben om deze lijn voort te zetten,
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maar ook om de DEMO nóg diverser, nóg scherper, nóg kritischer
en nóg leuker te maken. Met mijn punctualiteit en organisatorische
skills, die ik onder andere heb laten blijken bij de organisatie van het
grootste facultaire feest van Nederland, wil ik ervoor zorgen dat de
DEMO meer wordt dan alleen ons ledenblad. Ik wil dat de DEMO
prikkelt, aanzet tot discussie, en misschien wel tot debatten. Ik wil
de DEMO in zowel tekst als beeld laten uitblinken. Dat wil ik doen
met de ervaring die ik heb opgebouwd door al twee jaar met
fotografie bezig te zijn, zowel analoog als digitaal inclusief
nabewerking. Daarnaast heb ik ook al voor andere platforms
geschreven.
Ik wil er voor zorgen dat elke JD er zich kan vinden in de DEMO,
letterlijk en figuurlijk. Ik wil podium bieden aan gasten die niet elke
avond bij DWDD of Pauw te zien zin. Ik wil de JD kennis laten
maken met nieuwe en frisse politici, wetenschappers, journalisten,
politicologen en alle andere mensen die zich inhoudelijk interessant
kunnen uitlaten over de politiek en de maatschappij.
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Voornaam

Timothy

Tussenvoegsel
Achternaam

Langstraat

Woonplaats

Haarlem

Geslacht

Man

Genoten
opleidingen

Bsc Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam;

Beoogde functie

Adjunct-hoofdredacteur DEMO

Beoogde periode

Één jaar

Lid van de JD sinds

9 februari 2013

(Eerdere) functies
binnen de JD

Adjunct-hoofdredacteur DEMO

(Eerdere) functies
buiten de JD

Voormalig hoofdredacteur Eclaire

Lid van politieke
organisaties

D66 & Jonge Democraten

Msc Marketing Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

Voormalig redacteur MarkEUR

Lid andere
n.v.t.
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Drie
jaar
geleden
stelde
ik
me
verkiesbaar
voor
adjunctredacteurschap van de DEMO, destijds samen met Mart
Roumen. Nu, drie jaar later, stel ik mezelf opnieuw verkiesbaar voor
deze zelfde positie. Deze keuze is gemaakt mede vanwege de
nieuwe, ook op dit congres te verkiezen, hoofdredacteur. Om
continuïteit te garanderen in de DEMO, en te waarborgen wat in de
afgelopen jaren is opgebouwd, stel ik mij verkiesbaar om ervaren
ondersteuning te bieden aan de nieuwe hoofdredacteur, en het
DEMO-team.
Daarnaast zijn er een aantal doelen die als DEMO moeten worden
gesteld om het blad klaar te maken voor de toekomst. De
belangrijkste hiervan is het opzetten van een online platform voor
de DEMO. Dit platform zal bestaan naast de gedrukte versie van de
DEMO, en de twee publicaties zullen in elkaar door lopen. Dit geeft
meer ruimte voor langere, inhoudelijke artikelen die over de loop
van tijd, en in delen, kunnen worden gepubliceerd.
Voor redacteurs betekent dit een mogelijkheid om zichzelf sterker
te profileren in onderwerpen, en hun verhaal in een langer narratief
te vertellen. Door deze stap zal er ook meer ruimte zijn voor de
leden van de Jonge Democraten om hun schrijfvaardigheden te
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ontwikkelen, en zich op relevante standpunten te profileren in een
omgeving waar er begeleiding is.
Ook is het wenselijk om het blad doelmatiger in te zetten. Dit
betekent dat artikelen vaker moeten worden geschreven om
ledenbinding en ledenactivatie te bevorderen, zonder de inhoud of
insteek van de artikelen te verzwakken. Ik geloof dat ik, dankzij mijn
achtergrond in zowel marketing als schrijven, deze balans op een
goede manier kan aanbrengen en versterken.
Vanuit deze overwegingen presenteer ik tijdens dit congres mijn
kandidatuur voor adjunctredacteur. Ik vraag u allen zondag
vertrouwen te tonen in deze aanpak, en mijn vaardigheden om dit
tot een goede uitvoering te brengen.
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Voornaam

Robert

Tussenvoegsel
Achternaam

Landheer

Woonplaats

Utrecht

Geslacht

Man

Genoten
opleidingen

Univ. Twente - Technische Bedrijfskunde (MSc), Techn.
Natuurkunde (BSc), Gymnasium

Beoogde functie

Kasco

Beoogde periode

Één jaar

Lid van de JD sinds

7 april 2009

(Eerdere) functies
binnen de JD

April 2016 Heden: Lid Commissie Vermogensbeheer
Okt 2012 Heden: Lid Landelijke Kascommissie
Feb 2010 Dec 2011: Landelijk Penningmeester JD
2009 Feb 2010: Kascommissie JD Twente

(Eerdere) functies
buiten de JD

IT Compliance Officer bij PostNL (Mei 2015 - heden)
Auditor bij IFLRY (Internationale Federatie van Liberale
Jongeren) (Januari 2014 - heden)
Penningmeester Vrienden van de JD (April 2012 heden)
IT Managementtrainee bij PostNL (Januari 2013 - april 2015)
Bestuurslid Evenementen & Voorzitter Corporate
Responsibility bij Young PostNL (januari 2014 - januari 2016)
Lid Faculteitsraad Technische Natuurwetenschappen,
Universiteit Twente (2009 2011)
Algemeen bestuurslid KIVI NIRIA Students Twente (2009
2011)
Voorzitter Centrale Onderwijsprijs Commissie, UT (2009)
Organisatie Skills Certificate, Student Union UT (2008-2009)
Lid Universiteitsraad UT (daarnaast penningmeester URekafractie & diverse nevenfuncties, 2007-2008)
Penningmeester Vereniging Campusomroep Drienerlo (20062008)
Secretaris Disc Devils Twente (2006-2007)
Kascommissies bij Disc Devils Twente, Vereniging
Campusomroep Drienerlo, Cultuurkoepel Apollo,
Universiteitsraadspartij UReka (allen gestopt).

Lid van politieke

D66 & Jonge Democraten
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organisaties

Lymec

Lid andere
KIVI NIRIA: beroepsvereniging voor ingenieurs en technische
maatschappelijke studenten
organisatie
Motivatie

Geachte JD'ers, Met veel motivatie stel ik me kandidaat voor een
laatste jaar in de kascommissie. Nog 1,5 jaar kan ik lid zijn van de JD,
en in die tijd draag ik nog graag mijn steentje bij om de JD financieel
stabiel te houden.

Mijn motivatie om nog voor een laatste jaar door te gaan, is dat de
JD financieel sterker is geworden dan ooit tevoren, door jarenlang
te sparen en zijn best te doen met goede activiteiten organiseren
voor een grote groep mensen die lid worden. Met de commissie
vermogensbeheer werken we nu uit hoe we dit grote vermogen dan
ook het beste kunnen beheren en gebruiken om de JD'ers het beste
te ondersteunen. Hierbij was het afgelopen kaderweekend echt
fantastisch om weer mee te maken: de JD mag dan groter en
volwassener zijn, JD'ers zijn nog precies hetzelfde gebleven als een
paar jaar geleden.

Vanwege jullie, de fantastische JD'ers werk ik graag met jullie steun
nog één laatste jaar eraan mee om de JD stabiel en beter te maken.
Punten waar ik aan werk zijn de Commissie Vermogensbeheer, en
het in het HR vastleggen van afdelingsfinanciën, zodat dit proces
voor iedereen inzichtelijk en te amenderen is. Daarnaast ben ik bij
onze wereldwijde koepel IFLRY ook Auditor en bezig aan een nieuw
en stabieler contributiesysteem te werken.

Tot op het Congres!
Robert Landheer
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Voornaam

Jeanne

Tussenvoegsel
Achternaam

Plettenburg

Woonplaats

Utrecht

Geslacht

Vrouw

Genoten
opleidingen

Nederlandse taal en cultuur (BA), Rechtsgeleerdheid (LLB), Law and
Economics (LLM)

Beoogde functie

Kasco

Beoogde periode

Één jaar

Lid van de JD sinds

1-april-2010

(Eerdere) functies
binnen de JD

Penningmeester JD Utrecht (2010-2011)
Voorzitter JD Utrecht (2011-2012)
Portefeuillehouder Justitie (oktober 2012-mei 2014)

(Eerdere) functies
buiten de JD

Jurist

Lid van politieke
organisaties

D66 & Jonge Democraten

Lid andere
n.v.t.
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

De KasCo is de stille kracht van de JD. Graag zou ik komend jaar een
bijdrage leveren aan onze mooie vereniging door mij in te zetten als
lid van deze onmisbare commissie. Als afdelingsbestuurder heb ik
altijd met veel plezier samengewerkt met de Landelijk
Penningmeester. Ik zou dat, nu ik de vereniging vanaf een iets
grotere afstand maar nog steeds met veel interesse volg, komend
jaar graag weer doen in de hoedanigheid van kascommissielid. Met
mijn kennis van de financiële kant van de vereniging (ik was
bijvoorbeeld nauw betrokken bij de invoer van het Geen leenheer
maar Landheer -systeem
in 2011) en ervaring als
mededingingsjurist denk ik van toegevoegde waarde te kunnen zijn
binnen de KasCo.
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Voornaam

Gust

Tussenvoegsel

van der

Achternaam

Meeren

Woonplaats

Utrecht

Geslacht

Man

Genoten
opleidingen

Bachelors in Rechtsgeleerdheid en Economics & Business (beide
voltooid) en masters in Law & Economics, Financial Economics, en
Behavioural Economics (allen in de afrondende fase)

Beoogde functie

Kasco

Beoogde periode

Twee jaar

Lid van de JD sinds

24 oktober 2013

(Eerdere) functies
binnen de JD

Lid van de Utrechtse werkgroepen Internationaal (20142015) Filosofie & Ethiek (2014-2015), en Justitie & Veiligheid
(2015-2016)
Penningmeester en bestuurslid van de afdeling Utrecht
(2015-heden)
Lid van de landelijke Commissie Vermogensbeheer (2016heden)

(Eerdere) functies
buiten de JD

Stagiair bij Lindenaar & Co Coporate Finance (2012)
Penningmeester en bestuurslid van Stichting Rechtswinkel
Eindhoven (2012-2013)
Juridisch adviseur bij Stichting Rechtswinkel Eindhoven
(2012)

Lid van politieke
organisaties

D66 & Jonge Democraten

Lid andere
n.v.t.
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Ik ben ondertussen al enkele jaren actief bij de Jonge Democraten.
In Utrecht heb ik eerst deelgenomen in meerdere werkgroepen en
hierin inhoudelijke activiteiten georganiseerd voor de afdeling.
Daarna heb ik afgelopen jaar plaatsgenomen in het afdelingsbestuur
als penningmeester. Via deze weg heb ik de vereniging en haar
financiën beter leren kennen, zowel op lokaal als op landelijk niveau.
In de overleggen met de andere penningmeesters en de vergadering
met de Commissie Vermogensbeheer (waar ik sinds Maart deel van
uit maak) heb ik mijn kennis verder uitgebreid. Deze ervaringen
geven mij een goede basis voor het werk binnen de KasCo.
Buiten de Jonge Democraten ben ik ook veel actief geweest op,
onder andere, organisatorisch en financieel gebied. Ik heb
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rechtsgeleerdheid en economie gestudeerd, met een nadruk op
financiën, bedrijfskunde, en regulering. Ook ben ik penningmeester
geweest in het bestuur van Stichting Rechtswinkel Eindhoven,
waarbij een nieuwe organisatie snel en succesvol is gegroeid. Ten
slotte heb ik mijn kennis ook kunnen verbreden in het bedrijfsleven,
door een stage bij een financieel adviseur voor bedrijven (
corporate finance advisory ). Tezamen denk ik dat ik hierdoor de
juiste competenties heb om te kunnen helpen bij de financiële
controle van de JD.
Kortom, wanneer ik na de zomer aftreed als lokaal penningmeester
wil ik mijn ervaring graag blijven gebruiken ten gunste van de Jonge
Democraten. Daarom stel ik mij kandidaat voor de landelijke KasCo.
Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag, dus
neem gerust even contact met mij op.
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Notities

191

