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Voorwoord Congresteam

Voorwoord Afdelingsvoorzitter

Waarde Jonge Democraten,

Jonge Democraten,
Wie van jullie met de trein vanuit Arnhem onze stad komt binnenrijden, wordt verwelkomd met
de skyline van Nijmegen, uittorenend over de Waal. Niet voor niets komt dit aanzicht op
zondagavond en maandagochtend op vele Snapchatverhalen voorbij. Voor een Nijmegenaar
voelt deze aanblik als thuiskomen. Voor mij was dit beeld de afgelopen maanden des te
aansprekender. Dat heeft alles te maken met de toren die dominant tussen de sociale
woningbouw en oude herenhuizen uitsteekt: de toren van de Sint Stevenskerk. Dit iconische
beeld is een constante herinnering aan wat gaat komen. De Sint Stevens is namelijk de
thuisbasis van de JD gedurende het congres op 16 en 17 juni.
De eerste stappen in de oudste stad van Nederland zullen voor menig JD’er ongetwijfeld
onwennig voelen. De atmosfeer prikt even in je ogen en de lucht is net ietsjes beklemmender. Ja
merkt het, Nijmegen ademt links gedachtengoed. Wees echter niet gevreesd: de redding is
dichtbij, want voor een weekendje zal het centrum van dit Havana aan de Waal in onze handen
zijn. Van de altijd opwindende studentensociëteit Carolus Magnus tot het prachtige historische
landmark De Waagh.
Aan hen die het toch allemaal te veel wordt wil ik aanraden naar het waalstrand af te dalen, dé
plek voor de Nijmegenaar om tot rust te komen. Snuif de lucht daar op en je voelt de
verademing van het recht-conservatisme dat door de Waal uit Duitsland wordt meegevoerd.
Een vervelende bijkomstigheid is helaas wel een grote hoeveelheid fijnstof die met deze stroom
mee komt, blijf er dus niet te lang. Immers komen jullie niet om te luieren aan het water of om te
relaxen in de vele parken die Nijmegen rijk is. Jullie komen om je handen uit de mouwen te
steken. Een nieuwe bestuur dient verkozen te worden, onze standpunten toekomstbestendig
gemaakt en onze begroting op orde gebracht – iets waar gemeente Nijmegen nog het een en
ander van kan leren.
Jonge Democraten, het belooft, hoe dan ook, een historisch congres te worden. Zoals eigenlijk
elk JD congres. Het is ons een eer dat deze in Nijmegen mag plaatsvinden en ik ben ongelofelijk
trots op wat ons geweldige congresteam heeft neergezet. Ik hoop dat jullie er net zo van zullen
genieten als ik. Veel scherpte, wijsheid en bovenal veel plezier toegewenst tijdens het 80ste
congres der Jonge Democraten.

Welkom in het mooie Nijmegen, welkom bij de afdeling Arnhem-Nijmegen en vooral welkom in
Havana aan de Waal. Deze bijnaam voor Nijmegen staat als thema centraal bij dit 80ste congres
der Jonge Democraten.
De stad ademt haar linkse verleden. Zo deed de SP bij haar eerste gemeenteraadsverkiezingen
enkel mee in Oss en in Nijmegen. Momenteel wordt de scepter in de stad wederom gezwaaid
door GroenLinks, D66 en de SP. Echter, adem niet te diep. Want de mooie Waal staat ook
bekend om haar vervuilende vrachtschepen, waar geen autovrijzone tegen opgewassen is.
Over auto’s gesproken: mocht je met de auto komen, waan je dan even in Parijse sferen, want
Nijmegen kent een beruchte rotonde die vergelijkbaar is met die rondom de Arc de Triomphe.
Let op: op het Keizer Karelplein geldt (gelukkig) wel dat rechts voorrang heeft.
Mocht je niet met de auto zijn gekomen kun je hier ook tijdens een nachtelijke wandeling op
zoek naar een snack terecht voor de legendarische discodellen en broodjes Spee.
Of het nu zal zijn vanwege de verhitte discussies over vrijheden of vanwege het ouderwets
gezellige communistische partijtje, het congres in de oudste stad van Nederland zal er eentje
worden om nooit te vergeten!
En voor degene die het allemaal niet meer snapt, onthoud goed: je nek zit boven je schouders,
NEC zit in je hart!
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in en we wensen jullie een geweldig congres toe!

Het congresteam
Maarten Veld, Bas Smit, Thijmen van Hoorn, Rick Geurts, Joris Schröder, Daniel Jacobs

Met democratische groet,
P.S. Mocht je de smaak te pakken hebben gekregen hier in de oudste stad van Nederland, dan
ben je precies een maand na deze Driedaagse ook weer van harte welkom bij de Nijmeegse
Vierdaagse!

Wimer Heemskerk
Voorzitter Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen
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Voorlopig Congresprogramma

Agenda ALV 80

Vrijdag 15 juni
18.30
19.00 - 00.00

Zaterdag
Opening ALV 80 (10.00)
Welkomstwoord en speeches
Bestuursblok
Verantwoording DEMO
Financieel blok
Politieke Moties & Amendementen Politiek programma
Schorsing ALV voor lunchpauze (12.30 – 13.30)
Opening stemdoos (13.30)
Resolutie MEVA
Politieke Moties & Amendementen Politiek programma
Statuten Erwin Nypels Stichting
Politieke Moties & Amendementen Politiek programma
Schorsing ALV (16.30)
Uitreiking Jan Willem Bertens Trofee

Opening Inschrijfbalie
Borrel

Zaterdag 16 juni
09.10
09.30
10.00 - 12.30
- 12.00 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 16.30
-14.00 - 15.00
-15.00 - 16.00
-15.00 - 16.00
16.30 - 17.00
-17.15 - 17.45
18.00 - 20.00
22.00 - 4.00

Opening Inschrijfbalie
Nieuwe ledenmoment
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Parallelle sessie I: Meet de kandidaten voor het nieuwe LB!
Lunch
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Parallelle sessie: Get to know IFLRY - Dennis van Driel &
Sven Gerst
Parallelle sessie: Stadswandeling - Congresteam
Parallelle sessie: Simulatie democratische besluitvorming:
Kiezen of Loten? - WG Democratie & Openbaar Bestuur
Uitreiking Jan Willem Bertens Trofee
Ren mee met Werkgroep Sport!
Diner
Feest

Zondag
Heropening ALV (9.30)
Organimo’s
Verkiezingsblok
Schorsing ALV voor lunchpauze (12.30 - 13.30)
Sluiting Stemdoos (12.45)
Eventueel uitloop organimo’s
Resolutie Media
Politieke Moties & Amendementen Politiek programma
Verkiezingsuitslag
Speech gekozen voorzitter en slotwoord
Sluiting ALV (17.00)

Zondag 17 juni
09.10
09.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 17.00
-13.30 - 14.30
-14.30 - 15.30
17.00
17.00

Opening Inschrijfbalie
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Lunch
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Parallelle sessie: Democratie van nu - Rob Jetten & de Van
Mierlo Stichting
Parallelle sessie: Henk, blijf met je klauwen van ons
pensioen af! - WG Economie, Financiën en Sociale Zaken
Sluiting ALV & Groepsfoto
Naborrel
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Congreslocatie: Sint Stevenskerk

Locaties

Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ Nijmegen
Iedereen die de Waal oversteekt om in Nijmegen
te komen wordt verwelkomd door het meest
imposante onderdeel van de Nijmeegse skyline:
de Sint Stevenskerk. De oudste kerk van de
oudste stad van Nederland stamt uit de 13de
eeuw en wordt tegenwoordig mede gebruikt als
evenementenlocatie. De Jonge Democraten
zullen 2 dagen lang dit middelpunt van de stad
overnemen voor het 80ste congres. De ALV zelf
zal in de grote kerk worden gehouden en de
parallelle sessies worden gehouden in de
bijzalen. Koffie, thee en een heerlijke lunch van
restaurant De Waagh zullen op locatie verzorgd
worden.

Nijmegen
Nimwegen, Noviomagus, Nimma, Havana aan de Waal: de oudste stad van Nederland staat
bekend onder vele namen. Al sinds de stichting van Ulpia Noviomagus Batavorum door keizer
Trajanus rond het jaar 98 is de stad een begrip binnen de lage landen. Door de jaren heen heeft
de stad een opvallende positie behouden: de in Nijmegen gevestigde Radboud Universiteit was
63 jaar lang de enige universiteit in Gelderland, Nijmegen was de eerste Nederlandse stad die in
de Tweede Wereldoorlog werd veroverd en Nijmegen stond bekend als het centrum van het
marxisme in Nederland.
Nijmegen is niet gebouwd zoals de meeste steden. Door de rivier aan de noordzijde en het
kanaal aan de westzijde heeft het centrum zich nooit goed kunnen uitbreiden. Voor bezoekers
aan de stad is dit goed nieuws: het grootste deel van de leuke kroegen, bezienswaardigheden en
parken zitten allemaal op een steenworp afstand van elkaar verwijderd. Om te weten te komen
hoe je een weekend Nijmegen tot een enorm succes maakt hoef je niet meer verder te zoeken,
daar hebben wij wel wat tips voor!

Slaaplocaties

Voor het uitgaan: Een geweldig aspect van het Nijmeegse uitgaansleven is het feit dat je het zo
wild kan maken als je zelf wil. Voor de fijnproevers is Nimma de place to be: de stad zit vol met
gezellige bruine kroegen met heerlijk speciaalbier. Voor een makkelijke avond uit hoef je niet
verder te gaan dan de Molenstraat, vol met nachtclubs en cafés waar je de hele avond kan
drinken en dansen. Degenen die het helemaal bont willen maken kunnen terecht in danceclubs
zoals de NDRGRND of Doornroosje.

Budget: Hostel Barbarossa
Sint Anthoniusplaats 14, 6511 TR Nijmegen
Slechts op een steenworp afstand van de Grote
Markt van de oudste stad van Nederland kunnen
we overnachten in de budgetoptie: het knusse
hostel Barbarossa. De relaxte sfeer in de riante
gemeenschappelijke ruimtes en de aanwezigheid
van een zonnig dakterras zal het verblijf in
Barbarossa tot een feestje an sich maken.
Het hostel heeft gratis WiFi en een heerlijk ontbijt.
Overnachten kan in kamers voor 2, 3, 6 of 8
personen.

Voor het relaxen: Een van de dingen waar Havana aan de Waal het meest om bekend staat zijn
haar geweldige parken. Geen wonder dat zij verkozen is tot European Green Capital 2018! Ga
tussen alle politieke inhoud door heerlijk in het gras liggen in het Kronenburgerpark, het
Hunnerpark of het Valkhofpark, maak een wandeling over de kade of neem een duik bij het
Waalstrandje: in Nijmegen kan het allemaal!
Voor de cultuur: Nijmegen is een decennia oude stad, dus het heeft prachtige stukken cultuur.
Het bezoeken waard zijn de ruïnes in het Valkhofpark en het Hunnerpark, het monumentale
stadhuis en de Lange Hezelstraat, de oudste winkelstraat van Nederland.
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Luxe: Amrâth Hotel Belvoir
Graadt van Roggenstraat 101, 6522 AX Nijmegen
Uitkijkend over de oudste stad van Nederland en
haar befaamde Waalbrug zal je Amrâth Hotel
Belvoir treffen. Dit hotel zit op een prachtige plek
aan de rand van het centrum. Wanneer je van het
hotel naar de congreslocatie loopt kom je langs een
paar van de beste stukjes Nijmegen: het
Valkhofpark met haar gelijknamige museum, het
monumentale Stadhuis en tal van gezellige
terrasjes.
Dit viersterrenhotel heeft gratis WiFi, in iedere
kamer een ligbad, een riant ontbijt en een gratis
toegankelijk zwembad en sauna. Overnachten kan
in tweepersoonskamers.

Eetlocatie: Café Van Buren
Molenstraat 89, 6511 HC Nijmegen
Voor het diner kunnen we terecht bij Café Van
Buren. In dit etablissement in het hartje van
Havana aan de Waal kunnen we genieten van
heerlijk eten en lekkere speciaalbiertjes in de
gezellige sfeer die Van Buren een begrip heeft
gemaakt binnen de Nijmeegse studentenwereld.

Luxe: Hotel Karel
Grote Markt 38, 6511 KB Nijmegen
In het midden van het historische centrum van
Nijmegen vinden we Hotel Karel, centraal gelegen aan
de Grote Markt. Een aantal van de beste terrasjes van
Nijmegen bevindt zich voor en naast het hotel, ideaal
voor zij die iets van het Nijmeegse uitgaansleven
willen proeven. Dit hotel heeft gratis WiFi, een lekker
ontbijt en een geweldig terras. Overnachten kan in
kamers voor 1 tot 4 personen.

Feestlocatie: N.S.V. Carolus Magnus
Hertogstraat 141 6511 RZ Nijmegen
Aan de zuidoostkant van het centrum vinden De
Kroeg, sociëteit van studentenvereniging N.S.V.
Carolus Magnus. Op deze prachtlocatie zal het
beroemde en beruchte zaterdagavondfeest
plaatsvinden. Na een lange dag vol politieke
inhoud biedt de oudste studentenvereniging van
de oudste stad van Nederland ons de mogelijkheid
om er volledig op los te feesten. Tot in de late
uurtjes zal het bier voor enkele JD-munten per
liter over de toonbank stromen, om ervoor te
zorgen dat dit een nacht wordt om nooit te
vergeten!

Luxe:
Mercure Hotel Nijmegen Centre
Stationsplein 29, 6512 AB Nijmegen
Op 30 seconden loopafstand van het centraal
station van Nijmegen ligt viersterrenhotel Mercure
Hotel Nijmegen Centre. Laat de locatie je niet
afschrikken: het centrum bereik je al na een paar
minuten lopen en op de kamers hoor je niets van het
spoor! De locatie is daarnaast perfect voor zij die na
het intensieve congresweekend graag meteen de
trein in rollen. Dit hotel heeft gratis WiFi, een
uitgebreid
ontbijtbuffet
en
kamers
met
airconditioning, een kluisje en een minibar.
Overnachten kan in eenpersoonskamers.
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Parallelle sessies & Activiteiten

op de besluitvorming en wat andere methoden zijn. We gaan hierbij dieper in op één van de
alternatieven voor verkiezingen: het loten van volksvertegenwoordigers.

Meet de kandidaten voor het nieuwe LB!
Zaterdag 12.00-12.30
Het is dit congres weer tijd om te stemmen voor een nieuw LB! Het Landelijk Bestuur is een erg
belangrijk orgaan binnen de Jonge Democraten en voordat het stemmen begint is het dus
enorm belangrijk dat iedereen goed weet wie de kandidaten zijn en wat zij voor de JD zullen
betekenen. Wie is die blonde? Voor welke positie solliciteert die in dat rode shirt? Kom het te
weten in de sessie Meet de Kandidaten!

Ren mee met de Werkgroep Sport!
Zaterdag 17.15-17.45
Werkgroep Sport
“Sporten en bewegen draagt onder andere bij aan de sociaal-emotionele en cognitieve
ontwikkeling van kinderen. Daarbij vergroot sporten en bewegen de kennis over gezondheid bij
kinderen.” Dat stelt ons Politiek Programma. Maar hardlopen in de oudste stad van Nederland
is natuurlijk gewoon een kans die benut dient te worden. Heb je na de ALV zin om mee de
spieren los te schudden en het hoofd weer leeg te maken? Ren dan mee met de hardloop-sessie
van de Werkgroep Sport. We rennen circa 3 km op een voor iedereen volgbaar tempo door
Nijmegen vanaf de congreslocatie. Neem sportkleding en -schoenen mee!

Get to know IFLRY
Zaterdag 14.00-15.00
Sven Gerst en Dennis van Driel
De JD is al jaren lid van IFLRY, de International Federation of Liberal Youth. Twee keer per jaar
gaat een klein groepje JD'ers naar hun congressen om daar ... wat precies te doen? De meeste
JD'ers hebben wel een vaag idee van wat IFLRY ongeveer is, maar niet wat ze allemaal precies
doen. Dat kom je bij deze sessie te weten. Dus heb je interesse in internationale samenwerking,
hoe liberalisme gepromoot wordt in het buitenland, en wat IFLRY allemaal doet? Kom dan naar
de parallelle sessie met de Secretary-General van IFLRY, Sven Gerst.

Democratie van nu
Zondag 13.30-14.30
Rob Jetten en de Mr. Hans van Mierlo Stichting
Onze samenleving is continu in verandering. Mensen weten elkaar sneller te vinden als ze een
goed idee hebben of vinden dat iets anders georganiseerd moet worden, zoals bijvoorbeeld de
participatie bij het maken van beleid, het loten van deelraden en het invoeren van
wijkbegrotingen. Maar hoe geven we die initiatieven een goede plek in relatie met de
gemeenteraad en het college van B&W? Hoe zorgen we ervoor dat ons parlementair stelsel ook
goed blijft aansluiten bij de veranderingen in de samenleving? En welke kansen liggen er voor
verdere democratisering van het onderwijs, ons pensioenstelsel of de woningmarkt? De
antwoorden hierop worden vastgelegd in de resolutie “Democratie van Nu” van het LB van
D66, D66-leden, de Mr. Hans van Mierlo Stichting en de Tweede Kamerfractie. Deze resolutie
zal op het D66-congres van 6 oktober 2018 worden voorgelegd aan de leden. Heb jij zin om
mee te denken over de democratie van nu? Kom dan naar deze brainstorm-sessie!

Stadswandeling door Nijmegen
Zaterdag 15.00-16.00
Congresteam
De oudste stad van Nederland is te prachtig om in woorden te beschrijven, dus waarom
bekijken we het niet met eigen ogen? In een mooie wandeling zullen Rick en Thijmen van het
congresteam alle bezienswaardigheden van Havana aan de Waal bezoeken, van de ruïnes in het
Valkhofpark tot de oudste winkelstraat van Nederland. Dus laat het Wikipedia-artikel links
liggen en ervaar Nijmegen zelf tijdens onze stadswandeling!

Henk, blijf met je klauwen van ons pensioen af!
Zondag 14.30-15.30
Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken
Er is een oorlog gaande in pensioenland. Gewapend met valse informatie en onder leiding van
Henk Krol wordt ons toekomstige pensioen bedreigd. De JD is de afgelopen jaren actief de
strijd aangegaan om dit tegen te gaan. In deze parallelle sessie leer je in een uur alle ins en outs
van de pensioendiscussie en de rol van de JD hierin, zodat ook jij mee kan doen in de strijd om
ons pensioen te beschermen tegen Henk Krol!

Simulatie democratische besluitvorming: kiezen of loten?
Zaterdag 15.00-16.00
Werkgroep Democratie en Openbaar Bestuur
Het algemeen (mannen)kiesrecht bestaat nu ruim 100 jaar. Al lang voor de invoering hiervan
werd door middel van het houden van verkiezingen bepaald wie in Nederland de beslissingen
neemt. Hoewel sinds die tijd de Nederlandse politiek ingrijpend is veranderd, is het fundament
ervan altijd gelijk gebleven; verkiezingen. In het kader van het omver trappen van heilige
huisjes kijken wij naar radicaal andere methoden voor de invulling van de democratie. Via een
simulatie proberen we je te laten weten wat het houden van verkiezingen voor effect hebben
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Wat voor voorstellen zijn er?

Hoe werkt een congres?

Een voorstel kan worden ingediend door werkgroepen, Algemene Afdelingsvergaderingen, het
Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden. Over deze voorstellen zal tijdens het congres worden
gestemd door de leden. De voorstellen die worden aangenomen bepalen wat de JD zoals vindt
en doet. De regelingen voor het indienen van voorstellen vind je altijd in de laatste versie van
het Huishoudelijk Reglement. Er zijn verschillende soorten voorstellen:

Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge Democraten. Drie keer per
jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een meerdaags, politiek congres in de zomer en de
winter, en een organisatorisch. eendaags congres in september. De ALV is het hoogste orgaan
van de vereniging, het bestaat in principe uit alle leden. In de praktijk worden de termen ‘ALV’
en ‘Congres’ vaak gebruikt als synoniemen, maar meestal gaat de ALV alleen om de
vergadering, terwijl het Congres over het hele congresweekend, inclusief eten, feest en
gezelligheid gaat.
Binnen de JD wordt het ‘one man, one vote’ systeem gehanteerd, wat betekent dat ieder
(betalend) lid mag stemmen en het woord mag voeren tijdens de ALV. Op die manier heeft elk
lid invloed op de organisatorische en inhoudelijke koers van de vereniging. Er worden op de
verschillende congressen namelijk allerlei inhoudelijke en organisatorische zaken besproken en
bepaald. Bovendien vinden er verkiezingen plaats. Zo worden op het Zomercongres het
Landelijk Bestuur, de DEMO-redactie en de KasCommissie verkozen.

Wijzigingsvoorstellen HR & Statuten
Er kunnen wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van de Jonge
Democraten worden ingediend. Voor wijzigingen van de Statuten geldt een bijzondere
stemprocedure in twee rondes.
Beleidsplan & Bestuursverantwoording
Het Landelijk Bestuur stelt elk jaar in de zomer een beleidsplan voor het komende jaar op.
Verder legt het Landelijk Bestuur bij elk congres verantwoording af over het functioneren in de
afgelopen periode en de uitvoering van organimo’s. Je kunt over het beleidsplan, of de
uitvoering hiervan, vragen stellen tijdens het bestuursblok.

Op de politieke congressen wordt er gediscussieerd over inhoudelijke onderwerpen. Dat
gebeurt tijdens de behandeling van politieke moties, resoluties en amendementen.
Op het organisatorisch congres komende de organimo’s (organisatorische moties),
HR-wijzigingen, Statutenwijzigingen en de financiën uitgebreid aan bod. Het Septembercongres
is verder het moment waarop het tijdens in de zomer verkozen Landelijk Bestuur haar
beleidsplan presenteert.
Daarnaast zijn er altijd interessante gasten op congressen waarbij er altijd gelegenheid is voor
discussie. Het 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.

Organisatorische Moties (Organimo’s)
Als leden het bestuur willen oproepen om iets te doen, gebeurt dat via een organimo. Het
Landelijk Bestuur probeert organimo’s altijd zo goed mogelijk uit te voeren. Naar aanleiding van
het bestuursblok kunnen ook actuele organimo’s worden ingediend. Dat kan tot drie uur na het
bestuursblok.
Politiek Programma (PP)
In het Politiek Programma zijn de grote lijnen van de politieke standpunten van de Jonge
Democraten opgenomen . Het Politiek Programma kan door middel van resoluties en
amendementen tijdens de politieke congressen worden veranderd. Over het bestaande
programma wordt niet gestemd op het congres. Kleine wijzigingen vinden plaats door middel
van een amendement. Een resolutie dien je in als je meer dan één alinea wilt wijzigen,
toevoegen of schrappen. Deze resoluties kunnen zelf ook worden geamendeerd. In dat geval
worden eerst de amendementen behandeld, en vervolgens wordt over de resolutie als geheel
gestemd.

Speciaal voor nieuwe leden
Voor nieuwe leden is een congres erg interessant. Het is een gelegenheid om te ervaren wat er
speelt bij de Jonge Democraten en een hoop mensen te leren kennen. Voor het begin van de
eerste congresdag op zaterdag is er om 09:30 een moment speciaal moment waarbij alles
verteld wordt dat je over een congres moet weten. Als je nog vragen hebt tijdens het congres
staan er altijd ervaren leden voor je klaar om te helpen.

Politieke Moties (PM’s)
Over concrete zaken kunnen moties worden ingediend. Het gaat dan vaak om een concrete
uitwerking van de algemene politieke ideeën. Politieke moties zijn ondergeschikt aan het PP.
Terwijl politieke moties meestal gaan over zaken die al langer lopen, zijn de actueel politieke
moties (APM’s) geschikt om een uitspraak van het congres te vragen over een actuele politieke
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kwestie. Deze APM’s hebben dan ook een latere inleverdeadline dan normale moties. Als wordt
gesproken over moties gaat het meestal om politieke moties.

Bestuursverantwoording

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.

Algemene verantwoording
We kijken met veel plezier terug op het afgelopen jaar. In nauwe samenwerking met de
vereniging mochten we invulling geven aan de nieuw bestuursstructuur in een jaar vol politieke,
organisatorische en financiële uitdagingen. Met tevredenheid kunnen we concluderen dat we
vrijwel alle ambities uit ons beleidsplan hebben kunnen realiseren.
Het eerste half jaar lag het zwaartepunt vooral op het beïnvloeden van D66 en het
maatschappelijk debat met de JD-visie en het voeren van de twee campagnes. Het tweede
halfjaar was veel aandacht nodig voor het vinden van een nieuw onderkomen en het vinden van
oplossingen voor tegenvallende subsidie-inkomsten. Deze tegenvallende inkomsten zijn een
groot punt van zorg. Deze vallen naar verwachting 30.000 euro lager uit dan begroot. We
blijven ons inzetten om nieuwe inkomstenbronnen te vergaren en nemen samen met de
vereniging onze uitgavenkant onder de loep. De uitdagingen op dit gebied kunnen niet worden
afgeschoven op een nieuw LB. Op het septembercongres zullen daarom voorstellen komen
waarin we als vereniging een afweging kunnen maken hoe we met minder middelen onze
begroting vormgeven.
We merken dat onze vereniging actiever is dan ooit. Dit zien we terug in hoe we samen de
vereniging onze successen vieren, zoals de geslaagde campagne en het gezamenlijk inwijden
van het nieuwe kantoor. Ook hebben we steun aan het denken in oplossingen bij de uitdagingen
waar we voor staan. Wij willen onze dank en waardering uitspreken voor alle (kader)leden die
een grote steun zijn geweest bij onze grote projecten!

Congresfunctionarissen
Het congres moet natuurlijk geleid worden. Hiervoor worden een aantal ervaren leden
aangesteld die streng doch rechtvaardig, en met de nodige kwinkslagen, de zaak in het gareel
proberen te houden.
Congresvoorzitters (CVZ): het congres wordt voorgezeten door onafhankelijke
congresvoorzitters. Zij worden door het Landelijk Bestuur voorgedragen aan de Algemene
Ledenvergadering om het congres technisch te leiden en hebben het recht om gedurende het
congres, indien nodig, met aanpassingen van de tijden in de agenda te komen.
Stem- en Notulencommissie (SNC): de mensen die zich bezighouden met de stemming over de
verschillende voorstellen. Ook tellen zij de stemmen die op de verschillende kandidaten voor
bestuursfuncties en de DEMO worden uitgebracht. Daarnaast notuleren zij ook wat er zoal
gezegd wordt tijdens de ALV.

Terugkoppeling Beleidsplan
Vereniging & Organisatie
We hebben ons de afgelopen maanden met veel plezier ingezet voor de vereniging, waarbij we
altijd naar een open houding hebben gestreefd. Een onverwacht extra onderwerp waar we
druk mee zijn geweest is de verhuizing naar het nieuwe pand aan het Lange Voorhout 86.
Interne Zichtbaarheid
Als LB zijn we gedurende onze bestuursperiode allemaal ten minste een keer bij alle afdelingen
geweest. Op die manier hebben we meer contact kunnen leggen met leden en afdelingsbestuur.
Verder heeft ons Snapchat-account (de_jd) er voor gezorgd dat iedereen met ons mee kan
kijken.
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Verder hebben we geprobeerd actief inspraak van leden te stimuleren, door inspraaksessies te
organiseren tijdens het Kaderweekend, een laagdrempelige JDenktank op te richten en veel te
werken met teams.
Evaluatie structuur LB
Zoals jullie misschien al hebben gemerkt is Team Loep II druk bezig met de evaluatie hiervan.
We zijn in elk geval tot de conclusie gekomen dat de portefeuilleverdeling in grote lijnen goed
was, en er dus geen aanpassing nodig was voor onze opvolgers. Verder hebben we wel gemerkt
dat de oorspronkelijke 32 uur per week in de vacature geen recht doet aan het aantal uren dat
het LB kost. Dit hebben we dus opgehoogd naar 40.
Verduidelijking interne regels en richtlijnen
Met hulp van veel enthousiaste leden zijn we druk bezig met het herschrijven van het
Huishoudelijk Reglement. Deze nieuwe versie zal bij het Septembercongres worden besproken.
Verder is gewerkt aan een verduidelijking van de financiële richtlijnen.
ICT
Zoals jullie weten is de website vernieuwd. Verder wordt gewerkt aan het opzetten van een
donatiewebsite, om meer middelen te verzamelen voor de JD. Het opzetten van een echte
webshop is nog niet gelukt, maar willen we nog graag gaan oppakken met onze opvolgers.
Financiën
Naast een al ingevoerd nieuwe declaratie- en projectsubsidiereglement zijn we met de
vereniging in gesprek gegaan over de afdelingsfinanciën. Dit zal leiden tot een reglement
afdelingsfinanciën die de verschillen die bestaan tot een meer gelijkwaardig niveau brengen.
Daarnaast zal het duidelijkheid scheppen in alle ongeschreven regels die de JD rijk is.
Op landelijk niveau wordt gewerkt aan het beter maken van onze administratie. We merken dat
het krijgen van een duidelijk overzicht niet zo simpel is als een druk op de knop. In
samenwerking met D66 en de landelijke KasCo werken we aan oplossingen om een beter
inzichtelijke boekhouding te voeren.
Verenigingsactiviteiten
Dit jaar is er veel georganiseerd. Met nog een verenigingsweekend en Summerschool in de
planning hebben we een breed en divers aanbod aan inhoudelijke en gezelligheidsactiviteiten
gerealiseerd. Met de afdelingen is tijdens het laatste kaderweekend gereflecteerd op het
aanbod van landelijke activiteiten. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat de meerwaarde van
landelijke evenementen ligt in de combinatie gezelligheid en inhoud. Met sterke afdelingen die
mooie inhoudelijke activiteiten organiseren, ligt de meerwaarde van een landelijk evenement
vooral in de combinatie van gezelligheid en inhoud, met een overnachting en natuurlijk een
feest.
Ook hebben we gekeken naar het doel van de verschillende activiteiten. Met elk evenement
hebben we geprobeerd om een andere groep binnen of buiten de vereniging aan te spreken.
Inclusieve vereniging
Met drie Rotterdammers in je bestuur kun je natuurlijk niet om de uitspraak: “ niet lullen, maar
poetsen” heen. Je moet niet praten over diversiteit en inclusiviteit, je moet het gewoon doen.

Samen met het kader hebben we stappen gezet om bewustwording in bredere zin te realiseren.
Verder hebben we bij samenstellingen van teams, delegaties en op andere gelegenheden
gekeken naar een juiste balans, die tevens de diversiteit van onze vereniging goed weerspiegelt.
Concreet zijn we op het moment bezig met het meer betrekken van MBO’ers en hebben we
maatregelen genomen om te zorgen dat het nieuwe pand rolstoeltoegankelijk is.
Politiek & Campagne
Interne discussie
Met de portefeuillehouders hebben we de huidige structuur van het PKO geëvalueerd. We zijn
tevreden met de huidige opzet waarin het PKO in clusters is opgedeeld. Wat nieuw is is dat
portefeuillehouders voortaan onderling hun doelen bepalen en die aan het LB doorgeven. Het
houden van halfjaarlijkse evaluatiegesprekken met alle portefeuillehouders individueel heeft
volgens ons ook meerwaarde. Op deze manier weet het LB waar de werkgroepen mee bezig zijn
en hebben portefeuillehouders de kans om te laten weten waar ze tegenaan lopen en hoe ze de
samenwerking met het LB ervaren.
Het Politiek-Inhoudelijk (PI-)weekend was ook een succes. Wel merkten we dat het lastig was
om voldoende animo voor het team te creëren. Dit probleem lijkt zich bij andere teams
inmiddels minder voor te doen. Wel raden we af om een PI-weekend én PI-dagen te
organiseren, omdat er vanuit werkgroepen en afdelingen ook al verschillende symposia worden
georganiseerd, die anders zouden moeten concurreren met landelijke PI-dagen.
Externe Zichtbaarheid
De JD is goed zichtbaar geweest in het politiek en het maatschappelijk debat. Zeker tijdens de
verkiezingen hebben we onze visie goed uit kunnen dragen. De landelijke werkgroepen zijn
intensief betrokken bij politieke output. We gaan er op inzetten om in de zomer nog nieuwe
punten te agenderen. De standpuntenlijst is verder geüpdatet en goed bijgehouden.
GR2018
De Gemeenteraadsverkiezingen en het Sleepwetreferendum hebben beiden veel tijd en moeite
gekost. Wel zijn we erg tevreden over wat we samen met de vereniging hebben neergezet.
Allereerst is gebleken dat ‘een Jonge Democraat in elke gemeenteraad’ als uitstekende
klankbordgroep functioneerde voor gemeenteraadskandidaten met een JD-achtergrond. In de
campagne-evaluatie werd door leden van het FEO-promotie aangegeven dat het goed werkte
individuele leden te helpen met de campagne. Daarnaast was het materiaal goed georganiseerd.
Daarnaast werd er natuurlijk ook nog campagne gevoerd tegen de Sleepwet. Als bestuur zijn
we uiterst teleurgesteld in de fout die is gemaakt bij de subsidieaanvraag, ondanks onze
zorgvuldigheid en aandacht voor deze aanvraag. We zullen hier alles aan doen onze leerpunten
aan onze opvolgers over te dragen en nemen we de punten die uit de evaluatie bleken heel
serieus. Een voorbeeld zou zijn om bij elke financiële aanvraag minstens drie leden het pdf’je
van de aanvraag in de laatste fase toe te sturen, en hen te vragen alleen te kijken naar het feit of
er aan alle regels is voldaan. Los van de subsidieaanvraag kijken wij terug op een geslaagde
campagne. Er is alles op alles gezet om ook zonder veel geld zichtbaar ons standpunt uit te
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dragen, en dit is ook gelukt. Zeker als je kijkt naar de eindstand van het referendum heeft onze
inzet wel degelijk het verschil kunnen maken.
Relatie met D66
Wij zijn ook het tweede halfjaar blijven investeren in goede verhoudingen met
volksvertegenwoordigers, bestuurders en de bewindspersonen van D66. De visie van de JD kan
zo invloed hebben daar waar deze het meeste impact heeft. Zo hebben we nauw contact om de
aangenomen JD-moties op het D66-congres goed te implementeren, hebben we ontmoetingen
met ministers Ollongren en Koolmees over de WiV en ons pensioenstandpunt, en is er vrijwel
dagelijks contact met de Tweede Kamerfractie om te sparren over uiteenlopende politieke
kwesties. Tot slot zijn de onderhandelingen gestart met het bestuur van D66 over een nieuw en
voor de JD gunstiger servicecontract voor de komende twee jaar. We merken dat een goede
samenwerking niet vanzelf gaat, en daarin moeten we blijven investeren.

Het LB is er trots op dat bijna elke afdeling op twinning is geweest of op twinning gaat, zodat
alle leden op een laagdrempelige manier met internationaal in aanraking kunnen komen. Helaas
heeft de Straatsburgreis vanwege te lage animo niet kunnen plaatsvinden. Wij vermoeden dat
dit komt door het succes van de twinnings enerzijds en door de afstand naar Straatsburg
anderzijds. Wij raden een volgend LB aan om geen Straatsburgreis meer te organiseren, maar
elk jaar een Brusselreis te houden. In Brussel zitten ook veel meer internationale organisaties
die bezocht kunnen worden dan in Straatsburg.
Tegelijkertijd hebben we te maken met financiële tegenvallers. De afgelopen jaren hebben we
onze internationale activiteit flink kunnen uitbouwen. Nu moeten we realistisch zijn en kijken
naar hoe we internationaal voor de vereniging goedkoper kunnen maken. Een voorbeeld
hiervan is de combinatie van een twinning met een door D66 gefinancierde training in Bosnië,
zodat de JD per saldo minder besteedt aan een twinning. We zijn nog bezig met het contacteren
van buitenlandse liberale organisaties en fondsen om banden aan te halen en te kijken naar de
mogelijkheden om hen (deels) onze internationale activiteiten te laten financieren. Ook gaan
wij graag met de leden op het congres de discussie aan over hoe we internationaal moeten
organiseren.
In het kader van beter samenwerking in Benelux-verband zijn we nog in gesprek over het
organiseren van BeNeLiberales, een conferentie voor jonge liberalen in de Benelux. De
voorbereidingen voor de internationale summer school zijn inmiddels volop bezig. Een
gemotiveerd team is hiermee bezig.

Internationaal
Internationale teams
De internationale teams lopen goed en hebben eigen plannen voor de toekomst. Het LB is bij
elk team ten minste een keer aanwezig geweest bij een vergadering. De teams ontwikkelen zich
nog verder. Wel zou het goed zijn om een keer een moment in te plannen waarop het LB met de
teamvoorzitters samenkomt voor kennisuitwisseling.
Internationale koepelorganisaties
Voor zowel IFLRY als LYMEC leverde de JD een bestuurskandidaat. Beide kandidaten zijn
helaas niet gekozen. Bij LYMEC had dit als reden dat de commitments van onze
zusterorganisaties voor onze kandidaat in de praktijk uitbleven. Daarom werden die
verkiezingen flink verloren. Wel hebben we successen bereikt met onze resoluties en ook
hebben wij als een van de weinige lidorganisaties goede amendementen ingediend op veel
resoluties.
Bij IFLRY heeft onze kandidaat het ook niet gered. Dit kwam door een samenloop van
verschillende factoren. Door de afwezigheid en afwijkende stemmen van enkele
zusterorganisaties verloor onze kandidaat de verkiezing. Verder merkten we vanuit het
IFLRY-establishment flinke tegenstand tegen onze kandidaat. De relatie met IFLRY is verder
verslechterd door IFLRY’s houding tegenover de geplande office relocation. IFLRY moet vanuit
Londen verhuizen naar het Europese vasteland om in aanmerking te blijven komen voor
EU-subsidies. De JD heeft aangeboden IFLRY in ons kantoor te huisvesten. Dit kantoor voldeed
aan alle eisen van IFLRY en was het enige concrete aanbod, maar IFLRY gaf toch de voorkeur
aan Berlijn.
Deze negatieve ervaringen hebben er wel toe geleid dat er gesprekken gevoerd gaan worden
tussen de JD, JOVD en onze Belgische collega’s om vaker samen te werken. Verder blijven we
pro-actief met IFLRY in gesprek over onze rol binnen de organisatie en mogelijkheden om de
relatie te verbeteren.
Internationale activiteiten

Ledenontwikkeling
Scholing
Op het gebied van scholing heeft de vereniging niet stilgezeten. Afdelingen hebben trainingen
structureel opgenomen in hun aanbod van activiteiten, waardoor afgelopen jaar er een hoop
trainingen zijn gegeven. Ook de trainers hebben niet stilgezeten en gewerkt aan nieuwe
trainingen en materiaal voor bestaande trainingen. Een update van het formulier met daarin de
nieuwe trainingen moet er voor zorgen dat ook de nieuwe afdelingsbesturen weer snel
trainingen aanvragen.
Persoonlijke ontwikkeling door coaching heeft ook volop aandacht gehad. Hierdoor zijn enkele
trajecten gestart in september/oktober. Ook later in het jaar is actief gekeken naar personen
waarbij coaching van toegevoegde waarde kon zijn, om verder in te zetten op persoonlijke groei
en ontwikkeling.
Onderwijspakket
Hierover is actief contact geweest met de andere PJO’s en is gezocht naar een vorm om dit
onder de aandacht van scholen te brengen, oa wordt gekeken naar samenwerking met
ProDemos en de samenwerkingsorganen van de PJO’s. Ook is het pakket actief gepromoot bij
de afdelingen en als basis gebruikt voor voorlichting. We hebben gekeken naar hoe we
aanvragen om voorlichting te komen geven beter uit kunnen zetten binnen de
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afdeling/vereniging. Hiervoor is bij elke afdeling een persoon verantwoordelijk gemaakt voor
voorlichting en worden aanvragen gedeeld met de voorlichters.
Daarnaast wordt de inhoud van het onderwijspakket nog actief geëvalueerd met de andere
PJO’s en gaan we het pakket actief communiceren naar de scholen.
MBO
Binnen de vereniging hebben we meerdere momenten gehad waarin we inclusiviteit onder de
aandacht hebben gebracht en zullen hier ook in de komende periode aan blijven werken. We
willen dan ook actief gaan deelnemen aan de landelijke discussie over de rol van MBO’ers en
tijdens het zomeroffensief zullen we inzetten op het bereiken en betrekken van
MBO-studenten.

Pauline Gerth van Wijk - Secretaris
Ik wil graag beginnen met dat dit een fantastische periode is , waarin ik al veel heb geleerd,
gedaan en meegemaakt. Zo heb ik geleerd over privacywetgeving, sociocratische scholen en de
werking van het Europees Parlement. Maar natuurlijk ook veel meer persoonlijke dingen, zoals
omgaan met tegenslagen en een hoge werkdruk. Een van de belangrijkste elementen daarbij
was het gezamenlijk vieren van inzet in successen. Daarbij was de rest van het LB altijd mijn
rots in de branding. Ik heb ook altijd veel energie gehaald uit het contact met leden. In de
afgelopen periode ben ik meerdere keren bij alle afdelingen geweest en ik heb gezien hoe leuk
ze zijn. Ook het contact met de afdelingssecretarissen was een belangrijk punt. Dat heb ik altijd
als positief ervaren, en ik hoop zij ook.
Wat betreft het uitvoeren van mijn taken, ben ik in grote lijnen tevreden. Ik ben in de afgelopen
periode onder andere druk geweest met het beter beschermen van onze persoonsgegevens, de
verhuizing naar het nieuwe pand aan het Lange Voorhout, het vernieuwen van het
Huishoudelijk Reglement en het evalueren van onze bestuursstructuur. Helaas heb ik gemerkt
dat ik soms door al deze activiteiten niet zoveel aandacht heb besteed aan onze ICT als ik had
gewild. In de zomerperiode wil ik me daar dan ook graag nog meer mee bezig houden.
Daarnaast wil ik me nog gaan richten op een goede overdracht naar mijn opvolger en het verder
brengen van de andere projecten die hierboven genoemd staan. Ik heb nog zin in de laatste paar
maanden!

Persoonlijke verantwoording
Kevin Brongers - Voorzitter
Ik ben heel dankbaar dat ik de kans heb gekregen de grootste en mooiste politieke
jongerenorganisatie van Nederland op het hoogste niveau te vertegenwoordigen. Het was mijn
ambitie de visie van de JD relevanter te maken. Ik heb daarom een groot gedeelte van mijn tijd
gebruikt om media-optredens voor te bereiden, een netwerk op te bouwen van perscontacten
en te investeren in verhoudingen met D66`ers in sleutelposities. Dit was een erg leerzaam
proces voor mij en ik kijk met tevredenheid terug op het effect van deze inspanningen.

Bram van Wickeren - Penningmeester

Het tweede halfjaar verschoof mijn aandacht noodgedwongen naar meer interne aspecten. Zo
moest er op korte termijn een nieuw onderkomen voor ons kantoor worden geregeld tot het
einde van het huurcontract in 2020. Persoonlijk vond ik het vervelend dat we hier geen
duurzame oplossing voor konden vinden. Ik heb besloten betrokken te blijven bij het vinden van
een langetermijnoplossing via de huisvestingscommissie. Daarnaast zie ik het als een
persoonlijk doel de vereniging ondanks de tegenslagen financieel zo gezond mogelijk over te
dragen. Zo wil ik me de laatste maanden bijvoorbeeld hard maken voor een gunstiger
servicecontract met D66, toch een flinke kostenpost van de JD. Ook zal ik proberen mijn visie
op de valkuilen en kansen van een voltijd bestuur aan onze opvolgers zo goed mogelijk over te
dragen zodat zij niet tegen dezelfde problemen aanlopen.

Dit jaar gaat ontzettend snel, maar ik vind nu wel al de eerste momenten van reflectie. Over de
dingen die we als LB hebben neergezet en de impact die we maken met de hele vereniging. Ik
ben blij dat ik full-time aan de slag heb kunnen gaan en los van de basistaken ook mijzelf breder
heb kunnen inzetten. Ook ben ik me bewust van de persoonlijke ontwikkeling die ik in dit
intensieve jaar doormaak en weet ik dat ik daar nog veel aan ga hebben.
Na het wintercongres hebben we de drukste periode doorgemaakt. Voor mij zat dat vooral in de
campagne, de verhuizing en het drukste financiële deel met de jaarrekeningen. Ik steek veel
aandacht in het beter structuren van onze administratie zodat het in de komende jaren
soepeler gaat lopen. Ik wil daarom ook een mooie overdracht neerzetten met uitgebreide
documenten en een volledig up to date administratie.

Een jaar voorzitter mogen zijn van de JD was uitdagend, soms zwaar, maar gaf vooral
ontzettend veel voldoening. Het was door onder andere een nieuwe bestuursstructuur, een
dubbele campagne, een nieuwe regering en een verhuizing alles behalve een rustig jaar. Ik heb
de indruk dat we in grote mate de kansen die er voor de JD lagen hebben benut en ben daar
heel tevreden over. Ik heb heel goed samengewerkt met mijn bestuursgenoten en de
(kader)leden en wil iedereen daar enorm voor bedanken.

Met de Landelijke Kasco heb ik ook goede samenwerking om kritisch te kijken op de korte
termijn om de tegenvallende inkomsten niet tot een te groot gat te laten komen in het huidige
jaar. Hier wil ik ook nog een shout out naar de orde van de blauwe pas maken, het is mooi dat we
als FEO een goede band met elkaar hebben opgebouwd. Daarnaast werk ik in een geweldig
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team samen waarin we in alle successen maar ook tegenslagen die bij dit jaar horen veel aan
elkaar hebben.

volgende campagnes en heeft het hele bestuur uitgebreide overdrachtsdocumenten
geschreven.

Er is leven na het LB, en de komende maanden zal ik ook nog druk zijn met het vinden van een
nieuwe uitdaging hierna, maar vooral kijk ik ook nog uit naar het goed afronden van dit
geweldige jaar.

Vanaf het wintercongres tot na de verhuizing heb ik het erg druk gehad. De twee campagnes
namen natuurlijk veel tijd in, en de verhuizing daarna was eigenlijk net te veel. Gelukkig heb ik
na de verhuizing echt even rust kunnen nemen. Ik ben heel erg trots op de twee campagnes die
zijn neergezet en wil hierbij nogmaals het campagneteam, het creatief team en het FEO
Promotie in het zonnetje zetten. Iedereen heeft keihard gewerkt en zonder deze mensen was
de campagne niet zo succesvol geweest. Natuurlijk heb ik het erg moeilijk gehad met de
afgewezen subsidieaanvraag, zeker omdat hier veel tijd en moeite in heeft gezeten.
Desondanks wilde ik alles op alles zetten om als JD toch goed zichtbaar te zijn in de media. Ook
vond ik het belangrijk jongeren te bereiken die we normaal niet zouden bereiken, bijvoorbeeld
door ludieke acties zoals de ‘don’t be like Flip’-filmpjes en de botenactie op de Hofvijver.

Dennis van Driel - Bestuurslid Politiek & Internationaal
Het afgelopen halfjaar heb ik wederom veel geleerd, zowel politiek-inhoudelijk als op
professioneel vlak. In het kader van de campagne heb ik een debat mogen voeren over de
Sleepwet, maar daarnaast heb ik me met verschillende inhoudelijke onderwerpen kunnen
bezighouden, zoals het referendum, loondispensatie, pensioenen en statiegeld. Op het
kaderweekend heb ik inhoudelijk goede sessies mede geleid over de hervorming van onze
congresstructuur en over de Europese verkiezingen van 2019. Al met al was de periode na het
wintercongres erg druk, met campagne en verhuizing, terwijl internationale projecten en de
politieke situatie zich door bleven ontwikkelen.

Verder ben ik bezig met het voorbereiden van het Zomeroffensief. Er liggen leuke plannen bij
de afdelingen en vanuit landelijk is alles van te voren goed gecoördineerd. Qua pers ligt er een
enorme perslijst waar ik zeer tevreden over ben. Wel hoop ik nog wat onderwerpen aan te
kunnen dragen en minder reactief te werk te gaan. In de zomer ga ik hier zeker ook op inzetten.

Op persoonlijk vlak ben ik mezelf tegengekomen op het gebied van communicatie. Ik heb daar
af en toe een steekje laten vallen. Voor het communiceren van bestuursbesluiten moet ik meer
tijd nemen, zodat het punt helder overkomt. Dit is iets waar ik me nu goed van bewust ben. Als
LB hebben we onderling een fijne omgeving gecreëerd waarbinnen we kunnen leren en elkaar
ook aanvullen als zaken niet lekker lopen, maar waarbinnen we ook onze successen kunnen
vieren. Ik ben er heel blij mee dat ik zo tegen het einde van dit LB-jaar kan zeggen dat ik weet
dat wij na dit jaar nog steeds vrienden zullen zijn.

Eigenlijk vind ik het heel erg jammer dat het jaar alweer bijna voorbij is. Het team functioneert
ongelofelijk goed en ik voel me er erg thuis. Ik weet dat we ook na dit LB-jaar nog veel contact
zullen houden. Ik zal me na mijn bestuursjaar ook zeker blijven inzetten voor de JD. Maar eerst
nog de komende maanden, ik heb er zin in!

Danny Hoogstad - Bestuurslid Organisatie&Scholing

Ook wil ik van het moment gebruik maken om het PKO te bedanken voor de goede
samenwerking. Ik heb het idee dat het PKO een rol heeft en dat portefeuillehouders zich
gemotiveerd en betrokken voelen.

Het einde van de rollercoaster begint dan nu echt voor ons in zicht te komen. De periode na het
Wintercongres is een drukke en hectische periode geweest voor iedereen, maar nu we in ons
nieuwe onderkomen zitten, is het ons gelukt om onze draai te hervinden en ook onze rust te
herpakken. Met nog een paar grote evenementen in het verschiet en evaluaties en
ontwikkelingen op het gebied van scholing hoef ik mij tot aan het Septembercongres niet te
vervelen.
Ik kijk met heel veel liefde en waardering terug op de samenwerking binnen het team. Zes
mensen die elkaar nauwelijks of zelfs niet kenden, die samen het avontuur zijn aangegaan en
met gepaste trots al terug mogen kijken op heel veel hoogtepunten en een de sterke band die
we met elkaar delen. Daarnaast wil ik nogmaals (en alvast) al m’n teams waar ik mee samen heb
mogen werken bedanken voor jullie geweldige inzet, evenals alle betrokken (kader)leden.

Nu komt natuurlijk die enge, bijna eindeloos lijkende zomerperiode met weinig JD dichtbij.
Gelukkig hebben we nog het verenigingsweekend, de summer school en het zomeroffensief om
naar uit te kijken.

Lysanne van Schaik - Bestuurslid Pers & Promotie
De tijd gaat snel. Het lijkt letterlijk een maand geleden dat ik in Rotterdam verkozen werd, maar
we kiezen dit congres alweer een nieuw bestuur. Gelukkig zijn er nog een aantal maanden te
gaan en hier kijk ik ook echt naar uit. Al de ervaringen die ik de afgelopen maanden heb
opgedaan wil ik natuurlijk ook goed overdragen aan mijn opvolger. Daarom heb ik geïnvesteerd
in een uitgebreide evaluatie van de campagne, staan er al verschillende adviezen klaar voor de

Natuurlijk zijn er ook momenten geweest dat dingen minder goed gingen en waar ik onwijs veel
over mijzelf heb geleerd. Ook LB’ers zijn niet zonder fouten. Communicatie bleek voor mij soms
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een valkuil te zijn, zowel binnen het team, als naar de trainers of de vereniging ben ik daar in
tekort geschoten. Dit probleem is uitvoerig besproken met mijn coach, waardoor ik optimaal
leerrendement heb gehaald uit de fouten die ik heb gemaakt. De lessen die ik heb geleerd draag
ik mee naar de toekomst.

bestudeerd. Verder hebben we besloten om een Functionaris Gegevensbescherming aan te
stellen, waarbij we hebben besloten intern te kijken omdat er binnen de JD zelf veel expertise
is. Bij het septembercongres zal een voorstel worden gedaan de functie in het HR vast te leggen.
In de samenwerking met D66 is helaas niet alles soepel verlopen, en is dus nog niet alles
geregeld, maar dat zal zo snel mogelijk worden afgerond. Op het congres zullen de laatste
ontwikkelingen worden toegelicht.

De komende maanden zullen in het teken staan van kennisoverdracht en voorbereidingen voor
het nieuwe bestuursjaar.

Als een vis de boom in #2 (ALV 79)
Spreekt uit dat:
Het landelijk bestuur zich inzet voor een concreet plan voor een rolstoelvriendelijke omgeving bij de JD
landelijk en bij afdelingen.
Eisen met betrekking tot rolstoelvriendelijkheid worden gesteld aan congresvoorstellen.
Terugkoppeling:
Het was al staand beleid dat in het congresbid gekeken werd naar rolstoelvriendelijke locaties.
Bij het uitzetten van een bid wordt hier verder nog expliciet aandacht aan geschonken in de
begeleidende mail en worden alle locaties extra gecontroleerd bij een bezoek aan de locatie.
Verder is er een lijst met locaties gemaakt, die rolstoelvriendelijk zijn, die gebruikt kan worden
voor toekomstige evenementen. Deze zal verder worden aangevuld en actief gedeeld worden
met de afdelingen. Het nieuwe verenigingspand is rolstoeltoegankelijk gemaakt.

Terugkoppeling Organimo’s
Vermogen in beheer (ALV 76)
Spreekt uit dat: Het Landelijk Bestuur zich inspant een aparte rechtspersoon op te richten, met een
onafhankelijk bestuur, om de huidige reserve te beheren en naar een toekomstbestendig niveau uit te
bouwen
Terugkoppeling:
Na de ALV in Venlo is de commissie Bolknaak opgericht om de mogelijkheid van deze aparte
rechtspersoon op te richten om het beheren van de reserven en het opbouwen naar een
toekomstbestendig niveau mogelijk te maken. Dit is uitgezocht en een conceptstichting
genaamd de Erwin Nypels Stichting is ingediend als voorstel voor dit congres. De commissie
heeft gezocht naar een goede balans tussen behoud van controle vanuit de JD en het plaatsen
van vermogen voor de lange termijn op gepaste afstand. Bij goedkeuring op dit congres zal de
Stichting worden opgericht en bestuurders worden gezocht. Vervolgens zal stapsgewijs via de
ALV en de Begroting de reserve voor de lange termijn onder bij de Stichting worden
ondergebracht.

Vertrouw op de eigen kracht van leden! (ALV 79)
Spreekt uit dat:
Wij als Jonge Democraten op het volgende D66-congres een motie indienen voor het veranderen van
het stemadvies door de adviescommissie van D66. De adviescommissie zou voortaan vooren
tegenargumenten aan moeten dragen en zich moeten onthouden van een advies voor of tegen de
motie.
Terugkoppeling:
Er is hierover op het D66-congres in Rotterdam een motie ingediend, helaas is deze niet
aangenomen door het congres. Wel is er naar aanleiding van de motie contact geweest met het
bestuur van D66. Zij zullen in elk geval aanpassingen maken in de manier waarop het advies
wordt gepresenteerd (zonder rode en groene kleur).

Wat doen jullie met mijn gegevens? (ALV 78)
Spreekt uit dat:
Het Landelijk Bestuur er zorg voor draagt dat de JD zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 mei 2018,
voldoet aan de nieuwe privacywetgeving.
Het Landelijk Bestuur met D66 in gesprek gaat over de privacy maatregelen bij de
gegevensverwerkingen die zij namens de JD uitvoeren in het kader van leden- en financiële
administratie.
Het Landelijk Bestuur de mogelijkheden verkent voor het aanstellen van een “Functionaris
Gegevensbescherming”, bij voorkeur gezamenlijk met D66.
Terugkoppeling:
We zijn druk bezig geweest met het verbeteren van ons privacybeleid. Zo geven we aanwezigen
op landelijke activiteiten tegenwoordig vooraf de keuze of ze gefotografeerd willen worden,
hebben we een verwerkingsregister opgesteld en hebben we de privacywetgeving uitgebreid

Because it's 2018 and soon enough 2019 (!) (ALV 79)
Spreekt uit dat:
Het landelijk bestuur kritisch onderzoek doet naar de budgetontwikkeling en -raming voor congressen
en zo nodig aanpassingen maakt.
Terugkoppeling:
Het Bestuur is bezig met mogelijkheden om congressen betaalbaar te houden. Op het afgelopen
kaderweekend is hierover een sessie georganiseerd om input te vragen. Er zijn ook al een aantal
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maatregelen genomen. Zo is het aantal gratis deelnemers verlaagd (internationale gasten
worden niet langer vergoed) en wordt congresgangers direct de mogelijkheid gegeven (een deel
van) de gehele congreskosten te betalen. Met de concrete raming en budgetten zal in het kader
van de begroting 2018 rekening worden gehouden. Het opstellen daarvan zal over de zomer
gebeuren.
Verder wordt gekeken naar de bidstructuur en wordt met het nieuwe bestuurslid Organisatie &
Scholing besproken hoe dit in de toekomst aangepakt zou kunnen worden. Hierbij kan gedacht
worden aan een verplicht aantal goedkope slaapopties, om zo kosten van overnachting laag te
houden.
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Ook heeft IFLRY aan ons voorgesteld om een sessie op dit congres te houden, als een geste in
onze richting om de banden verder aan te halen.

Radio 'Dit is Kevin in debat met André Krouwel over
Jonge Democraten,
de dag'
het stemrecht van 16-jarigen (vanaf 18:50) 29-5-2018 Kevin
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Wat was de formele reden voor IFLRY om zich niet in Den Haag te vestigen?
Formeel hebben wij nooit reactie gehad op ons schriftelijke aanbod. Telefonisch hebben wij van
de President te horen gekregen dat het lastig is voor niet-EU-burgers om een werkvisum te
krijgen in Nederland en dat het contract op de Lange Voorhout 86 maar voor 1,5 jaar loopt en
dat dat een probleem is voor IFLRY. Wij vonden met name de laatste reden erg vreemd, omdat
wij duidelijk hebben aangegeven dat wij daarna gezamenlijk op zoek wilden gaan naar een
permanent onderkomen. De President was daarvan niet op de hoogte, ondanks dat dit
onderdeel was van het voorstel.

Jonge Democraten,
Dennis

In de verantwoording geven jullie aan blij te zijn met het feit dat bijna iedere afdeling op
twinning is geweest. Blijven twinningen mogelijk gezien de nodige bezuinigingen?
Verwachten jullie dat een hogere eigen bijdrage noodzakelijk zal zijn?
Alle huidige projecten zijn gegarandeerd. We hebben aan de afdelingen gecommuniceerd dat
projecten waarvoor nog geen exacte deelnemersbijdrage is gecommuniceerd naar de
deelnemers niet kunnen rekenen op het maximale bedrag van 900, maar maximaal 500. Ook
andere projecten zullen niet het volle pond aan projectsubsidie krijgen. Internationaal zal voor
een groot gedeelte helaas wat meer zelfredzaam moeten worden. Dat houdt in dat afdelingen
zelf wat meer geld zullen moeten reserveren op hun begroting voor twinnings, of dat we meer
externe partijen moeten benaderen voor financiële ondersteuning, zoals is gedaan met de
twinning van Utrecht naar Bosnië, waar D66 Internationaal aan heeft bijgedragen omdat we
twee trainers mee hebben gestuurd om campagnetraining te geven aan een zusterorganisatie.
Een derde optie is inderdaad het verhogen van de eigen bijdragen, of het bezoeken van minder
ver afgelegen landen die goedkoper te bereiken zijn.

Beantwoording schriftelijke bestuursvragen
Vragen van Daniel Karssenberg
Welke stappen zijn er genomen om de band met IFLRY te verbeteren?
De band tussen de JD en IFLRY is door het besluit om het Office niet naar Den Haag te
verhuizen verslechterd. Sinds de communicatie vanuit IFLRY waaruit bleek dat er een positief
besluit is genomen om naar Berlijn te gaan, hebben wij ons kritisch-constructief opgesteld. Het
heeft immers geen zin om hiertegen te blijven protesteren. We hebben vragen gesteld over de
locatie, de mogelijkheden van het nieuwe pand, de kosten en het contract, om zo een goed
beeld te kunnen gaan vormen van de afweging die IFLRY heeft gemaakt. Ook heeft IFLRY ons
proactief betrokken bij het beleidsplan van het nieuwe Bureau, waaraan wij constructief
hebben meegedacht en gekeken naar mogelijkheden om onze internationale teams verder te
betrekken bij politiek-inhoudelijke evenementen van IFLRY.

Op dit moment wordt een deel van de kosten voor ieder congres gesubsidieerd, waardoor de
congressen betrekkelijk goedkoop zijn. Het staat JD'ers daarnaast vrij om een vrijwillige
eigen bijdrage te leveren. Achten jullie deze donatie-optie succesvol? Dit ook in de context
van een "donatiecultuur".
Soms is goed gestolen beter dan zelf bedacht. We hebben dit idee overgenomen van D66,
omdat die zagen dat leden bereid waren (voor een deel) in hun eigen kosten te voorzien. Voor
dit zomercongres hebben we gezien dat dit idee werkt, we hebben op moment van dit schrijven
ongeveer 500 euro ontvangen via dit donatiesysteem. De vrijwilligheid spreekt ons erg aan van
dit systeem. We vinden het belangrijk om onze congressen toegankelijk te houden voor al onze
leden en daarnaast de steeds duurder wordende congressen betaalbaar te houden. Alles bij
elkaar achten wij deze optie succesvol en voor herhaling vatbaar.

Welke stappen adviseren jullie het volgende bestuur te nemen om de banden met IFLRY te
verbeteren?
We geven een volgend LB mee om te kijken naar mogelijkheden voor een gezamenlijk
evenement, eventueel in BeNeLux-verband, omdat IFLRY daar al eerder interesse in heeft
getoond. Ook zal de betrokkenheid van de internationale teams bij IFLRY-evenementen
concreter gemaakt moeten worden. IFLRY heeft al aangegeven hier zeer voor open te staan.
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Vragen van Jasper van den Hof
Over politieke activiteiten
Was het Landelijk Bestuur op de hoogte van het initiatief Opfrissing D66? Zo ja, waarom
heeft het bestuur deze actie niet ondersteund en is zij van plan dit alsnog te gaan doen? Zo
nee, hoe kan het dat het bestuur niet geïnformeerd of betrokken is bij dit initiatief?
De dag voor de publicatie van het opiniestuk over Opfrissing in de landelijke media is de inhoud
hiervan voorgelegd aan de landelijk voorzitter door twee initiatiefnemers op persoonlijke titel.
Inhoudelijk vinden wij de visie van Opfrissing er goed uit zien, alhoewel de Jonge Democraten
geen expliciet standpunt hebben over het recht van amendement. Het scherp houden van D66
wat betreft democratische vernieuwingen heeft de JD dit jaar ook veelvuldig gedaan. Als
bestuur hebben we echter besloten om niet onze handtekening onder dit initiatief te zetten.
We zagen namelijk niet direct de meerwaarde op dat moment via de media onvrede te uiten.
Wij hebben dit jaar meermaals de media gezocht met kritiek op (interne) democratie bij D66.
Deze kritiek lijkt nu echter goed te worden opgepakt. We hebben een motie voor nieuwe
referendumwetgeving aangenomen gekregen en Rob Jetten en de Van Mierlostichting zijn druk
bezig intern de kritiek en feedback te verzamelen en komen met allerlei voorstellen tijdens het
komende D66-congres. Er is in dat kader een speciale sessie met Rob Jetten op ons
zomercongres waarbij JD`ers input kunnen leveren. Tot slot vinden we het niet wenselijk als JD
onze handtekening te zetten onder een initiatief dat inhoudelijke media-uitlatingen doet waar
wij geen controle over hebben.
Over interne zichtbaarheid
Het Landelijk Bestuur heeft ingezet op gestructureerde aanwezigheid bij afdelingen middels
de BuitenBubbelBorrels. Wat is de aanwezigheid van LB-leden bij afdelingen geweest buiten
deze borrelmomenten?
Er is actief beleid geweest om bij verschillende afdelingen langs te gaan. Bestuursleden zijn dan
ook in alle afdelingen langs geweest. Op dit mooie kaartje is een overzicht te vinden van waar
het bestuur allemaal langs is geweest. Dit is wel inclusief de BuitenBubbelBorrels, maar geeft
desondanks een aardig beeld.

Kan het Landelijk Bestuur enkele concrete voorbeelden geven van de manier waarop
kaderleden zijn betrokken bij het maken van nieuwe plannen en beslissingen, zoals de
ambitie die is uitgesproken in het beleidsplan? Hoe waardevol was deze interactie?
Er is een Whatsappgroep opgericht, waar leden in mee kunnen denken de ‘JDenktank’. Leden
die willen aansluiten kunnen zich melden bij het LB. Deze groep heeft zeker geleid tot extra
ideeën en gaf leden ook de kans om vragen te stellen of dingen aan te merken. Tegelijkertijd
moet gezegd worden dat ideeën vaker in deze app gedeeld hadden kunnen worden, en daar nog
wel meer winst in te behalen is. Verder zijn er op de Kaderweekenden en congressen bewust
veel sessies ingepland waarbij ruimte was om mee te denken. Bij het eerste Kaderweekend is
bijvoorbeeld een sessie georganiseerd om Kaderleden de kans te geven mee te denken over
‘Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad’ en de campagne in het algemeen. Bij het
afgelopen Kaderweekend waren er meedenksessies over het stroomlijnen van congressen,
financiële ethiek en de campagne voor de Europees Parlementsverkiezingen. Daarbij is erg
nuttige input geleverd die daadwerkelijk is meegenomen. Bijvoorbeeld in het geval van de
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congressen, is mede naar aanleiding van de sessie besloten te experimenteren met kwalitatieve
feedback op moties door portefeuillehouders. Naast de Kaderweekenden zijn er ook
inhoudelijke sessies georganiseerd om input van leden te vragen. Zo zijn er twee sessies
georganiseerd over het betrekken en bereiken van MBO-studenten en is er een sessie
georganiseerd om te praten over de dividendbelasting en wat voor standpunt de JD hier over
zou moeten aannemen.

aanloop naar september op in ga zetten. Samen met de andere PJO’s ben ik in overleg over het
verder ontwikkelen van materiaal voor voorlichting/uitbreiding van het scholenpakket.
Hoe succesvol vindt het bestuurslid Scholing en Organisatie de bijzondere aandacht voor het
betrekken van MBO'ers bij de vereniging? Zijn er duidelijke aanwijzingen over meer
betrokkenheid van MBO'ers bij de vereniging en is het aantal leden met een
MBO-achtergrond toegenomen?
De aandacht is voor mijn gevoel succesvol gebleken door de discussie die loopt binnen de
vereniging. Er is aandacht voor de verschillende opvatting over de cultuur binnen de vereniging
en met het kader is bijvoorbeeld gekeken naar hoe we cultuurveranderingen teweeg kunnen
brengen.
Een groep MBO-studenten heeft ook actief meegedacht en input gegeven aan het LB, waar we
heel dankbaar voor zijn. Ik ben ook blij met de ontwikkelingen buiten onze vereniging, die dit
enorm gaan versterken. Verder zal het werven van nieuwe MBO studenten hopelijk gebeuren
door enthousiaste afdelingen tijdens de introductieweken en wij zullen als LB zeker kijken hoe
we een goede ondersteuning kunnen bieden om de doelgroep te benaderen. Ook willen we
tijdens het Zomeroffensief een landelijke MBO-actie opzetten, waar iedereen bij uitgenodigd is
om over mee te denken.
Over exacte ledenaantallen kunnen we op dit moment niks zeggen. Wegens allerlei
(privacy)-redenen vragen wij niet aan leden die zich bij de JD aanmelden wat hun
opleidingsniveau is. Wel ligt er een plan om in de toekomst vrijwillige vragen te stellen aan
nieuwe leden, bijvoorbeeld wat hun interessegebied is. Zo kunnen we actief nieuwe leden, ook
MBO’ers, bij de vereniging betrekken.

Over de structuur van het Landelijk Bestuur
In de verantwoording schrijft het Landelijk Bestuur dat ze de uren in de vacature voor
LB-functies heeft opgehoogd van 32 naar 40 uren per week. Betekent dit ook dat de
vergoeding voor het bekleden en uitvoeren van een LB-functie wordt verhoogd of dat het LB
voornemens is een voorstel tot verhoging van deze vergoeding te doen bij de begroting van
2019?
Nee, dat is niet het geval. De bestuursvergoeding is uitdrukkelijk geen (uur)loon, en dus ook niet
direct gekoppeld aan het aantal uren. Uit de verandering moet ook niet worden afgeleid dat het
takenpakket van het Landelijk Bestuur is verzwaard. De verhoging van het aantal uren in de
vacature is om een beter beeld te geven van de feitelijke tijdsbesteding die bij een
bestuursfunctie hoort. In de praktijk is namelijk gebleken dat 32 uur geen realistische
inschatting was.
Aan het bestuurslid Scholing & Organisatie
Hoe evalueert het bestuurslid Scholing en Organisatie de combinaties van deze twee (zware)
portefeuilles? Is er genoeg tijd om beide functies gelijktijdig adequaat te bedienen?
Afgelopen jaar is de invulling van deze portefeuilles een grote uitdaging geweest voor mij. Ik
heb meer taken geprobeerd op te pakken, naast het uitvoeren van de basistaken, zoals
voorlichting op scholen en het scholenpakket, het dossier van de vertrouwenspersonen, meer
evenementen etc. Hierdoor heb ik op sommige momenten minder tijd en energie gestoken in
bijv de trainerspool. Daarnaast zijn er ook een hoop ontwikkelingen geweest in zaken die onder
de algemene bestuurstaken vallen of een samenwerking zijn tussen verschillende functies,
zoals het regelen van randvoorwaarden en trainingen voor het Jonge Democraat in elke
gemeenteraad. Ik denk dat met de versterkte structuur waar afgelopen jaar tijd in is
geïnvesteerd, evenals een intensievere overdracht, dat het mijn opvolger in staat moet stellen
om een betere balans te kunnen vinden.

Vraag van Carlijn Olde Reuver of Briel
Mijn vraag betreft de volgende tekst in het congresboek: Door de afwezigheid en afwijkende
stemmen van enkele zusterorganisaties verloor onze kandidaat de verkiezing. Verder
merkten we vanuit het IFLRY-establishment flinke tegenstand tegen onze kandidaat.
De laatste zin wekt sterk de indruk dat er een flinke tegenstand zou zijn geweest tegen mijn
kandidatuur. Ik ga ervan uit dat dit niet de bedoeling was van deze tekst gezien ik 40% van de
stemmen heb gehaald. Het was wellicht beter geweest deze zin weg te laten of anders te
formuleren.
Nu begrijp ik wel wat daarmee is bedoeld, maar gezien de commotie die is ontstaan rondom
het lidmaatschap van IFLRY, lijkt het mij wenselijk e.e.a toe te lichten.
Met het IFLRY-establishment wordt volgens mij bedoeld een vast groepje met leden van het
vorige bestuur van IFLRY en wat vaste actieve leden. Deze leden hebben zich tegen mij
uitgesproken m.n. omdat ze VOOR mijn tegenkandidaat waren in de voorronde bij de JD zelf
en tijdens congres. Overigens zei het overgrote deel van dit groepje mij wel te steunen mits ik
voor de functie als Vicepresident was gegaan.

In hoeverre is het bestuurslid Scholing en Organisatie van mening dat er voldoende stappen
zijn gezet om de scholingspilaar van de vereniging uit te breiden of verder te ontwikkelen?
Er zijn zeker een hoop stappen gezet op verschillende vlakken die scholing en vorming hebben
geholpen om het verder uit te breiden. Een succesvol trainersweekend heeft er bijvoorbeeld
voor gezorgd dat er uitbreiding heeft plaatsgevonden van de aangeboden trainingen. Uit de
evaluatie van de coachingstrajecten zijn duidelijke aandachtspunten gekomen waar ik in
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De verkiezingen zijn naar mijn mening verloren omdat een aantal van onze bondgenoten er
niet waren en wij hierdoor hun stemmen niet hadden en doordat ik gewoon een ijzersterke en
binnen IFLRY ervaren tegenkandidaat had die al twee jaar in het bestuur heeft gezeten als
Vicepresident en veel voor IFLRY heeft betekend.
Met 40% van de stemmen tegen zo’n kandidaat vind ik dat wij als JD tijdens de IFLRY
verkiezingen een mooi resultaat hebben neergezet en we kunnen zeggen dat we veel
internationale steun hebben gekregen vanuit veel verschillende landen. Is het bestuur dit met
mij eens?
Ja, wij denken ook dat het onder de omstandigheden een mooi resultaat was. Tegelijkertijd
vinden we het jammer dat het resultaat niet beter was, omdat wij veel vertrouwen hadden in
onze kandidaat. De uiteindelijke tegenkandidaat voor de functie Secretary-General was
inderdaad zeer sterk en ervaren en het feit dat onze kandidaat toch nog 40% van de stemmen
haalde is inderdaad iets waarop we trots mogen zijn. Wij zien het verlies dan ook niet als
afwijzing van onze betrokkenheid bij IFLRY en ons internationale werk.

Strijdigheid van moties met het Politiek Programma is verder onwenselijk, maar het congres
heeft de verankering hiervan in het HR afgewezen. Dat willen wij dus ook niet als bindende
aanwijzing doorvoeren. Wel benaderen we indieners van moties die strijdig zijn met het PP, om
hen erop te wijzen dat het beter zou zijn als ze een amendement op het PP zouden schrijven,
omdat we anders twee tegenstrijdige meningen tegelijkertijd hebben.
Is het Landelijk bestuur van mening dat het beginselenprogramma soms op meerdere
manieren geïnterpreteerd kan worden en dat er dus veel macht bij het Landelijk bestuur
komt te liggen?
De Beginselenverklaring is, overigens net als het Beginselenprogramma, zeker op meerdere
manieren te interpreteren. Afwijzing van een motie op deze grond heeft dus vrijwel altijd een
subjectief element. Indien een indiener van mening is dat afwijzing onterecht is kan hij/zij dat
punt bij het vaststellen van de agenda aandragen, en de ALV laten beslissen. Dat is ook iets wat
wij proactief zeggen tegen indieners als we moties afwijzen om wat voor reden dan ook. Wat
het LB betreft zijn er op die manier goede checks and balances om te voorkomen dat het LB
moties onterecht afwijst.

En zo ja, kunnen jullie aangeven wat jullie het volgende bestuur aanraden om goed
voorbereid de volgende verkiezingen in te gaan.
Bij de volgende verkiezingen volgend jaar voor de vier functies van Vice-President (algemeen
bestuurslid) is het raadzaam om niet af te gaan op vooraf afgesproken commitments en niet te
proberen om stemmen uit te ruilen. We hebben gemerkt, zowel bij IFLRY als bij LYMEC, dat de
meeste organisaties hun stemmen pas op het congres zelf bepalen, helaas niet altijd gebaseerd
op de kwaliteit van de kandidaat, maar op deals die ter plekke worden gesloten. Vooraf de
kandidaat zich laten presenteren aan de andere organisaties is wel goed, en daar moeten we
ook mee doorgaan. Ook kan er betere coördinatie komen binnen Benelux-verband.

JD als scherphouder van D66
Is het bestuur het eens met de stelling dat het scherphouden van D66 een belangrijke taak
van de JD is? En dat deze taak belangrijker is geworden nu D66 in het kabinet zitting neemt?
Het bestuur is het met beide stellingen eens.
Is het bestuur van mening dat deze taak de afgelopen periode afdoende is uitgevoerd?
Ja.

Vragen van Chris Dams (namens JD Brabant) en Ruben van den Bulck
De vragen die gericht waren aan de Kasco zijn bij hun bevindingen over de jaarrekening beantwoord.

Kan het bestuur voorbeelden noemen, buiten het WIV referendum, waarin de JD, D66
openlijk heeft bekritiseerd of aangemoedigd tot het innemen van een ander standpunt?
Dit jaar heeft de JD op verschillende momenten in het openbaar de standpunten van D66
proberen te beïnvloeden of standpunten bekritiseerd. Een chronologische greep uit deze
momenten, zoals gevraagd met uitzondering van de media-uitingen over de WIV, volgt
hieronder. Alle uitingen zijn verder terug te vinden in het media-overzicht. Links zijn op te
vragen via pers@jd.nl.

Bij het indienen van een Politieke motie wordt de volgende zin vermeld onder ‘Bindendende
aanwijzingen’: ‘Een Politieke Motie mag niet in strijd zijn met het beginselenprogramma van
de Jonge Democraten.’
Waarop is deze bindende aanwijzing gebaseerd?
Het klopt dat op voorstel.jd.nl nu staat dat moties niet in strijd mogen zijn met het
Beginselenprogramma.
Hier
had
moeten
staan
‘Beginselenverklaring’.
Het
Beginselenprogramma is een hoofdstuk in het Politiek Programma en de Beginselenverklaring
is onderdeel van de Statuten. Dat is helaas bij de verwerking van deze aanwijzing niet correct
doorgevoerd, maar is inmiddels bij het ICT-team aangekaart. Het idee achter deze bindende
aanwijzing is dat het niet wenselijk is moties aan te nemen die strijdig zijn met de doelstellingen
van onze Statuten. Dit zijn immers de hoogste bepalingen van de vereniging. Dat is ook
juridisch niet mogelijk.

-

-
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Eerste reactie op regeerakkoord, kritisch over intrekken referendumwet
(Nieuwsuur, 9 oktober)
Radiodebat over dat er meer geld moet worden uitgetrokken voor de aanvullende
studiebeurs en meer studenten hier aanspraak op zouden moeten maken (Radio 2
Spijkers met koppen, 21 oktober)
Opiniestuk over dat D66 meer geld moet uittrekken voor jeugdzorg (Trouw, 26
oktober)
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-

-

-

Op het D66-congres op 18 november moties ingediend over oa het indienen van
nieuwe referendumwetgeving (aangenomen), het aanstellen van een klimaatminister
(aangenomen) en verlagen van het collegegeld (aangenomen)
Berichtgeving over aangenomen motie over nieuwe referendumwetgeving (oa RD,
DDS, RTL, RTLZ, Nu.nl, Volkskrant, NRC, BNR, 18 november)
Kritiek op bezuinigingen op onderwijs (oa het Parool, RTL Nieuws, 28 november)
Item over intrekkingswet referendum (Nieuwsuur, 15 februari)
Item over intrekkingswet referendum (Zondag met Lubach, 25 februari)
Op het D66-congres van 3 maart moties ingediend over nieuwe
referendumwetgeving (aangenomen) en aanpassen van de maatschappelijke
diensttijd (aangenomen)
Items nav D66-congres, kritiek op intrekkingswet referendum (RTL Nieuws, NOS
nieuws, 3 maart)
(de van D66 afwijkende) pensioenvisie van de JD en coalitie-PJO`s (oa FD en Nu.nl,
11 april)
Publicatie in het VMS-ledenblad IDEE met kritiek op de interne democratie bij D66
(IDEE, 12 april)

Tijdens het wintercongres was duidelijk dat er waarschijnlijk geen subsidie voor de campagne
zou komen. Wat heeft het bestuur gedaan om de uitgaven te beperken?
Ter verduidelijking: de subsidie gold alleen voor de Wiv-campagne en niet voor de campagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toen duidelijk werd dat er geen subsidie zou worden
verstrekt voor een tegencampagne bij het Wiv-referendum, hebben wij ons best gedaan om
z.s.m. een crowdfundingspagina op te zetten om zo toch extra geld voor deze campagne te
genereren. Dit heeft 290 euro voor de Wiv-campagne opgebracht. Daarnaast is er gezocht naar
goedkope manieren om veel aandacht voor onze campagne te genereren, waaronder het met
bootjes de Hofvijver op gaan en hierbij pers uit te nodigen. Er is veel aandacht gegenereerd op
sociale media over ons standpunt dat geen extra geld heeft gekost. Er is voor de campagnes in
totaal een stuk minder geld uitgegeven dan was begroot.
Vragen van Chris Dams (namens JD Brabant)
Tijdens ALV78 in september j.l. deed Kasco reeds de constatering dat de subsidie die de JD dit
jaar zou ontvangen lager uit zou kunnen vallen met “naar verwachting tientallen duizenden
euro’s” (zie p.15 van de notulen van ALV 78). In hoeverre is door het jaar heen over deze
constatering gesproken met de Kasco zodat hier tijdig op kon worden geanticipeerd?
Tijdens het opstellen van de begroting is gesproken met de KasCo over mogelijke gevolgen van
de komst van JFVD. Voor de berekening is uitgegaan van de kennis die het LB beschikbaar was
over het inschatten van de subsidie voor het jaar 2018 en zo is een subsidiebedrag van 218.000
ingeschat. Wel is na de deadline van de begroting 2018 al toegezegd aan de KasCo dat de
penningmeester de schatting van de subsidie zou gaan bespreken met de aanvrager ervan, de
controller van D66. Er waren terechte zorgen dat er een kans was dat de subsidie te hoog was
ingeschat en dat de komst van JFVD een grote impact kon hebben op de subsidie. In oktober is
met de KasCo overleg geweest om nieuwe inschattingen te maken en op basis daarvan
beleidsaanpassingen te kunnen maken.
Begin november heeft de penningmeester gezeten met de controller van D66 die onze
subsidieaanvraag doet. Op basis van de rekenmodellen kwam de schatting van de subsidie toen
op 225.000 euro, hoger dan de begroting. Wel wilden we ook een inschatting maken van het
worst case scenario van het aantal leden dat Forum had, hiervoor gingen we uit van 3.000
leden. Dit bracht de verwachte subsidie op 208.000 euro. Deze berekening is besproken met de
KasCo op 15 november en op basis van deze nieuwe schatting is een bezuinigingsplan van
10.000 euro aangenomen op het wintercongres.
Op 21 februari kwam voor ons de eerste concrete informatie over Forum. Middels een verzoek
om informatie bij het Ministerie werd bij ons bekend dat JFVD slecht 965 leden had opgegeven
voor 2017. Ondanks deze schijnbare meevaller is besloten uit te gaan van de meest
conservatieve schatting en door te zetten met de bezuiniging van 10.000 euro.
De informatie over de veel sterker tegenvallende voorlopige subsidie 2018 is toegezonden aan
de JD op 6 maart 2018, nadat deze brief 3 maanden op het bureau bij D66 heeft gelegen. Het

Naast deze openbare media-optredens en congresvoorstellen is er veel vaker nauw contact
met de Tweede Kamerfractie en het landelijk bestuur van D66 om intern standpunten te
beïnvloeden en kritiek te leveren. Onze ervaring is dat deze vorm van kritiek constructiever is
en de kans op succes aanzienlijk groter.
Heeft het bestuur advies of tips voor het aankomende bestuur om deze rol steviger te
pakken? En zo ja, wat zijn die?
Wij zijn van mening dat de JD dit jaar de rol als scherphouder van D66 goed heeft vervuld. Wij
gaan het aankomende bestuur daarom niet adviseren deze rol steviger te pakken. Enige mate
van constructiviteit vergroot de effectiviteit van onze acties namelijk aanzienlijk. Wel zullen wij
uitgebreid bespreken welke afwegingen wij hebben gemaakt bij onze keuzes kritiek intern te
bespreken of via de media te spelen. Vervolgens kan het aankomende bestuur hier eigen beleid
op maken.
Campagnekosten
Kan er inzicht gegeven worden in de gemaakte kosten voor de campagne?
Er zijn dit jaar twee campagnes gevoerd: 1 over het referendum over de nieuwe Wet op de
Inlichtingen en Veiligheidsdiensten en 1 over de gemeenteraadsverkiezingen. De campagnes
zijn beide gefinancierd uit het budget dat hiervoor begroot was. Er zijn verschillende kosten
gemaakt, waaronder materiaal dat afdelingen uitdelen tijdens het campagnevoeren, flyers en
materiaal voor acties. Uiteindelijk is er 8.500 euro uitgegeven. Er was 12.500 euro begroot.
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heeft dus veel langer geduurd dan nodig voordat wij op de hoogte waren dat de voorlopige
subsidie nog 30.000 euro (178.000 totaal) lager zou zijn dan op dat moment de verwachting
was. Hier is na bekendwording direct met de KasCo over gesproken en er is een nieuw pakket
aan maatregelen vastgesteld per bestuursbesluit na overleg met de KasCo om het tekort van
2018 zoveel mogelijk terug te dringen.
Daarnaast worden er voor de begroting 2019 structurele hervormingsvoorstellen gedaan,
omdat de financiële situatie met de huidige subsidie en uitgaven niet houdbaar is voor de lange
termijn.

Waarom heeft het LB er eerder in het jaar voor gekozen om tijdens het wintercongres een
voorstel te doen om 7000 euro uit de reserves te onttrekken voor shirts en dus juist meer
uitgaven te doen, op dat moment al wetende dat de subsidiegelden zouden tegenvallen?
Ten tijde van het wintercongres was bij het LB niet bekend dat de subsidie-inkomsten zouden
tegenvallen omdat deze informatie, zoals eerder aangegeven, pas in maart is gedeeld. Wel werd
serieus rekening gehouden met het tegenvallen van de subsidie en is daarom een bezuiniging
voorgesteld en aangenomen. De keuze om alsnog de reserves aan te spreken voor nieuwe
kleding was omdat de shirts verouderd waren en daardoor niet meer in de huisstijl pasten. Dat
de JD-shirts in huisstijl zijn vonden wij met het oog op het komende zomeroffensief zeer
wenselijk. Bovendien is dit een duurzame langetermijnuitgave die een keer gedaan moest
worden. In het licht van wat er bekend is geworden op 6 maart is besloten af te zien van het
vernieuwen van de truien. De shirts waren op dat moment al besteld.

De subsidies van PJO’s worden rond 1 januari definitief bepaald. Toch zijn pas laat in het
tweede halfjaar maatregelen genomen. Kan het LB de stappen beschrijven tussen de
bekendmaking van de hoogte van de subsidie en het nemen van maatregelen?
De subsidies worden rond eind december voorlopig vastgesteld, de definitieve subsidie wordt
pas laat in het daaropvolgende jaar vastgesteld (oktober ongeveer). Hoewel de brief al bekend
was bij D66 dat de JD flink minder subsidie zou ontvangen voor 2018 is deze brief pas
toegezonden aan de JD op 6 maart 2018. Op dat moment waren er al maatregelen genomen op
basis van de nieuwe schattingen die gemaakt waren voor het wintercongres, na de brief van 6
maart is een nieuw pakket aan bezuinigingen samengesteld om het tekort van 2018 zoveel
mogelijk terug te dringen. Er zijn dus direct extra bezuinigingsmaatregelen genomen op het
moment dat de nieuwe informatie bij de JD bekend was.

Is er kritisch naar de jaarplanning gekeken om te zien of deze nog steeds financieel haalbaar
is? Zo ja, wat was de conclusie? Zo nee, waarom niet?
Ja, er is een pakket aan maatregelen samengesteld om het tekort waar we op afgaan in 2018
zoveel mogelijk te dichten, zonder op korte termijn te veel in de kern van de vereniging te
snijden. Van activiteiten die niet vastliggen is gekeken hoe die goedkoper konden worden
vormgegeven.
Zo vond de Academiedag alleen voortgang op het moment dat de uitgaven konden worden
gedekt door de inkomsten. Hetzelfde geldt voor de MUN en de internationale summerschool.
De bijdrages voor de slaaplocaties tijdens het zomercongres zijn omhoog gegaan, waarbij wel
rekening is gehouden met op de toegankelijk.

In hoeverre heeft het LB eerder in het jaar overwogen om te anticiperen op deze
tegenvallende inkomsten door, bijvoorbeeld, tijdens het wintercongres wijzigingsvoorstellen
op de begroting te doen om de uitgaven te beperken?
Er is met de informatie die toen beschikbaar was voor de JD op basis van een hoge inschatting
van het aantal leden van JFVD gekozen voor een bezuiniging van 10.000 euro op het
wintercongres, zonder dat daar concrete informatie aan ten grondslag lag. Er is dus toen
geanticipeerd op een tegenvallende subsidie.

Waarom heeft het LB besloten om ook dit congres geen voorstellen tot wijziging van de
begroting in te dienen en hiermee te wachten tot het septembercongres?
In overeenstemming met de KasCo is besloten het nieuwe pakket van bezuinigingsmaatregelen
van de LBV van 5 april als bestuursbesluit vast te stellen en niet via een nieuwe set
amendementen op het zomercongres. Dit is gedaan omdat er bij bekendwording van het gat
aan inkomsten in 2018 er snel op de korte termijn ingegrepen moest worden. Er is kritisch
gekeken naar de begroting en alle mogelijkheden zijn aangehaald om het tekort van 2018
zoveel mogelijk te dichten zonder de vereniging onnodig schade toe te brengen.

Daarnaast is snel in het jaar duidelijk geworden dat er structureel meer leden bijkomen bij
PJO’s terwijl de subsidiepot gelijk blijft. Samen met andere PJO’s is vanuit de JD het initiatief
gestart om te lobbyen voor meer subsidiegeld. Naast de JD zijn de andere PJO’s gaan lobbyen
bij hun moeder-partijen. Daarnaast heeft D66 in een reactie naar de minister over de
hervorming van de wet financiering politieke partijen de het goed onderbouwde verzoek van de
JD voor meer geld meegenomen. Zelf hebben we ook een brief met een verzoek voor meer
subsidie op het bureau van Ollongren gekregen. In de zomer volgt een besluit over de
hervormingen van de wet. In dat kader zouden we ook een breed gedragen PJO coalitie kunnen
opzetten om de lobby verder uit te breiden.

Op de lange termijn zijn er een aantal voorstellen opgenomen die we zullen voorleggen aan de
leden op het septembercongres. Hier kunnen we als vereniging middels de nieuwe begroting
beslissing over structurele oplossingen voor de verminderde inkomsten. Het
septembercongres is, als organisatorisch congres waar de begroting 2019 behandeld wordt,
een logischer keuze om dit type discussie te voeren. Te meer omdat het nieuwe bestuur, die
uitvoering zal moeten geven aan de gemaakte keuzes, op dat congres mee kan praten over de
voor- en nadelen. Een ander bijkomstig punt is dat op het septembercongres de uitkomsten van
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het Loep II-rapport meegenomen kunnen worden in eventuele keuzes over de
bestuursstructuur.

Jaarrekening 2017

Jullie hebben als LB in het begin van jullie bestuursjaar hoog ingezet op “een Jonge
Democraat in de Gemeenteraad”. In de laatste aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
en ook daarna bleef de communicatie over dit speerpunt echter uit. Wat is er mis gegaan met
dit hele plan?
Wat ons betreft is “dit hele plan” niet misgegaan. Sterker, wij beschouwen deze pilot als een
groot succes. De pilot is ook als zodanig beoordeeld door de deelnemers.
De eerste aankondigingen van het programma vonden in de zomer plaats. Al vanaf het eerste
Kaderweekend is hierover met afdelingen gecommuniceerd. Daarnaast is er extra met
afdelingsvoorzitters en afdelingsbestuursleden promotie overlegd over het wel of niet steunen
van lokale JD’ers. Er is meermaals gecommuniceerd dat de keuze hierover aan afdelingen zelf
was en dat het programma ‘Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad’ een landelijk
programma was om JD’ers trainingen en hulp te bieden tijdens hun campagne en kandidatuur
en om JD’ers zichtbaarheid te geven, bijvoorbeeld door sociale media, een pagina op de site en
het D66-congres. Wij zijn bezig met een uitgebreide evaluatie van het programma met alle
betrokkenen om te zien hoe soortgelijke ondersteuningsprogramma`s in de toekomst nog beter
kunnen worden vormgegeven. Daaruit zullen eventuele leerpunten blijken.

Algemene toelichting

Wat raadt het LB zijn opvolger aan als het meer van dit soort plannen in de toekomst wil gaan
doen?
Wij bieden in de evaluatie van het programma ‘Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad’
een advies aan aan het volgende LB met hoe de concrete stappen en plannen zijn ontvangen
door kandidaten en bestuursleden. Het is de eerste keer dat een dergelijk
ondesteuningsprogramma is georganiseerd, dus we moeten er veel lessen uit trekken. Een
voorbeeld is dat we zullen adviseren in de toekomst minder, maar grotere bijeenkomsten te
organiseren. Wel zien wij dat er onder JD-leden nog steeds veel animo is om een politieke
loopbaan te beginnen, en dat hulp hierbij welkom is. Wij raden een volgend LB aan om deze
vraag van leden serieus te nemen en hier als LB verantwoordelijkheid in te nemen.
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●

Bij de jaarrekening van 2017 komt naar boven dat de subsidie structureel te hoog is
ingeschat bij de JD. Een negatieve afrekening van het jaar 2016 (€16.409) door een
te hoge opgave van het subsidiabele ledenaantal leidt mede toe dat in het dure
verkiezingsjaar 2017 een onttrekking uit de algemene reserve heeft plaatsgevonden
van €34.733 euro, een onttrekking aan de verkiezingsreserve van €7.500 en een
donatie aan de lustrumreserve van €4.000.

●

Er was voor 2017 een onttrekking van de algemene reserve begroot van €15.900,
een onttrekking van verkiezingsreserve van €15.000 en een donatie aan de
lustrumreserve van €4.000.

●

Er zijn structureel dingen fout gegaan bij het inschatten van de Rijkssubsidie voor
PJO’s en het bijstellen van de verwachtingen tussendoor door een gebrek aan
informatie. Zo was bij de JD pas bekend dat er een tegenvallende subsidie was voor
2018 drie maanden nadat deze informatie bekend was bij D66. In overleg met de
KasCo en D66 worden er maatregelen genomen zodat informatie meteen
beschikbaar wordt gesteld om de subsidie goed in te schatten en bij te houden.

●

Met het besef dat de JD te lang op basis van te hoge verwachtingen aan de
subsidiekant heeft bestaan is de tijd aangebroken om op de rem te trappen. Bij
bekendwording van informatie over lagere subsidie in 2018 zijn er meteen
maatregelen genomen om het tekort te beperken. Daarnaast zullen er bij het
septembercongres voor 2019 structurele hervormingsvoorstellen worden gedaan
om de vereniging op de lange termijn financieel gezond te houden.
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Balans (geconsolideerd)
●
●

●

Het tekort dat is ontstaan door tegenvallende subsidie is grotendeels verrekend via
de openstaande rekening met D66 in de post gelieerde organisaties.
In overige vorderingen is een bedrag van €6000 opgenomen voor nog te ontvangen
contributies. Door een fout van D66 zijn er door een grote groep oudere leden geen
contributies geïnd. De JD is van mening volledig recht te hebben op deze misgelopen
contributieinkomsten.
In de bestemmingreserve zit per eind 2017 het weerstandsvermorgen (€60.000), de
verkiezingsreserve (€12.500) en het lustrumfonds (€17.000).
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Balans (vordering op ABC)
●

De JD heeft een geschil met de vorige schoonmaker, ABC Facilitaire Diensten BV.

●

Na aantreden van het Bestuur Brongers is aan het licht gekomen dat er meerdere
betalingen zijn gedaan aan de schoonmaker die onterecht waren en niet
voortvloeiden uit het contract.

●

Het LB heeft toen besloten de betalingen per direct stop te zetten en het bedrag
waar de JD recht op heeft terug te vorderen (€6800). Op dit moment is de procedure
gestart en stemt het LB samen met de KasCo af of de procedure voortzetten zinvol is.

●

De accountant schat op basis van de feiten in dat het reëel is om de vordering voor
100% te activeren op de balans, hoewel er natuurlijk een kans is dat de vordering niet
zal worden voldaan na de procedure.

●

Het LB heeft grote moeite met het feit dat de vereniging door deze fouten uit het
verleden gedupeerd is en dat hier zo veel tijd naartoe is gegaan.
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Baten en lasten (geconsolideerd)

●

De baten en lasten zijn lager uitgevallen dan begroot.

●

Aan de batenkant is dit grotendeels te wijten aan een lager subsidie (€17.617) en het
Euro-Arab Seminar dat geen doorgang vond (€16.000), gedeeltelijk opgevangen door
een hogere contributie (€7.145).

●

Aan de lastkant zijn er grote meevallers aan bij de posten Ledenblad Demo
(€19.217), Internationaal (€27.182), gedeeltelijk gebruikt door de hogere uitgaven bij
de posten Huisvesting (€5.794), Landelijke activiteiten (€10.497) en Bestuurskosten
(€13.478).

●

Een gedeelte van de algemene reserve is extra naar de verkiezingsreserve gegaan
ten opzichte van de begroting (€7.500), omdat op basis van de begroting 2017 de
verkiezingsreserve onredelijk leeg zou zijn voor toekomstige verkiezingen.
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Baten

●

De grotere contributie is toe te schrijven aan een grotere groep combi-leden dan
verwacht.

●

De subsidie is ondanks de verkiezingswinst tegengevallen door een negatieve
afrekening uit 2016 en een te hoge inschatting van de subsidie bij het opstellen van
de begroting in 2017.

●

Er zijn minder overige baten op landelijk niveau (€9.807), dit is volledig toe te
schrijven aan het Euro-Arab seminar dat geen doorgang vond (€16.000).

●

De afdelingen hebben minder gebruik gemaakt van overige baten (€5.473),
hieronder vallen onder andere projectsubsidies en twinnings.
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Lasten
●

Huisvesting-, kantoor-, en administratiekosten zijn hoger uitgevallen voor 2017
(€5.794).

●

Huisvestingskosten is los van de vordering alsnog hoger uitgevallen door
schoonmaakkosten (€1.568).

●

Portokosten zijn hoger uitgevallen door een hogere afrekening van de verzending
van nieuwe leden pakketen (€1.359).

●

Automatiseringskosten zijn hoger uitgevallen door hogere kosten voor de
websitevernieuwing (€2.313).

●

Overige kosten vallen hoger uit door het faciliteren van een kantoor voor een
full-time bestuur (€1.233).

●

De congressen zijn duurder geweest in 2017 dan begroot (€5.266). Dit is te verklaren
door een hoger deelname aantal maar ook veel last-minute onvoorziene kosten voor
het zomercongres in Rotterdam.

●

De rest van de landelijke activiteiten vallen hoger uit door het organiseren van een
kerstgala (€7.500), hier stonden uiteraard wel inkomsten tegenover (€5.500).
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Lasten
●

De kaderbijeenkomsten zijn hoger uitgevallen door een groter en actiever kader
(€2.938).

●

De bestuurskosten zijn hoger uitgevallen (€13.478).

●

Deze hogere bestuurskosten zijn grotendeels te verklaren door het aannemen van
een nieuwe bestuursstructuur waardoor vacatiegeld is betaald in 2017 (€10.008).

●

In vergader- en representatiekosten bestuur zitten onder andere overige
bestuurskosten (456), Bedankjes (1583) en vergaderkosten commissies (934). Deze
post is gezien de inhoud logischerwijs overschreden en is simpelweg te laag begroot.
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Lasten
●

Internationaal is een grote meevaller voor het jaar 2017.

●

Deze meevaller komt grotendeels doordat het Euro-Arab seminar geen doorgang
vond (€18.000), maar ook omdat er over de hele breedte door landelijk minder en
goedkopere internationale projecten waren. Daarnaast hebben de afdelingen minder
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op twinning te gaan (€1.748) t.o.v. de
begroting.

●

Promotiemateriaal, ledenwerving en –activering is hoger uitgevallen door
bulkinkopen van promotiemateriaal en een relatief duur zomeroffensief door grote
uitgaven aan standhuur (€4.189).

●

De Tweede Kamer verkiezingen zijn minder duur uitgevallen dan begroot (€5.481).

●

De Demo is een keer verschenen in 2017 wat een grote meevaller oplevert
(€18.217).
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Verklaring Kasco

Vragen van Chris Dams (namens JD Brabant) en Ruben van den Bulck aan Kasco

Beste JD’ers,

Hoe heeft de Kasco de samenwerking met het Landelijk Bestuur het afgelopen jaar ervaren?
De Kasco heeft afgelopen jaar met veel plezier samengewerkt met de landelijk penningmeester.
De Kasco heeft niet samengewerkt met andere leden van het Landelijk Bestuur. Er is
gedurende het jaar diverse keren vergaderd met de landelijk penningmeester. Verder heeft de
Kasco met enige regelmaat contact met de landelijk penningmeester via e-mail en Whatsapp.
Ook heeft de Kasco twee succesvolle trainingen vormgegeven op het kaderweekend in
samenwerking met de landelijk penningmeester. De Kasco heeft natuurlijk de functie om de
landelijk penningmeester te controleren en gevraagd en ongevraagd te adviseren. Daarbij moet
de houding van de Kasco vis-à-vis de landelijk penningmeester positief-kritisch zijn. Naar
mening van de Kasco heeft zij deze rol afgelopen jaar kunnen uitoefenen.

We hebben gemerkt dat een fulltime landelijk penningmeester veel voordelen heeft voor de
vereniging ten opzichte van een parttime landelijk penningmeester. De landelijk
penningmeester heeft gedurende zijn bestuursjaar meer tijd gehad voor zijn
penningmeesterschap, wat ook heeft geleid tot het ontdekken van onregelmatigheden uit de
afgelopen jaren. Wij willen de penningmeester een compliment geven over hoe hij zich heeft
ingespannen om bepaalde zaken die door voorgangers als vanzelfsprekend werden beschouwd,
kritisch tegen het licht te houden en waar mogelijk te verbeteren.
De Kasco heeft enorme zorgen over de drastische daling in de algemene reserve in de
afgelopen 2 jaar. Van circa EUR 250.000 gaan we naar EUR 180.000 in 2 jaar. Vanwege de
tegenvallende subsidie voor 2018 gaan we vermoedelijk nu naar EUR 160.000 per 1 januari
2019. In drie jaar tijd hebben we dan bijna EUR 100.000 van onze algemene reserve
onttrokken. Vergeet niet dat subsidie die we nog steeds ontvangen hoog is gezien het huidig
aantal zetels van D66. We moeten nu echt flink op de rem gaan trappen met uitgaven om onze
reserves niet langer dan strikt noodzakelijk aan te spreken.
Als Kasco hebben we al op meerdere congressen aangegeven dat we zuiniger moeten zijn als
vereniging. We hebben gemerkt dat dit geen populaire boodschap is naar leden. Onze oproep
naar het nieuwe bestuur is om op het septembercongres maatregelen te treffen, zowel ten
aanzien van de huidige begroting als de begroting voor 2019. Het lijkt de Kasco onvermijdelijk
dat het bestedingsniveau van de afgelopen jaren niet op dezelfde wijze kant voorduren en er
flinke concessies zullen moeten worden gedaan.
Dit moment gebruikt de Kasco ook om verslag te doen van haar controlerende taak ten aanzien
van de jaarrekening. De Kasco had het dit jaar niet altijd gemakkelijk om deze taak goed uit te
kunnen voeren. Met name bij de financiële administratie van D66 gaat het, zo hebben wij
begrepen, niet altijd even soepel. Wij kunnen onze controlefunctie niet goed uitvoeren door de
manier waarop D66 de administratie voert. Daarbij loopt de administratie vanuit D66 soms
maanden achter en wordt het boekprogramma Exact onzorgvuldig bijgehouden. Wij zijn blij te
horen dat de landelijk penningmeester stappen heeft gezet en nog aan het zetten is om hier
verbeteringen in aan te brengen.
Desondanks heeft de Kasco samen met de penningmeester de bonnen van afgelopen jaar
kunnen controleren en de jaarrekening kunnen doornemen. Hierbij is per post verantwoord
waar eventuele verschillen ten opzichte van de begroting aan te wijten zijn. Bij de
bonnencontrole hebben wij een aantal onregelmatigheden geconstateerd, bijvoorbeeld de
keuze onder welke post bepaalde declaraties waren ingedeeld of het feit dat er door het vorige
Landelijk Bestuur drank en eten is gedeclareerd. De penningmeester heeft al onze vragen naar
behoren kunnen beantwoorden. Wij adviseren het congres om in te stemmen met de
jaarrekening van 2017.

In hoeverre heeft het Landelijk Bestuur met de Kasco na ALV78 nog gesproken over de
eerder genoemde constatering dat de subsidieopbrengsten voor dit jaar weleens lager
zouden kunnen uitvallen?
In hoeverre heeft het Landelijk Bestuur, toen eenmaal bleek dat de subsidieopbrengsten
inderdaad tegenvielen, de Kasco betrokken om een oplossing te vinden voor het
begrotingstekort?
Onderstaand antwoord betreft zowel een antwoord op beide vragen.
Zowel voor als na ALV78 zijn de subsidieopbrengsten op initiatief van de Kasco een
terugkerend onderwerp op de agenda van overleg met de penningmeester geweest. Na ALV78
heeft de landelijk penningmeester samen met D66 een reële inschatting proberen te maken van
de hoogte van de subsidie in 2018. Op basis daarvan zijn bezuinigingsmaatregelen genomen
door de landelijk penningmeester en is daartoe een amendement op de begroting ingediend op
ALV79.
Op 6 maart 2018 ontving de landelijk penningmeester van D66 de (tegenvallende) voorlopige
subsidie over 2018. Deze gegevens waren al langer bekend bij D66 (dagtekening brief 14
december 2017), maar waren tot die datum niet gedeeld met de landelijk penningmeester. De
landelijk penningmeester heeft de brief onverwijld gedeeld met de Kasco. Samen met de Kasco
heeft de landelijk penningmeester plannen opgesteld om ervoor te zorgen dat nog in 2018 waar
mogelijk bezuinigd kan worden om de schade van de tegenvallende subsidie waar mogelijk te
beperken. Net als de Kasco voelde de landelijk penningmeester de urgentie om hier
voortvarend mee aan de slag te gaan. Er zijn dan ook direct een aantal maatregelen genomen.
De Kasco heeft uitgebreid de mogelijkheid gekregen om feedback te kunnen geven op deze
maatregelen. Een groot aantal van deze maatregelen zijn, ondersteund door de Kasco, per
direct in werking getreden. Een aantal andere voorstellen worden aan de ALV voorgelegd op
ALV 81.
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Is de Kasco, ook gelet op de punten die jullie tijdens ALV78 hebben meegegeven tijdens het
vaststellen van de begroting (waaronder de waarschuwing voor de mogelijk tegenvallende
subsidieopbrengsten), van mening dat het Landelijk Bestuur een financieel verantwoord
beleid voert?
De Kasco is een controlerend orgaan en geeft daarnaast gevraagd en ongevraagd advies aan de
landelijk penningmeester en aan jullie, de ALV. De Kasco vindt beleid waarbij de algemene
reserves niet worden op- maar afgebouwd geen financieel verantwoord beleid. Dat was ook de
strekking van de waarschuwing die de Kasco deed tijdens ALV78. Het is vervolgens aan de
landelijk penningmeester, het landelijk bestuur maar ook aan de ALV om al dan niet gehoor te
geven aan het advies van de Kasco. In lijn met de conclusies van de Commissie
Vermogensbeheer (aangenomen door ALV 76) is de Kasco voorstander van het verder
aanvullen van de algemene reserves, zeker nu de subsidieopbrengsten (hoewel die dus lager
zijn uitgevallen dan verwacht) als gevolg van huidige hoge zetelaantal van D66 een (voorlopige)
piek hebben bereikt. Mocht D66 in de toekomst een lager aantal zetels behalen, dan zal de
subsidie ook navenant dalen. Met behulp van de algemene reserves kan de vereniging deze
schommelingen opvangen, zodat congressen, twinnings en andere activiteiten gewoon
doorgang kunnen blijven vinden. De Kasco is over het algemeen conservatiever ten aanzien van
het opbouwen van algemene reserves dan de gemiddelde JD’er, zo merkt de Kasco aan de
respons op ALV’s op haar adviezen. Een concreet voorbeeld was het amendement op de
begroting tijdens ALV79 waarmee EUR 7.000 werd onttrokken uit de algemene reserves voor
promotiemateriaal. De Kasco was uitgesproken tegenstander van dit amendement, maar
desondanks is dit voorstel door de ALV aangenomen. De Kasco roept alle leden dan ook op om
kritisch te blijven ten aanzien van de begroting en actief vragen te stellen tijdens het financiële
blok. Mochten er vragen zijn aan de Kasco, dan zijn jullie ook gedurende het jaar van harte
welkom om contact op te nemen met ons.

Verantwoording DEMO
Het jaar is weer rond en de klus van de DEMO boven water houden zit er bijna zo goed als op.
Ook deze keer is het haasten om alles rond te krijgen en de DEMO op tijd naar de drukker te
krijgen. Ik zou niet weten of het gelukt is, toch hoop ik dat jullie het eindresultaat mooi vinden.
Ik ben ontzettend blij met de inzet van alle redactieleden; David, Fenne, Jeffrey, Joyce, Kevin,
Koos, Luisa en Mathijs. Zoals belooft is hier het tweede ledenblad in een jaar tijd. Toch had ik
nog meer willen investeren in het digitaliseren van de DEMO. Ondanks dat we pas de eerste
stappen voor een eigen website gemaakt hebben is deze doelstelling onvoldoende nagekomen
vorig jaar.
De energie die ik had in het vervullen van mijn voorgaande functies binnen de JD kwam vanzelf.
Voor de DEMO merkte ik dat dit een stuk minder soepeler ging. Ik had dit enigszins verwacht
toen ik begon aan het project alleen heb ik de combinatie met een gewone baan onderschat.
Ik ben blij met de twee edities die uitgebracht zijn en de manier van werken die we onderling
ontwikkeld hebben. Een centrale redactie-mail en alles bijhouden in schrijfplannen is een
overzichtelijke manier van werken. Ik denk dat mijn opvolger hier nog veel aan gaat hebben.
Verder ben ik ook ontzettend tevreden met de twee edities die we uitgebracht hebben. Het
project moet alleen nu de energie krijgen die het verdient.
Bedankt voor jullie vertrouwen.
Wouter van Erkel
Hoofdredacteur DEMO
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Organimo’s
ORG01

Schrappen is sexy

Onderwerp:

Hoeveelheid landelijke JD-evenementen per jaar

Indieners:

[JD Limburg] Jacob Pilon, August Coenders

Woordvoerder

Thomas Wielders

Resolutie 01 Milieu, Energie, Voedsel en
Agricultuur (MEVA)
Indieners: [Werkgroep Duurzaamheid] Gerwin Beukhof, Jara van den Bogaerde, Ruben van
den Bulck, Bob Vermeent, Rens Philipsen, Cees Haringa, Brian Barbieri, Teun Fiers, Tim den
Hartog en Bas Buise.
Woordvoerder: Bas Buise
Betreft: Politiek Programma: Hoofdstuk 9 Milieu, energie, voedsel en agricultuur
Schrap: Hoofdstuk 9 Milieu, energie, voedsel en agricultuur
Vervang door:

Constaterende
dat

■
■
■

JD dit jaar meer evenementen heeft georganiseerd
De JD dit jaar een groot begrotingstekort heeft
Evenementen niet gratis zijn

Overwegende
dat

■

Deelnamekosten verhogen de vereniging minder toegankelijk maakt
voor minder rijke leden
Leden bij meer landelijke evenementen, aan een kleiner gedeelte
ervan deel gaan nemen

■
Spreekt uit dat

■
■
■

Het Landelijk Bestuur om het begrotingstekort terug te dringen zorg
draagt voor de toegankelijkheid ervan voor alle leden.
Deelnamekosten in beginsel niet verhoogd moeten worden
Het Landelijk Bestuur evenementen moet schrappen om het
begrotingstekort terug te dringen

ORG02

Stap uit IFLRY

Onderwerp:

IFLRY

Indieners:

[JD Limburg] Jacob Pilon, August Coenders

Woordvoerder Thomas Wielders
Constaterende
dat

■
■

Overwegende
dat

■
■
■

De Jonge Democraten elk jaar ongeveer 2500 euro contributie betaalt
aan IFLRY;
Vrijwel het gehele bedrag opgaat aan interne evenementen in dure
hotels in exotische landen;
Er voor 2500 euro heel veel mooiere dingen gedaan kunnen worden;
IFLRY vooral bestaat ter meerdere eer en glorie van zichzelf;
IFLRY in tegenstelling tot LYMEC geen platform heeft waar het invloed
kan uitoefenen op de politiek;

Spreekt uit dat De JD haar lidmaatschap van IFLRY moet opzeggen.
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1. 9. Milieu, Energie, Voedsel & Agricultuur
2. In een duurzame wereld zijn er gelijke kansen op een goed leven voor elke generatie zonder
dat dit ten koste gaat van flora en fauna. 3. De Jonge Democraten proberen op dit gebied een
bijdrage te leveren aan een eerlijke maatschappij, die binnen de grenzen blijft die de planeet ons
stelt. 4. We hebben daarnaast een morele verplichting om op te komen voor de kwaliteit van
het milieu, bescherming van natuur en het behoud van biodiversiteit wereldwijd. 5. De mens
beschikt over de middelen om de wereld te veranderen en over de intelligentie om de juiste
keuzes te maken. 6. Vanuit een ethisch perspectief plaatst de Jonge Democraten de mens
tussen de andere levensvormen en bundelt de kracht van de gemene deler. 7. Deze gemene
deler is het streven naar een leefbaar, toekomstbestendig bestaan voor mens, dier en milieu.
8. Wat zijn de uitdagingen?
9. Binnen de wetenschap en de Jonge Democraten geldt een brede consensus dat de mens de
hoofdveroorzaker is van veel milieuproblematiek. 10. Mondiale klimaatverandering als gevolg
van een versterkt broeikaseffect is hiervan een sprekend voorbeeld. 11. Groeiende consumptie
door een toenemende wereldbevolking en verhoogde individuele consumptie in een
weggooimaatschappij staan aan de basis van alle milieuproblemen. 12. Individueel
verantwoordelijkheid pakken en collectief actie ondernemen zullen deze problemen moeten
oplossen. 13. Ruimtes zullen opnieuw moeten worden ingericht, productieprocessen
herontwikkeld en natuur-mens relaties opnieuw vormgegeven, zodat toekomstige generaties in
hun behoeften kunnen voorzien, milieuvervuiling beperkt wordt en de leefomgeving
aantrekkelijk blijft om in te leven.
14. 9.1. Naar een duurzame toekomst
15. Het huidige economische systeem is lineair: grondstoffen worden gewonnen, verwerkt tot
producten, verkocht aan de consument en eindigen tenslotte als afval. 16. Deze lineaire
productie-consumptie keten zorgt voor langdurige milieuschade door voortdurende
grondstofwinning uit en afvaldumping in, het milieu.
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17. Hoewel een relatief kleine groep profiteert van de vervuiling, draait de maatschappij op
voor de kosten. 18. De Jonge Democraten vinden dat verworven vrijheden niet ten koste
mogen gaan van de vrijheden van toekomstige generaties of flora en fauna.19. Daarom moet de
lineaire economie overgaan naar een circulaire economie, waarin de vervuiler betaalt.
20. 9.1.1. Circulaire economie
21. In een circulaire economie functioneert afgedankt materiaal als grondstof voor een nieuw
product. 22. Wat nu nog bestempeld wordt als afval, wordt in de toekomst dus een waardevolle
grondstof. 23. Zo zullen er bijvoorbeeld bedrijven ontstaan die het afval van huishoudens
opkopen en doorverkopen aan producenten. 24. Zowel afvaldumping als winning uit natuurlijke
hulpbronnen wordt hierdoor geminimaliseerd, waardoor milieuschade wordt beperkt. 25. Waar
de consument bijvoorbeeld voorheen een product kocht, gebruikte en als vuil af deed, moet het
in de toekomst rendabeler worden om te lenen, leasen, delen of hergebruiken.
26. 9.1.2. De vervuiler betaalt
27. Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ worden de kosten van vervuiling betaald door
degene die verantwoordelijk is voor die vervuiling. 28. De Jonge Democraten zien dit principe
als de liberale methode voor het behalen van een circulaire economie en om milieuschade te
verminderen. 29. Dit principe geniet de voorkeur boven belastingvoordelen of subsidies. 30. De
vervuiling die vrij komt bij het maken van een product, wordt nu over het algemeen
afgewenteld op de maatschappij. 31. Deze zogenoemde schaduwkosten moeten worden
betrokken in de prijs van het product, zodat mensen die het product kopen ook betalen voor de
veroorzaakte vervuiling. 32. De vrijheid om te concurreren blijft, maar wel op een eerlijke
markt waarin alle kosten worden meegerekend.33. Ook consumenten hebben een rol te spelen,
waarbij informatieverstrekking cruciaal is voor het maken van een verantwoorde keuze. 34.
Daarom moet op ieder product een indicatie staan hoeveel procent van de koopprijs de
verwerkte schaduwprijs beslaat. 35. De Jonge Democraten vinden het belangrijk dat
individuele vrijheden moeten worden behouden, terwijl elk individu de verantwoordelijkheid
draagt om zijn persoonlijke voetafdruk te verminderen. 36. Door schaduwkosten te verwerken
in de koopprijs, blijft de keuze voor een circulair product behouden aan de consument, is
duurzaam consumeren financieel voordelig en wordt eventuele gekozen vervuiling uit eigen
zak betaald. 37. Deze schaduwkostenverwerking kan worden bewerkstelligd door
aanpassingen in het belastingstelsel. 38. In plaats van specifieke methoden op te leggen aan
bedrijven, kunnen bedrijven zelf de meest efficiënte oplossing vinden. 39. Hierbij moet wel oog
worden gehouden voor lage inkomens en zal het sociaal vangnet moeten worden aangepast om
kosten en baten rechtvaardig te verdelen. 40. Het opgehaalde geld moet in een apart potje
komen en ook daadwerkelijk worden ingezet om de ontstane milieuschade te compenseren en
stimuleringsmaatregelen voor innovatie te financieren. 41. Sommige gevolgen van
milieuschade zijn lastig te compenseren, zoals een verslechterde volksgezondheid. 42. Daarom
moet een strikt emissieplafond voor vervuiling blijven bestaan. 43. ‘De vervuiler betaalt’ dient
uitgevoerd te worden op Europees niveau en mogelijkerwijs wereldwijd.

44. Een concrete invulling van het vervuiler betaalt principe is: een prijs op een vervuilende
stof, die gebaseerd is op de schade ervan. 45. Deze schade wordt vastgesteld door middel van
een gestandaardiseerde ketenanalyse , een levenscyclusanalyse, die wordt vastgesteld door
een onafhankelijke organisatie. 46. Met een levenscyclusanalyse wordt de milieuschade van de
meest relevante emissies over de gehele productieketen berekend. 47. De milieuschade wordt
vervolgens gekoppeld aan schaduwprijs. 48. De gegevens die dit oplevert worden centraal
beheerd en inzichtelijk gemaakt in een database door een op te richten Europese instantie.
49. In dit hoofdstuk worden specifiek de uitdagingen geadresseerd en oplossingen geboden op
het gebied van: 9.2. Ketenbeheer, 9.3. Energie, 9.4. Voedsel & Agricultuur en 9.5. Milieu &
Leefomgeving.
50. 9.2. Ketenbeheer
51. Voor een circulaire economie zullen de methoden van productie en consumptie, maar ook
traditionele verdienmodellen moeten veranderen. 52. Waar de consument voorheen een
product kocht, gebruikte en weggooide als afval, zal het in de toekomst rendabeler worden om
te lenen, leasen, delen, of hergebruiken.
53. 9.2.1. Circulair produceren
54. Behoud van economische waarde van een materiaal is een belangrijk onderdeel van de
circulaire economie. 55. Een materiaal moet dus zo lang mogelijk hergebruikt kunnen worden
voor een zo hoogwaardig mogelijke toepassing. 56. Wanneer producten snel hun waarde
verliezen, riskeren ze gedumpt te worden, waardoor er weer nieuwe grondstoffen nodig zijn
voor het productieproces. 57. Wanneer de vervuiler moet betalen voor eigen milieulasten, zal
het voor producenten financieel aantrekkelijker worden om bestaande producten te repareren,
te renoveren en te her-produceren. 58. Ook wordt het voor bedrijven in de recyclingbranche
voordeliger om producten of delen van een product te hergebruiken in een andere toepassing
of om grondstoffen terug te winnen. 59. Daarnaast zal er bij het ontwerpen van een product er
al moeten worden nagedacht over de einde levensfase van het product. 60. Zodat het makkelijk
te recyclen is of maar gedeeltelijk vervangen hoeft te worden.
61. 9.2.2. Diensteneconomie
62. Omdat door circulaire marktmodellen de afschrijving van producten sterk daalt en het
weggooien van grondstoffen duur wordt, is het strategisch voor bedrijven om materiaal in eigen
bezit te houden. 63. Commerciële activiteiten zullen daarom naar verwachting verschuiven van
het verkopen van een product naar de verhuur van een product en van de consumptie van
goederen, naar de consumptie van diensten. 64. Hoe de circulaire economie uiteindelijk wordt
vormgegeven, dient volgens de Jonge Democraten door de producent en de wensen van de
consument te worden bepaald. 65. Met de juiste kaders en de juiste prijsprikkels kan de vrije
markt een hogere mate van efficiëntie bereiken dan een planmatige overheid.
66. 9.2.3. Afval bestaat niet
67. De Jonge Democraten bepleiten dat de afvalstromen in Nederland minimaal worden: het
afval van vandaag is de grondstof van morgen. 68. Voorlopig produceert Nederland echter een
grote berg aan afval. Het overgrote deel hiervan wordt verbrand in een afvalenergiecentrale,
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waarbij er elektriciteit wordt opgewekt door de verbranding van afval. 69. De Jonge
Democraten vinden de storting en verbranding van afval een onnodig verlies van de
economische waarde van het materiaal. 70. Nederland moet daarom inzetten op een beter
behoud van waarde door indien mogelijk huidige afvalstoffen in te zetten als grondstof. 71.
Huidige, belemmerende, wetgeving voor hergebruik dient heroverwogen en eventueel
geschrapt te worden. 72. Zo is het nu vaak bij wet verboden om afvalstoffen in te zetten als
grondstof.73. Om afval goed in te kunnen zetten als grondstof is afvalscheiding van groot
belang. 74. Zowel de consument als de producent dragen een verantwoordelijkheid om afval
zoveel mogelijk gescheiden te kunnen aanbieden aan verwerkers.
75. 9.2.4. Transparantie in de keten
76. Zowel de Nederlandse consumptie, als de Nederlandse productie is sterk vervlochten met
de wereldeconomie. 77. Halffabrikaten worden de hele wereld over gescheept voordat ze in
een product eindigen. 78. Alleen wanneer de gehele keten bekend is, kan de milieulast
inzichtelijk worden. 79. De Jonge Democraten zijn van mening dat producenten transparantie
moeten kunnen bieden over de productieketens en de productieomstandigheden. 80. Dit kan
met behulp van een levenscyclusanalyse 81. De berekende schaduwkosten van het
productiesysteem moeten worden gebruikt om consumenten bij hun keuze te informeren.
82. 9.2.5. Grensoverschrijdende ketens
83. Een belasting op milieulast stopt voor de Jonge Democraten niet bij de landsgrens. 84. Ook
producenten die in het buitenland die Europa exporteren, dienen gelijke transparantie te
bieden over de productieomstandigheden en zullen op gelijke voet worden belast. 85. Op deze
manier wordt er voorkomen dat vervuilende productie zich naar het buitenland verplaatst en
kunnen schone producten op eerlijke wijze concurreren. 86. De Jonge Democraten bepleiten
een Europees systeem van ketentransparantie en belasting op basis van schaduwkosten voor
geïmporteerde producten indien in land van herkomst deze kosten niet zijn meegenomen.
87. 9.3. Energie
88. Wereldwijd neemt de vraag naar elektriciteit toe door de groeiende welvaart en bevolking.
89. Momenteel komt het overgrote deel van de opgewekte elektrische energie uit fossiele
bronnen. 90. Deze situatie is niet houdbaar vanwege de eindigheid van de bronnen en bovenal
de vervuiling die wordt veroorzaakt bij de verbranding van brandstoffen. 91. Het wordt niet
verwacht dat Nederland al zijn benodigde elektrische energie duurzaam en zelfstandig zal
kunnen opwekken en opslaan. 92. Daarom zetten Jonge Democraten in op een duurzame,
Europese energiemarkt. 93. De afhankelijkheid van de Europese economie van fossiele
brandstoffen dient daarnaast te worden teruggeschroefd en kansen voor Nederland op het
gebied van duurzame energietechnologie, zoals chemische energieopslag, moeten worden
gegrepen.94. De Jonge Democraten gaan er, meer specifiek, van uit dat elektrische energie zal
worden gewonnen uit meerdere duurzame bronnen, zoals de wind en zonlicht. 95. Een
bijkomend voordeel van het doorvoeren van het ‘vervuiler betaalt’-principe in de energiesector
is dat de mix van deze bronnen grotendeels aan de vrije markt kan worden overgelaten.
96. 9.3.1. Minder verbruiken en opwekking van hernieuwbare energie

97. Er zijn twee manieren om naar een duurzame energiesector te gaan, door te besparen op
het energieverbruik en door duurzame elektrische energie op te wekken. 98. De verwachting is
dat met besparing het eerste grote rendement geboekt kan worden.99. De Nederlandse
overheid moet ervoor zorgen dat per 2030 alle elektrische energie wordt opgewekt zonder
netto uitstoot van broeikasgassen. 100. De Nederlandse overheid dient daarnaast het opslaan
van elektriciteit aantrekkelijker te maken en samenwerking te zoeken met andere landen die
meer mogelijkheden hebben voor de opwekking en opslag van duurzame energie.101. In de
ogen van de Jonge Democraten zijn biomassa-gestookte elektriciteitscentrales geen bron van
duurzame energie.
102. Hoewel het verbranden van biomassa uiteindelijk een zo goed als gesloten
materialencyclus kan geven, komt bij de centrale op lokaal niveau de luchtkwaliteit in het
geding door de uitstoot van fijnstof. 103. Daarnaast staat de productie van biomassa op
gespannen voet met voedsel- en watervraagstukken en is de milieuwinst vaak minimaal. 104.
De Jonge Democraten voorzien dat de energieprijs mogelijk meer zal gaan fluctueren wanneer
alle energie duurzaam wordt opgewekt, door de variaties in het weer en in seizoenen. 105.
Energieleveranciers moeten daarom over korte tijdsperiodes een variërende energieprijs
kunnen aanbieden.106. De Jonge Democraten zijn van mening dat het huidige Europese
Energielabel in letters voor het energieverbruik van producten, vervangen moet worden door
een energieprestatieindex van cijfers. 107. Elk product krijgt dan een energieprestatie cijfer.
Hoe hoger het cijfer, hoe minder energie het product gebruikt. 108. Op die manier verandert de
waarde van een label niet meer en is het in één oogopslag zichtbaar welk apparaat
energiezuiniger is.
109. 9.3.2. Afbouw fossiele energie
110. Omwille van de kwaliteit van de directe leefomgeving en de hoeveelheid uitstoot
broeikasgassen per opgewekte elektrische energie-eenheid dient overheidsbeleid erop gericht
te zijn niet-duurzame centrales te sluiten in de volgorde: eerst kolen-, dan olie-, dan
gascentrales en tenslotte de kerncentrales.111. De aanleg van nieuwe fossiele- en
kerncentrales past volgens de Jonge Democraten niet in het streven naar een volledig
duurzame opwekking in 2030. 112. Hoewel bij de energieopwekking door kerncentrales vrijwel
geen directe broeikasgassen worden uitgestoten, zien de Jonge Democraten dit niet als middel
om de energietransitie mee te voltooien, omdat met kernafval nog altijd toekomstige
generaties worden belast. 113. Een praktisch probleem is daarnaast dat de aanleg van een
kerncentrale een lange bouwtijd heeft en nieuwe soorten kernreactoren zelfs nog in de
onderzoeksfase staan.
114. 9.3.3. Investeren in de toekomst
115. Om duurzaam opgewekte elektriciteit zo snel en efficiënt mogelijk in te zetten, moeten
bronnen, consumenten en opslag zo goed mogelijk met elkaar verbonden zijn, ook als die zich in
verschillende landen bevinden. 116. Daarnaast wordt de elektriciteitslevering betrouwbaarder
wanneer deze een groter gebied beslaat. 117. De EU moet daarom inzetten op het vergroten
van de grensoverschrijdende netwerkcapaciteit op het internationale elektriciteitsnetwerk.
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118. De chemische opslag van energie, door productie van brandstoffen met behulp van
elektriciteit, is voor zowel opslagdoeleinden als transportbrandstof een belangrijke schakel in
een duurzame economie. 119. De Nederlandse ligging, grote transportsector en uitgebreide
chemische industrie bieden grote kansen voor het land om koploper te worden in het opslaan
van chemische energie.
120. 9.4. Voedsel en Agricultuur
121. De agrarische sector staat wereldwijd onder druk. 122. De groeiende wereldbevolking
zorgt ervoor dat er steeds meer voedsel geproduceerd moet worden om iedereen te voeden.
123. Met de stijgende welvaart veranderen ook de eetpatronen. 124. Dit zorgt voor een
grotere vraag naar (hoogwaardige) producten. 125. De agrarische sector is nu een van de meest
vervuilende ter wereld en is een belangrijke veroorzaker van klimaatverandering, ontbossing,
bodemerosie, water-, bodem- en luchtverontreiniging en grondstofuitputting. 126. Nederland
geldt als innovatieve kracht en koploper in vrijwel de gehele agrarische sector. 127. De Jonge
Democraten zien graag dat Nederland zijn hoogwaardige kennis exporteert om agricultuur
elders te verbeteren, maar tegelijkertijd niet stopt met innoveren om ook hier de milieulasten
van onze voedselproductie te verlagen.128. De Jonge Democraten hebben als uitgangspunt dat
gezond en kwalitatief hoogwaardig voedsel voor iedereen toegankelijk moet zijn en duurzaam
wordt geproduceerd volgens de principes van een circulaire economie. 129. Ter informatie van
consumenten dient op verpakkingen zichtbaar te zijn hoe duurzaam het product is en wat de
voedingswaarde is. 130. Landbouwinnovaties dienen op duurzaamheid en voedingswaarde te
focussen. 131. Ook grootschalige voedselverspilling moet worden beperkt. 132. In de wet- en
regelgeving moet een goede balans worden gevonden tussen voedselveiligheid en verspilling
ervan.133. De Jonge Democraten vinden het onbelangrijk hoe groot een stal of
landbouwbedrijf is, zolang wettelijk gestelde normen omtrent milieu en dierenwelzijn niet
overschreden worden. 134. Schaalvergroting leidt tot meer efficiëntie door schaalvoordelen.
135. Deze schaalvergroting geeft de mogelijkheid tot het uitvoeren van innovaties die
dierenwelzijn, volksgezondheid, duurzaamheid en milieu ten goede komen.
136. 9.4.1. Veeteelt
137. De Jonge Democraten zien de zeer lage prijs voor vleesproducten als een van de
belangrijkste krachten in de milieuproblemen rondom de Nederlandse bio-industrie. 138. De
Jonge Democraten pleiten daarom met ‘de vervuiler betaalt’ voor een eerlijke prijs voor
vleesproducten, door de milieuschade te betrekken in de prijs. 139. Ook zien de Jonge
Democraten dat in de bio-industrie de afweging tussen economische efficiëntie en het
voorkomen van dierenleed wordt gemaakt. 140. Het gebruik van dierlijke producten moet
geminimaliseerd worden omdat diervriendelijk vlees niet bestaat en dierlijke producten een
grote milieu-impact hebben.141. De Jonge Democraten zijn van mening dat het gebruik van
antibiotica in de veehouderij moet worden teruggedrongen omwille van de volksgezondheid.
142. Het toedienen van antibiotica aan gezonde dieren moet niet worden toegestaan binnen de
EU. 143. Voor geïmporteerd vlees zouden dezelfde standaarden moeten gelden.

144. Het gebruik van antibiotica ter genezing van ziekte moet mogelijk blijven. 145. Een
onderdeel van veeteelt is aquatische veeteelt. 146. Door overbevissing ontstaat er veel
milieuschade en dreigen vissoorten uit te sterven. 147. Kweekvis is een goed alternatief, zolang
daarbij rekening gehouden wordt met de negatieve effecten zoals fosfaatvervuiling, dierenleed,
overmatig antibioticagebruik en de kwaliteit van de vis. 148. Door kweekvisserij goed in te
richten, is het mogelijk om circulair te produceren en heeft daarom volgens de Jonge
Democraten de voorkeur heeft ten opzichte van traditionele visserij.
149. 9.4.2. Tuin en akkerbouw
150. De Jonge Democraten zien de glastuinbouw als belangrijke spil in het verduurzamen van
de agrarische sector. 151. De glastuinbouw heeft een grote potentie om een circulair
procesvoering te verwezenlijken. 152. Het is een gesloten proces met gereguleerde in- en
uitgaande stromen. 153. Hierbij is het van belang gebruik te maken van duurzame energie en
het beperken van afval.154. Pesticidengebruik in de tuin- en akkerbouw resulteert nu in een
hogere opbrengst, doordat de ongewenste planten en dieren bestreden worden. 155. Toch zijn
de Jonge Democraten van mening dat er voorzichtig om moet worden gegaan met pesticiden.
156. Het gebruik ervan, kan schade voor mens en dier veroorzaken, doordat de pesticiden in
het water of de lucht komen of in het eten zit. 157. Daarnaast heeft het gebruik vaak een grote
negatieve impact op de biodiversiteit. 158. Alternatieven voor conventionele pesticiden
moeten worden gestimuleerd. 159. Daarnaast zien de Jonge Democraten een verbod op
vervuilende pesticiden als mogelijke oplossing.
160. 9.4.3. Nutriëntenbeheer
161. Nederland kampt al jaren, mede door de toenemende intensivering, met een
mestoverschot. 162. Mest zorgt voor milieuvervuiling en is tevens een belangrijke grondstof.
163. Volgens de principes van ‘de vervuiler betaalt’ en de circulaire economie dient mest te
worden verkocht of marktconform te worden verwerkt. 164. De Nederlandse
landbouwbodems bevatten te hoge concentraties nutriënten. 165. Dit leidt tot ernstige
milieuvervuiling. 166. De Jonge Democraten constateren dat nutriënten, zoals fosfaat- en
nitraatbeheer, binnen een kringloop houden een beter beheer is. 167. Water als grondstof zien
de Jonge Democraten binnen de Nederlandse landbouw- en veeteeltsector als
niet-problematisch voor de Nederlandse waterbeschikbaarheid. 168. De Nederlandse
landbouwsector is namelijk wereldwijd één van de meest efficiënte met betrekking tot
watergebruik. 169. De Jonge Democraten vinden wel dat de milieueisen die in Nederland
verlangd worden, ook van toepassing moeten zijn op geïmporteerd voedsel. 170. Er moet
daarom actief gecontroleerd worden op verantwoord watermanagement in gebieden waar
(vee)voedsel uit geïmporteerd wordt.
171. 9.4.4. Innovatie en alternatieven in de landbouw
172. De Jonge Democraten zijn van mening dat innovatie in de landbouw een grote rol dient te
spelen om de meest efficiënte en duurzame mogelijkheden te ontwikkelen. 173. De Jonge
Democraten pleiten voor het stimuleren van landbouwinnovatie. 174. Aangezien
voedselproductie een internationaal vraagstuk is, dienen koplopende landen kennis te delen
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met de rest van de wereld.175. De Jonge Democraten erkennen dat het gebruik van genetische
modificatie in de agrarische sector een bijdrage kan leveren aan gunstige effecten voor de
volksgezondheid, ecologie, grondstofgebruik en opbrengsten. 176. Voorwaarde bij het gebruik
van genetische modificatie is dat de mogelijke negatieve effecten voor gebruik voldoende zijn
onderzocht. 177. De Jonge Democraten streven internationaal naar de juiste balans tussen het
beschermen van intellectueel eigendom en het voorkomen van monopoliepositie voor
bedrijven. 178. Op deze manier is er voldoende ruimte voor innovatie, waarbij kansen eerlijk
blijven.179. Ook stadslandbouw kan een positieve bijdrage leveren aan de toekomstige
landbouw; onder andere omdat Nederland in de toekomst verder zal gaan verstedelijken. 180.
De Jonge Democraten zien stadslandbouw als een kans om kringlopen verder te sluiten,
voedselzekerheid te vergroten en transportafstanden te verkleinen. 181. Ook alternatieven
voor huidige landbouwtoepassingen kunnen volgens de Jonge Democraten kansrijke ideeën
zijn om verder te ontplooien. 182. Insectenconsumptie biedt een alternatieve eiwitbron
waaruit vleesvermindering voortvloeit.183. Hoewel biologische landbouw lokaal
milieuvriendelijker is dan traditionele landbouw, is het minder efficiënt waardoor meer
landbouwgrond nodig is en er minder ruimte overblijft voor natuur. 184. Daarnaast is het label
“biologisch” arbitrair en is er geen standaard die bepaalt of iets biologisch is. 185. Dit dient op
Europees niveau gestandaardiseerd te worden.
186. 9.5. Milieu en Leefomgeving
187. Het milieu wordt wereldwijd onder grote druk gezet door ons bestaan en onze leefstijl.
188. Als mensen vervuilen we de lucht, wateren en bodems, ontwrichten we ecosystemen en
zijn we verantwoordelijk voor het massaal uitsterven van levensvormen. 189. De invloed die wij
als mens hebben op de aarde is dusdanig dat we spreken over het geologische tijdperk van de
mens. 190. Die invloed is belangrijk, omdat het gaat over de lucht die we inademen, het water
dat we drinken en het voedsel dat we eten. 191. Binnen ecosystemen zijn organismen zoals
planten en dieren sterk met elkaar verbonden in een vaak kwetsbare balans. 192. Negatieve
effecten van menselijke handelen kunnen ecosystemen verstoren en uit balans brengen,
waardoor gehele ecosystemen kunnen verdwijnen.193. Daartegenover kunnen we recreëren
en behouden in de natuur. 194. Om het ecosysteem, waar we als mens in leven en afhankelijk
van zijn, niet verder te vervuilen en beschadigen zien de Jonge Democraten het ‘stand-still
beginsel’ als oplossing. 195. Dit houdt in dat in principe het milieu en de Nederlandse
natuurgebieden niet aangetast worden. 196. Als door uitbreiding van bebouwde omgeving een
natuurgebied beschadigd wordt, dient dit hersteld te worden, dan wel elders geplaatst te
worden. 197. De natuurlijke functie die beschadigd is dient hierbij ook hersteld te worden. '
198. Het verplaatsen van natuur is zeer kostbaar en niet altijd uitvoerbaar. 199. Het
voorkomen dat natuur beschadigd raakt is daarom altijd het geprefereerde uitgangspunt.
200. 9.5.1. Klimaatadaptatie
201. Het klimaat zal de komende jaren veranderen. 202. Droogte en regenbuien met hoge
intensiteit zullen vaker voorkomen, terwijl ook de zeespiegel stijgt. 203. De omgeving zal hierop
ingericht moeten worden. 204. Meer groen in steden kan als oplossing worden gezien voor

oplopende temperaturen in binnensteden en helpen bij de waterhuishouding. 205. Ook zal
ruimte moeten worden gemaakt voor wateropslag voor gebruik tijdens droge perioden en voor
het voorkomen van overstromingen tijdens hoge intensiteit regenval, bijvoorbeeld door
rivieren meer ruimte te geven en opslagcapaciteit in steden te verhogen. 206. De
kustbescherming dient op orde te blijven, waarbij rekening moet worden gehouden met de
natuur.
207. 9.5.2. Bodemkwaliteit
208. Bodemverontreiniging in Nederland vormt een gevaar voor de drinkwatervoorziening en
de volksgezondheid. 209. Niet alleen verontreinigingen uit het verleden spelen hierbij een rol,
maar ook hedendaagse verontreinigingen, zoals gedumpt drugsafval, vormen een groot
probleem. 210. De Jonge Democraten zijn voor blijvende oplossingen, waarbij geldt dat
voorkomen beter is dan genezen. 211. Zo zou vervuilde grond bij hergebruik volledig gesaneerd
moeten worden en wordt niet volstaan met (alleen) het aanleggen van een nieuwe toplaag. 212.
Bodemdaling ontstaat mede door het leegpompen van polders voor hogere voedselproductie.
213. Doordat de grond droog komt te staan, gaat het plantaardig materiaal rotten, waarbij veel
broeikasgassen vrijkomen. 214. Daarnaast klinkt de grond in, waardoor de bodem dichter bij
het grondwater komt en het waterpeil weer verlaagd wordt. 215. De Jonge Democraten vinden
dat, in plaats van water te blijven wegpompen, er ingezet moet worden op de ontwikkeling en
inzet van nieuwe gewassen die wel tegen een hoge waterstand kunnen of een andere vorm van
alternatief landgebruik toepassen.
216. 9.5.3. Luchtkwaliteit
217. De lozing van stoffen uit de bouw, transport en industrie versterken niet alleen het
mondiale broeikaseffect, maar kunnen de luchtkwaliteit in de omgeving ervan ook verstoren.
218. Smog- en fijnstofproductie kunnen leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s onder de
bevolking.219. De Jonge Democraten vinden dat het streven van de Nederlandse overheid
moet zijn om overal in Nederland ver onder de maximumconcentratie vervuilde lucht te blijven.
220. Om dit te waarborgen, vinden de Jonge Democraten dat de luchtkwaliteit in Nederland
constant gemonitord moet worden, met name in gebieden met een hoog risico op
verontreinigde lucht. 221. Door intensieve veehouderij zijn de risico’s op dier-op-mensen
ziekten sterk toegenomen. 222. Dier-op-mensen ziekten schade niet alleen de volksgezondheid
en het dierenwelzijn, maar hebben ook sterke negatieve economische gevolgen. 223. De Jonge
Democraten streven naar meer preventieve maatregelen om dier-op-mensen ziekten te
voorkomen.
224. 9.5.4. Waterkwaliteit
225. Veel geneesmiddelen en hun afvalproducten komen in ons riool terecht, waarna ze in het
milieu belanden. 226. Het is bekend dat de gevolgen van gedumpte hormonen in het milieu
negatief zijn. 227. Over de dumping van andere medicijnen is er nog veel onbekend. 228. De
Jonge Democraten vinden dat er meer onderzoek zou moeten komen naar de effecten en het
oppervlaktewater beter gemonitord zou moeten worden op geneesmiddelen. 229. Ook moet er
ingezet worden op het voorkomen van lozing in het milieu.
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230. Microplastics zijn kleine kunststofdeeltjes, die grofweg via twee manieren het milieu
binnenkomen: direct doordat het in verschillende producten zit en indirect via slijtage van
plastics. 231. Hoewel het duidelijk is dat ze schade aanrichten aan het milieu, is de precieze
schade van microplastics op dit moment nog niet bekend. 232. De Jonge Democraten erkennen
daarom dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de schade veroorzaakt door
microplastics. 233. De Jonge Democraten vinden dat het direct gebruik van microplastics in
producten verboden zou moeten worden.234. Eutrofiëring is een wereldwijd probleem voor
meren, rivieren en kustzones in drukbevolkte gebieden. 235. Bij eutrofiëring komt een
overschot aan voedingsstoffen in het water, onder meer door de overbemesting in
landbouwgebieden. 236. Dit kan leiden tot een ongewenste groei van algen die zowel een
zuurstoftekort als gifstoffen in het water veroorzaken. 237. Dit is slecht voor de
oppervlaktewaterkwaliteit in Nederland. 238. De Jonge Democraten streven naar het
voorkomen van eutrofiëring door het optimaal benutten van voedingsstoffen door afvang en
hergebruik.
239. 9.5.5. Jacht en visserij
240. Jacht voor populatiebeheer en in beperkte mate voor gewasbescherming en onder strenge
voorwaarden voor plezierjacht staan de Jonge Democraten toe. 241. Een jager moet
gecertificeerd zijn. 242. Daarvoor moet een jager kennis hebben van wild en doeltreffend
kunnen schieten, om onnodig dierenleed te voorkomen. 243. Geschoten wild moet zoveel
mogelijk gebruikt worden voor voedselconsumptie, maar het mag niet onmisbaar worden voor
de voedselproductie, om zo overbejaging te voorkomen. 244. Voor de sportvisserij is een
visvergunning verplicht, waarmee aangetoond kan worden dat de houder op bepaalde tijden in
bepaalde wateren mag vissen, om overbevissing te voorkomen.

Amendementen Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur

Toelichting:
Het huidige hoofdstuk Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur is verouderd en vormt geen
eenheid. De onderwerpen staan losjes gesommeerd en variëren sterk van globaal tot
detaillistisch.
De nieuwe resolutie is een brede en algemene visie op de onderwerpen van het hoofdstuk,
waarbij de uitgangspunten echt een stip op de horizon zijn, zodat de Jonge Democraten een
duidelijke richting krijgen die langer mee kan gaan.
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AMRESDUU01

Moraalridders

Onderwerp:

Resolutie MEVA

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Jan Jongsma,
Xander Prijs, Ruben Kuijper, Ingmar Garrah, Fien van Solinge, Floris
van Loo

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 4-7

Schrap:

We hebben daarnaast een morele verplichting om op te komen voor
de kwaliteit van het milieu, bescherming van natuur en het behoud
van biodiversiteit wereldwijd. De mens beschikt over de middelen om
de wereld te veranderen en over de intelligentie om de juiste keuzes
te maken. Vanuit een ethisch perspectief plaatst de Jonge
Democraten de mens tussen de andere levensvormen en bundelt de
kracht van de gemene deler. Deze gemene deler is het streven naar
een leefbaar, toekomstbestendig bestaan voor mens, dier en milieu.

Toelichting:

De eerste twee zinnen van de resolutie zijn voldoende duidelijk. We
willen dat elke generatie van de rijkdom van de aarde kan profiteren
en moeten binnen de grenzen van de planeet blijven. De regels die ik
wil schrappen zijn wollig en voegen weinig toe.

AMRESDUU02

Hoezo ben ik ineens verantwoordelijk?

Onderwerp:

De verantwoordelijkheid van een individu om milieuproblematiek
tegen te gaan

Indieners:

[Werkgroep Duurzaamheid] Bob Vermeent, Gerwin Beukhof, Rens
Philipsen, Ruben van den Bulck, Bas Buise

Woordvoerder:

Bas Buise

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 12

Schrap:

Individueel verantwoordelijkheid pakken en collectief
ondernemen zullen deze problemen moeten oplossen.

Vervang door:

Collectief actie ondernemen met individuele verantwoordelijkheid
voor aangerichte schade zullen deze problemen moeten oplossen.

actie
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Toelichting:

Met de huidige tekst ligt de nadruk er op dat elk individu
verantwoordelijkheid moet pakken voor zijn/haar aangerichte schade
en vervuiling in het milieu.
Het is beter om de nadruk erop te leggen dat iedereen wel voor
herstel van aangerichte schade moet betalen, maar je je er niet per se
verantwoordelijk voor hoeft te voelen.

AMRESDUU03

Dubbelop is niet dubbel zo goed

Onderwerp:

Resolutie MEVA

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Jan Jongsma,
Xander Prijs, Ruben Kuijper, Ingmar Garrah, Fien van Solinge, Floris
van Loo

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 20-25

Schrap:

9.1.1. Circulaire economie
In een circulaire economie functioneert afgedankt materiaal als
grondstof voor een nieuw product. Wat nu nog bestempeld wordt als
afval, wordt in de toekomst dus een waardevolle grondstof. Zo zullen
er bijvoorbeeld bedrijven ontstaan die het afval van huishoudens
opkopen en doorverkopen aan producenten. Zowel afvaldumping als
winning uit natuurlijke hulpbronnen wordt hierdoor geminimaliseerd,
waardoor milieuschade wordt beperkt. Waar de consument
bijvoorbeeld voorheen een product kocht, gebruikte en als vuil af
deed, moet het in de toekomst rendabeler worden om te lenen, leasen,
delen of hergebruiken.

Toelichting:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 38

Schrap:

In plaats van specifieke methoden op te leggen aan bedrijven, kunnen
bedrijven zelf de meest efficiënte oplossing vinden.

Vervang door:

In plaats van specifieke methoden om te verduurzamen op te leggen
aan bedrijven, kunnen bedrijven zelf de meest efficiënte oplossing
vinden.

Toelichting:

Dit amendement maakt de tekst duidelijker, nu is het vaag waar
methoden op slaat.

AMRESDUU05

Mark en Lilian vinden niet hetzelfde rechtvaardig

Onderwerp:

Resolutie MEVA

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Jan Jongsma,
Xander Prijs, Ruben Kuijper, Ingmar Garrah, Fien van Solinge, Floris
van Loo

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 39

Schrap:

Hierbij moet wel oog worden gehouden voor lage inkomens en zal het
sociaal vangnet moeten worden aangepast om kosten en baten
rechtvaardig te verdelen.

Vervang door:

Hierbij moet er op gelet worden dat het sociale vangnet voldoende is
voor de eerste levensbehoeften. Maar de Jonge Democraten
accepteren wel dat bepaalde producten die nu goedkoop zijn, zoals
bijvoorbeeld vlees, luxegoederen worden.

Toelichting:

De huidige tekst kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden,
het voorgestelde amendement schept meer duidelijkheid.
Hoewel de wens om lage inkomens te ontzien begrijpelijk is, moet dit
niet betekenen dat zij hun consumptie niet hoeven aan te passen door
bijvoorbeeld minder vlees te eten en meer alternatieve producten.

AMRESDUU06

Kansspelbelasting gaat ook niet naar de verliezers van de
postcodeloterij

Onderwerp:

Potjes met geld

Dit begrip wordt al voldoende toegelicht in hoofstuk 9.2

OVERGENOMEN
AMRESDUU04

Wat voor methoden?

Onderwerp:

Resolutie MEVA

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Jan Jongsma,
Xander Prijs, Ruben Kuijper, Ingmar Garrah, Fien van Solinge, Floris
van Loo

Woordvoerder:

Betreft:

Floris van Loo
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Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Ruben Kuijper, Rens Philipsen

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Xander Prijs,
Ingmar Garrah, Floris van Loo, Ruben Kuijper, Fien van Solinge, Jasper
Mesmen Schulz, Arend, Jan Jongsma

Woordvoerder:

Ruben Kuijper

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 40

Woordvoerder:

Xander Prijs

Schrap:

Het opgehaalde geld moet in een apart potje komen en ook
daadwerkelijk worden ingezet om de ontstane milieuschade te
compenseren en stimuleringsmaatregelen voor innovatie te
financieren.

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 61-65

Schrap:

9.2.2. Diensteneconomie
Omdat door circulaire marktmodellen de afschrijving van producten
sterk daalt en het weggooien van grondstoffen duur wordt, is het
strategisch voor bedrijven om materiaal in eigen bezit te houden.
Commerciële activiteiten zullen daarom naar verwachting
verschuiven van het verkopen van een product naar de verhuur van
een product en van de consumptie van goederen, naar de consumptie
van diensten. Hoe de circulaire economie uiteindelijk wordt
vormgegeven, dient volgens de Jonge Democraten door de producent
en de wensen van de consument te worden bepaald. Met de juiste
kaders en de juiste prijsprikkels kan de vrije markt een hogere mate
van efficiëntie bereiken dan een planmatige overheid.

Toelichting:

Momenteel draait de Nederlandse economie al voor het overgrote
deel op diensten. Daarnaast staat hier geen echte visie in, alleen een
voorspelling van hoe de markt mogelijk gaat reageren op de circulaire
economie. Voorspellen is lastig en zeker de toekomst. Tot slot staat er:
"Met de juiste kaders en de juiste prijsprikkels kan de vrije markt een
hogere mate van efficiëntie bereiken dan een planmatige overheid."
Fijn dat we geen planmatige overheid willen, maar de markt is ook
zonder de 'juiste' kaders en de 'juiste' prijsprikkels efficiënter dan een
planmatige overheid

Toelichting:

Belasting heffen we om de markt de juiste prikkels te geven. Door
milieubelastende producten duurder te maken, zorgen we dat ze
minder aantrekkelijk worden en wordt de consumptie ervan beperkt.
Het heffen van de belasting an sich heeft al een positief effect,
ongeacht wat er met de opbrengsten gebeurt. Natuurlijk kunnen we er
voor kiezen om deze subsidie in te zetten om bomen te planten of met
schepnetjes CO2 uit de lucht te halen. Maar dat is een andere keuze.
We kunnen er ook voor kiezen om ons onderwijs te verbeteren, de
staatsschuld te verlagen of de subsidie voor PJO’s te verhogen.

AMRESDUU07

Het voorblad en de appendix missen nog

Onderwerp:

Resolutie MEVA

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Jan Jongsma,
Xander Prijs, Ruben Kuijper, Ingmar Garrah, Fien van Solinge, Floris
van Loo

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 49

Schrap:

In dit hoofdstuk worden specifiek de uitdagingen geadresseerd en
oplossingen geboden op het gebied van: 9.2. Ketenbeheer, 9.3.
Energie, 9.4. Voedsel & Agricultuur en 9.5. Milieu & Leefomgeving.

Toelichting:

Gezien de lengte van de resolutie is een inhoudsopgave overbodig.

AMRESDUU08

Een dienst kun je niet eten

Onderwerp:

Diensteneconomie

OVERGENOMEN
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AMRESDUU09

Inzichtelijke keten

Onderwerp:

Inzichtelijke productieketen

Indieners:

[JD Rotterdam] Kiki Kersten, Teeuwes Middelbrink

Woordvoerder:

Hielke van der Aa

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 78

Schrap:

Alleen wanneer de gehele keten bekend is, kan de milieulast
inzichtelijk worden.
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Toelichting:

Milieulasten kunnen ook inzichtelijk worden aan de hand van een
gedeeltelijk bekende keten. De zin hierboven geeft ruimte aan
afwachtend gedrag onder het mom van “de keten is niet geheel
bekend”.

OVERGENOMEN
AMRESDUU10

Je kunt mensen niet vaak genoeg informeren

Onderwerp:

Resolutie MEVA

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Jan Jongsma,
Xander Prijs, Ruben Kuijper, Ingmar Garrah, Fien van Solinge, Floris
van Loo

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 81

Schrap:

De berekende schaduwkosten van het productiesysteem moeten
worden gebruikt om consumenten bij hun keuze te informeren.

Toelichting:

Dubbelop, zie paragraaf 9.1.2

Duurzame energiesector

Onderwerp:

Energie besparing en verduurzaming

Indieners:

[JD Rotterdam] Kiki Kersten, Teeuwes Middelbrink

Woordvoerder:

Hielke van der Aa

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 97-98

Schrap:

Er zijn twee manieren om naar een duurzame energiesector te gaan,
door te besparen op het energieverbruik en door duurzame
elektrische energie op te wekken. De verwachting is dat met
besparing het eerste grote rendement geboekt kan worden.

Vervang door:

Om een duurzame energiesector te verwezenlijken, is het nodig dat
energie hernieuwbaar opgewekt wordt, en dat de het energieverbruik
flink wordt verminderd.

Toelichting:

Om naar een duurzame energiesector te gaan is juist beiden nodig.
Door energiebesparing te benadrukken nuanceer je ongewenst de
noodzaak voor meer hernieuwbare energie.

Energie verspillen?

Onderwerp:

Energielabels

Indieners:

[JD Rotterdam] Kiki Kersten, Teeuwes Middelbrink

Woordvoerder:

Kiki Kersten

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 106-108

Schrap:

De Jonge Democraten zijn van mening dat het huidige Europese
Energielabel in letters voor het energieverbruik van producten,
vervangen moet worden door een energieprestatieindex van cijfers.
Elk product krijgt dan een energieprestatie cijfer. Hoe hoger het cijfer,
hoe minder energie het product gebruikt. Op die manier verandert de
waarde van een label niet meer en is het in één oogopslag zichtbaar
welk apparaat energiezuiniger is.

Toelichting:

Waarom het energielabel veranderen? Mensen zijn er eindelijk aan
gewend en hebben hun koopgedrag aangepast om een zuinig (en zo
ook goedkoper) apparaat te komen. Daarnaast moet er dus een nieuw
systeem ontwikkeld worden wat veel geld kost.

CLUSTER AMENDEMENT 13, 14, 15, 16

OVERGENOMEN
AMRESDUU11

AMRESDUU12
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AMRESDUU13

Haal de kern weg uit dit stuk

Onderwerp:

Kernenergie is wel duurzame energie

Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Ruben Kuijper, Rens Philipsen

Woordvoerder:

Floris-Jan Blok

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 109-113

Schrap:

De aanleg van nieuwe fossiele- en kerncentrales past volgens de
Jonge Democraten niet in het streven naar een volledig duurzame
opwekking in 2030. Hoewel bij de energieopwekking door
kerncentrales vrijwel geen directe broeikasgassen worden
uitgestoten, zien de Jonge Democraten dit niet als middel om de
energietransitie mee te voltooien, omdat met kernafval nog altijd
toekomstige generaties worden belast. Een praktisch probleem is
daarnaast dat de aanleg van een kerncentrale een lange bouwtijd
heeft en nieuwe soorten kernreactoren zelfs nog in de
onderzoeksfase staan.

Toelichting:

Kernenergie is een reëel alternatief dat kan voldoen aan onze
groeiende energiebehoefte waarin geïnvesteerd moet worden.
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Zouden er ooit stappen gemaakt willen worden richting koude
kernfusie dan zal er wel mee geëxperimenteerd moeten worden.
AMRESDUU14

Let's nuclear this up: the weak force

Onderwerp:

Onderscheid kernsplijting en kernfusie

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Wimer Heemskerk, Auke van Wersch

Woordvoerder:

Thomas Vissers

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 111-112

Schrap:

De aanleg van nieuwe fossiele- en kerncentrales past volgens de
Jonge Democraten niet in het streven naar een volledig duurzame
opwekking in 2030. Hoewel bij de energieopwekking door
kerncentrales vrijwel geen directe broeikasgassen worden
uitgestoten, zien de Jonge Democraten dit niet als middel om de
energietransitie mee te voltooien, omdat met kernafval nog altijd
toekomstige generaties worden belast.

Vervang door:

De aanleg van nieuwe fossiele- en kerncentrales (gebaseerd op
splijting) past volgens de JD niet in het streven naar een volledig
duurzame opwekking in 2030. Hoewel bij energieopwekking door
kernsplijting vrijwel geen directe broeikasgassen worden uitgestoten,
ziet de JD dit niet als alternatief omdat met kernafval nog altijd
toekomstige generaties worden belast.

Toelichting:

Niet alle nucleaire energie is hetzelfde. Zo produceert nucleaire fusie
(wat er nog niet is) geen afval, levert het nog veel meer energie op dan
splijting en er is genoeg brandstof om de wereld 6 miljoen jaar van
energie te voorzien. De zon als heilige graal voor onze
energievoorziening, hier op Aarde.
Natuurlijk is Nederland volgend jaar nog niet ''powered by fusion''.
Maar dat is geen reden om deze mogelijkheid in de toekomst in uit te
sluiten. Reële vooruitgang in het onderzoek hiernaar bestaat
(voorbeeld in Nederland: zie Eindhoven). Juist Nederland moet
openstaan voor nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen!

Woordvoerder:

Thomas Vissers

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 111-113

Schrap:

De aanleg van nieuwe fossiele- en kerncentrales past volgens de
Jonge Democraten niet in het streven naar een volledig duurzame
opwekking in 2030. Hoewel bij de energieopwekking door
kerncentrales vrijwel geen directe broeikasgassen worden
uitgestoten, zien de Jonge Democraten dit niet als middel om de
energietransitie mee te voltooien, omdat met kernafval nog altijd
toekomstige generaties worden belast. Een praktisch probleem is
daarnaast dat de aanleg van een kerncentrale een lange bouwtijd
heeft en nieuwe soorten kernreactoren zelfs nog in de
onderzoeksfase staan.

Vervang door:

De aanleg van nieuwe fossiele centrales past volgens de JD niet in het
streven naar een volledig duurzame opwekking in 2030. Voor
kerncentrales gebaseerd op splijting geldt dat deze volgens de JD niet
langer passen zodra duurzame energiebronnen in staat zijn onze
energievraag volledig te vervullen. Zij produceren namelijk nucleair
afval dat toekomstige generaties kan belasten. Echter worden er bij
energieopwekking door kerncentrales vrijwel geen directe
broeikasgassen uitgestoten. Ook is het met vele ordes van grootte
een betere energiebron dan fossiele brandstoffen wanneer men kijkt
naar diens resulterende sterftecijfer. Als laatste kunnen we qua
bijkomstige brandstofvoorziening handelen met diverse geopolitieke
bondgenoten. Gegeven geen kans op nucleaire smelting en het veilig
opslaan van afval is kernenergie door middel van splijting voor de JD
als transitie-energie dan ook verkieslijk boven fossiele brandstoffen.
In een toekomst waar kernenergie door fusie een reële energiebron is
juicht de JD dit toe.

AMRESDUU16

Kernenergie kan tof worden

Onderwerp:

Kernenergie

Indieners:

[JD Rotterdam] Kiki Kersten, Teeuwes Middelbrink

Woordvoerder:

Kiki Kersten

AMRESDUU15

Let's nuclear this up: the strong force

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 111-113

Onderwerp:

Nucleaire energie

Schrap:

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Wimer Heemskerk, Auke van Wersch

De aanleg van nieuwe fossiele- en kerncentrales past volgens de
Jonge Democraten niet in het streven naar een volledig duurzame
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opwekking in 2030. Hoewel bij de energieopwekking door
kerncentrales vrijwel
geen directe broeikasgassen worden uitgestoten, zien de Jonge
Democraten dit niet als middel om de energietransitie mee te
voltooien, omdat met kernafval nog altijd toekomstige generaties
worden belast. Een praktisch probleem is daarnaast dat de aanleg van
een kerncentrale een lange bouwtijd heeft en nieuwe soorten
kernreactoren zelfs nog in de onderzoeksfase staan
Vervang door:

Toelichting:

geminimaliseerd worden omdat diervriendelijk vlees niet bestaat en
dierlijke producten een grote milieu-impact hebben.

De aanleg van nieuwe fossiele- en kerncentrales in hun huidige vorm
past volgens de Jonge Democraten niet in het streven naar een
volledig duurzame opwekking in 2030. Hoewel bij de
energieopwekking door kerncentrales vrijwel geen directe
broeikasgassen worden uitgestoten, zien de Jonge Democraten dit
niet als middel om de energietransitie mee te voltooien, omdat met
kernafval nog altijd toekomstige generaties worden belast. Een
praktisch probleem is daarnaast dat de aanleg van een kerncentrale
een lange bouwtijd heeft en nieuwe soorten kernreactoren zelfs nog
in de onderzoeksfase staan. Als er echter
methoden van kernenergie opwerking gerealiseerd worden waarbij
geen kernafval wordt geproduceerd, zoals kernfusie en
thoriumreactoren, moet er de mogelijkheid bestaan om reactoren te
bouwen.
Kernfusiereactoren en thoriumreactoren produceren geen
broeikasgassen. Ze produceren bovendien minder tot geen
radioactief afval. De methodes zijn nog in ontwikkeling maar de
mogelijkheid moet bestaan blijven om hier onderzoek naar te doen en
deze nieuwe reactoren te bouwen.

CLUSTER AMENDEMENT 17, 18, 19
AMRESDUU17

Opbouwende kritiek

Onderwerp:

Nuancering dierenleed vs efficientie

Indieners:

[JD Rotterdam] Kiki Kersten, Teeuwes Middelbrink

Woordvoerder:

Kiki Kersten

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 139-140

Schrap:

Ook zien de Jonge Democraten dat in de bio-industrie de afweging
tussen economische efficiëntie en het voorkomen van dierenleed
wordt gemaakt. Het gebruik van dierlijke producten moet
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Vervang door:

De huidige veehouderij sector moet streven naar de meest
diervriendelijke manier van produceren waar ook duurzame
innovaties centraal staan. Echter moet er worden gestreefd naar een
zo laag mogelijk gebruik van dierlijke producten daar het een grote
milieu-impact heeft.

Toelichting:

Er wordt inderdaad een afweging gemaakt tussen economische
aspecten en dierwelzijn echter is deze niet zo kort door de bocht als
hier geformuleerd wordt. Vaak is juist het ombouwen van stallen de
grote crux in het verhaal waarom er wordt gekozen om met huidige
systemen door te gaan. Er is vaak geen geld om de nieuwste
innovaties toe te voegen, uitzonderingen daargelaten.
Verder is het nieuwe stuk wat vooruitstrevender waarmee we
opbouwend meehelpen met het verbeteren van de sector.

AMRESDUU18

Allemaal vegetariër

Onderwerp:

Resolutie MEVA

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Jan Jongsma,
Xander Prijs, Ruben Kuijper, Ingmar Garrah, Fien van Solinge, Floris
van Loo

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 140

Schrap:

Het gebruik van dierlijke producten moet geminimaliseerd worden
omdat diervriendelijk vlees niet bestaat en dierlijke producten een
grote milieu-impact hebben.

Vervang door:

Het gebruik van dierlijke producten moet geminimaliseerd worden
omdat dierlijke producten een grote milieu-impact hebben.

Toelichting:

Er is veel af te dingen op de huidige landbouw, maar dat wil niet
zeggen dat vlees eten per definitie slecht of misdadig is. Ethisch gezien
zijn de meeste mensen niet tegen het eten van dieren. Daarom is de
slogan 'diervriendelijk vlees bestaat niet' niet passend in deze
resolutie. Daarnaast voegt het niets toe aan de politieke standpunten
van de JD.
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AMRESDUU19

Diervriendelijk vlees bestaat niet, of wel?

Onderwerp:

RES01 'Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur'

Indieners:

[Werkgroep Duurzaamheid] Jara van den Bogaerde, Bas Buise, Ruben
van den Bulck, Rens Philisen, Bob Vermeent, Gerwin Beukhof

Woordvoerder:

Jara van den Bogaerde

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 140

Schrap:

Het gebruik van dierlijke producten moet geminimaliseerd worden
omdat diervriendelijk vlees niet bestaat en dierlijke producten een
grote milieu-impact hebben.

Vervang door:

Het gebruik van dierlijke producten moet geminimaliseerd worden
omdat dierlijke producten een grote milieu-impact hebben.

Toelichting:

Het idee dat diervriendelijk vlees niet bestaat wordt door de
werkgroep Duurzaamheid deels omarmt en deels weggezet als
overbodige tekst. Het is aan de Jonge Democraten om hier specifiek
naar te kijken en voor of tegen te stemmen.

AMRESDUU20

Overigens zijn wij van mening dat alle belangen afgewogen dienen te
worden en de balans moet worden bewaard

Onderwerp:

Resolutie MEVA

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Jan Jongsma,
Xander Prijs, Ruben Kuijper, Ingmar Garrah, Fien van Solinge, Floris
van Loo

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 177-178

Schrap:

De Jonge Democraten streven internationaal naar de juiste balans
tussen het beschermen van intellectueel eigendom en het voorkomen
van monopoliepositie voor bedrijven. Op deze manier is er voldoende
ruimte voor innovatie, waarbij kansen eerlijk blijven.
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Toelichting:

Er wordt hier ingezoomd op intellectueel eigendom, terwijl dit niet
van belang is voor het verhaal over genetische modificatie. We
kunnen beter een meer algemeen standpunt opschrijven in het
hoofdstuk economie.
Daarnaast wordt er niet duidelijk stelling genomen, waardoor je het
hier bijna niet mee oneens kunt zijn.

AMRESDUU21

Verticaal telen

Onderwerp:

Standslandbouw: Verticaal telen

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Wimer Heemskerk, Auke van Wersch

Woordvoerder:

Marijn ten Hagen, Rik Berends

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel & Agricultuur, na r. 181

Voeg toe:

Hierbij richten we ons vooral op verticaal telen.

Toelichting:

- Korte afstand voedselproductie tot de consument
- Beter voor het milieu (verbouwde producten hoeven geen lange
afstand meer af te leggen)
- Minder grondoppervlak nodig, waardoor meer grond beschikbaar
voor andere doeleinden waaronder bijvoorbeeld voor zonnevelden
- Meer zelfvoorzienend, minder afhankelijk voedselproductie en oogst
van o.a. buitenland,
- 90 tot 95% minder water nodig, kan gebruik worden gemaakt van
regenwatersysteem,
- Lange termijnoplossing

AMRESDUU22

Kind van de duivel

Onderwerp:

Resolutie MEVA

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Jan Jongsma,
Xander Prijs, Ruben Kuijper, Ingmar Garrah, Fien van Solinge, Floris
van Loo

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 188-190
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Schrap:

Als mensen vervuilen we de lucht, wateren en bodems, ontwrichten
we ecosystemen en zijn we verantwoordelijk voor het massaal
uitsterven van levensvormen. De invloed die wij als mens hebben op
de aarde is dusdanig dat we spreken over het geologische tijdperk van
de mens. Die invloed is belangrijk, omdat het gaat over de lucht die we
inademen, het water dat we drinken en het voedsel dat we eten

Toelichting:

Dit stuk tekst benadrukt vooral dat de mens een duivels wezen is,
maar voegt inhoudelijk weinig toe aan de resolutie.

OVERGENOMEN
AMRESDUU23

Natuur doet niet aan ruilhandel

Onderwerp:

Resolutie MEVA

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Jan Jongsma,
Xander Prijs, Ruben Kuijper, Ingmar Garrah, Fien van Solinge, Floris
van Loo

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 193

Schrap:

Daartegenover kunnen we recreëren en behouden in de natuur.

Toelichting:

Deze zin loopt niet lekker en voegt weinig toe aan de alinea. Door
deze zin te verwijderen leest de tekst prettiger.

AMRESDUU24

Stand-still of toch nu vooruit?

Onderwerp:

Wel of geen standstill beginsel

Indieners:

[Werkgroep Duurzaamheid] Ruben van den Bulck, Gerwin Beukhof, Jara
van den Bogaerde, Bas Buise, Cees Haringa

Om het ecosysteem, waar we als mens in leven en afhankelijk van zijn, niet
verder te vervuilen en beschadigen zien de Jonge Democraten het
‘stand-still beginsel’ als oplossing. Dit houdt in dat in principe het milieu en
de Nederlandse natuurgebieden niet aangetast worden. Als door
uitbreiding van bebouwde omgeving een natuurgebied beschadigd wordt,
dient dit hersteld te worden, dan wel elders geplaatst te worden. De
natuurlijke functie die beschadigd is dient hierbij ook hersteld te worden.
Het verplaatsen van natuur is zeer kostbaar en niet altijd uitvoerbaar. Het
voorkomen dat natuur beschadigd raakt is daarom altijd het geprefereerde

Vervang door:

De Jonge Democraten vinden het belangrijk is om het ecosysteem, waar we
als mens in leven en afhankelijk van zijn, niet verder te vervuilen en
beschadigen. Bij uitbreiding van de gebouwde omgeving moeten het milieu
en de Nederlandse natuurgebieden als een serieuze factor meegewogen
worden. Als natuur toch beschadigd raakt moet geprobeerd worden dit te
herstellen of ergens anders te plaatsen. Het voorkomen dat natuur
beschadigd raakt is wel altijd het geprefereerde.

OVERGENOMEN

Woordvoerder: Ruben van den Bulck
Betreft:

Schrap:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 194-199
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AMRESDUU28

Bambi, je moeder was heerlijk

Onderwerp:

Resolutie MEVA

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Jan Jongsma, Xander
Prijs, Ruben Kuijper, Ingmar Garrah, Fien van Solinge, Floris van Loo

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

Resolutie Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, r. 243

Schrap:

, maar het mag niet onmisbaar worden voor de voedselproductie, om zo
overbejaging te voorkomen

Toelichting:

Het is erg onwaarschijnlijk dat de voedselproductie van Nederland
afhankelijk wordt van de hoeveelheid wild die we schieten. We hebben
ruim voldoende voedsel en niet zo veel wild.
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of schadelijke informatie zo spoedig mogelijk te verwijderen. 23. De Jonge Democraten vinden
dat platforms preventieve maatregelen moeten nemen door actief naar deze informatie te
zoeken, maar ook procedures moeten hebben waardoor gebruikers dergelijke informatie
kunnen aangeven.
24. 6.7.3. Nederlandse Publieke Media
25. Gelet op het belang van informatie voor onze democratie vinden de Jonge Democraten dat
de overheid bepaalde media moet faciliteren. 26. De Jonge Democraten zijn een voorstander
van kwalitatieve en taakgerichte publieke media gericht op nieuwsvoorziening, cultuur en
educatie, opinie en debat, sport en onderzoeksjournalistiek. 27. De publieke media moeten
opereren op terreinen die minder aantrekkelijk zijn voor commerciële partijen. 28. Het streven
naar hoge kijk- en luistercijfers of ‘views’ dient dan ook niet van doorslaggevende invloed te
zijn. 29. Mediaconsumenten moeten zich in het publieke media-aanbod herkennen en
vertegenwoordigd voelen. 30. Alle publieke media dienen daarom ook goed toegankelijk te zijn
voor mensen die slechtziend of slechthorend zijn. 31. De publieke media hebben oog voor
nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en moeten ruimte bieden voor nieuw talent. 32. De
nadruk moet daarom verlegd worden van traditionele media, zoals televisie en radio, naar een
meer integrale visie waarbij ook online mogelijkheden optimaal benut worden. 33. Hierbij
denken de Jonge Democraten aan een online streaming platform waarop programma’s of
video’s die zijn gemaakt met publieke middelen beschikbaar zijn en dat als toegankelijk archief
functioneert.

Resolutie 02 Media
Indieners: [Werkgroep Kunst, Cultuur en Media] Michiel Lemmers, Rutger de Jong, Julian de
Reus, Joram Schollaardt, Daan van de Veerdonk, Rozemarijn van Spaendonck, Taco Brinkman
en Jelt Pekaar
Woordvoerder: Michiel Lemmers
Betreft: Politiek Programma: Hoofdstuk 6 Kunst, Cultuur & Media, regel 103-133
Schrap: Paragraaf 6.7 Nederlandse Publieke Omroep en 6.8 Digitale toekomst en
mediawijsheid
Vervang door:
1. 6.7. Media
2. 6.7.1. Het belang van media in een democratische samenleving
3. Het verkrijgen en verspreiden van informatie is van fundamenteel belang voor het
functioneren van de democratische samenleving. 4. Burgers hebben betrouwbare informatie
nodig om in staat te zijn een standpunt te bepalen in het maatschappelijke debat, een
volksvertegenwoordiger te kiezen en de overheid ter verantwoording te roepen. 5.
Journalisten hebben traditioneel een belangrijke rol bij het verspreiden, interpreteren en
analyseren van informatie en het aanzwengelen van het maatschappelijk debat. 6. Voor de
lokale democratie is het functioneren van de regionale media van groot belang. 7. Financiering
vanuit (regionale) overheden dient voldoende te zijn om een kwalitatief sterke regionale
nieuwsvoorziening op peil te houden.8. Dankzij de opkomst van sociale media heeft
tegenwoordig iedereen de mogelijkheid om deze rol te vervullen. 9. Daarom juichen de Jonge
Democraten het toe dat burgers sociale media gebruiken om hun mening te uiten over
maatschappelijke kwesties.10. Desondanks zien de Jonge Democraten uitdagingen in dit
nieuwe, complexe medialandschap. 11. Discussies over wat “waar” of feitelijk juist is, zijn
waardevol maar kunnen ook wantrouwen tegen de overheid voeden. 12. De toon van het debat
kan hard en ongenuanceerd zijn. 13. Dit kan individuen schaden en groepen in de samenleving
uit elkaar drijven. 14. Er ligt een taak voor politici en beleidsmakers om boven de waan van de
dag uit te stijgen als zij zich begeven in het medialandschap. 15. De Jonge Democraten vinden
het belangrijk dat mensen beter worden geïnformeerd over de werkwijze en potentiële gevaren
van (sociale) media. 16. Meer onderwijs en voorlichting over het duiden en interpreteren van
verschillende media zijn cruciaal om deze op waarde te schatten.
17. 6.7.2. Toezicht op media
18. De Jonge Democraten vinden het niet aan de overheid om te bepalen wat de inhoud is van
informatie die door media wordt verspreid. 19. Media moeten immers onafhankelijk en kritisch
kunnen opereren. 20. De Jonge Democraten zijn dan ook geen voorstanders van een door de
overheid gecontroleerde mediacommissie die media beoordeelt op waarheidsgehalte of
betrouwbaarheid. 21. Zij zien meer in initiatieven uit de beroepsgroep om tot zelfregulering
over te gaan. 22. Online media platforms hebben de verantwoordelijkheid om evident onjuiste

Toelichting:
Met deze wijziging geven we een nodige update aan de visie van de Jonge Democraten op het
gebied van media. Ook is het stuk maar liefst 30 woorden korter dan de huidige paragrafen
media in het hoofdstuk!

Amendementen Resolutie Media
CLUSTER AMENDEMENT 1, 2, 3 en 4
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AMRESMED01

En wie mogen dat allemaal weer gaan betalen? - Landelijk

Onderwerp:

Financiering lokale media

Indieners:

[Werkgroep Kunst, Cultuur en Media] Michiel Lemmers, Rutger de
Jong, Julian de Reus, Joram Schollaardt, Daan van de Veerdonk,
Rozemarijn van Spaendonck, Taco Brinkman en Jelt Pekaar

Woordvoerder:

Michiel Lemmers

Betreft:

Resolutie Media, r. 7

Schrap:

Financiering vanuit (regionale) overheden dient voldoende te zijn om
een kwalitatief sterke regionale nieuwsvoorziening op peil te houden.
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Vervang door:

Financiering vanuit de nationale overheid dient voldoende te zijn om
een kwalitatief sterke regionale nieuwsvoorziening op peil te houden.

Schrap:

Financiering vanuit (regionale) overheden dient voldoende te zijn om
een kwalitatief sterke regionale nieuwsvoorziening op peil te houden.

Toelichting:

Als werkgroep zijn wij overtuigd van het belang van een kwalitatief
sterke regionale nieuwsvoorziening voor een gezonde democratie.
Wij zien hier een verantwoordelijkheid voor de overheid wanneer het
lokale media niet lukt om dit zelf te financieren. De vraag of dit
nationaal, provinciaal, of op gemeentelijk niveau geregeld zou moeten
worden willen wij graag aan het congres voorleggen.

Vervang door:

Financiering vanuit lokale overheden dient voldoende te zijn om een
kwalitatief sterke regionale nieuwsvoorziening op peil te houden.

Toelichting:

Als werkgroep zijn wij overtuigd van het belang van een kwalitatief
sterke regionale nieuwsvoorziening voor een gezonde democratie.
Wij zien hier een verantwoordelijkheid voor de overheid wanneer het
lokale media niet lukt om dit zelf te financieren. De vraag of dit
nationaal, provinciaal, of op gemeentelijk niveau geregeld zou moeten
worden willen wij graag aan het congres voorleggen.

AMRESMED04

Liever niet dan zonder plan

Onderwerp:

Financiering lokale media

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Wimer Heemskerk, Auke van Wersch

Woordvoerder:

Wimer Heemskerk

AMRESMED02

En wie mogen dat allemaal weer gaan betalen? - Provinciaal

Onderwerp:

Financiering lokale media

Indieners:

[Werkgroep Kunst, Cultuur en Media] Michiel Lemmers, Rutger de
Jong, Julian de Reus, Joram Schollaardt, Daan van de Veerdonk,
Rozemarijn van Spaendonck, Taco Brinkman en Jelt Pekaar

Woordvoerder:

Michiel Lemmers

Betreft:

Resolutie Media, r. 7

Betreft:

Resolutie Media, r. 7

Schrap:

Financiering vanuit (regionale) overheden dient voldoende te zijn om
een kwalitatief sterke regionale nieuwsvoorziening op peil te houden.

Schrap:

Financiering vanuit (regionale) overheden dient voldoende te zijn om
een kwalitatief sterke regionale nieuwsvoorziening op peil te houden.

Vervang door:

Financiering vanuit provinciale overheden dient voldoende te zijn om
een kwalitatief sterke regionale nieuwsvoorziening op peil te houden.

Toelichting:

Toelichting:

Als werkgroep zijn wij overtuigd van het belang van een kwalitatief
sterke regionale nieuwsvoorziening voor een gezonde democratie.
Wij zien hier een verantwoordelijkheid voor de overheid wanneer het
lokale media niet lukt om dit zelf te financieren. De vraag of dit
nationaal, provinciaal, of op gemeentelijk niveau geregeld zou moeten
worden willen wij graag aan het congres voorleggen.

Subsidie van de overheid aan lokale journalistiek kan bijdragen aan
een sterkere democratie. Echter, het kan deze ook verzwakken.
Financiering vanuit de lokale politiek is gevaarlijk vanwege het risico
op belangenverstrengeling. Ook landelijke financiering is niet zonder
risico. Tenzij er een duidelijk omschreven visie is hoe dit goed vorm te
geven (ik zou het niet weten), dan maar liever helemaal niet.

AMRESMED05

Kunst, Cultuur, en Propaganda

Onderwerp:

Propaganda

Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Ruben Kuijper, Rens Philipsen

Woordvoerder:

Rens Philipsen

Betreft:

Resolutie Media, r. 11

Schrap:

Discussies over wat “waar” of feitelijk juist is, zijn waardevol maar
kunnen ook wantrouwen tegen de overheid voeden.

Toelichting:

Beetje gezond wantrouwen tegen de overheid is niets mis mee.

AMRESMED03

En wie mogen dat allemaal weer gaan betalen? - Gemeentelijk

Onderwerp:

Financiering lokale media

Indieners:

[Werkgroep Kunst, Cultuur en Media] Michiel Lemmers, Rutger de
Jong, Julian de Reus, Joram Schollaardt, Daan van de Veerdonk,
Rozemarijn van Spaendonck, Taco Brinkman en Jelt Pekaar

Woordvoerder:

Michiel Lemmers

Betreft:

Resolutie Media, r. 7
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OVERGENOMEN
AMRESMED06

Geen Duitse praktijken op onze sociale media

Onderwerp:

Media, Fake News

Indieners:

[JD Limburg] Jacob Pilon, August Coenders

Woordvoerder:

Justin van Schepen

Betreft:

Resolutie Media, na r. 22

Voeg toe:

Het preventief verwijderen van mogelijk onjuiste berichtgeving
zonder controle moet echter zoveel mogelijk worden tegengegaan.

Toelichting:

Logaritmen kunnen te breed worden afgesteld, waardoor ook
correcte berichtgeving preventief wordt verwijderd. Dit gebeurde
bijvoorbeeld in Duitsland, toen het dreigde met hoge boetes voor
Twitter en Facebook indien de platforms desinformatie niet binnen
een bepaalde tijdsspan verwijderd zouden hebben.

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Wimer Heemskerk, Auke van Wersch

Woordvoerder:

Thijmen van Hoorn, Thomas Vissers

Betreft:

Resolutie Media, r. 22-23

Schrap:

Online media platforms hebben de verantwoordelijkheid om evident
onjuiste of schadelijke informatie zo spoedig mogelijk te verwijderen.
De Jonge Democraten vinden dat platforms preventieve maatregelen
moeten nemen door actief naar deze informatie te zoeken, maar ook
procedures moeten hebben waardoor gebruikers dergelijke
informatie kunnen aangeven.

Vervang door:

Burgers hebben zelf de verantwoordelijkheid om te bepalen welk
nieuws juist en onjuist is, maar online mediaplatforms hebben een
morele plicht om heldere en onpartijdige informatie te verlenen over
het herkennen van nepnieuws. Hoewel deze platforms aan hun
gebruikers kenbaar kunnen maken dat een bepaald stuk informatie
gezien wordt als nepnieuws, vinden de Jonge Democraten dat het in
een kader van het censuurverbod onwenselijk is om verplicht te
stellen dat deze platforms informatie verwijderen.

Toelichting:

Door de geschiedenis heen zijn er veel voorbeelden te vinden van een
populaire mening die onjuist blijkt te zijn. Je hoeft maar zover te kijken
als de massavernietigingswapens van Irak om te zien dat "evident
onjuiste informatie" soms toch de juiste is. In het kader van het
censuurverbod en de persvrijheid is het dan ook erg belangrijk om
ieders mening, zelfs klaarblijkelijk onwaar, te respecteren. Wanneer
online mediaplatforms een vrijbrief krijgen om informatie te
verwijderen kunnen zeer impopulaire meningen en bevindingen nooit
een draagvlak krijgen, terwijl ze misschien wel de juiste zijn.

AMRESMED09

Darten is ook op RTL7

Onderwerp:

Michael van Gerwen

Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Ruben Kuijper, Rens Philipsen

Woordvoerder:

Ruben Kuijper

Betreft:

Resolutie Media, r. 26

Schrap:

De Jonge Democraten zijn voorstander van een taakgerichte publieke
media gericht op nieuwsvoorziening, cultuur en educatie, opinie en
debat, sport en onderzoeksjournalistiek.

CLUSTER AMENDEMENT 7 EN 8
AMRESMED07

Een speld in een hooiberg

Onderwerp:

Verwijderen onjuiste informatie

Indieners:

Lars van den Broek, Rob Welling, Dennis van Driel, Tjoek Korenromp,
Casper de Jong, Danny Drogt

Woordvoerder:

Rob Welling

Betreft:

Resolutie Media, r. 22

Schrap:

Online media platforms hebben de verantwoordelijkheid om evident
onjuiste of schadelijke informatie zo spoedig mogelijk te verwijderen.

Vervang door:

Online mediaplatforms hebben de verantwoordelijkheid om evident
onjuiste of schadelijke informatie zo spoedig mogellijk als zodanig te
oormerken.

Toelichting:

Bij de oorspronkelijke tekst zouden berichten van satirische pagina's
zoals "de speld" ook worden verwijderd. Het duidelijk vermelden dat
het om onjuiste informatie gaat is voldoende. Er kan een bijvoorbeeld
een melding bij komen te staan dat de inhoud betwist wordt.

AMRESMED08

Fake news!

Onderwerp:

nepnieuws
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Vervang door:

Toelichting:

De Jonge Democraten zijn voorstander van een taakgerichte publieke
media gericht op nieuwsvoorziening, cultuur en educatie, opinie en
debat en onderzoeksjournalistiek.
Sportwedstrijden kijken is leuk. Dat betekent echter niet dat de
publieke omroep er zendtijd en geld voor vrij moet maken.
Commerciële omroepen zijn goed in staat om een divers aanbod aan
sportprogramma’s aan te bieden. Sterker nog: dat gebeurt al.

Betreft:

Resolutie Media, r. 27

Schrap:

De publieke media moeten opereren op terreinen die minder
aantrekkelijk zijn voor commerciële partijen. Het streven naar hoge
kijk- en luistercijfers of ‘views’ dient dan ook niet van
doorslaggevende invloed te zijn.

Vervang door:

De publieke media opereren voornamelijk op terreinen die minder
aantrekkelijk zijn voor commerciële partijen. Daarnaast moet er ook
ruimte blijven voor entertainment.

Toelichting:

De huidige tekst van de resolutie laat geen ruimte voor amusement op
publieke media. Als werkgroep willen wij het congres graag de
mogelijkheid voorleggen om enerzijds te kiezen voor een model
waarin geen ruimte is voor amusementsprogramma’s, of een model
waarin ruimte blijft voor een gedeelte amusementsprogrammering op
publieke media.

CLUSTER AMENDEMENT 10 EN 11
AMRESMED10

PAUW, PAUW ik ben mooier dan jou!

Onderwerp:

Terreinen publieke media

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Wimer Heemskerk, Auke van Wersch

Woordvoerder:

Thomas Vissers

Betreft:

Resolutie Media, r. 27

Schrap:

De publieke media moeten opereren op terreinen die minder
aantrekkelijk zijn voor commerciële partijen.

AMRESMED12

NPO Online bestaat al

Vervang door:

De publieke media moeten hiertoe ook durven te opereren op
terreinen die minder aantrekkelijk zijn voor commerciële partijen.

Onderwerp:

Online streamen NPO

Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Ruben Kuijper, Rens Philipsen

Toelichting:

Het gebeurt vaker dat commerciële en publieke media zich op gelijke
en aantrekkelijke terreinen bevinden zonder dat dit een probleem is.
Zo was RTL late night razend populair. Dit betekent echter niet dat
succesvolle publieke programma's als PAUW, in een zelfde terrein,
daar niet moeten opereren omdat dit (ook) voor commerciële partijen
aantrekkelijk is.Waar het om draait is niet dat de publieke media altijd
moeten opereren op terreinen die minder aantrekkelijk zijn voor
commerciële partijen, maar dat de kerntaken, niet louter kijkcijfers,
het hoogste doel zijn. Minder populaire terreinen zijn hiervoor soms
wellicht betere opties, echter niet altijd.

Woordvoerder:

Tirza Drent

Betreft:

Resolutie Media, r. 33

Schrap:

Hierbij denken de Jonge Democraten aan een online streaming
platform waarop programma’s of video’s die zijn gemaakt met
publieke middelen beschikbaar zijn en dat als toegankelijk archief
functioneert.

Vervang door:

Hierbij verwachten de Jonge Democraten dat media, gemaakt met
publieke gelden, online beschikbaar blijven op NPO online, zolang de
uitzendrechten dat toe staan.

Toelichting:

Programma's, uitgezonden door de publieke omroep, staan verplicht
een week online. In de realiteit is dit vaak zolang uitzendrechten dit
toe staan. Wanneer er bestaande beeldfragmenten in een programma
voorkomen is dit soms onhoudbaar in kosten voor de NPO om deze
voor zeer lange tijd beschikbaar online te houden. Beeld dat van de
site af is gehaald is altijd opvraagbaar in het bestaande archief van
Beeld en Geluid.

AMRESMED11

Kleien met Yvon Jaspers

Onderwerp:

Amusement op publieke media

Indieners:

[Werkgroep Kunst, Cultuur en Media] Michiel Lemmers, Rutger de
Jong, Julian de Reus, Joram Schollaardt, Daan van de Veerdonk,
Rozemarijn van Spaendonck, Taco Brinkman en Jelt Pekaar

Woordvoerder:

Michiel Lemmers
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Amendementen Politiek Programma
AMPP01

Terug met de Eerste Kamer

Onderwerp:

Eerste Kamer

Indieners:

Barbara Vonk, Jantine Meister, Roy Postma, Marit Schotkamp, Sjirk
Bruinsma

Woordvoerder:

Barbara Vonk

Betreft:

H2.4.1 Democratie & Openbaar Bestuur r. 59-61

Schrap:

De Jonge Democraten zijn daarom voorstander van een
eenkamerstelsel, waarin de 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.

Vervang door:

De Jonge democraten zijn daarom voorstander van een direct
gekozen Eerste Kamer. Deze verkiezingen zouden eens in de vier jaar
plaats moeten vinden,twee jaar na de Tweede Kamerverkiezingen.

Toelichting:

Er is veel discussie ontstaan over het voortbestaan van de Eerste
Kamer en deze is een essentieel onderdeel van het Nederlandse
politieke stelsel. De Eerste Kamer direct kiezen draagt bij aan een
transparante verkiezingen, meer invloed van de bevolking en het
meer toekomstbestendig maken van de senaat.

AMPP02

Want Tupac leeft ook nog

Onderwerp:

Auteursrecht

Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Ruben Kuijper, Rens Philipsen

Woordvoerder:

Ruben Kuijper

Betreft:

H5.3.3 Digitale Zaken, r. 52-53

Schrap:

De Jonge Democraten pleiten voor het behoud van het auteursrecht
tot 20 jaar na het overlijden van de maker. Hierbij kan onderscheid
worden gemaakt tussen verschillende categorieën intellectueel
eigendom.
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Vervang door:

De Jonge Democraten zijn van mening dat het auteursrecht
losgekoppeld dient te worden van de levensduur van de maker. In
plaats daarvan dient het auteursrecht ingekort te worden tot een
periode van circa 20 jaar. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt
tussen verschillende categorieën intellectueel eigendom.

Toelichting:

Auteursrecht is een fijne balans. Als rechten te snel verlopen, krijgen
auteurs geen kans hun investering terug te verdienen en winst te
maken. Indien rechten echter lang blijven bestaan, wordt het teren op
innovatie uit het verleden beloond. De levensduur van de auteur zou
niets te maken moeten hebben met
het verlopen van auteursrechten.

AMPP03

EurOV

Onderwerp:

Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening

Indieners:

[JD Limburg] Jacob Pilon, August Coenders

Woordvoerder:

August Coenders

Betreft:

H10.1.4 Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening r. 39

Schrap:

Een geïntegreerd, Europees, systeem staat voorop, verschillende
vervoerders moeten zorgen dat de reiziger qua vervoersbewijs en
aansluiting makkelijk kan overstappen.

Vervang door:

De JD pleit voor een Europese ov-chipkaart om het vrije verkeer van
personen binnen de Europese Unie te bevorderen. Verschillende
vervoerders moeten tevens zorgen dat de reiziger makkelijker kan
overstappen.

Toelichting:

Een van de grootste obstakels bij het faciliteren van
grensoverschrijdend openbaar vervoer is het verschil in
betaalmethoden die van lidstaat tot lidstaat radicaal verschillend
kunnen zijn. Door specifiek te richten op een Europese ov-chipkaart
neemt men deze barrière weg en zorgt men ervoor dat reizigers
sneller geneigd zijn om het openbaar vervoer te nemen, aangezien zij
nu efficiënter kunnen betalen.
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AMPP04

Van legergroen naar leger groener

Onderwerp:

Duurzaamheid in het leger

Indieners:

[JD Rotterdam] Kiki Kersten, Teeuwes Middelbrink

Woordvoerder:

Laurens Hodes

Betreft:

H14.3.2 Defensie & Internationale Veiligheid r. 79

Schrap:

Daarom vinden de Jonge Democraten dat Defensie minimaal 20
procent van haar defensiebudget moet uitgeven aan investeringen.

Vervang door:

Daarom vinden de Jonge Democraten dat Defensie minimaal 20
procent van haar defensiebudget moet uitgeven aan investeringen en
hierbij de verduurzaming van Defensie in ogenschouw moet nemen.

Toelichting:

Politieke Moties

Defensie is afhankelijk van fossiele brandstoffen en daarmee een
grote gebruiker en vervuiler. Omdat veiligheid en slagkracht de
grootste prioriteit moet blijven voor een defensieorganisatie mag het
operationeel optreden niet leiden onder het duurzaam streven bij
Defensie. Wel moet hier bij toekomstige investering na gekeken
worden omdat ook Defensie voorbereid moet zijn op de toekomst
aansluiting moet vinden bij de klimaatdoelstellingen.
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PM01

Wees geen krent, betaal belasting over je dividend

Onderwerp:

Afschaffing dividendbelasting

Indieners:

[JD Rotterdam] Kiki Kersten, Teeuwes Middelbrink, , Bastiaan van
Hoorn, Wesley van der Heijden, Linda Mooren, Merijn Celie, Cas
Lammerink, Ruben van den Bulck, , Chimène Hirsch, Justin van
Schepen, Vueke Nelissen

Woordvoerder:

Olivier Kooi

Constaterende dat

Het kabinet Rutte III voornemens is om de dividendbelasting in
Nederland in zijn geheel af te schaffen;

Overwegende dat

§ De geschatte kosten van de afschaffing van de dividendbelasting 1,4
mld per jaar bedragen;
§ Volgens onderzoek van het instituut SOMO 1,1 van de 1,4 mld
direct naar buitenlandse overheden zal vloeien;
§ Het afschaffen van de dividendbelasting een bijzonder inefficiënte
maatregel is voor het beoogde doel: een aantrekkelijk
vestigingsklimaat creëren;

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten tegen de afschaffing van de dividendbelasting
zijn, zoals voorgenomen door kabinet Rutte III.

Toelichting:

De dividendbelasting is op zichzelf geen logische belasting. In een
ideaal systeem zou een dividendbelasting niet wenselijk zijn. Echter,
gegeven de uitwerking van de structuur van het Nederlands
belastingstelsel en haar belastingverdragen is het zeer
onwenselijk om de huidige dividendbelasting af te schaffen. Het
grootste deel van de afschaffing zal naar buitenlandse schatkisten
vloeien.

PM02

De vieze president

Onderwerp:

Raad van State

Indieners:

[JD Brabant] Chris Dams, Cas Lammerink

Woordvoerder:

Mathijs van der Loo
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Constaterende dat

Overwegende dat

§ De Raad van State een belangrijk regeringsorgaan van Nederland is.
§ Alexander Brenninkmeijer (toenmalig Nationale Ombudsman) in
2012 al concludeerde dat er sprake is van kartelafspraken omtrent de
benoeming van de vicepresident van de Raad van State

PM04

Verweer tegen het CDA gesaboteer

Onderwerp:

Wietwet

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Wimer Heemskerk, Auke van Wersch,

§ De JD een PJO is waar democratie en transparantie hoog in het
vaandel staan.
§ Sollicitaties voor de functie van vicepresident van de Raad van State
vaak een formaliteit zijn en de procedures vaak op schijn berusten.
§ De benoeming van de vicepresident vaak al voorgekookt wordt in
de formatiebesprekingen.
§ De sollicitatieprocedure niet transparant is en de Tweede Kamer
hierbij buitenspel staat.
§ We Thierry minder gelegenheid moeten geven om "partijkartel" te
roepen!

Woordvoerder:

Wimer Heemskerk, Daniel Jacobs

Constaterende dat

§ Er in Nederland een wietproef gaat komen
§ De JD voorstander is van de legalisatie van de productie van wiet

Overwegende dat

§ Deze wietproef toongevend zal zijn voor toekomstig drugsbeleid
§ Deze wietproef vanwege bepaalde voorwaarden gedoemd is te
falen
§ Een ingezetenencriteria de distributie van wiet te veel belemmert
§ Het langere tijd kan duren voor de effecten van legalisering
zichtbaar worden
§ Productie door de overheid of te sterk gereguleerde productie de
wietteelt terug naar de zwarte markt kan duwen

Spreekt uit dat

De JD pleit voor een wietproef zonder ingezetenencriterium, geen
maximale termijn voor de proef en productie door marktpartijen.

Spreekt uit dat

De JD vindt dat de Tweede Kamer een actieve rol moet krijgen in het
benoemingsproces van de vicepresident van de Raad van State.

PM03

Vleesverbod, je hoorde het goed

Onderwerp:

Vleesverbod

Indieners:

[JD Fryslân] Jantine Meister, Maarten Jan Buurman

PM05

Gelijke rechten? Daar doen we niet aan

Woordvoerder:

Sjirk Bruinsma

Onderwerp:

Armoede

Constaterende dat

de productie van vlees voor consumptie door mensen een ernstige,
negatieve invloed heeft op het milieu;

Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Ruben Kuijper, Rens Philipsen

Woordvoerder:

Rutger Broer

Overwegende dat

§ de Jonge Democraten al voorstander zijn van een vleestaks;
§ het vermoorden en eten van andere levende wezens principieel
onethisch is;
§ de bio-industrie bijdraagt aan veel onnodig dierenleed;
§ er veel vervangers zijn voor vlees;

Constaterende dat

Spreekt uit dat

de Jonge Democraten pleiten voor het op lange termijn uitfaseren van
de consumptie van vlees.

Toelichting:

'Niets zal de gezondheid van de mensheid en de overlevingskansen
van alle leven op aarde zo verhogen als de evolutie naar een
vegetarisch dieet.' - Albert Einstein.

§ Armoede op de Nederlands-Caribische eilanden Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (BES), een aanhoudend maatschappelijk probleem
is.
§ Relatief hoge kosten voor levensonderhoud de aard van de armoede
verergert.
§ Op 10 Oktober 2010 een staatkundige hervorming binnen het
Koninkrijk der Nederland van kracht werd.
§ De BES-eilanden sindsdien openbare lichamen, ofwel bijzondere
gemeenten, van Nederland zijn geworden.
§ Alle Nederlandse burgers recht hebben op sociale voorzieningen
§
om inkomen en/of verzorging te garanderen ten tijde van
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of overlijden.

51

Algemene Ledenvergadering 80 van de Jonge Democraten
Juni 2018 te Nijmegen

§ De Nederlandse overheid burgers in het Caribisch deel van het
Koninkrijk op basis van een juridische constructie weigert te voorzien
van dezelfde sociale voorzieningen als het vaste land.
Overwegende dat

§ De politieke instabiliteit in Venezuela dagelijks toeneemt
§ De financiële malaise en politieke instabiliteit tot een hoge stroom
van migranten en vluchtelingen leidt
§ Deze migratiestroom ongekende effecten heeft op Aruba en
Curaçao, onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden

§ Nederlandse burgers onnodig lijden door gebrek aan sociale
voorzieningen.
§ Unicef een rapport publiceerde over extreme armoede onder
kinderen op de BES eilanden.
§ Nederlandse burgers behandeld worden als tweederangs burgers.
§ Deze oneerlijke behandeling een grove schending is van het
gelijkheidsbeginsel.
§ De Nederlandse overheid op de hoogte is van deze situatie maar
onvoldoende actie onderneemt.
§ De aanhouden armoede op de BES-eilanden Nederland-onwaardig
is.
§ De JD zich hard maakt voor gelijke rechten en sociale voorzieningen
voor Nederlandse burgers in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Spreekt uit dat

Een sociaal minimum vastgelegd moet worden voor de Nederlandse
burgers op de BES-eilanden.

Toelichting:

Momenteel wordt het differentiatieprincipe gebruikt om de burgers
van de BES- eilanden hun recht op sociale voorzieningen vanuit het
gelijkheidsbeginsel te ontnemen. Eilandbewoners krijgen minder
kinderbijslag, minder WW-uitkering en minder AOW. Daarnaast
hebben ze geen recht op Wajong, langdurige zorg, of elke vorm van
toeslagen.
Het differentiatieprincipe stelt dat “regels worden gesteld en andere
specifieke maatregelen worden getroffen met het oog op de
economische en sociale omstandigheden” (Artikel 1 Lid 2 Statuut voor
het Koninkrijk).

Overwegende dat

§
Aruba en Curaçao onvoldoende militaire, financiële en
administratieve middelen hebben om dit migratieprobleem aan te
pakken
§
De afwezigheid van een gezamenlijke aanpak voor deze
migratiestroom van de Rijksoverheid en de overheden van Aruba en
Curaçao leidt tot humanitaire en veiligheidsproblemen.
§ Het Koninkrijk de Nederlanden de Geneefse Conventies voor
vluchtelingen heeft getekend
§
De Rijksoverheid tot dusver weinig en interesse toont en
hulpverzoeken van de overheden van Aruba en Curaçao heeft
afgewezen
§
Fatsoenlijke opvang van vluchtelingen, procedurele
werkzaamheden voor toelating en veiligheid van de bewoners van de
eilanden op het spel staan

Spreekt uit dat

De JD voorstander is van een gezamenlijke aanpak van de Arubaanse,
Curaçaose en Nederlandse overheden voor dit migratievraagstuk.

Toelichting:

De Venezolaanse economie bevindt zich in een neerwaartse spiraal
door een ongekende inflatiegroei waardoor de prijzen van primaire
levensbehoeften onbetaalbaar zijn. De recente herverkiezing van
president Maduro wijst niet op een verbetering van de situatie, maar
eerder een verslechtering. Preventie is beter dan genezen, zoals het
credo luidt. Een gezamenlijke aanpak kan een humanitaire crisis op
Nederlands grondgebied voorkomen.

PM06

Vluchtelingen in Nederland op z'n Grieks

PM07

Rusland, onze vriend

Onderwerp:

Migratiecrisis in Caribisch Nederland

Onderwerp:

EU-Rusland relatie

Indieners:

Rutger Broer, Zane de Ponte, Ruben Kuipers, Peet Wijnen, Rens
Philipsen, Michael Vos, Christiaan Wever, Mark de Groot

Indieners:

Woordvoerder:

Rutger Broer

[Werkgroep EU] Bas Steendam, Bas van der Molen, David ten Cate,
Jeroen Kappelhof, Luuk Bolks, Paul van Amelsvoort, Pieter
Bonenkamp, Willemijn Vredegoor

Constaterende dat

§ Door de economische crisis in Venezuela veel Venezolanen geen
toegang meer hebben tot primaire levensbehoeften zoals eten en
medicijnen

Woordvoerder:

Luuk Bolks

Constaterende dat

§ De EU op 14 maart 2014 sancties tegen Rusland heeft ingevoerd en
sindsdien ook gebruikt.
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§ De sancties tegen Rusland worden opgeheven indien Rusland en
Oekraïne voldoen aan de Minsk 2-akkoorden.
§ Rusland uit de G8 is gezet.
§ Rusland sancties heeft ingevoerd op agrarische producten uit de EU.
§ Rusland de soevereiniteit van Oekraïne niet respecteert.
Overwegende dat

§ Rusland sancties heeft ingevoerd op agrarische producten uit de EU.
§ Rusland de soevereiniteit van Oekraïne niet respecteert.

§ Een goede relatie met Rusland van belang is voor voortdurende
vrede op het Europese continent.
§ Het conflict in Oekraïne enkel opgelost kan worden door een
constructief dialoog met Rusland.
§ Voor de Europese economie een goede relatie met Rusland
belangrijk is, vooral vanwege de afhankelijkheid van Russisch gas door
een meerderheid van de EU lidstaten.

Spreekt uit dat

§ De sancties tegen Rusland direct opgeheven dienen te worden.
§ Rusland wederom volwaardig lid moet kunnen worden van de G7
(dan weer G8).
§ Rusland een volwaardig handelspartner van EU-landen moet kunnen
worden.

Toelichting:

Na de ‘’Maidan revolutie’’ en de daaropvolgende ratificatie van het EU
associatieverdrag met Oekraïne zijn de relaties tussen de EU en
Rusland verslechterd. Op 14 maart 2014 heeft de EU unaniem
besloten om sancties tegen Rusland te implementeren. Deze sancties
zijn besloten na het referendum op de Krim en de daaropvolgende
annexatie door Rusland. De economische sancties treffen zowel de EU
als Rusland. Het is in de interesse van de EU en Rusland om de
handelsrelaties te verbeteren. https://en.wikipedia.org/wiki/Minsk_II

PM08

Rusland, onze collega

Onderwerp:

EU-Rusland relatie

Indieners:

[Werkgroep EU] Bas Steendam, Bas van der Molen, David ten Cate,
Jeroen Kappelhof, Luuk Bolks, Paul van Amelsvoort, Pieter
Bonenkamp, Willemijn Vredegoor

Woordvoerder:

Luuk Bolks

Constaterende dat

§ De EU op 14 maart 2014 sancties tegen Rusland heeft ingevoerd en
sindsdien ook gebruikt.
§ De sancties tegen Rusland worden opgeheven indien Rusland en
Oekraïne voldoen aan de Minsk 2-akkoorden.
§ Rusland uit de G8 is gezet.
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Overwegende dat

§ Een goede relatie met Rusland van belang is voor voortdurende
vrede op het Europese continent.
§ Voor de Europese economie een goede relatie met Rusland
belangrijk is, vooral door de afhankelijkheid van Russisch gas door een
meerderheid van de lidstaten van de EU.

Spreekt uit dat

§ De sancties tegen Rusland stapsgewijs worden teruggedraaid aan de
hand van de hoedanigheid waarin Rusland zich aan de opgestelde
eisen bij de Minsk 2-akkoorden houdt. Indien hier geen progressie
waarneembaar is, zullen de huidige sancties in stand worden
gehouden. Indien delen van Oekraïne weer geannexeerd worden door
Rusland zullen de sancties verhoogd worden.
§ Rusland op den duur ook weer lid moet kunnen worden van de G7
(dan G8) om internationale conflicten op te lossen, hiervoor zullen de
Minsk 2-akkoorden moeten worden omgezet.
§ Na het omzetten van de Minsk 2-akkoorden Rusland een volwaardig
handelspartner van EU-landen moet kunnen worden.

Toelichting:

Na de ‘’Maidan revolutie’’ en de daaropvolgende ratificatie van het EU
associatieverdrag met Oekraïne zijn de relaties tussen de EU en
Rusland verslechterd. Op 14 maart 2014 heeft de EU unaniem
besloten om sancties tegen Rusland te implementeren. Deze sancties
zijn besloten na het referendum op de Krim en de daaropvolgende
annexatie door Rusland. De economische sancties treffen zowel de EU
als Rusland. Het is in de interesse van de EU en Rusland om de
handelsrelaties te verbeteren. https://en.wikipedia.org/wiki/Minsk_II

PM09

Rusland, een moeilijke collega.

Onderwerp:

EU-Rusland relatie

Indieners:

[Werkgroep EU] Bas Steendam, Bas van der Molen, David ten Cate,
Jeroen Kappelhof, Luuk Bolks, Paul van Amelsvoort, Pieter
Bonenkamp, Willemijn Vredegoor

Woordvoerder:

Luuk Bolks

Constaterende dat

§ De EU op 14 maart 2014 sancties tegen Rusland heeft ingevoerd en
sindsdien ook gebruikt.
§ De sancties tegen Rusland worden opgeheven indien Rusland en
Oekraïne voldoen aan de Minsk 2-akkoorden.
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§ Rusland uit de G8 is gezet.
§ Rusland sancties heeft ingevoerd op agrarische producten uit de EU.
§ Rusland de soevereiniteit van Oekraïne niet respecteert.
Overwegende dat

§ Een goede relatie met Rusland van belang is voor voortdurende
vrede op het Europese continent.
§ Het conflict in Oekraïne enkel opgelost kan worden door een
constructief dialoog met Rusland.
§ Voor de Europese economie een goede relatie met Rusland
belangrijk is, vooral door de afhankelijkheid van Russisch gas door een
meerderheid van de lidstaten van de EU.
§ Rusland zich niet aan de opgelegde akkoorden heeft gehouden die
de sancties stop kunnen zetten.

Spreekt uit dat

§ De sancties tegen Rusland in stand gehouden moeten worden. De
sancties kunnen worden verhoogd indien er weer delen van Oekraïne
geannexeerd worden.
§ De sancties enkel kunnen worden opgeheven als de Minsk
2-akkoorden volledig worden uitgevoerd door Oekraïne en Rusland.

Toelichting:

Na de ‘’Maidan revolutie’’ en de daaropvolgende ratificatie van het EU
associatieverdrag met Oekraïne zijn de relaties tussen de EU en
Rusland verslechterd. Op 14 maart 2014 heeft de EU unaniem
besloten om sancties tegen Rusland te implementeren. Deze sancties
zijn besloten na het referendum op de Krim en de daaropvolgende
annexatie door Rusland. De economische sancties treffen zowel de EU
als Rusland. Het is in de interesse van de EU en Rusland om de
handelsrelaties te verbeteren. https://en.wikipedia.org/wiki/Minsk_II

Spreekt uit dat

Jonge Democraten vinden dat de leeftijd waarop huurtoeslag
aangevraagd kan worden voor woningen meer dan €414,02 maar
minder dan €710,68 verlaagd moet worden van 23 jaar naar 21 jaar.

PM11

Een groene planeet in 2050

Onderwerp:

Landbouw, Europees landbouwbeleid

Indieners:

[JD Groningen] Matt Veerkamp, Marc Kooij

Woordvoerder:

Arjan de Boer

Constaterende dat

§ In 2050 de landbouw 70% meer voedsel moet produceren dan nu
(Anno 2018) om een bevolking van 10 miljard mensen te voeden
volgens de FAO;
§ Er een debat gaande is over de keuze voor natuur- inclusieve en
biologische landbouw enerzijds en intensieve landbouw anderzijds om
dit probleem op te lossen.

Overwegende dat

§ Biologische landbouw 25% minder opbrengsten kent en daardoor
meer landbouwgrond nodig heeft*;
§ Veelvuldige onderzoeken uitwijzen dat intensivering van de
landbouw en uitgespaarde grond teruggeven aan de natuur meer
biodiversiteit oplevert dan natuurinclusieve en biologische
landbouw*;
§ Onderzoek uitwijst dat intensivering van de landbouw in combinatie
met het beperken van de landbouwgrond zorgt voor een beperking
van de CO2-uitstoot*.

Spreekt uit dat

§
De Jonge Democraten voorstander zijn van een geleide
intensivering van de landbouw op nationaal, Europees en
internationaal niveau om de hoeveelheid landbouwgrond te beperken;
§ De Jonge Democraten voorstander zijn van nationale, Europese en
internationale afspraken over landgebruik;
§ Hierin wordt afgesproken welke gebieden bestemd zijn voor
landbouwgrond of natuur.

PM10

Laat de jongeren niet in de kou staan

Onderwerp:

Huurtoeslag van leeftijd 23 naar 21

Indieners:

[JD Amsterdam] Remco Vonk, Myrthe Koopman

Woordvoerder:

Noa Rosenberg

Constaterende dat

§ Huurtoeslag vanaf 18 jaar aanvraagbaar is bij een huur tussen €
223,42 en €414,02;
§ Huurtoeslag vanaf 23 jaar aanvraagbaar is bij een huur tussen €
223,42 en €710,68.

Toelichting:

* H.Boersma. Land sparing versus land sharing: op weg naar een
welvarende groene planeet. Bron: vanmierlostichting.d66.nl.
Publicatiedatum: 5 december 2017.

Overwegende dat

§ 21-jarige is officieel financieel onafhankelijk;
§ 21-jarige steeds vaker als volwaardige volwassen behandeld
worden, zoals bij het minimumjeugdloon vanaf 2019.

PM12

Onbegrijpelijk Haribo?

Onderwerp:

Suiker in frisdrank
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Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Ruben Kuijper, Rens Philipsen, , Erwin
Douwes, Jasper Ensing

Woordvoerder:

Nathan Stamboel

Constaterende dat

§ De hoeveelheden suikers in frisdranken abnormaal hoog zijn, Teveel
suiker kan leiden tot overgewicht, diabetes type 2 en hart- en
vaatziekten.
§ Er ook gezonde zoetstoffen bestaan.
§ Suikertaks in het Verenigd Koninkrijk ertoe heeft geleid dat
frisdrankproducenten minder suikers in hun dranken toevoegen.

Overwegende dat

§ Het invoeren van een suikertaks in andere landen tot positieve
effecten heeft dat geleid, namelijk een daling van verkoop van
frisdrank met veel suikers, waardoor men minder kans loopt op
overgewicht en diabetes.
§ Dit uiteindelijk leidt tot een daling van ziektekosten.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten pleiten voor de invoering van een belasting op
toegevoegde suikers.

Toelichting:

Men is tegenwoordig meer dan bewust dat in bijna alle
voedingsmiddelen toegevoegde suikers zitten. Een inname van suikers
is an sich niks mis mee, maar teveel uiteraard wel. Een “normaal” blikje
cola
bevat al gemiddeld 8 suikerklontjes, terwijl de
Wereldgezondheidsorganisatie een maximum van 6 suikerklontjes
per persoon adviseert. Het alleen labelen van frisdrank gaat daarom
niet ver genoeg, omdat suiker gezondheidsrisico’s met zich
meebrengt. Een daling in overgewicht mondt zich uiteindelijk tot een
gezondere bevolking. Ook is hier bewust alleen voor een suikertaks
voor frisdrank gekozen, omdat frisdrank bijna altijd te veel suiker
bevat.

PM13

Weg met het Beest van Berlaymont

Onderwerp:

Benoeming Selmayr tot Secretaris-Generaal EC

Indieners:

[Werkgroep EU] Bas Steendam, Bas van der Molen, David ten Cate,
Jeroen Kappelhof, Luuk Bolks, Paul van Amelsvoort, Pieter Bonenkamp,
Willemijn Vredegoor

Woordvoerder:

Willemijn Vredegoor
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Constaterende
dat

§ President Juncker op 20 februari 2018 vice-voorzitters Timmermans
en Oettinger heeft ingelicht over het voorgenomen ontslag van huidig
Secretaris-Generaal van de Europese Commissie Alexander Italianer
§ Martin Selmayr een dag later, op 21 februari 2018, werd benoemd tot
adjunct Secretaris-Generaal
§ Italianer hierna zijn ontslag bekend maakte
§
Selmayr nog diezelfde dag werd benoemd tot nieuwe
Secretaris-Generaal

Overwegende
dat

§ Verordening nr. 31 EEC de regels bevat betreffende benoemingen
binnen de instellingen
§ Art. 15(1) VWEU verklaart dat de instellingen in een zo groot mogelijke
openheid dienen te werken
§ Art. 15(3) VWEU verklaart dat elke instelling dient te zorgen voor
transparantie in haar werkzaamheden
§ De JD transparantie van openbaar bestuur belangrijk vindt
§ De flitsbenoeming van Selmayr tot Secretaris-Generaal - hoewel
gedaan volgens de regels - niet transparant is

Spreekt uit dat

§ De benoeming van Martin Selmayr tot Secretaris-Generaal moet
worden heroverwogen
§ Er een nieuwe, eerlijke sollicitatie en transparante procedure moet
worden opengezet voor de functie van Secretaris-Generaal van de
Europese Commissie

Toelichting:

De regels betreffende benoemingen zijn te vinden in Verordening nr. 31
EEC
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:196
2R0031:20140101:EN:PDF)
De vragen van het Europees Parlement en de beantwoording daarvan
door de Commissie betreffende de benoeming van Selmayrs zijn te
vinden
via
deze
link
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/commission_r
eplies_cont_committee_24_march_2018.pdf

PM14

Denk ik goed bezig te zijn door minder vlees te eten, minder water te
gebruiken en de fiets te pakken en dan kom je opeens vertellen dat dat
allemaal voor niks is omdat jij zo nodig je congresbijdrage in Bitcoin wil
betalen!

Onderwerp:

Cryptocurrencies, energieverbruik en milieu
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Indieners:

[Werkgroep Economie, Financien en Sociale Zaken] Ingmar Garrah,
Xander Prijs, Floris van Loo, Jan Jongsma, Fien van Solinge, Arend,
Jasper Mesmen Schultz

Woordvoerder:

Ingmar Garrah

Constaterende dat

§
Er op dit moment ongeveer 200 duizend Cryptocurrency
‘transacties’ per dag worden gedaan
§ Het energieverbruik van deze transacties gelijk is aan het
energievebruik van 6.287.922 (6,29 miljoen) Amerikaanse
huishoudens
§
Het energieverbruik alleen maar toeneemt naarmate de
berekeningen die nodig zijn om elke transactie te valideren
ingewikkelder worden
§
Er per dag zo’n 2 miljard ‘normale’ (niet-cryptocurrency
gerelateerde) digitale transacties worden gedaan door consumenten
dmv creditcards/debitcards etc.
§ Het totale energieverbruik tenminste gelijk zou zijn aan het
energieverbruik van 78 miljard Amerikaanse huishoudens, wanneer
alle consumententransacties met cryptocurrencies zouden worden
uitgevoerd

Overwegende dat

§ We ernaar streven om energieverbruik te beperken
§ Een dermate hoog energieverbruik ongewenst is voor het milieu
§ Energie schaars is

Spreekt uit dat

Cryptocurrencies een ongewenst en ongeschikt betaalmiddel zijn
voor dagelijkse consumententransacties

Toelichting:

Blockchain heeft zeker nuttige toepassingen, maar cryptocurrencies
als een valuta voor dagelijks gebruik is daar zeker niet een van. Een
van de belangrijkste redenen daarvoor het grote energieverbruik dat
nodig is om transacties uit te voeren.

PM15

Je bent een rund als je met cryptomunten stunt

Onderwerp:

cryptocurrencies en regulatie

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financien en Sociale Zaken] Ingmar Garrah,
Xander Prijs, Jan Jongsma, Floris van Loo, Fien van Solinge, Arend,
Jasper Mesmen Schultz

Woordvoerder:

Ingmar Garrah

Constaterende dat

§ Particuliere beleggers een bepaalde bescherming genieten

§ Er hierom hoge eisen aan brokers worden gesteld wanneer zij
financiele producten aan particuliere beleggers verkopen
§ Veel mensen cryptocurrency beschouwen als een beleggingsobject
§ Cryptocurrency exchanges aan geen enkele form van regulatie of
kwaliteitsbewaring onderhevig zijn
§ Het grootste deel van de mensen geld verliest wanneer zij
investeren in cryptocurrency
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Overwegende dat

§ Particuliere beleggers zelf niet goed risico’s in kunnen schatten en
over beperkte informatie beschikken
§ Het belang van brokers en het belang van beleggers niet overeen
komen
§ Het belangrijk is dat particulieren door regulatie worden beschermd
§ Het belangrijk is dat regulatie zo veel mogelijk gelijk wordt
getrokken
§ De wereld van cryptocurrencies op dit moment een Wilde Westen
is van verkeerde informatie, ponzi schemes, oplichterij,
markt-manipulatie en crimineel geld

Spreekt uit dat

De JD voorstander is van regulatie van cryptocurrency-exchanges en
brokers

Toelichting:

Denk bijvoorbeeld aan de buurman die z'n huis en bezittingen
verkoopt om in een cryptomunt te beleggen omdat hij van de kapper
had gehoord dat haar postbode daar heel rijk mee is geworden. Die
moet je toch tegen zichzelf beschermen?!

PM16

Ook zonder Grieks en Latijn mag je er zijn

Onderwerp:

Gymnasium

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs & Wetenschap] Jetske Steenstra, Pim van
Dam, Floris Ephraim, Jan Willem het Lam, Teun Fiers,Lisa van der
Marel, Ronald-Marcel van den Hoek

Woordvoerder:

Jetske Steenstra

Constaterende dat

§ Atheneum en Gymnasium beiden vwo zijn.
§ Technasium en tweetalig onderwijs, net als gymnasium een vorm
van vwo zijn.
§ Het aanbod van Latijn en Grieks de enige onderscheidende factor
tussen gymnasium en de andere soorten vwo is.

Overwegende dat

§ Dode talen waar maar een paar mensen eindexamen in doen, niet
relevant genoeg zijn om een school in hoger aanzien te houden.
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§ Gymnasium op dit moment voornamelijk extra uitdagingen voor
leerlingen biedt.
§ Deze extra uitdagingen voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
§ Bij een categoriaal gymnasium alleen mensen worden toegelaten die
Latijn en Grieks willen doen, terwijl leerlingen zonder de behoefte om
Latijn en Grieks te leren de extra uitdagingen ook kunnen gebruiken.
Spreekt uit dat

Toelichting:

§ Alle gymnasiumopleidingen de term ‘vwo’ moeten hanteren.
§ Categorale gymnasia niet alleen toegankelijk moeten zijn voor
leerlingen die Latijn en Grieks willen doen, maar ook voor leerlingen
met een vwo-advies die op een andere manier extra uitgedaagd willen
worden.
Technasium: onderwijs met de focus op techniek.
Tweetalig onderwijs: onderwijs met een mix van talen (bijv. Engels) of
grotendeels in het Engels.
Gymnasium: vwo met Grieks en Latijn.
Atheneum: vwo zonder Grieks en Latijn.

PM17

Het is allemaal de schuld van de PvdA

Onderwerp:

Inkomensafhankelijke heffingskortingen

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Jan Jongsma,
Xander Prijs, Ruben Kuijper, Ingmar Garrah, Fien van Solinge, Floris
van Loo

Woordvoerder:

Floris van Loo

Constaterende dat

§ Kabinet Rutte III een intransparante belastingmaatregel heeft
ingevoerd waardoor de wig fors vergroot is: inkomensafhankelijkheid
van de heffingskortingen
§ Het marginale loonbelastingtarief hiermee tot wel 9 procentpunt
verhoogd is voor lage middeninkomens

Overwegende dat

§ Een wijde wig een verstorend effect heeft op de arbeidsmarkt en
slecht is voor de concurrentiekracht van de economie
§ Een marginaal belastingtarief van 49% voor middeninkomens te
hoog is
§ Werken moet lonen

Spreekt uit dat

De
Jonge
Democraten
tegenstander
zijn
inkomensafhankelijkheid van de heffingskortingen

van

de
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Toelichting:

Doordat de heffingskortingen inkomensafhankelijk zijn betalen
werknemers vanaf ruim 33000 euro al 49% belasting over elke euro
die ze extra verdienen (modaal is 37000 euro per jaar). Omdat dit niet
transparant is, denken veel mensen dat dit maar 41% is.
De wig is het verschil tussen de loonkosten die een werkgever betaalt
en het netto-loon dat een werknemer ontvangt.

PM18

Meer moneys voor moeders

Onderwerp:

Kinderopvangtoeslag vrouwen in topfuncties

Indieners:

Aziza Filal, Remco Vonk, Erwin Douwes, Myrthe Koopman, Stefan
Milatz, Michael Daarnhouwer, Jasper Ensing.

Woordvoerder:

Aziza Filal

Constaterende dat

§ vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in topfuncties;
§ de zorg voor kinderen nog altijd vaker bij moeders dan bij vaders
ligt;
§ kinderopvang in Nederland voor veel mensen niet te betalen is;
§ in Nederland een kinderopvangtoeslag bestaat die berekend wordt
op basis van het gezamenlijk gezinsinkomen;

Overwegende dat

§ mannen en vrouwen gelijk gekwalificeerd zijn voor topfuncties;
§ vrouwen minder geneigd zijn carrière te maken en voor topfuncties
te gaan, omdat ze vaker geacht worden voor de kinderen te zorgen;
§ betaalbare kinderopvang vrouwen kan ondersteunen in hun keuze
full time te werken en carrière te maken;
§ het voor vrouwen nu vaak niet loont om te gaan werken, omdat de
extra inkomsten zorgen voor een korting in de kinderopvangtoeslag;

Spreekt uit dat

de kinderopvangtoeslag berekend zou moeten worden op basis van
het inkomen van de meest verdienende ouder.

Toelichting:

Door deze maatregel loont het meer om een tweede ouder aan het
werk te laten gaan en ook een eigen carrière te hebben. Dan wordt
minder snel de keuze gemaakt om vrouwen maar thuis te houden, of
part-time te laten werken, en onnodig hoge kosten voor kinderopvang
te besparen. Zo krijgen vrouwen makkelijker de kans de inkomens- en
carrièrekloof op eigen kracht te dichten en een full-time carrière te
maken.
En: Werk moet lonen.
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PM19

EU-begroting: minder zielen, meer vreugd

PM20

Help met helpen ontwikkelen

Onderwerp:

EU-begroting

Onderwerp:

Geldgebruik ontwikkelingshulp

Indieners:

[Werkgroep EU] Bas Steendam, Bas van der Molen, David ten Cate,
Jeroen Kappelhof, Luuk Bolks, Paul van Amelsvoort, Pieter
Bonenkamp, Willemijn Vredegoor

Indieners:

[JD Fryslân] Jantine Meister, Maarten Jan Buurman

Woordvoerder:

Jildert Oppedijk

Constaterende dat

Nederland meestal geen kaders geeft voor het verstrekken van
ontwikkelingshulp;

Overwegende dat

§ Ontwikkelingshulp zou moeten leiden tot ontwikkeling;
§ Democratie een groot goed is;
§ In veel onderontwikkelde landen een gebrek is aan democratie;

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten voorstander zijn van het gecontroleerd
verstrekken van ontwikkelingshulp, afhankelijk van vooraf gestelde
kaders, zoals de democratische ontwikkeling.

Toelichting:

Het is onwenselijk dat geld verdwijnt in handen van corrupte
bewindslieden. Door kaders te stellen wat een land dient te bereiken
met ontwikkelingshulp heeft Nederland daar meer grip op.

PM21

Ontwikkelingshulp for the people, by the regering

Onderwerp:

Verspreiding geld ontwikkelingshulp

Indieners:

[JD Fryslân], Jantine Meister, Maarten Jan Buurman

Woordvoerder:

Jildert Oppedijk

Constaterende dat

ontwikkelingshulp veelal verstrekt wordt aan regeringen;

Overwegende dat

ontwikkelingshulp door corruptie niet altijd in goede handen terecht
komt;

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten ervoor pleiten dat ontwikkelingshulp direct
aan inwoners en initiatieven in ontwikkelingslanden verstrekt wordt.

Toelichting:

Zo vermijden we dat geld, bedoeld voor mensen die honger lijden,
besteed wordt aan dure auto's.

PM22

Iedereen is voor de wet gelijk

Onderwerp:

Inkomensafhankelijke boetes

Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Ruben Kuijper, Rens Philipsen

Woordvoerder:

David ten Cate

Constaterende dat

§ Er op 2 mei 2018 door de Europese Commissie een voorstel is
gepresenteerd voor een nieuwe EU-begroting.
§ Deze begroting hervormd is naar aanleiding van groeiende
verantwoordelijkheden en nieuwe ambities van de EC, maar ook
vanwege de naderende Brexit.
§ In deze begroting sprake is van een structurele verhoging van het
budget van ongeveer 200 miljard euro, onder andere ten aanzien van
extra investeringen in innovatie en veiligheid.
§ De Nederlandse regering deze begroting direct heeft afgewezen en
pleit voor meer innovatie, een korting op het totaalbudget en behoud
van korting op de nationale bijdrage.

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Toelichting:

§ Het Verenigd Koninkrijk een netto-betaler voor de EU-begroting
was, waardoor de Brexit een gat in de EU-begroting creëert.
§ De huidige landbouwsubsidies een oneerlijke concurrentiepositie in
de hand werken en ten koste van duurzaamheid gaan.
§ Het huidige budget slechts voor 0.03% ruimte biedt aan flexibiliteit,
waarbij het restant van het budget volledig wordt vastgelegd.
§ De huidige verhoging van het innovatiebudget een mooie aanzet is,
maar nog steeds niet in verhouding staat met bijvoorbeeld de
landbouwfondsen
De Jonge Democraten positief staan tegenover de verhoging van de
EU-begroting en de Nederlandse bijdrage daaraan, mits de flexibiliteit
van bestedingen toeneemt en landbouwsubsidies afgebouwd worden
ten bate van duurzaamheid- en innovatiefondsen.
De EC wil de EU-begroting verhogen wegens nieuwe ambities en
groeiende verantwoordelijkheden. Zo wordt er meer begroot voor
innovatie en duurzaamheid, maar landbouwsubsidies worden juist
afgebouwd. De bijdrage van elke EU-staat zou groter worden, ook die
van Nederland, om deze nieuwe plannen te verwezenlijken en de
Brexit op te vangen. De Nederlandse regering heeft zich tegen een
verhoging van de uitgaven uitgesproken.
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Woordvoerder:

Tirza Drent

Spreekt uit dat

Constaterende dat

§ Volgens Artikel 1 van het Nederlands wetboek iedereen voor de
wet gelijk is.
§ Slecht gedrag moet worden bestraft.
§ In Finland personen boetes van duizenden euro’s hebben gekregen
voor een kleine snelheidsovertreding.
§ Dit het land onaantrekkelijk maakt voor bepaalde bewoners.

Sekszorg van gediplomeerde sekszorgverleners moet kunnen worden
bekostigd vanuit het PGB.

PM24

Zo wijdt de wereld strekt, maar in Doorn de wal op gaan.

Onderwerp:

Verhuizing mariniers

Indieners:

[JD Rotterdam] Kiki Kersten, Teeuwes Middelbrink

Woordvoerder:

Laurens Hodes

Constaterende dat

De beoogde verhuizing van de operationele eenheden van het Korps
Mariniers zorgt voor een leegloop bij het Korps;

Overwegende dat

§ De beoogde verhuizing nog meer ten koste gaat van het gezinsleven
van de marinier;
§ Vlissingen is niet centraal gelegen voor mariniers die nu niet in de
omgeving van Doorn wonen maar wel profijt hebben van de centrale
ligging van Doorn;
§ Mariniers willen niet verhuizen en hier wordt niet naar geluisterd;
§
Het vertrek van het huidige ervaren personeel tot
veiligheidsproblemen kan gaan leiden;
§ Het blijven in Doorn heeft operationele voordelen zoals de afstand
tot de oefenfaciliteiten en de samenwerking met andere
krijgsmachtonderdelen in de buurt;

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten pleiten dat het besluit voor de verhuizing naar
Vlissingen moet worden teruggedraaid en er geïnvesteerd moet
worden in de renovatie en uitbreiding van de Van Braam
Houckgeestkazerne in Doorn.

Toelichting:

Tijdens het kabinet-Rutte I besloot Defensieminister Hillen in 2012
dat de marinierskazerne van Doorn zou verhuizen naar Vlissingen in
de provincie Zeeland. Daar was meer ruimte, de nieuwe kazerne zou
aan de hoogste eisen gaan voldoen en het zou goed zijn voor de
werkgelegenheid in de krimpprovincie. Mariniers willen niet
verhuizen door onder andere het effect op hun gezinsleven.

PM25

Waar is die kazerne? Hier is die kazerne!

Onderwerp:

Verhuizing kazerne Korps Marniers

Indieners:

Bram Brouwers, Chris Dams, Merijn Celie, Loes Klaren, Charlotte
Berends, Ionela Beserman, Peet Wijnen, Linda Mooren

Overwegende dat

§ We in een systeem van inkomensafhankelijke boetes andere
rechten aan verschillende burgers toekennen.
§ Inkomens afhankelijke boetes verschillende zorgen over privacy
creëren.
§ Het onwenselijk is als de verkeerspolitie in de database van de
belastingdienst kan kijken.
§ Zorgen zijn het gericht focussen op het beboeten van dure auto’s.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten pleiten tegen inkomensafhankelijke boetes.

PM23

Sex sells

Onderwerp:

Sekszorg

Indieners:

[JD Amsterdam] Remco Vonk, Myrthe Koopman

Woordvoerder:

Remco Vonk

Constaterende dat

§ Sekszorg sinds 2014 niet meer mag worden betaald uit het PGB
(persoonsgebonden budget);
§ Voor de regeling van het PGB sekszorg niet wordt gezien als
officiële vorm van zorg;
§ Uit onderzoek blijkt dat een tekort aan (seksuele) intimiteit kan
leiden tot zware psychische problemen; zoals stress en depressie;
§ Patienten met fysieke en/of gepsychiatriseerde ziektebeelden baat
kunnen hebben bij sekszorg in de behandeling van hun ziektebeeld;
§
Reeds
organisaties
bestaan
met
BIG-geregistreerde
sekszorgverleners.

Overwegende dat

§ Bijna iedereen behoefte heeft aan (seksuele) intimiteit;
§ Seksuele intimiteit voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn;
§ Reguliere sekswerkers voor mensen met fysieke of psychologische
beperkingen geen optie zijn in het voorzien van hun behoeften;
§ Andere medische kosten kunnen worden verminderd, bij effectieve
inzet van sekszorg.
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Woordvoerder:

Bram Brouwers

Constaterende dat

§ In 2012 besloten is om de kazerne van het Korps Mariniers van
Doorn naar Vlissingen te verhuizen;
§ De commandant van het Korps Mariniers zich nu uitspreekt tegen
deze verhuizing;
§
De regeringspartijen niet uitsluiten dat het besluit wordt
teruggedraaid en de kazerne in Doorn zal blijven.

Overwegende dat

§ Dit besluit sinds 2012 vaststaat waardoor de voorbereidingen voor
de kazerne al getroffen zijn;
§
De provincie Zeeland, gemeente Vlissingen, betrokken
bouwbedrijven en defensie voor tientallen miljoenen euro’s schade
zullen ondervinden bij het terugdraaien van het genomen besluit;
§ Het terugdraaien van het genomen besluit door het Rijk ook nadelig
zal zijn voor het Rijksimago in het kader van een betrouwbare
overheid;
§ Nog niet bekend is of het teruglopende aantal mariniers een direct
causaal verband heeft met het besluit om de kazerne naar Vlissingen
te verhuizen;

Spreekt uit dat

Toelichting:

De Jonge Democraten zich uitspreken om het gemaakte besluit in
2012, om de kazerne van het Korps Mariniers in Vlissingen te
vestigen, te handhaven.
Vlissingen zal niet alleen schade ondervinden in contracten met
bouwbedrijven. Voor de aanleg van de nieuwe kazerne zijn woningen
afgebroken, zijn bedrijven verhuisd, en is een gebied van 70 hectaren
gereserveerd.
Daarnaast was dit besluit lang en breed bekend, maar zijn nooit
eerder stappen ondernomen om het besluit terug te draaien.

PM26

Het mbo spo(o)rt ook

Onderwerp:

Studentensportverenigingen

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs & Wetenschap], Jetske Steenstra, Pim van
Dam, Floris Ephraim, Jan Willem het Lam, Teun Fiers,Lisa van der
Marel, Ronald-Marcel van den Hoek

Woordvoerder:

Jetske Steenstra

Constaterende dat

Studentensportverenigingen zich voornamelijk richten op studenten
van hogescholen en universiteiten.
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Overwegende dat

§ Volgens de Jonge Democraten studenten van het mbo, hbo en wo
komen.
§
Mbo-studenten nog niet altijd lid mogen worden van een
studentensportvereniging.
§ Een opleiding geen invloed heeft op het niveau waarop je sport.
§ Mbo’ers het recht moeten hebben lid te mogen worden van een
studentensportvereniging.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vinden dat mbo'ers lid mogen worden van
studentensportverenigingen.

Toelichting:

Als er 1 activiteit is waarbij ‘opleidingsniveau’ of keuze voor studie
niet uit zou horen maken, dan is het wel sport. Sport is verbindend en
hoort voor iedereen toegankelijk te zijn.

PM27

Mbo'ers welkom

Onderwerp:

Integratie mbo'ers studentenleven

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Wimer Heemskerk, Auke van Wersch

Woordvoerder:

Joep Roelofs

Constaterende dat

Mbo'ers worden geweigerd bij algemene studentenverenigingen op
basis van hun opleidingsniveau

Overwegende dat

§ Mbo'ers het gevoel krijgen dat ze geen deel uitmaken van het
studentenleven
§ Dit bijdraagt aan de grote kloof tussen mbo en hbo onderwijs

Spreekt uit dat

Kroegen en clubs die hun deuren openen voor alleen studenten ook
mbo'ers binnen moeten laten

Toelichting:

Studeren is de tijd van je leven. Helaas is dit niet zo voor mbo'ers.
Studentenverenigingen en uitgaan in fantastische kroegen en clubs
dat is iets wat in hun wereld niet bestaat. Mbo'ers studenten noemen
is lang niet voldoende om ze te introduceren in het studentenleven.
Om deze twee gescheiden werelden samen te brengen moeten we de
studenten samenbrengen.Mbo'ers worden geweigerd bij kroegen en
clubs op basis van hun opleidingsniveau.

PM28

Het Io Vivat is nog niemand zat

Onderwerp:

Studentenverenigingen
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Indieners:

[Werkgroep Onderwijs & Wetenschap], Jetske Steenstra, Pim van
Dam, Floris Ephraim, Jan Willem het Lam, Teun Fiers,Lisa van der
Marel, Ronald-Marcel van den Hoek

Constaterende dat

§ De tol die de Duitse overheid op de wegen heft enkel van toepassing
is op buitenlandse chauffeurs;
§ Deze selectieve tol in strijd is met artikel 34-36 van de TFEU.

Woordvoerder:

Jetske Steenstra

Overwegende dat

Constaterende dat

Studentenverenigingen nu voor hbo- en wo studenten zijn.

Overwegende dat

§ Volgens de Jonge Democraten studenten van het mbo, hbo of wo
komen.
§
Mbo-studenten nog geen lid mogen worden van een
studentenvereniging.
§ Mbo’ers het recht moeten hebben lid te mogen worden van een
studentenvereniging.

§ Deze tol de grensoverschrijdende samenwerking op onwenselijke
wijze beïnvloedt;
§ De buitenlandse tol duidelijk een MEQR (Measure Equivalent to a
Quantitative Restriction) is, en daarmee illegaal onder Europese
wetgeving.

Spreekt uit dat

De Duitse tol voor alleen het buitenlandse verkeer afgeschaft moet
worden omdat het onwettelijk is en discrimineert.

PM31

Ruilen binnen 30 dagen

Onderwerp:

Medicijnverspilling

Indieners:

[JD Amsterdam] Remco Vonk, Myrthe Koopman

Woordvoerder:

Noa Rosenberg

Constaterende dat

§ Er vaak te veel medicatie worden uitgegeven door artsen of
apotheken;
§ Uitgegeven maar niet gebruikte medicijnen vernietigd moeten
worden.

Overwegende dat

§ Dit zorgt voor verhoogde ziektekosten;
§ Het verkopen van meerdere en/of grote verpakkingen onnodige
kosten opleveren voor de patiënt;
§ Het verspillen van medicijnen zorgt voor moeilijk te verwerken
afval;
§ Niet gebruikte medicijnen niet opnieuw verkocht mogen worden;
§ Overgebleven medicijnen vaak doorverkocht worden op de zwarte
markt;
§ Er technieken zijn om te controleren wat de kwaliteit is van
medicijnen.

Spreekt uit dat

Jonge Democraten vinden dat er ruimte gecreëerd moet worden in
beleid om medicijnen te kunnen ruilen.

PM32

Prijzige pillen uit de uitpuilende prullenbak

Onderwerp:

Hergebruik medicijnen

Indieners:

[JD Rotterdam] Kiki Kersten, Teeuwes Middelbrink

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vinden dat mbo’ers ook lid mogen worden van
studentenverenigingen.

PM29

Plastic not fantastic

Onderwerp:

Belasting op verpakking

Indieners:

[JD Amsterdam] Remco Vonk, Myrthe Koopman

Woordvoerder:

Noa Rosenberg

Constaterende dat

Veel producten overbodige verpakkingen hebben.

Overwegende dat

§ Dit een verspilling is van materiaal;
§ Dit zorgt voor meer afval;
§ Niet bijdraagt aan een duurzame samenleving;
§
Fabrikanten geen economische prikkel hebben om minder
verpakkingen te gebruiken.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vinden dat verpakkingen belast moeten
worden.

PM30

JDoortochtgeld

Onderwerp:

Europese Unie, tol

Indieners:

[JD Limburg] Jacob Pilon, August Coenders

Woordvoerder:

Jacob Pilon
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Woordvoerder:

Pim Cramer

Indieners:

[JD Utrecht] Annabel Broer, Reinoud Linschoten

Constaterende dat

§ In Nederland ongeveer 427 kilo geneesmiddelen per dag wordt
vernietigd;
§ Er jaarlijks voor 100 miljoen euro aan medicijnen wordt vernietigd;
§ Dit voor een groot deel medicijnen zijn die nog in de verpakking
zitten en nog in perfecte conditie zijn;
§ 8 op 10 apothekers met medicijnen blijven zitten die wel besteld
zijn, maar niet worden opgehaald vanwege de hoge kosten;
§ Steeds meer huisartsen beginnen met het (onwettelijk) opsparen
van de ongebruikte medicijnen om ze vervolgens te herverdelen
onder patiënten die ze anders niet zouden kunnen betalen;

Woordvoerder:

Esther Verbruggen

Constaterende dat

Veel politici na afloop van hun politieke carrière hun loopbaan
voortzetten als lobbyist;

Overwegende dat

§ Politici erg waardevol zijn voor organisaties, vanwege de kennis en
het netwerk dat ze met zich meenemen;
§ Een afkoelperiode de vrijheid van ex-politici langdurig inperkt;
§ Politici erg veel kunnen betekenen voor de maatschappij in
lobbyposities;
§ Het logisch is dat politici na hun politieke carrière graag verder gaan
in de sector waar zij veel affiniteit mee hebben

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten geen voorstander zijn van een afkoelperiode
van twee jaar voor voormalig bewindslieden en Kamerleden waarin zij
niet werkzaam mogen zijn in een sector binnen hun voormalige
portefeuille om zo vriendjespolitiek tegen te gaan.

PM34

Op het afkoelbankje met Nanny Frost.

Onderwerp:

Draaideurpolitici

Indieners:

[JD Utrecht] Annabel Broer, Reinoud Linschoten

Woordvoerder:

Esther Verbruggen

Constaterende dat

§ Er regelmatig sprake is van mensen die uit politieke topposities
doorstromen naar de lobbysector
§ Dit op veel kritiek stuit uit politieke en maatschappelijke hoek.

Overwegende dat

§
Dit
zogenoemde
draaideurbeleid
de
schijn
van
belangenverstrengeling opwekt;
§ Dit het vertrouwen in de Nederlandse politiek niet ten goede komt;
§ Vertrouwen in de politiek essentieel is.

Spreekt uit dat

Draaien, draaien, doe maar lekker draaien; je moet het ijzer smeden
als het heet is. Of niet, lekker zelf weten joh. Lekker liberaal toch ja
toch.

De Jonge Democraten voorstander zijn van een afkoelperiode van
twee jaar, voor voormalig bewindslieden en Kamerleden waarin zij
niet werkzaam mogen zijn in een sector binnen hun voormalige
portefeuille om zo vriendjespolitiek tegen te gaan.

PM35

Sander Dekker, het wordt steeds gekker

Draaideurpolitici

Onderwerp:

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Toelichting:

PM33

Onderwerp:

§ Het vernietigen van medicijnen niet past in de nieuwe (circulaire)
economie waar de Jonge Democraten naar streven;
§ Door herverdeling van medicijnen de kosten zullen dalen wat iedere
medicijn-behoevende ten goede zal komen;
§ Er een methode moet worden ontwikkeld om systematisch te
bepalen of medicijnen nog in nieuwe staat zijn;
§ Er ruimte moet komen binnen de wetgeving om geretourneerde,
ongebruikte medicijnen opnieuw voor te schrijven.
Volgens de huidige wetgeving moet elk geretourneerd medicijn
vernietigd worden, ongeacht de
staat van het medicijn. Daardoor gaan er door deze beperkende
wetgeving op dit moment voor
miljoenen
aan
ongebruikte,
ongeopende
medicijnen
de
verbrandingsoven in. In de tussentijd zijn er
ook duizenden Nederlanders die wel medicatie nodig hebben, maar
hun medicijnen nooit komen
ophalen bij de apotheek omdat ze deze niet kunnen betalen.
Daarom moet er een methode worden ontwikkeld om systematisch te
bepalen of de medicijnen nog
in nieuwe staat zijn, en moet er ruimte komen binnen de wetgeving
om geretourneerde,
ongebruikte medicijnen opnieuw voor te schrijven.
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Indieners:

[Werkgroep Justitie] Desiree Klomp, Marjet van Bezooijen, Hadassa
Deijs, Joachim van Doornum, Rick Geurts, Daniel Jacobs, Nina van 't
Noordende, Jerre Perenboom, Rozemarijn van Spaendonck, Maarten
Veld

Woordvoerder:

Jerre Perenboom

Constaterende dat

§
De minister voor Rechtsbescherming op 1 mei 2018 een
wetsvoorstel heeft gepubliceerd waarin de regeling van
voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) wordt gewijzigd;
§ Binnen het huidige stelsel veroordeelden na het uitzitten van 2/3
van een gevangenisstraf in aanmerking komen voor v.i., tenzij de
rechter v.i. uitstelt of achterwege laat;
§ In het wetsvoorstel de v.i. wordt beperkt tot maximaal twee jaar en
alleen wordt verleend aan veroordeelden die naar het oordeel van het
openbaar ministerie "een bijzondere geschiktheid tot terugkeer in de
samenleving" hebben laten zien.

Overwegende dat

§ Een doelstelling van gevangenisstraf is dat veroordeelden na het
uitzitten ervan weer kunnen meedoen in de samenleving
(resocialisatie);
§
Het belangrijk is dat voldoende tijd wordt genomen voor
geleidelijke overgang van gevangenisstraf naar invrijheidstelling,
onder toezicht en voorwaarden;
§ Juist mensen die geen "bijzondere geschiktheid tot terugkeer in de
samenleving" laten zien, vaak zonder v.i. niet goed resocialiseren en
eerder in crimineel gedrag terugvallen;
§ Een goede resocialisatie van veroordeelden in het belang is van
zowel de veroordeelden als van de samenleving.

Spreekt uit dat

Een periode van v.i. na gevangenisstraf de regel moet zijn en niet de
uitzondering, en dus “bijzondere geschiktheid tot terugkeer in de
samenleving” geen criterium zou mogen zijn voor v.i.

Toelichting:

Het wetsvoorstel van de minister voor Rechtsbescherming geldt
alleen voor gevangenisstraffen van meer dan twee jaar, voor kortere
straffen geldt namelijk (ook nu al) een aparte regeling. Ook deze motie
heeft daarom alleen betrekking op de regeling voor straffen van meer
dan twee jaar.

PM36

Gelieve te stoppen met Recidive

Onderwerp:

Voorwaardelijke invrijheidstelling
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Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Ruben Kuijper, Rens Philipsen

Woordvoerder:

Floris-Jan Blok

Constaterende dat

§ Voorwaardelijke invrijheidstelling dient om de maatschappelijke
veiligheid te vergroten en de recidivecijfers te verlagen.
§ Criminelen vrijwel automatisch vrijgelaten worden als ze twee
derde van hun dat straf hebben uitgezeten.
§ Het stelsel van voorwaardelijke invrijheidsstelling gewijzigd zal
worden door de minister van Rechtsbescherming naar een periode
maximaal van twee jaar.
§ Voorwaardelijke invrijheidstelling dient om goed gedrag te belonen
en de vrijlating verdiend moet worden.

Overwegende dat

§ Een gevangene met een langdurige gevangenisstraf moeilijk
herintegreert.
§ Gevangenisstraf ineffectief is om recidive te voorkomen en zelfs
criminele contacten faciliteert.
§
Terbeschikkingstelling aangetoond heeft dat persoonlijke
behandeling bij gedetineerden het effectiefst is tegen recidive.
§ Individuele behandeling van gedetineerden een groot onderdeel
moet worden bij de Voorwaardelijke invrijheidsstelling

Spreekt uit dat

De gedetineerde tijdens het gehele proces intensief persoonlijk
begeleid moet worden.

Toelichting:

De rechtvaardiging van straffen is als volgt: het dient als vergelding,
ook heeft het een afschrikkend effect, ten derde om de maatschappij
te beschermen van de misdadiger, ten vierde dient het als
resocialisatie en als laatste dient het voor herstel van de samenleving.
Nu zien wij dat voorwaardelijke invrijheidstelling vooral de laatste
twee doeleinden dient, echter nog niet effectief. De cijfers van Repris
tonen dat na een periode van 2 jaar de helft van de ex-gedetineerden
recidiveren. Dit toont dat de aanpak moet veranderen terwijl TBS wel
volgens de cijfers effectief werkt.

PM37

Wimer, ik moet je iets vertellen...

Onderwerp:

Gratis Soa-testen

Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Ruben Kuijper, Rens Philipsen

Woordvoerder:

Esther van Egmond
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Constaterende dat

Overwegende dat

§ Er nog steeds veel mensen rondlopen met een soa zonder dit te
weten.
§ Een soa niet alleen de drager zelf schaadt, maar ook zijn eventuele
partner(s).
§ De kosten van een soa-test kunnen variëren tussen de 40 en 300
euro en dit van het eigen risico afgaat als men niet onder de
risicogroep valt.

§
In heteroseksuele relatie (als in huwelijk, geregistreerd
partnerschap)het kind, dan wel kinderen, automatisch bij de geboorte
de achternaam van hun vader krijgen.

§ Veel mensen een soa-test te duur vinden en in onzekerheid rond
blijven lopen of ze een soa hebben.
§ Soa’s de vrijheid van mensen om onbevangen seks te hebben
aantast.
§ De mogelijkheid voor mensen om een test uit te voeren per
gemeente verschilt in voorwaarden waaraan personen moeten
voldoen, waardoor het in sommige gemeenten moeilijker wordt om
aan een soa-test te komen.
§ Dit soa-toerisme aanwakkert en dit tot gevolg heeft dat mensen
onnodig lang met een soa blijven rondlopen.

Spreekt uit dat

De JD pleit voor een algemeen geldend beleid omtrent soa-testen en
soa-testen gratis moeten worden.

Toelichting:

Het beleid rondom de soa-test wordt nu per gemeente bepaald. Dit
zorgt ervoor dat het per gemeente verschilt of je ervoor moet betalen
en hoe lang je moet wachten. Hierdoor gaan mensen naar andere
steden om zo toch een gratis soa- test te kunnen doen. Wat kan
zorgen dat wachttijden oplopen, waardoor men soms maanden
moeten wachten voordat ze een test kunnen doen. Lang wachten bij
een soa is niet wenselijk en daarom zou er een nationaal soa-test
beleid moeten zijn waarbij iedereen gelijke toegang heeft tot
soa-testen.

PM38

Je moeder

Onderwerp:

familie, diversiteit

Indieners:

[Werkgroep Diversiteit & Participatie] Rosanne Joosse, Anouk
Vincken, David Meijer, Esmee Nanninga, Nicole van het Zand, Femke
Schapink

Woordvoerder:

Mariska Schabbing

Constaterende dat

§ In de meeste gevallen vrouwen het kind dragen;
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Overwegende dat

§
Vrouwen over het algemeen alle (fysieke) lasten van de
zwangerschap dragen;
§ Er geen rationele redenen zijn waarom kinderen standaard de
achternaam van hun vader krijgen;
§ Het makkelijker vast te stellen is om te bepalen of de vrouw de
biologische ouder is van het kind, dan bij de man.

Spreekt uit dat

Kinderen bij geboorte standaard de achternaam van hun moeder
krijgen.

PM39

Lang zullen ze leven!

Onderwerp:

Consultatiebureaus voor ouderen

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Hanneke Albarda, Rob Arts, Ruth van
Asperen, Annabel Broer, Bas ter Brugge, Blanca de Louw, Suzan
Kalmijn, Hester Krommendijk, Mariska Machiels, Carlijn Olde Reuver
of Briel, Bloys Sebregts, Dominiek Veen, Jasper de Wit, Jesse Koper

Woordvoerder:

Jesse Koper

Constaterende dat

§
Ernstige ziekten als kanker, beroertes, hartziekten en
longemfyseem meer voorkomen bij ouderen met een lage
sociaaleconomische status (SES).
§ Er juist bij ouderen met een lage SES meer gezondheidswinst te
halen is met informatievoorziening, adviezen en ondersteuning door
consultatiebureaus voor ouderen (CBO’s).
§ Ouderen met een lage SES nauwelijks op eigen initiatief langskomen
op CBO’s.
§ Verschillende hoogleraren ouderengeneeskunde al bijna 10 jaar
pleiten om ongezonde ouderen in achterstandswijken thuis op te
zoeken.

Overwegende dat

§ Voornamelijk gezonde ouderen zich laten onderzoeken door
consultatiebureaus, terwijl bij hen minder gezondheidswinst te halen
is.
§ Ondersteuning door CBO’s ervoor zorgt dat ouderen langer thuis
kunnen blijven wonen, wat grote kostenbesparing oplevert.
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Spreekt uit dat

De Jonge Democraten voorstander zijn van het thuis opzoeken van
ouderen met een lage sociaal-economische status vanuit
consultatiebureaus voor ouderen.

Constaterende dat

Aspirant-huurders met een niet-Nederlandse naam significant minder
positieve reacties krijgen als zij op een woning reageren, dan iemand
met een Nederlandse naam

Toelichting:

In 2001 werd in Leiden het eerste CBO opgericht. Inmiddels zijn er
tientallen CBO’s. Thuiszorgorganisaties nemen over het algemeen het
initiatief en worden daarbij vaak gesteund door ouderenbonden,
patiëntenorganisaties en GGD’s. CBO’s geven uiteenlopende
zorgadviezen. De hoofdtaak is het stimuleren van een gezonde
leefstijl. Dit is nodig omdat ouderen te veel roken, te weinig bewegen
en ongezond eten, volgens onderzoek van de Vrije Universiteit van
Amsterdam.

Overwegende dat

§ De Jonge Democraten in beginsel tegen discriminatie zijn
§ Discriminatie wettelijk verboden is in Nederland
§ Discriminatie op de woningmarkt op dit moment vaak lastig te
bewijzen is
§ In Gent steekproefsgewijze controles hoopvolle resultaten hebben

Spreekt uit dat

Nederlandse gemeenten steekproefsgewijs dienen te controleren op
woningmarktdiscriminatie

Toelichting:

Onderzoeksjournalisten van de Groene Amsterdammer deden zich
voor als ‘Rachid El Haddaoui’ en als ‘Jaap van de Ven’ en reageerden
op 250 woningadvertenties in heel Nederland. Jaap kreeg beduidend
vaker een positieve reactie dan Rachid en werd vaker uitgenodigd
voor een bezichtiging. De journalisten deden zich ook voor als
potentiële verhuurders. Zij belden vijftig verhuurmakelaars en gaven
te kennen hun huis te willen verhuren, maar ‘niet aan allochtonen’.
Slechts vier makelaars gaven aan dat ze daar niet aan konden
meewerken.

PM42

JDuits en Frans - JDeel I

Onderwerp:

Onderwijs

Indieners:

[JD Limburg] Jacob Pilon, August Coenders

Woordvoerder:

August Coenders

Constaterende dat

§ Het taalniveau van de Nederlander - zelfs in de grensstreken - vaak
nog ondermaats is;
§ Het Frans en het Duits belangrijke talen zijn in Europese en
regionale context;
§ Het taalonderwijs op de basisschool zich meestal beperkt tot het
Engels en het Nederlands;
§ Het niveau van basisschoolleerlingen, met het oog op prospectieve
vervolgopleidingen (vwo, havo, vmbo), echter nog sterk verschilt
binnen een klas;

Overwegende dat

§ In het kader van Europese integratie, alsook in het kader van
grensoverschrijdende zakelijke betrekkingen, een brede taalkennis
het individu ten goede komt;

PM40

Iedereen krijgt een schoolreis

Onderwerp:

Uitsluiten kinderen van extra schoolactiviteiten

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Wimer Heemskerk, Auke van Wersch

Woordvoerder:

Cyriel van Vugt

Constaterende dat

§ Er nog altijd kinderen zijn die worden uitgesloten van extra
schoolactiviteiten, zoals een sportdag, schoolreisje of sportdag, omdat
de ouderbijdrage niet is betaald;
§ Het soms zelfs voorkomt, dat kinderen als enige in een andere klas
worden gezet of huiswerk moeten maken, terwijl de rest van de klas
op schoolreisje is.

Overwegende dat

§ Kinderen nooit de dupe mogen zijn van een niet betaalde
ouderbijdrage;
§ Het missen van extra schoolactiviteiten kinderen op een sociale
achterstand zet.

Spreekt uit dat

De JD vindt dat scholen kinderen niet mogen uitsluiten van extra
schoolactiviteiten wanneer de ouderbijdrage niet is betaald.

PM41

Discriminietdoen

Onderwerp:

Woningmarktdiscriminatie

Indieners:

[JD Utrecht] Annabel Broer, Reinoud Linschoten

Woordvoerder:

Merlijn Langerak
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§ Het vroeg leggen van een basis voor het leren van een taal de
ontwikkeling van de taalkundige kennis en de culturele ontplooing
bevordert.

PM44

Vluchtelingendeal: Keeping the promises

Onderwerp:

Vluchtelingendeal

Spreekt uit dat

In het basisonderwijs de talen Frans en Duits aangeboden moeten
worden voor leerlingen met interesse en aanleg voor taal.

Indieners:

Toelichting:

Basisschoolleerlingen moeten de kans krijgen om zich taalkundig en
cultureel beter te ontplooien door vroeg taalonderwijs in het Frans en
het Duits te kunnen volgen. Het is echter niet realistisch om dit te
verplichten - zeker gezien de verschillen in niveau binnen basisschool
klassen - dus moet dit aangeboden worden, zodat het de student en
school geheel vrij blijft.

[Werkgroep EU] Bas Steendam, Bas van der Molen, David ten Cate,
Jeroen Kappelhof, Luuk Bolks, Paul van Amelsvoort, Pieter
Bonenkamp, Willemijn Vredegoor

Woordvoerder:

Bas van der Molen

Constaterende dat

§ Er momenteel veel discussie is binnen de EU lidstaten over het
opnemen van vluchtelingen en dat er zelfs lidstaten zijn die
overwegen zich niet aan de gemaakte afspraken van juni 2015 te
houden
§ Er momenteel lidstaten zijn (Hongarije en Slowakije) die tegen de
uitspraak van het Europese hof van justitie in blijven weigeren om
vluchtelingen op te nemen.

Overwegende dat

§ Een eerlijke vluchtelingen-verdeling de enige humanitaire oplossing
is voor de stroom van politieke vluchtelingen
§ Het niet nakomen van de gemaakte afspraken met Turkije alleen
maar kan leiden tot een grotere stroom van vluchtelingen Europa in
§ De EU alleen geloofwaardig kan blijven aan hun principes als alle
lidstaten zich actief inzetten om gemaakte afspraken na te komen

PM43

JDuits en Frans - JDeel II

Onderwerp:

Onderwijs

Indieners:

[JD Limburg] Jacob Pilon, August Coenders

Woordvoerder:

August Coenders

Constaterende dat

§ Veel mensen op de middelbare school Frans en Duits kiezen;
§ Zij na een aantal jaar les te hebben gehad hierin, deze talen nog
steeds slecht spreken;

Overwegende dat

§ Frans en Duits de belangrijkste talen zijn in de grensregio’s en
samen met het Engels in de Europese Unie;
§ Bepaalde onderzoeksvelden nog altijd onderhevig zijn aan invloed
vanuit deze talen;
§ Het vroeg leggen van een basis van een taal belangrijk is om deze
taal later goed te leren beheersen;
§ Het leren van het Frans en Duits het individu niet alleen in de
politieke, zakelijke en commerciële wereld ten goede komt, maar ook
belangrijk is voor zijn of haar culturele ontplooiing;

Spreekt uit dat

De EU zich dient te houden aan de afspraken zoals gemaakt met
Turkije en andere staten ten aanzien van vluchtelingen in elk geval tot
een nieuwe deal. Een mogelijke heronderhandeling is goed

PM45

Religie moet niet lonen

Onderwerp:

Scheiding van kerk en staat

Indieners:

[JD Amsterdam] Remco Vonk, Myrthe Koopman

het niveau en de kwaliteit van het Frans- en Duitsonderwijs in
Nederland verhoogd en verbeterd moet worden door het
benadrukken van een gebalanceerde combinatie van luisteren,
spreken en lezen naast het reguliere leren van grammaticale regels en
woorden.

Woordvoerder:

Erwin Douwes

Constaterende dat

§ Kerkgenootschappen tal van belastingvoordelen en -ontheffingen
genieten;
§ Kerkgenootschappen geen balans hoeven te publiceren;
§ Kerkgenootschappen de namen van hun bestuurders niet openbaar
hoeven te maken (in tegenstelling tot gewone stichtingen die
ingeschreven staan in het KvK-register).

Spreekt uit dat

Toelichting:

Het is hier niet de bedoeling iedereen verplicht Frans en Duits te laten
leren. Als een leerling er echter voor kiest om deze vakken te nemen,
moeten ze ook echt iets toevoegen en van inhoudelijke waarde zijn.

66

Algemene Ledenvergadering 80 van de Jonge Democraten
Juni 2018 te Nijmegen

Overwegende dat

§ De instandhouding van belastingvoordelen en -ontheffingen voor
kerkgenootschappen niet overeenkomt met het principe van
scheiding van kerk en staat;
§ Kerkgenootschappen stichtingen zijn die, net als de JD, onder de
categorie ANBI (algemeen nut beogende instellingen) behoren te
vallen;
§ Er geen enkele logische reden is om kerkgenootschappen voordelen
te geven die andere ANBI’s niet krijgen;
§ De beslissing om deze voordelen toe te kennen nog stamt uit de tijd
van de scholenstrijd (1917).

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vinden dat kerkgenootschappen geen enkele
vorm van belastingvoordeel of -ontheffing mogen krijgen die andere
ANBI’s ook niet krijgen.

Toelichting:

Het is simpelweg niet meer van deze tijd dat religieuze instellingen
deze voordelen krijgen. Hoog tijd om de rechten en plichten van
kerkgenootschappen gelijk te trekken met die van andere stichtingen.

PM46

Veilig de digitale revolutie door

Onderwerp:

Onveilige Internet of Things (IOT) apparaten verbannen van de
Nederlandse markt.

Indieners:

[JD Amsterdam] Remco Vonk, Myrthe Koopman

Woordvoerder:

Liza Meiland

Constaterende dat

§ Alle IOT-apparaten nu verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt,
zonder overweging van veiligheidsaspecten;
§ IOT-apparaten die besmet zijn met malware, gemakkelijk in
Nederlandse huishoudens terecht komen;
§ DDos aanvallen en andere cybercriminaliteit gemakkelijk via
onveilige IOT apparaten kunnen worden uitgevoerd;
§ De verkoper van deze onveilige apparaten op geen enkele manier
aansprakelijk kan worden gesteld.

Overwegende dat

§
Onveilige voedingswaren al jaren geweerd worden van de
Nederlandse markt (met de gedachte dat dat wat wij consumeren
veilig moet zijn) en dat we dit ook moeten toepassen op
consumentenelectronica;
§ Onveilige apparaten makkelijk en goedkoop door veilige versies
vervangen te zijn.
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Spreekt uit dat

Onveilige IOT-apparaten
Nederlandse Markt.

geweerd

moeten

worden

van

de

PM47

Geheugensteuntje voor ome Mark

Onderwerp:

Transparantie dossier na formatie

Indieners:

Esther Verbruggen, Willemijn Vredegoor, Merlijn Langerak, Mirte
Braune, Roos van Oosterhout, Lennard Kamps

Woordvoerder:

Esther Verbruggen

Constaterende dat

§ Er grote onrust en verontwaardiging was nadat er toch een memo
bleek te zijn over de dividendbelasting;
§ Dit niet als memo werd bestempeld, maar als partijstuk;
§ De afschaffing van de dividendbelasting in geen enkel
§ verkiezingsprogramma stond.

Overwegende dat

§ Dit schade toebrengt aan het vertrouwen in de politiek, en specifiek
dit kabinet;
§ Er duidelijkheid moet zijn wat wel, en wat niet in het openbare
§ formatiedossier moet worden opgenomen;
§ Transparantie in de gemaakte keuzes debat op basis van juiste en
volledige informatie in de maatschappij stimuleert.

Spreekt uit dat

Elk document dat de basis heeft gevormd voor of heeft bijgedragen
aan de totstandkoming van een beleidsvoornemen dat niet in het
verkiezingsprogramma van één van de formerende partijen stond in
het openbare formatiedossier moet worden opgenomen.

Toelichting:

Aangezien deze motie alleen geldt voor beleidsvoornemens die NIET
in één van de verkiezingsprogramma's van de formerende partijen
stonden vormt dit geen belemmering voor open onderhandelingen.
Voornemens die zijn besproken, maar het regeerakkoord niet hebben
gehaald, worden niet in het dossier opgenomen.

PM48

We gonna rock down to Electric Avenue and then we'll take it higher

Onderwerp:

Energie

Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Ruben Kuijper, Rens Philipsen

Woordvoerder:

Floris-Jan Blok

Algemene Ledenvergadering 80 van de Jonge Democraten
Juni 2018 te Nijmegen

Constaterende dat

Overwegende dat

§ Het gebruik van elektrische auto's in de afgelopen drie jaar
toegenomen is met 50%.
§ Het nog niet aantrekkelijk is om elektrisch te rijden door een te lange
oplaadtijd.

PM50

‘’Dikke BMW jongens!’’

Onderwerp:

Bijtelling auto's

Indieners:

[JD Rotterdam] Kiki Kersten, Teeuwes Middelbrink

§ Er grote ontwikkelingen zijn op het gebied van opladen van accu's,
zoals het inductief opladen.
§ De maatregelen van het Kabinet onvoldoende zijn om elektrisch
rijden echt aantrekkelijk te maken, helemaal voor vrachtverkeer.
§ Inductief opladen tijdens het rijden al uitgebreid getest is in
Zuid-Korea.
§ Een E-highway al zijn entree heeft gemaakt in Zweden.

Woordvoerder:

Enrico Timmerman

Constaterende dat

§ De bijtelling voor leaseauto’s jonger dan 15 jaar gebaseerd is op de
nieuwwaarde;
§ De bijtelling voor oudere auto’s gebaseerd is op de dagwaarde;
§ Het bijtellingspercentage voor de auto gebaseerd is op de
CO2-uitstoot, waarbij een tarief van 4% geldt voor volledig
elektrische auto’s en 22% voor alle andere auto’s;

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten actief pleiten voor meer samenwerking op het
gebied van inductief opladen tijdens het rijden op Europees niveau.

Overwegende dat

Toelichting:

In Zuid-Korea en Zweden zijn ze bewust geworden van het feit dat een
groene autoweg een nieuwe manier van energietoevoer met zich
meebrengt. Aangezien de overheid verantwoordelijk is voor
infrastructuur, is het ook aan de overheid om de eHighway te
faciliteren.
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/04/kijk-zonder-stekker-auto-opl
aden-kan- met-inductie-5621545-a1534981

§ De bijtellingsregeling een prikkel geeft om steeds nieuwe auto’s te
leasen ofwel juist auto’s te leasen van ouder dan 15 jaar;
§ Leeftijd niets hoeft te zeggen over hoe duurzaam een auto is;
§ Door de bijtellingsregeling meer nieuwe auto’s worden afgenomen
waardoor de (uitstotende) productie toeneemt;
§ De huidige bijtellingssystematiek een verkapte subsidie is voor de
autobranche;

Spreekt uit dat

§ De bijtelling gebaseerd dient te worden op de dagwaarde van auto’s;
§ De bijtellingsregeling meer progressie moet kennen voor de mate
van uitstoot die een auto heeft.

PM49

Geen geld over de balk, maar onder de Balkenende(norm)

Onderwerp:

Salaris personeel pensioenfondsen

PM51

Medicijnverpakking is voordeelverpakking

Indieners:

[JD Groningen], Matt Veerkamp, Marc Kooij

Onderwerp:

Medicijnverspilling

Woordvoerder:

Jurre Duijf

Indieners:

[JD Amsterdam] Remco Vonk, Myrthe Koopman

Constaterende dat

De wet normering topinkomens niet geldt voor pensioenfondsen.

Woordvoerder:

Noa Rosenberg

Overwegende dat

§ Salarissen van medewerkers van een pensioenfonds worden
betaald uit de pensioenpot die door het desbetreffende fonds wordt
beheerd;
§ Deelnemers aan pensioenfondsen niet de vrijheid hebben hun eigen
pensioenfonds te kiezen;
§ Pensioenfondsen niet failliet kunnen gaan.

Constaterende dat

§ Er vaak te veel medicatie worden uitgegeven door artsen of
apotheken;
§ Uitgegeven maar niet gebruikte medicijnen vernietigd moeten
worden.

Overwegende dat

§ Dit zorgt voor verhoogde ziektekosten;
§ Het verkopen van meerdere en/of grote verpakkingen onnodige
kosten opleveren voor de patiënt;
§ Het verspillen van medicijnen zorgt voor moeilijk te verwerken
afval;
§ Niet gebruikte medicijnen niet opnieuw verkocht mogen worden;

Spreekt uit dat

Pensioenfondsen voortaan onder de wet normering topinkomens
(Balkenende norm) dienen te vallen.
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§ Overgebleven medicijnen vaak doorverkocht worden op de zwarte
markt.
Spreekt uit dat

Jonge Democraten vinden dat verpakkingen van medicijnen beperkt
moeten worden tot een redelijke gebruikershoeveelheid om
verspilling te voorkomen

PM52

Op de kleintjes letten

Onderwerp:

Tabak in supermarkten verbieden

Indieners:

[JD Amsterdam] Remco Vonk, Myrthe Koopman

Woordvoerder:

Noa Rosenberg

Constaterende dat

§ Roken dodelijk is;
§ Tabak prominent zichtbaar is in supermarkten.

Overwegende dat

§ Kinderen in supermarkten komen;
§ Het aantreffen van tabak in de supermarkt op prominente plekken
roken normaliseert;
§ Hierdoor de drempel om te roken voor kinderen verlaagd wordt;
§ De drempel om tabak te halen verhoogd wordt wanneer deze niet
meer verkrijgbaar is in supermarkten.

Spreekt uit dat

§ Deze onzekerheid ervoor zorgt dat veel mensen met een beperking
niet gaan stemmen.

Jonge Democraten vinden dat verkoop van tabak in supermarkten
verboden moet worden.

PM53

Stemmen toegankelijk voor iedereen

Onderwerp:

Toegankelijkheid stembureaus

Indieners:

[JD Groningen], Matt Veerkamp, Marc Kooij

Woordvoerder:

Amber Veltheer

Constaterende dat

§ Stemmen voor veel mensen met een fysieke beperking niet of slecht
mogelijk is, door bijvoorbeeld te hoge stemtafels, drempels voor de
deur van het stembureau, geen begeleiding bij het invullen van het
stembiljet en geen aanwezige stembiljetten in grote letters of braille;
§ Er wel oplossingen zijn tegen deze (individuele) hindernissen, maar
dat het afhankelijk van het stembureau is of en in welke mate deze
beschikbaar zijn;
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Overwegende dat

Stemrecht een grondrecht is, en dat de Jonge Democraten het van
groot belang achten dat iedereen zijn/haar stem kan uitbrengen.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten van mening zijn dat de nationale overheid in
kaart moet brengen waar en in hoeverre de situatie van beperkte
toegankelijkheid van stembureaus speelt, en dat er een nationale
aanpak moet komen met als doel de toegankelijkheid van
stembureaus voor mensen met een beperking te vergroten, en dat dit
actief gemonitord moet worden.

Toelichting:

Bij een actie van het VN-toegankelijkheidspanel waaraan we
meehielpen bleek uit de gesprekken met de leden van het panel (die
vaan zelf een fysieke beperking hebben) dat stembureaus vaak
onvoldoende toegankelijk zijn. Op ons verzoek heeft de
gemeenteraadsfractie in Groningen vragen gesteld aan de
verantwoordelijke ambtenaren, en hieruit bleek dat ook de gemeente
Groningen in deze kwestie tekortschiet. Het is nu zaak om in het hele
land goed te evalueren hoe de zaken ervoor staan, en concrete
stappen te zetten.

PM54

De pijp uit

Onderwerp:

Rookverbod bepaalde openbare plekken

Indieners:

[JD Utrecht] Annabel Broer, Reinoud Linschoten

Woordvoerder:

David ten Cate

Constaterende dat

Mensen ongewenst geconfronteerd worden met de schadelijke
effecten van meeroken op openbare plekken in de buitenlucht.

Overwegende dat

§ Meeroken zeer schadelijk is.
§ Men op OV-haltes, bij ingangen van openbare gebouwen en op
sportterreinen niet altijd buiten rokers/rook kan blijven.
§ Bezoek van OV-haltes en openbare gebouwen onvermijdelijk is
voor een groot deel van de samenleving in het dagelijkse leven.
§ De aanwezigheid van rokers/rook op sportterreinen tegen de
gewenste sfeer op deze terreinen ingaat en afdoet aan de sportieve
gedachte.

Spreekt uit dat

Het rookverbod wordt uitgebreid tot OV-haltes, sportterreinen en
ingangen van publieke gebouwen.
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Toelichting:

Iedereen heeft de vrijheid om te roken. Deze vrijheid stopt echter als
de vrijheid en gezondheid van anderen door roken in gevaar komt.
Publieke plaatsen in de buitenlucht zoals sportterreinen (het
sportveld inclusief de randen van het sportveld), OV-haltes (perrons
of haltes van het openbaar vervoer) en ingangen van publieke
gebouwen (een straal van 10 meter vanaf de ingang gemeten op eigen
terrein, gebouwen zoals het stadhuis en scholen).

Toelichting:

Om gezondheidsschade voor de patiënt en overbelasting van
zorgpersoneel te voorkomen tijdens een griepgolf is extra geld nodig
om extra personeel in te zetten. Zo’n maatregel kan zichzelf
financieren
aangezien
het
ziekteverzuim
verlaagd
en
gezondheidsschade voorkomt:
Ziekteverzuim van een arts kost per dag ongeveer 1500 euro.
Ziekteverzuim van een verpleegkundige kost per dag ongeveer 400
euro.
Bij 20% van de patiënten opgenomen met een longontsteking treedt
er binnen 30 dagen een hartinfarct, hartritmestoornis of hartfalen op.
Daarnaast is er een verhoogd risico op herseninfarct. De kosten
hiervan kunnen oplopen tot vele duizenden euro’s.

PM55

Griep + overbelast personeel = dodelijk duur

Onderwerp:

Zorgkosten

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Hanneke Albarda, Rob Arts, Ruth van
Asperen, Annabel Broer, Bas ter Brugge, Jesse Koper, Blanca de Louw,
Suzan Kalmijn, Hester Krommendijk, Mariska Machiels, Carlijn Olde
Reuver of Briel, Bloys Sebregts, Dominiek Veen, Jasper de Wit

PM56

Veilig in het verkeer? Begrens die fiets.

Onderwerp:

Elektrische Fietsen

Woordvoerder:

Bas ter Brugge

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Wimer Heemskerk, Auke van Wersch

Constaterende dat

§ Nederland enkele maanden per jaar wordt getroffen door een
griepgolf.
§ De omvang van de griepgolf onvoorspelbaar is.
§ Zorgverleners door deze onvoorspelbaarheid niet structureel hun
personele bezetting kunnen aanpassen.
§ De griepgolf leidt tot overbelasting van zorgpersoneel, zoals artsen
en verpleegkundigen
§ Patiënten door de overbelasting van zorgpersoneel in sommige
gevallen niet de beste zorg krijgen.

Woordvoerder:

Auke van Wersch

Constaterende dat

§ Ongelukken met elektrische fietsen steeds meer levens eisen
§ Een kwart van de fietsers die in het verkeer omkwamen op een
elektrische fiets zat
§ In het jaar 2017 57 mensen door een ongeval met een elektrische
fiets overleden en dit een stijging van ruim 42 procent is vergeleken
met een jaar daarvoor
§ Veruit de meeste slachtoffers ouderen zijn
§ Ouderen sneller schade aan het lichaam oplopen in de vorm van
botbreuken

Overwegende dat

§ De kosten voor de gezondheidszorg oplopen naarmate ouderen
meer gebruik maken van elektrische fietsen
§ Het snelste type elektrische fiets op dit moment even hard kan gaan
als een brommer/scooter, waar wel een rijbewijs voor vereist is.
§ Het reactievermogen van ouderen niet toeneemt naarmate zij
ouder worden

Spreekt uit dat

§ De JD, net als minister Cora van Nieuwenhuizen, de campagne
'veilig fietsen voor ouderen' onderschrijft
§ Elektrische fietsen begrensd moeten worden op 25km/u.

Overwegende dat

Spreekt uit dat

§ Een relatief personeelstekort de belangrijkste oorzaak is van de
overbelasting van het zorgsysteem.
§ Een griepgolf Nederland veel geld kost door gezondheidsschade,
sterfte en ziekteverzuim van zorgpersoneel.
§ Adequate zorg in de eerste 24 uur op de spoedeisende hulp en in het
ziekenhuis van cruciaal belang is voor grieppatiënten.
§ De overbelasting van zorginstanties verminderd kan worden door
financiële middelen die specifiek bestemd zijn voor het tijdelijk
aannemen van extra personeel tijdens de griepgolf.
§ Het voorkomen van gezondheidscomplicaties en ziekteverzuim
deze maatregel rendabel maakt.
De Jonge Democraten voorstander zijn van een speciaal "griep-potje"
om zorgverleners financieel in staat te stellen tijdens een griepgolf
tijdelijk extra personeel in te zetten.
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PM57

Dispereert niet ?!

Onderwerp:

Aanpassen van straatnamen

Indieners:

[JD Amsterdam] Remco Vonk, Myrthe Koopman

Woordvoerder:

Jasper Ensing

Constaterende dat

Het verleden steeds vaker onderwerp is van het maatschappelijk
debat.

Overwegende dat

§ Historisch besef weggaat wanneer je straten, tunnels, pleinen etc.
klakkeloos aanpast;
§ Je je eigen geschiedenis vervalst wanneer je bepaalde zaken mooier
voordoet dan dat ze zijn;
§ Accuraat historisch besef van onschatbare waarde is voor de
samenleving.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vinden dat straten, tunnels, pleinen etc. die al
een naam hebben deze naam houden en worden voorzien van een
toelichting.

Toelichting:

Het historisch besef, dat gevormd wordt door hoe we onze straten en
pleinen hebben genoemd, is te waardevol om zomaar aan te passen.
Het is beter om onze zwarte bladzijden onder ogen te zien en daarvan
te leren, dan dat we doen alsof dit nooit onderdeel van onze
samenleving is geweest.

PM58

Toetredingsonderhandelingen met Turkije: pas op de plaats?

Onderwerp:

Toetredingsonderhandelingen Turkije

Indieners:

[Werkgroep EU] Bas Steendam, Bas van der Molen, David ten Cate,
Jeroen Kappelhof, Luuk Bolks, Paul van Amelsvoort, Pieter
Bonenkamp, Willemijn Vredegoor

Woordvoerder:

Jeroen Kappelhof

Constaterende dat

§
De toetredingsonderhandelingen met Turkije al sinds 2005
voortduren zonder resultaat
§ Als onderdeel hiervan de EU programma’s financiert die de
ontwikkeling van Turkije moeten stimuleren

§ Voortzetting van de toetredingsonderhandelingen onderdeel is van
de EU-Turkije deal
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Overwegende dat

§ Sinds de couppoging er tienduizenden mensen zijn berecht zonder
een strafproces en de persvrijheid ernstig is beperkt
§ Na de voorgenomen grondwetswijziging de macht geconcentreerd
zal zijn rondom president Erdogan
§ Hiervoor genoemde ontwikkelingen indruisen tegen de waarden
waar de EU voor staat
§ Het voortgangsrapport van 2018 een achteruitgang liet zien op de
meeste toetredingscriteria
§
Serieuze toetredingsonderhandelingen met Turkije niet
geloofwaardig zijn en de reputatie van de EU schaadt
§ Het beëindigen van de toetredingsonderhandelingen de EU-Turkije
deal op losse schroeven zet, wat ervoor zou kunnen zorgen dat de
massale migratiestroom vanuit Turkije richting de EU weer op gang
komt

Spreekt uit dat

§ De toetredingsonderhandelingen meteen moeten worden gestopt
§ Hiervoor in de plaats gesprekken tussen de EU en Turkije moeten
worden gestart met als doel de banden te normaliseren
§ Met onmiddellijke ingang alle financiële steunprogramma’s aan
Turkije die onderdeel uitmaken van het toetredingsproces te
beëindigen

PM59

Toetredingsonderhandelingen met Turkije: bewaren van de lieve
vrede?

Onderwerp:

Toetredingsonderhandelingen Turkije

Indieners:

[Werkgroep EU] Bas Steendam, Bas van der Molen, David ten Cate,
Jeroen Kappelhof, Luuk Bolks, Paul van Amelsvoort, Pieter
Bonenkamp, Willemijn Vredegoor

Woordvoerder:

Jeroen Kappelhof

Constaterende dat

§
De toetredingsonderhandelingen met Turkije al sinds 2005
voortduren zonder resultaat
§ Als onderdeel hiervan de EU programma’s financiert die de
ontwikkeling van Turkije moeten stimuleren
§ Voortzetting van de toetredingsonderhandelingen onderdeel is van
de EU-Turkije deal
§ Turkije zich steeds meer richt op Rusland
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Overwegende dat

§ Sinds de couppoging er tienduizenden mensen zijn berecht zonder
een strafproces en de persvrijheid ernstig is beperkt
§ Na de voorgenomen grondwetswijziging de macht geconcentreerd
zal zijn rondom president Erdogan
§ Hiervoor genoemde ontwikkelingen indruisen tegen de waarden
waar de EU voor staat
§ Het voortgangsrapport van 2018 een achteruitgang liet zien op de
meeste toetredingscriteria
§
Serieuze toetredingsonderhandelingen met Turkije niet
geloofwaardig zijn en de reputatie van de EU schaadt
§ Het beëindigen van de toetredingsonderhandelingen de EU-Turkije
deal op losse schroeven zet, wat ervoor zou kunnen zorgen dat de
massale migratiestroom vanuit Turkije richting de EU weer op gang
komt
§ Beëindiging van de toetredingsonderhandelingen ervoor zou
kunnen zorgen dat Turkije zich compleet gaat richten op het Oosten
en dit niet bevorderlijk is voor de stabiliteit op het wereldtoneel

§ De technologie en kwaliteit van de schakelinstallaties te sterk
gedegradeerd zijn.
§ De korte levensduur van de nieuwe installaties in de toekomst zal
leiden tot een minder betrouwbaar energienetwerk.
§ Het energienet, en de infrastructuur daaromheen, van collectief
belang zijn.
Spreekt uit dat

De overheid het energienetwerk volledig nationaliseert.

Toelichting:

Vroeger ging een vermogensschakelaar 60-100 jaar mee. Dit is te lang
voor
een
rendabele
business.
Producenten
van
die
vermogensschakelaars zijn daardoor failliet gegaan. Tegenwoordig
bouwen fabrikanten daarom schakelinstallaties met een kortere
levensduur. Met als gevolg dat de kwaliteit van het energienetwerk
achteruit gaat.

PM61

Artsen zonder Randstad-grenzen

§ De toetredingsonderhandelingen voortgezet dienen te worden
§ Alle financiële steunprogramma’s aan Turkije die deel uitmaken van
het toetredingsproces voortgezet dienen te worden

Onderwerp:

diversiteit in zorg

Indieners:

[Werkgroep Diversiteit & Participatie] Rosanne Joosse, Anouk
Vincken, Klaske Exalto, Iris van de Hoek, Dagmar van der Zalm, Esmee
Nanninga

PM60

Goedkopere energie, wie wil dat nou niet?

Woordvoerder:

Mariska Schabbing

Onderwerp:

Vermogensschakelaars

Constaterende dat

Indieners:

[JD Overijssel] Rob Welling, Edo Kamers

§ er een tekort is aan (huis)artsen buiten de Randstad;
§ er een overschot is aan (huis)artsen in de Randstad.

Woordvoerder:

Danny Drogt

Overwegende dat

Constaterende dat

§ Vermogensschakelaars een belangrijk onderdeel zijn van het
energienet.
§
Bedrijven uit economisch belang de levensduur van de
vermogensschakelaars omlaag schroeven.
§ Bedrijven die in het verleden installaties met een lange levensduur
hebben geplaatst failliet zijn gegaan door de lange levensduur.

§ er een betere spreiding moet komen van (huis)artsen in Nederland;
§ iedereen in Nederland recht heeft op toepasselijke zorg, ongeacht
hun geografische locatie.

Spreekt uit dat

het voor artsen in een beroep waar een overschot in de Randstad van
is, het verplicht is om een nader te bepalen termijn buiten de Randstad
werkzaam te zijn.

Toelichting:

Cijfers:
In 2016 hadden 5.102 basisartsen geen plek in een vervolgopleiding
tot medisch specialist, terwijl ze dit wel graag wilden. 431 basisartsen
waren werkloos.
In 2009 hadden 3.719 basisartsen geen plek in een vervolgopleiding
tot medisch specialist, terwijl ze dit wel graag wilden. 122 basisartsen
waren werkloos.
Bron: NFU (Nederlandse Federatie van universitair medische centra)

Spreekt uit dat

Overwegende dat

§
De overheid op het moment subsidies verstrekt aan
netwerkbeheerders om vermogensschakelaars aan te schaffen. De
verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de installaties ligt bij de
fabrikant.
§ Een betrouwbaarder energienet opgesteld kan worden naarmate
het volledige netwerk onder de verantwoordelijkheid staat van de
overheid en zijn netbeheerders.
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§ Er een nieuwe technologie is om je bloedglucosewaarden te meten
genaamd FGM (Flash Glucose Monitoring).
§
FGM-metingen
meer
informatie
geven
over
de
bloedglucosewaarden.
§ Deze sensoren alleen vergoed worden voor enkele groepen.
§ FGM-sensoren zo’n 120 euro per maand kosten.
§ FGM-sensoren zorgen voor een enorme verbetering van de
kwaliteit van leven.

PM62

JDieet en JDNA

Onderwerp:

Volksgezondheid

Indieners:

[JD Limburg] Jacob Pilon, August Coenders

Woordvoerder:

August Coenders

Constaterende dat

§ Personalised Nutrition in de kinderschoenen staat.
§ Persoonlijke gezondheid een serieuze zaak is.
§ Je genetisch materiaal uniek is aan jou en zeer gevoelige informatie
bevat.

Overwegende dat

§ Privacy momenteel een belangrijk issue is in de EU
§ Er niks meer privacygevoelig is dan je genetisch materiaal (DNA)
§ Er momenteel diensten zijn die Personalised Nutrition aanbieden op
commerciële grond
§ Personalised Nutrition momenteel nog te weinig inzicht geeft in
welke genen wat beïnvloeden en op welke manier dat gebeurt
§ Er grote hoeveelheden onderzoek en studie nodig zijn voordat
burgers/leken genoeg inzicht hebben in hoe Personalised Nutrition
werkt
§
Er niet van burgers verwacht kan worden dat zij zulke
gespecialiseerde kennis tot zich kunnen nemen en goed kunnen
interpreteren

§ De sensoren nu niet voor iedereen worden vergoed en dat een
oneerlijke verdeling is.
§ Het oneerlijk is dat mensen die eerst in een van de vier groepen
vielen hun vergoeding moeten inleveren wanneer zij ouder worden of
hun bloedglucosewaarden beter onder controle hebben.
§ Zorg voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn.
§ Het meten met een FGM makkelijker, sneller en pijnloos is in
tegenstelling tot het vingerprikken.

Spreekt uit dat

FGM-sensoren voor iedereen met diabetes vergoed moet worden.

Toelichting:

FGM-metingen worden aan de hand gedaan van een klein apparaatje
in de bovenarm die twee weken blijft zitten en elke 15 minuten de
bloedglucosewaarden meet.
FGM-metingen meer informatie geven over de bloedglucosewaarden
dan vingerprikken.
De groepen die nu vergoedingen ontvangen zijn:
- Kinderen met diabetes type 1 (4-18 jaar)
- Volwassenen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden die slecht
zijn in te stellen (64 mmol/mol of hoger).
- Zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 (geen
zwangerschapsdiabetes.
- Vrouwen met diabetes types 1 en 2 die een zwangerschapswens
hebben.

PM64

E-matching voor behandelingen

Onderwerp:

Landelijke gegevensbank

Indieners:

[JD Utrecht] Annabel Broer, Reinoud Linschoten

Woordvoerder:

Annabel Broer

Constaterende dat

§ Een groot aantal ziektes bestaan uit verschillende subtypes

Overwegende dat

Spreekt uit dat

De burger beschermd moet worden van commerciële inzet van
Personalised Nutrition door te kunnen garanderen dat het door
specialisten wordt uitgevoerd, te realiseren door middel van het
beschermd maken van de titel van genetisch analist zoals dat bij
advocaten het geval is.

PM63

Meten is weten

Onderwerp:

Vergoeding sensoren diabetes

Indieners:

[JD Amsterdam] Remco Vonk, Myrthe Koopman

Woordvoerder:

Sanne Schol

Constaterende dat

§ Er 1,2 miljoen Nederlanders leiden aan diabetes.
§ Diabetes een van de meest voorkomende chronische ziekten in
Nederland is.
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§ Vaak ziektes volgens dezelfde richtlijn behandeld worden, zonder
onderscheid te maken tussen de subtypes
§ Het momenteel lastig is om de ziekte-subtypes te identificeren door
een gebrek aan gegevens
§ Er momenteel wel onderzoeken zijn om de subtypes in kaart te
brengen
Overwegende dat

§ Als iedereen met dezelfde ziekte vergelijkbaar behandeld wordt
veel mensen wel de bijwerkingen van de behandeling hebben maar
niet de baten
§ Het classificeren van subtypes en daaruit voortvloeiende specifieke
behandelingen leiden tot een efficiëntere besteding van het
zorgbudget
§ Door gegevens te bundelen in een landelijke databank kan
makkelijker onderzoek naar subtypes van ziekten worden gedaan
§ Het enorm belangrijk is dat patiënten toestemming geven voordat
hun gegevens gebruikt mogen worden in medisch onderzoek
§ Online systemen met gevoelige medische data goed beveiligd
kunnen en dienen te worden
§ Bestaande gegevensbanken niet verder niet kunnen voortbestaan
zonder financiering

Spreekt uit dat

Geïnvesteerd moet worden in onafhankelijke, goed beveiligde,
landelijke gegevensbanken voor onderzoek naar subtypes binnen
ziektes om therapie op maat te kunnen ontwikkelen

Toelichting:

Patiënten kunnen na een gesprek met een zorgverlener/onderzoeker
expliciet toestemming geven om gegevens en weefsel op te slaan in
een
onafhankelijke
landelijke
gegevensbanken
voor
de
ziektehoofdgroep. Deze gegevensbanken bevatten informatie uit
medische dossiers, vragenlijsten en lichamelijk materiaal.
Door deze gegevensbank op te richten kunnen binnen een bepaalde
ziekte subgroepen worden geïdentificeerd. Als deze subgroepen
bekend zijn kan (i) geëvalueerd worden of de bestaande behandeling
bij bepaalde groepen beter/slechter werkt en (ii) voor bepaalde
subgroepen specifiek nieuwe behandelingen ontwikkeld worden. Op
deze manier kan therapie op maat worden ontwikkeld voor patiënten.

PM65

Maak het middelbaar geschiedenisonderwijs weer uitdagend

Onderwerp:

Onderwijs

Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Ruben Kuijper, Rens Philipsen
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Woordvoerder:

Marc Herman de Groot

Constaterende dat

§ Er tijdens de huidige eindexamens geschiedenis van het middelbare
onderwijs een te grote nadruk ligt op de 'kenmerkende aspecten'.
§ Deze kenmerkende aspecten 49 zinnen zijn die betrekking hebben
op verschillende tijdsperiodes uit de geschiedenis.
§ Er van leerlingen wordt verwacht dat zij deze zinnen uit hun hoofd
leren en deze bij verschillende tijdsperiodes kunnen plaatsen.

Overwegende dat

§ De kenmerkende aspecten al vanaf de invoering veel kritiek krijgen
door zowel leraren als leerlingen.
§ Deze manier van toetsing een te grote nadruk legt op het leren van
rijtjes in plaats van op het toepassen en begrijpen van geschiedenis.
§ Het middelbaar geschiedenisonderwijs weer uitdagend moet
worden.
§ Leerlingen zich zouden moeten focussen op het analyseren van
verschillen en dat overeenkomsten in verschillende tijdsperiodes.
§ Door de huidige vorm van lesgeven er een risico bestaat dat
leerlingen hun interesse in het vak geschiedenis verliezen.
§ Hierdoor in de toekomst mogelijk minder leerlingen zich in
geschiedenis specialiseren.

Spreekt uit dat

Er gestreefd moet worden naar de afschaffing van de kenmerkende
aspecten tijdens de toetsing, met als einddoel ervoor te zorgen dat
leerlingen een beter begrip krijgen van het vak geschiedenis.

PM66

Jij wordt later toch rijk (of zoiets)

Onderwerp:

gelijke behandeling

Indieners:

[Werkgroep Diversiteit & Participatie] Rosanne Joosse, Anouk
Vincken, Mariska Schabbing, Klaske Exalto, Ruben Korte, Rens van
Dijk, Femke Schapink, Dagmar van der Zalm

Woordvoerder:

Klaske Exalto

Constaterende dat

§ Geneeskunde studenten tijdens hun driejarige masterfase geen
vergoeding ontvangen voor hun co-schappen, omdat deze niet worden
aangemerkt als stage;
§ Zij niet naast hun co-schappen kunnen werken omdat deze
gemiddeld 55 uur per week bedraagt;
§ Geneeskundestudenten worden gedwongen meer te lenen dan
andere studenten;
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§ Door een overschot aan artsen er tegenwoordig geen baangarantie
is voor geneeskundestudenten en zij dus niet direct na het afstuderen
in staat zijn om hun studieschuld af te lossen;
§ Mbo- en hbo-studenten verpleegkunde wel een stagevergoeding
krijgen.
Overwegende dat

§
Iedereen zou voor geleverd werk een vergoeding moeten
ontvangen;
§ Er niet mag worden aangenomen dat bepaalde studenten meer
studieschuld kunnen dragen dan anderen.

Spreekt uit dat

Geneeskundestudenten tijdens hun co-schappen een stagevergoeding
moeten ontvangen.

Toelichting:

De vergoeding moet evenredig zijn aan de stagevergoeding van
andere studenten in een vergelijkbaar stadium van hun studie.

PM67

Nepnieuws 1

Onderwerp:

Nepnieuws op EU vs Disinfo

Indieners:

[Werkgroep EU] Bas Steendam, Bas van der Molen, David ten Cate,
Jeroen Kappelhof, Luuk Bolks, Paul van Amelsvoort, Pieter
Bonenkamp, Willemijn Vredegoor

Woordvoerder:

Paul van Amelsvoort

Constaterende dat

§ De EU een nepnieuwslijst heeft gemaakt op euvsdisinfo.eu.
§ Deze nepnieuwslijst gericht is op het tegengaan van pro-Kremlin
nepnieuws in de EU.
§
Met een dergelijke lijst een overheidsinstantie actief gaat
beoordelen wat wel en niet tot betrouwbaar nieuws behoort.
§ Russische propaganda wordt weerlegd, bijvoorbeeld de vergiftiging
van ex-spion Sergei Skripal, een gebeurtenis die volgens Rusland door
het Westen is georchestreerd.
§ Er ook sprake is van foutieve beoordelingen van “nep”nieuws, zoals
bijvoorbeeld het beschuldigen van de lokale krant “de Gelderlander”
van nepnieuws.

Overwegende dat

§ Deze adviesgroep onafhankelijk en neutraal opereert.
§ De media niet voldoende onafhankelijk kunnen functioneren als hun
berichtgeving gecontroleerd wordt door de overheid.

§ De nepnieuwslijst wordt samengesteld door een adviesgroep van
voornamelijk vrijwilligers.
§ EUvsDesinfo slechts een budget van 1 miljoen euro ontvangt, te
weinig om bijvoorbeeld professionele beoordelaars in de moedertaal
van alle EU-lidstaten aan te nemen.
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Spreekt uit dat

EU vs Disinfo moet worden opgeheven.

PM68

Nepnieuws 2

Onderwerp:

Nepnieuws op EU vs Disinfo

Indieners:

[Werkgroep EU] Bas Steendam, Bas van der Molen, David ten Cate,
Jeroen Kappelhof, Luuk Bolks, Paul van Amelsvoort, Pieter
Bonenkamp, Willemijn Vredegoor

Woordvoerder:

Paul van Amelsvoort

Constaterende dat

§ De EU een nepnieuwslijst heeft gemaakt op euvsdisinfo.eu
§ Deze nepnieuwslijst gericht is op het tegengaan van pro-Kremlin
nepnieuws in de EU
§
Met een dergelijke lijst een overheidsinstantie actief gaat
beoordelen wat wel en niet tot betrouwbaar nieuws behoort
§ Russische propaganda wordt weerlegd, bijvoorbeeld de vergiftiging
van ex-spion Sergei Skripal, een gebeurtenis die volgens Rusland door
het Westen is georchestreerd
§ Er ook sprake is van foutieve beoordelingen van “nep”nieuws, zoals
bijvoorbeeld het beschuldigen van de lokale krant “de Gelderlander”
van nepnieuws

Overwegende dat

§ De nepnieuwslijst wordt samengesteld door een adviesgroep van
voornamelijk vrijwilligers
§ EUvsDesinfo slechts een budget van 1 miljoen euro ontvangt, te
weinig om bijvoorbeeld professionele beoordelaars in de moedertaal
van alle EU-lidstaten aan te nemen
§ Deze adviesgroep onafhankelijk en neutraal opereert
§ Burgers baat hebben bij een onafhankelijke controle op nepnieuws
uit Rusland

Spreekt uit dat

§ EU vs Disinfo moet blijven bestaan
§ Er wel moet gekeken worden naar extra financiële middelen om EU
vs Disinfo ook het gereedschap te geven om als goede nepnieuws
waakhond te functioneren
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PM69

Autism for everyone

Onderwerp:

Vaccinaties

Indieners:

[JD Fryslân] Jantine Meister, Maarten Jan Buurman

Woordvoerder:

Jildert Oppedijk

Constaterende dat

in veel ontwikkelingslanden veel ouders vaccinatieprogramma's voor
hun kinderen niet afmaken, waardoor kinderen niet volledig
gevaccineerd zijn;

Overwegende dat

het bewezen is dat de ouders systematisch belonen voor het
vaccineren van hun kinderen helpt om de vaccinatiegraad omhoog te
krijgen;

Spreekt uit dat

de overheid bij ontwikkelingshulp moet kijken naar een systeem
waarbij ouders systematisch beloond worden voor het vaccineren van
hun kinderen.

PM70

Handelsoorlog V.S.

Onderwerp:

Handelsoorlog V.S.

Indieners:

[Werkgroep EU] Bas Steendam, Willemijn Vredegoor, Luuk Bolks,
Pieter Bonenkamp, David ten Cate, Bas van der Molen, Paul van
Amelsvoort, Jeroen Kappelhof, [Werkgroep Buitenlandse Zaken]
Charlotte Berends, [Werkgroep Economie, Financiën en Sociale
Zaken] Ingmar Garrah, Jan Jongsma, Xander Prijs, Ruben Kuijper, Fien
van Solinge, Floris van Loo

Woordvoerder:

Bas Steendam

Constaterende dat

§ De Verenigde Staten op 23 maart 2018 importtarieven op staal en
op aluminium invoerden
§ China, als een van de getroffen landen, op 1 april 2018 heeft
teruggeslagen met importtarieven van maximaal 25% op 128
Amerikaanse producten
§ Zowel de VS als China in de week hierop nieuwe importtarieven
invoerden
§
De EU voorlopig uitgezonderd is van de Amerikaanse
importtarieven
§ De handelsoorlog zoals gestart door de V.S. niet conformeert aan
§ WTO regels
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Overwegende dat

§ Er een mogelijkheid is dat de getroffen landen besluiten om meer
goedkoop staal en aluminiumproducten op de Europese markt af te
zetten omdat ze moeilijker op de Amerikaanse markt verkocht
kunnen worden, of dat circumventie van de Amerikaanse maatregelen
plaatsvindt doordat getroffen producenten deze goedkope producten
via de EU naar de V.S. exporteren. Beide zaken kunnen een negatief
effect hebben op de Europese economieën.
§ Het conflict tussen andere landen gebruiken voor het eigen gewin
niet past bij de JD-visie van internationale samenwerking

Spreekt uit dat

De EU zich smoet uitspreken tegen de protectionistische acties van de
V.S. Wanneer de V.S. er toch voor kiest om handelsmaatregelen tegen
de E.U. in te voeren, dient de E.U. passende sancties tegen de V.S. te
treffen.

PM71

Hang die bef nog maar niet aan de wilgen #1

Onderwerp:

benoeming rechters

Indieners:

[Werkgroep Justitie] Desiree Klomp, Marjet van Bezooijen, Hadassa
Deijs, Joachim van Doornum, Rick Geurts, Daniel Jacobs, Nina van 't
Noordende, Jerre Perenboom, Rozemarijn van Spaendonck, Maarten
Veld

Woordvoerder:

Desiree Klomp

Constaterende dat

§ Rechters krachtens de grondwet voor het leven worden benoemd
§ Dit in de praktijk betekent dat rechters tot hun zeventigste actief
kunnen blijven
§ De Hoge Raad in staat is rechters uit het ambt te zetten bij
bijvoorbeeld ziekte

Overwegende dat

§ De levensverwachting, evenals de gezonde levensverwachting
toeneemt
§ De maatschappij vergrijst
§ Rechters vaak langer door willen werken
§ Onafhankelijke rechtspraak een basisvoorwaarde is voor een
democratische rechtstaat
§ Er al instrumenten zijn om rechters uit hun ambt te zetten wanneer
ze hun werk niet meer adequaat uit kunnen voeren
§ Leeftijdsdiscriminatie niet het beste middel is om het doel te
bereiken

Spreekt uit dat

§ Rechters voortaan benoemd dienen te worden tot hun 75ste
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§ Dit gepaard dient te gaan met waarborgen voor de kwaliteit en
onafhankelijkheid van de rechtspraak
Toelichting:

Een waarborg zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat oudere rechters
periodiek worden getest op hun geestelijke vermogens. Om
onafhankelijkheid te waarborgen zou het goed zijn de Raad van de
Rechtspraak te betrekken bij de vormgeving van dergelijke
waarborgen.

Toelichting:

Een waarborg zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat oudere rechters
periodiek worden getest op hun geestelijke vermogens. Om
onafhankelijkheid te waarborgen zou het goed zijn de Raad van de
Rechtspraak te betrekken bij de vormgeving van dergelijke
waarborgen.

PM73

Niet verplicht prikken in wilsonbekwame kinderen

Onderwerp:

Volksgezondheid

Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid], Bas ter Brugge, Jasper de Wit, Lauri
van den Berg, Steve Bertens, Ingeborg Spoor, Maarten Veld, Daniel
Jacobs, Thomas Vissers, Damian Coenen, Sjoerd Wannet, Pim
Kettelarij, Mieke de Wit, Eva Troost, Nicole van der Zandt, Rob
Martens, Joep Roelofs, Rob Arts, Michael Tessers, Thijs van Rens

PM72

Hang die bef nog maar niet aan de wilgen #2

Onderwerp:

benoeming rechters

Indieners:

[Werkgroep Justitie] Desiree Klomp, Marjet van Bezooijen, Hadassa
Deijs, Joachim van Doornum, Rick Geurts, Daniel Jacobs, Nina van 't
Noordende, Jerre Perenboom, Rozemarijn van Spaendonck, Maarten
Veld

Woordvoerder:

Jasper de Wit

Woordvoerder:

Desiree Klomp

Constaterende dat

Constaterende dat

§ Rechters krachtens de grondwet voor het leven worden benoemd
§ Dit in de praktijk betekent dat rechters tot hun zeventigste actief
kunnen blijven
§ De Hoge Raad in staat is rechters uit het ambt te zetten bij
bijvoorbeeld ziekte

§ In de samenleving discussie wordt gevoerd over het belang van het
vaccineren van kinderen;
§ Er zorgen zijn over de groeiende groep niet gevaccineerde kinderen;
§ De Jonge Democraten staan voor keuzevrijheid, autonomie en
zelfbeschikkingsrecht van het individu.

Overwegende dat

§ Het verplicht stellen van vaccineren tegen elk principe van
autonomie en lichamelijke integriteit ingaat;
§ Elke medische handeling voor- en nadelen heeft en deze door de
individu of zijn wettelijke vertegenwoordigers tegen elkaar moeten
worden afgewogen om tot een beslissing te komen.

Spreekt uit dat

§ De Jonge Democraten spreken zich expliciet uit tegen het verplicht
ondergaan van een medische handeling, zoals vaccineren;
§
De Jonge Democraten erkennen dat het dalen van de
vaccinatiegraad een probleem is voor de nationale volksgezondheid
en vinden dat de overheid een actieve rol moet spelen in de
voorlichting over vaccineren.

Toelichting:

De JD heeft op het vorige jaar besloten om voor verplicht vaccineren
te zijn. Onder het mom van 'het is nooit te laat om een slechte
beslissing terug te draaien' deze motie.

PM74

Daar gaan we weer…

Onderwerp:

Staatshoofd

Overwegende dat

Spreekt uit dat

§ De levensverwachting, evenals de gezonde levensverwachting
toeneemt
§ De maatschappij vergrijst
§ Rechters vaak langer door willen werken
§ Onafhankelijke rechtspraak een basisvoorwaarde is voor een
democratische rechtstaat
§ Er al instrumenten zijn om rechters uit hun ambt te zetten wanneer
ze hun werk niet meer adequaat uit kunnen voeren
§ Leeftijdsdiscriminatie niet het beste middel is om het doel te
bereiken
§ Rechters voortaan echt voor het leven benoemd worden en alleen
door eigen ontslag of door toedoen van de Hoge Raad uit hun ambt
kunnen worden gezet
§ Dit gepaard dient te gaan met waarborgen voor de kwaliteit en
onafhankelijkheid van de rechtspraak
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Indieners:

Jurre Duijf, Tristan Lemstra, Amber Veltheer, Xander Prijs, Daan
Joppe

Woordvoerder:

Jurre Duijf

Constaterende dat

§ De JD-voorstander is van een ceremonieel staatshoofd;
§ Het staatshoofd nog altijd door middel van erfopvolging wordt
benoemd.

Overwegende dat

Mensen in publieke functies benoemd dienen te worden op basis van
hun kennis en kunde en niet op basis van hun achtergrond of afkomst.

Spreekt uit dat

De JD pleit voor een ceremonieel presidentschap.

PM75

Kale koppen niet te stoppen

Onderwerp:

pensioen rechters en ambtsbekleders

Indieners:

Remco Vonk, Erwin Douwes, Myrthe Koopman, Stefan Milatz, Jasper
Ensing, Michael Daarnhouwer

Woordvoerder:

Remco Vonk

Constaterende dat

§ Mensen steeds ouder worden;
§ De pensioenleeftijd verhoogd is en mee stijgt met de gemiddelde
levens verwachting;
§ O.a. burgemeesters en rechters na hun zeventigste verjaardag
verplicht hun ambt moeten neerleggen en met pensioen moeten.

Overwegende dat

§ Ook rechters en politici steeds ouder worden;
§ Veel rechters en politici prima in staat zijn na hun zeventigste hun
ambt nog uit te oefenen met de leeftijd ook ervaring komt die voor
rechters en andere ambten erg belangrijk is.

Spreekt uit dat

De leeftijd waarop rechters, burgemeesters en andere ambtsdragers
verplicht moeten uittreden mee moet groeien met de
pensioenleeftijd.

Toelichting:

De verplichte uittreding dient bij rechters de onafhankelijkheid van de
rechterlijke macht te waarborgen en te voorkomen dat ze seniel
worden. Rechters worden immers voor het leven benoemd.
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PM76

Een vurige wens

Onderwerp:

Verbod oplaten wensballonen, milieuvervuiling

Indieners:

[JD Groningen], Matt Veerkamp, Marc Kooij

Woordvoerder:

Jurre Duijf

Constaterende dat

§ Er een wildgroei ontstaat aan verschillende regels doordat sommige
gemeenten het oplaten van wensballonnen hebben verboden en
andere gemeenten niet;
§ Wensballonnen zomaar ergens neerkomen waarna ze veelal niet
worden opgeruimd;
§ Het oplaten van wensballonnen tot (brand)gevaarlijke situaties
leidt.

Overwegende dat

§ Verschillende regels per gemeente het lastiger maken voor burgers
om zich aan de juiste regels te houden;
§ De Brandweer het gebruik van wensballonnen omwille van de
veiligheid afraadt;
§ Vervuiling gewoon heel vervelend is;
§ De JD om vergelijkbare redenen ook tegen de verkoop en het
afsteken van vuurwerk is.

Spreekt uit dat

Er een nationaal verbod moet komen op het oplaten en verkopen van
wensballonnen.

PM77

De privacy-poortwachter

Onderwerp:

Privacy, online privacy, privacykeurmerk

Indieners:

[JD Groningen], Matt Veerkamp, Marc Kooij

Woordvoerder:

Marc Kooij

Constaterende dat

§ Privacy steeds meer onder druk komt te staan door de digitalisering
van de samenleving;
§ Algemene voorwaarden van bijvoorbeeld apps en sociale media niet
snel een beeld kunnen geven in welke mate je privacy geschonden
wordt.

Overwegende dat

Het van groot belang is dat mensen inzicht hebben op wat het effect
van het gebruik van bepaalde diensten op hun privacy is en tot in
hoeverre Algemene Voorwaarden deze privacy garanderen.

Spreekt uit dat

Er een keurmerk in het leven moet worden geroepen voor algemene
voorwaarden, bijvoorbeeld in de vorm van een simpele illustratie die
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de privacy-impact weergeeft op een schaal van 1-3, en dit verder in
enkele deelgebieden specificeert.
PM78

Schaken geen sport? Ik denk het niet.

Onderwerp:

Subsidies denksporten

Indieners:

[JD Utrecht] Annabel Broer, Reinoud Linschoten

Woordvoerder:

David ten Cate

Constaterende dat

§ De btw-vrijstelling voor sportverenigingen in het geval van
denksportverenigingen wordt afgeschaft.
§ Lidmaatschapskosten van 150.000 Nederlanders hierdoor met 21%
stijgen, ter waarde van 1,5 miljoen euro.

Overwegende dat

§ Er lastig een grens te leggen is tussen wat wel en wat geen sport
betreft.
§ Denksporten wel degelijk een sportdiscipline vereisen.
§ (Denk-)sportverenigingen fungeren als meer dan een fysieke
bezigheid, waaronder ook een sociale.
§ Sociale en culturele verenigingen doorgaans wel een btw-vrijstelling
kunnen krijgen

Spreekt uit dat

De
btw-vrijstelling
over
lidmaatschapskosten
denksportverenigingen moet worden behouden.

Toelichting:

Het Hof van Justitie van de EU heeft besloten dat alleen sporten die
een fysieke inspanning vereisen vrijgesteld worden van BTW. Hierbij
worden denksportverenigingen zoals die van sporten als schaken
benadeeld. Schaken is een sport die op topniveau beoefend wordt en
ook een doorgewinterde sportdiscipline vereist. Om die reden
verdienen schakers en andere denksportbeoefenaars een vrijstelling
die gelijkwaardig is aan de vrijstelling voor traditionele sporten. De
Nederlandse overheid moet, mochten zij het besluit van het Hof van
Justitie van de EU niet kunnen negeren, een manier vinden om
denksportverenigingen alsnog het btw-voordeel te gunnen.

Constaterende dat

Sinterklaas een volksfeest is;

Overwegende dat

§ het sinterklaasfeest nu nog betaald wordt door de overheid;
§ het volk zelf zou mogen opdraven voor de kosten indien er een
sinterklaasfeest wordt gewenst;
§ het sinterklaasfeest an sich steeds meer ter discussie komt te staan
in de maatschappij;
§ de overheid zich daar (financieel) van zou moeten distantieren;

Spreekt uit dat

de overheid niet langer dient te betalen voor sinterklaasvieringen.

PM80

‘Waarom zit u mij zo te hinderen!? U ziet toch dat ik geen crimineel
ben!?’’

Onderwerp:

Adellijke titels afschaffen

Indieners:

[JD Rotterdam] Kiki Kersten, Teeuwes Middelbrink

Woordvoerder:

Koen Sjitsema

Constaterende dat

§ Nederland nog altijd een beschermde adelstand kent;
§ Mensen van adellijke afkomst nog altijd titels mogen voeren op
basis van hun afkomst;
§
De
titels
jonkheer/jonkvrouw,
ridder,
baron/barones,
burggraaf/burggravin,
graaf/gravin,
markies/markiezin
en
hertog/hertogin nog altijd worden gevoerd;

Overwegende dat

§ Het voeren van een titel op grond van geboorte zich niet verdraagt
met de uitgangspunten van het progressief liberalisme;
§ Titels op grond van geboorte de suggestie wekken dat er sprake is
van klasseverschillen;
§ Een titel op basis van afkomst niets zegt over capaciteiten;
§ De meeste mensen iets moeten presteren voordat ze een
beschermde titel mogen voeren;

Spreekt uit dat

De wettelijke bescherming van adellijke titels dient te worden
afgeschaft.

Toelichting:

De motie stelt geen verbod voor op het voeren van de titels, maar
bedoelt slechts de bescherming ervan af te schaffen. Adellijke titels
dienen verder geen functie.

van

PM79

De geldzak van Sinterklaas

Onderwerp:

financiering sinterklaasfeest

Indieners:

[JD Fryslân] Jantine Meister, Maarten Jan Buurman

PM81

Amateurcontroleur!

Woordvoerder:

Roy Postma

Onderwerp:

Gedrag van farmaceutische bedrijven en zorgaanbieders
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Indieners:

[Werkgroep Volksgezondheid] Hanneke Albarda, Rob Arts, Ruth van
Asperen, Annabel Broer, Bas ter Brugge, Blanca de Louw, Suzan
Kalmijn, Hester Krommendijk, Mariska Machiels, Carlijn Olde Reuver
of Briel, Bloys Sebregts, Dominiek Veen, Jasper de Wit, Jesse Koper

PM82

Alle tieners zeggen ja tegen MDMA

Onderwerp:

drugs

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Wimer Heemskerk, Auke van Wersch

Woordvoerder:

Jesse Koper

Woordvoerder:

Daniel Jacobs

Constaterende dat

§
Farmaceutische bedrijven zorgaanbieders beïnvloeden door
geschenken aan te bieden, financieel bij te dragen aan bijeenkomsten
en te betalen voor dienstverlening.
§ De stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) verantwoordelijk
is voor de vorming en naleving van gedragsregels voor farmaceutische
bedrijven en zorgaanbieders.
§ Negatieve beïnvloeding van zorgaanbieders door farmaceutische
bedrijven vermindert als de gedragsregels van de CGR nageleefd
worden.
§ De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) opmerkte dat de CGR
niet controleert of farmaceutische bedrijven en zorgaanbieders zich
houden aan hun regels en een tekortkomend sanctie-arsenaal hebben.

Constaterende dat

§ Steeds meer jongeren harddrugs gebruiken
§ Er wel voorlichting is over alcohol, maar niet over andere harddrugs
§ Je harddrugs kan laten testen bij het Trimbosinstituut
§ Voorlichting over harddrugs momenteel afhankelijk is van
programma's zoals Spuiten & Slikken en websites die over drugs gaan

Overwegende dat

§ Bijvoorbeeld MDMA minder verslavend is dan alcohol
§ Steeds meer Nederlanders ooit al harddrugs heeft geprobeerd

Spreekt uit dat

De JD bij de minister van Volksgezondheid aandringt op meer/betere
voorlichting over harddrugs op middelbare scholen en daarbuiten.

PM83

Outsiders houden toezicht op bonusbeleid van grote corporaties

Onderwerp:

Oud boys network in toezichthoudend orgaan waardoor korte termijn
doelstellingen en vriendjes politiek leiden tot enorme bonussen.

Indieners:

Liza Meiland, Sanne Schol, Kyllian van der Put, Jasper Ensing, Michael
Daarnhouwer, Stefan Miliatz, Thomas Hellebrand, Remco Vonk,
Myrthe Koopman, Erwin Douwes

Woordvoerder:

Liza Meiland

Constaterende dat

§ Uit een jaarlijks onderzoek van de Vlaamse Business school blijkt
dat de best presterende bedrijven betalen hun baas relatief minder
dan ondernemingen die het niet zo goed doen;
§ Stijging bonus bedrag 5,5%, gemiddeld 1 miljoen bonus per
bestuurder;
§ Toezichthoudend orgaan bestaat voornamelijk uit bestuurders van
andere grote corporaties;
§ Het ongebruikelijk is om “outsiders” met een niet-CEO achter rond
te aanstellen als toezichthouder;
§ Principe dat een commissaris nu WEL tot 9% aandelen of
ongelimiteerd aandelen in de deelnemingen mag hebben in het bedrijf
waarop hij toezicht houd.

Overwegende dat

§ Leden van RvC hierop niet anticiperen omdat zij de zelfde korte
termijn doelstellingen in hun CEO functie nastreven;

Overwegende dat

Spreekt uit dat

Toelichting:

§ Uit gerenommeerde studies uit bekende internationale medische
tijdschriften, zoals de Journal of the American Medical Association
(JAMA), blijkt dat farmaceutische verkopers artsen onjuist
informeren.
§ Van zorgaanbieders verwacht wordt dat zij keuzes maken op basis
van juiste, medisch-inhoudelijke, informatie.
De Jonge Democraten er voor pleiten dat de gedragingen van
farmaceutische bedrijven en zorgaanbieders door de CGR met een
uitgebreider sanctiepakket gecontroleerd en gecorrigeerd worden.
Zorgaanbieders met de bevoegdheid om geneesmiddelen voor te
schrijven zijn artsen, apothekers, tandartsen, verloskundigen,
apothekersassistenten,
drogisten,
physician
assistants,
verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen.
De CGR is opgericht door brancheorganisaties in de gezondheidszorg
en farmaceutische bedrijven. Het sanctie-arsenaal waarover de CGR
beschikt bestaat uit een berisping, verschillende bevelen, het
publiceren van bevindingen en veroordelen om de procedurekosten
van circa 6.500 euro te vergoeden. Dit sanctiepakket is bijvoorbeeld
uit te breiden met boetes, een schorsing uit het BIG-register et cetera.
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Spreekt uit dat

Toelichting:

§ Een hoog bonussen beleid leidt tot het nastreven ven korte termijn
doelstellingen van de onderneming;
§ De lange termijn waard creatie en maatschappelijke bijdrage
ondergeschikt zijn.

PM85

De Friet van Piet

Onderwerp:

Friet

Indieners:

[JD Brabant] Chris Dams, Cas Lammerink

Principe 2.1.8. van de Corporate Governance Code 2016 moet
worden aangevuld met een normverdeling van 30-70% voor
commissarissen met een niet-CEO achtergrond en commissarissen
met een CEO achtergrond.

Woordvoerder:

Mathijs van der Loo

Constaterende dat

§ De JD over belangrijke maatschappelijke debatten een standpunt
heeft.
§Er meer benamingen bestaan voor de gefrituurde aardappelstengels.
§ Nederland verscheurd wordt door de patat/frietdiscussie

Overwegende dat

§ Het erg vervelend is om na te denken over het feit of je nu patat of
friet moet zeggen
§ Je aardappelstengeltjes frituurt en niet patateerd.
§ We al spreken over fritessaus, Vlaamse frieten en Franse frieten.
§ Patat ook aardappelen kan betekenen

Spreekt uit dat

De JD voorstanders zijn van het gebruik van het woord "friet" voor de
gefrituurde aardappelstengels.

PM86

De Rode Bevrijding

Intern Toezicht (Raad van Commissarissen, RvC) wordt vaak gevoerd
door CEO’s van andere multinationals waardoor er een wisselwerking
in het oldboysnetwork ontstaat. Hierdoor worden de lange termijn
doelstellingen op de achtergrond gezet en heeft het belang van de
CEO’s om korte termijn doestelling en bijbehorende bonussen te
krijgen prioriteit.
Corporate Governance Code 2016 is een gedragscode voor
beursgenoteerde bedrijven met als doel verbeterde transparantie in
de jaarrekening, betere verantwoording aan de raad van
commissarissen en een versterking van de zeggenschap en
bescherming van aandeelhouders.

PM84

los van god

Onderwerp:

Uitroepen republiek Amsterdam

Onderwerp:

Feestdagen

Indieners:

[JD Amsterdam] Remco Vonk, Myrthe Koopman

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Wimer Heemskerk, Auke van Wersch

Woordvoerder:

Kyllian van der Put

Woordvoerder:

Wimer Heemskerk, Thomas Vissers

Constaterende dat

Constaterende dat

§ In Nederland veel feestdagen nationale feestdagen zijn
§ Dit bijna uitsluitend van oorsprong christelijke feestdagen zijn
§ Niet iedereen in Nederland christelijk is

§ Het politieke landschap van Amsterdam zodanig ontvreemd is van
de landelijke politiek dat openbare botsingen en clashes
onoverkoombaar zijn;
§ Amsterdam voor de rest van de wereld veel aansprekender is dan
het land Nederland.

Overwegende dat

§ Nationale vrije dagen goed zijn voor het eenheidsgevoel in de
samenleving
§ Het dan wel belangrijk is dat iedereen zich met die feestdagen kan
identificeren
§ We met feestdagen ook laten zien wat we belangrijk vinden

Overwegende dat

Spreekt uit dat

De JD pleit voor het vervangen van nationale vrije dagen op van
oorsprong christelijke dagen door dagen met meer universele waarde,
zoals een dag van de democratie of een dag van de vrede.

§ Amsterdam een andere koers bevaart dan Den Haag;
§
Amsterdam te weinig machtsmiddelen heeft om autonome
beslissingen te nemen;
§ Amsterdam met belangrijke kwesties, zoals de schipholkwestie, te
weinig invloed kan uitoefenen in Den Haag;
§ Deelname aan Nederland Amsterdam meer kosten dan baten levert;
§ Amsterdam beschermt moet worden tegen de afbraak die in de rest
van het land plaats vindt.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vinden dat Amsterdam een republiek moet
worden.
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2.

Congresvoorstel: Statuten Erwin Nypels
Stichting

3.
4.

Indieners: [Commissie Bolknaak] Martijn Kösters, Malu Pasman, Gust van der Meeren, Remco
Vonk, Martin van Montfort, Vincent Maassen, Ruben Wassink, Bram van Wickeren
Woordvoerder: Bram van Wickeren
Betreft: De conceptstatuten voor de op te richten Erwin Nypels Stichting
Statuten Erwin Nypels Stichting

5.

6.

Artikel 1 - Naam, zetel en duur
1.
De stichting is genaamd: Erwin Nypels Stichting
2.
Zij is gevestigd te Den Haag
3.
De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te N.N.B.

7.

8.

Artikel 2 - Doel
1) De stichting heeft als doel 'De continuïteit van de vereniging Jonge Democraten te
waarborgen.’
2) De activiteiten van de Stichting om dit doel te bereiken, bestaan uit:
a) Het opbouwen en beheren van een reserve
b) Het opvangen van verliezen in inkomsten
c) Het dekken van de vaste lasten van de vereniging Jonge Democraten in
noodgevallen.
d) Het opbouwen van vermogen middels donateurs.
e) Alsmede elke activiteit die een bijdrage levert aan dit doel of een bijdrage
kan zijn.
3) De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

9.

Leden worden door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Jonge Democraten
benoemd. De kandidaat-leden van het bestuur worden voorgedragen door het Landelijk
Bestuur van de Jonge Democraten.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarbij het bestuur een
rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
Bestuursleden zijn maximaal drie keer herbenoembaar.
Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zal ernaar gestreefd worden
om op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Jonge
Democraten een of meerdere kandida(a)ten voor te stellen.
In het geval dat het bestuur van de Stichting ontbreekt, is het Landelijk Bestuur van de
Jonge Democraten bevoegd tot het benoemen van een bestuur ad-interim.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
wel recht op vergoeding door de Jonge Democraten van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten.
Kandidaat-bestuursleden dienen de Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen aan het
Landelijk Bestuur van de Jonge Democraten. Het Landelijk Bestuur van de Jonge
Democraten kan kanidaten weigeren op basis van de Verklaring Omtrent Gedrag.
Het bestuurslidmaatschap is niet verenigbaar met:
a. Het lidmaatschap van een volksvertegenwoordigend orgaan;
b. Het lidmaatschap van enig bestuurlijk of vertegenwoordigend lichaam van een politieke
partij of daaraan gelieerde of daardoor erkende politieke jongerenorganisatie;
c. Het bekleden van een functie binnen de Jonge Democraten die door het Landelijk
Bestuur benoemd is, door de Algemene Ledenvergadering verkozen is of door een
Algemene Afdelingsvergadering verkozen is;
d. Indien binnen minder dan anderhalf jaar voorafgaand aan benoeming in het Bestuur van
de Stichting décharge of ontslag is verleend door het orgaan dat de kandidaat heeft
aangesteld tot één van de in lid c benoemde functies.

Artikel 5 - Bestuursvergadering en bestuursbesluiten
1. Ieder kalenderjaar worden er tenminste twee vergaderingen gehouden.
2. Vergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk vindt of indien
één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van
de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan
een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden
gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - door
de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

Artikel 3 - Vermogen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a) het stichtingskapitaal;
b) donaties;
c) erfstellingen, legaten en schenkingen;
d) eventuele andere verkrijgingen en baten.
Artikel 4 - Bestuur
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.
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4.

De Landelijk Penningmeester van de Jonge Democraten alsmede de Landelijke Kas
Controle Commissie worden opgeroepen voor de bestuursvergaderingen van de
Stichting.
5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
7. De notulen van de vergadering zijn opvraagbaar door het Landelijk Bestuur van de
Jonge Democraten.
8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig is.
9. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle
bestuursbesluiten genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
10. Uitkeringen van het vermogen van de Stichting die meer dan 10% van het totale
vermorgen van de Stichting of meer dan 25% van de jaaromzet van de Jonge
Democraten beslaan, kunnen alleen worden gedaan met instemming van alle
bestuursleden.
11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij een van de
stemgerechtigden een schriftelijke stemming wenst.
12. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter.

Artikel 7 - Bestuursverdeling
Het
bestuur
vertegenwoordigt
de
stichting
in
en
buiten
rechte.
De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuursleden.
Artikel 8 - Einde bestuurslidmaatschap
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a.
door overlijden van een bestuurslid;
b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c.
bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
e.
Een bestuurlid een functie aanvaard die onverenigbaar is het het bestuur van de
stichting op grond van artikel 4 lid 9.
Artikel 9 - Boekjaar en jaarstukken
1.
Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig
december van hetzelfde jaar.
2.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten.
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen twee
maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3.
Het bestuur laat de boeken van de stichting controleren door een externe
deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.
4.
Naast de externe deskundige stelt de Stichting haar boekstukken en een
toelichting daarop ter beschikking aan de Landelijk Penningmeester en de
Landelijke Kascontrolecommissie van de Jonge Democraten. Het stichtingsbestuur
of een door het stichtingsbestuur aangewezen vertegenwoordiger presenteert
haar bevindingen over de boekstukken en de toelichting aan de Algemene
Ledenvergadering van de Jonge Democraten. De Kascontrolecommissie van de
Jonge Democraten geeft commentaar op de bevindingen.
5.
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis
genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.

Artikel 6 - Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
1.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2.
Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt
3.
Het bestuur dient haar vermorgen vrij uitkeerbaar te houden tot in ieder geval
100% van de jaaromzet van de Jonge Democraten.
4.
Vermogen boven 100% van de jaaromzet van de Jonge Democraten maar onder
300% van de jaaromzet van de Jonge Democraten mag worden vastgezet in
spaardeposito’s met een maximale looptijd van vier jaar.
5.
Vermogen boven 300% van de jaaromzet van de Jonge Democraten mogen
worden geïnvesteerd in spaardeposito’s en indexfondsen.
6.
Het vermogensbeheer en vermogensopbouw door de stichting dient als doel te
hebben de continuïteit van de Jonge Democraten te waarborgen.

Artikel 10 - Reglement
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden
geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
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4.

Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel
11 lid 1 van toepassing.

De Commissie Bolknaak is verantwoordelijk gemaakt voor het onderzoeken van de
mogelijkheden van een dergelijke stichting. Dit heeft geresulteerd in het voorstel ter oprichting
van de Erwin Nypels Stichting (de Stichting). De voorgestelde statuten van de stichting zijn
bijgevoegd. De Commissie Bolknaak heeft een aantal afwegingen gemaakt over de relatie
tussen de Stichting en de JD, maar ook tussen de Stichting en de VJD.
In de relatie tussen de JD en de Stichting is het belangrijk dat het langetermijnvermogen van de
JD gescheiden wordt van het kortetermijnvermogen de JD en dat hier niet op korte termijn
zomaar aanspraak op kan worden gemaakt door de JD. Daarom wordt dit vermogen bij de
stichting geplaatst en beslist het stichtingsbestuur over uitkering aan de JD als de JD in zwaar
weer terecht komt. Wel hebben we waarborgen ingebouwd om ervoor te zorgen dat de
Stichting niet een eiland wordt dat te ver van de JD afstaat of dat de Stichting teveel (financiële)
macht krijgt en daardoor feitelijk het bestuur van de JD ten dele kan overnemen. De JD zal niet
al haar reserves naar de Stichting overmaken, zodat voor kleine fluctuaties de Stichting niet
hoeft worden aangesproken. Ook worden er waarborgen in de statuten geformuleerd om
ervoor te zorgen dat de Stichting niet te ver los weekt van de JD. Zo moet de Stichting jaarlijks
gecontroleerd worden door de Landelijke Kascommissie van de JD en door de externe
accountant. Ook nemen de Landelijk Penningmeester en de Landelijke Kascommissie deel aan
de vergaderingen van de Stichting. Hieruit worden de resultaten en de stand van zaken van de
Stichting overbracht aan de ALV van de JD. Hoewel het bestuur van de Stichting los staat van
de JD en verantwoordelijk is voor haar eigen taak, benoemt de ALV van de JD de
bestuursleden. Het LB is verantwoordelijk om de bestuurleden voor te dragen. Laatste
belangrijk punt is het voorkomen van belangenverstrengeling, in artikel 4 lid 9 is een lijst met
functies die onverenigbaar zijn met zitting in het stichtingsbestuur.
Naast de relatie tussen de JD en de Stichting hebben we de vereniging de Vrienden van de JD.
Deze vereniging heeft als doel om de JD te ondersteunen maar is ook een reünistenvereniging.
De Stichting past goed naast de VJD als beheerder van het vermogen, ook van donateurs.
Daarnaast ligt het initiatief voor het vinden van donateurs en fondsverwerving nog steeds bij
de JD en VJD.
Kortom: deze Stichting biedt een goede balans tussen het waarborgen van de continuïteit van
de JD zonder als een eiland los te gaan staan van de JD. Het lange termijn voortbestaan van de
JD wordt volgens de Commissie Bolknaak middels de Erwin Nypels Stichting beter
gewaarborgd.

Artikel 11 - Statutenwijziging
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden
genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden
aanwezig zijn, en met instemming van de Algemene Ledenvergadering van de Jonge
Democraten.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging,
alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar
Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen
welker gebied de stichting haar zetel heeft.
Artikel 12 - Ontbinding en vereffening
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden met instemming van de Algemene
Ledenvergadering van de Jonge Democraten. Op het daartoe te nemen besluit is het
bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Het stichtingsvermogen valt terug naar de Vereniging Jonge
Democraten, of de opvolgende rechtspersoon, of een soortgelijk doel.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende tien jaren berusten bij het Landelijk Bestuur van de Jonge
Democraten.
Toelichting:
Op ALV 76 in Venlo is ORG05 aangenomen. Dit organimo heeft het Landelijk Bestuur
opgeroepen om zich in te spannen een rechtspersoon met een onafhankelijk bestuur op te
richten die ten doel heeft de financiële reserve van de JD te beheren en om dit naar een
toekomstbestendig niveau uit te bouwen.
De JD heeft op dit moment volledige beschikking heeft over al haar geld, ook dat gedeelte dat
bedoelt is voor de lange termijn na bijvoorbeeld een tegenvallende verkiezingsuitslag. In die
situatie kan het LB via de ALV meer geld uitgeven dan verstandig zou zijn in een gegeven jaar.
Een aparte stichting kan het vermogen van de JD voor de lange termijn op gepaste afstand
houden.
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Kandidaten
Landelijk Bestuur
Amendement op Statuten Erwin Nypels Stichting
AMSTA01

Bestuursvoordracht Stichting

Onderwerp:

Bestuursvoordracht Stichting

Indieners:

[Commissie Bolknaak] Martijn Kösters, Malu Pasman, Gust van der
Meeren,, Remco Vonk, Martin van Montfort, Vincent Maessen, Ruben
Wassink, Bram van, Wickeren

Woordvoerder:

Malu Pasman

Betreft:

Statuten Erwin Nypels Stichting

Schrap:

2. Leden worden door de Algemene Ledenvergadering van de
vereniging Jonge Democraten
benoemd. De kandidaat-leden van het bestuur worden voorgedragen
door het Landelijk Bestuur van
de Jonge Democraten.

Vervang door:

2. Leden worden door de Algemene Ledenvergadering van de
vereniging Jonge Democraten
benoemd. De kandidaat-leden van het bestuur worden voorgedragen
door het Stichtingsbestuur.

Toelichting:

Het is handig als het Landelijk Bestuur de leden van het
Sitchtingsbestuur voordraagt, zeker gezien het feit dat het LB VOG's
beoordeelt. We kunnen ons echter voorstellen dat JD-leden vinden
dat het Landelijk Bestuur hiermee een te grote stem krijgt in de
samenstelling van het Stichtingsbestuur. Voor ons zijn beide opties
acceptabel. We leggen deze keuze daarom volledig bij de ALV.

Naam

Dennis van Driel

Afdeling

Limburg

Bachelor European Studies,
Genoten opleidingen Master European Studies
Beoogde functie

Voorzitter

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

2-8-2012
Lid regiocommissie Zeeland (okt. 2012-mei 2013), Com.
Internationaal JD Limburg (jun 2014-jun 2015; jan-jun 2016),
(Eerdere)
functies Voorzitter JD Limburg, Lid delegatie LYMEC Stockholm 2015,
binnen de JD
Landelijk Bestuurslid Politiek & Internationaal (sep. 2017-sep. 2018)
(Eerdere)
functies Lid JouwZeeland (tot 2014)
buiten de JD
Lid Liberale Hochschulgruppe Friedrichshafen (aug.-dec. 2015)
Lid van politieke Jonge Democraten, D66, Jonge Europese Federalisten
organisaties
Lid maatschappelijke N.v.t.
organisatie
Motivatie
Na vier actieve jaren bij de JD stel ik me vol enthousiasme kandidaat voor voorzitter. Nog
steeds leer ik elke dag en heb ik plezier in wat ik doe. Ik heb in verschillende functies veel
ervaring mogen opdoen. Deze kennis en ervaring wil ik het komende jaar inzetten voor onze
vereniging.
Ik heb mensen zich inhoudelijk en persoonlijk zien ontwikkelen. Extraverte mensen maken
nieuwe ervaringen mee. Introverte mensen stellen zich open en mengen zich in discussies. Ik
behoorde tot de laatste groep, en deze ontwikkeling heb ik aan de JD te danken. Dat gun ik elk
lid en elke jongere. Door hen goed te begeleiden streven we niet alleen naar Jonge Democraten
in alle Provinciale Staten, maar ook naar sterke besturen, teams, werkgroepen en leden.
Komend jaar stemmen wij over de toekomst van Europa. De EU heeft ons vrede en voorspoed
gebracht, maar takelt langzaam af. De JD moet zich aansluiten bij de grote pro-Europese
vernieuwingsbeweging. We zullen de straat opgaan om mensen te informeren en te overtuigen,
zodat we Europa sterker en democratischer kunnen maken.
Terwijl D66 in de coalitie zit moeten wij ervoor zorgen dat het progressief-liberale geluid niet
verloren gaat. We zullen D66 moeten bijsturen om ervoor te zorgen dat klimaatverandering en

85

Algemene Ledenvergadering 80 van de Jonge Democraten
Juni 2018 te Nijmegen

democratisering niet ondergesneeuwd raken door het conservatieve beleid van de
coalitiepartners. Hiervoor zullen we ons zowel binnen als buiten de partijstructuren moeten
profileren. Samen moeten we weer verworden tot een beweging die niet in partijkaders denkt,
maar met echte vernieuwing durft te komen.
Komend jaar vieren wij ons zevende lustrum, een mooi moment om te reflecteren op wat we
hebben bereikt, maar ook om vooruit te kijken, naar een nieuw pand, maar ook naar nieuwe
manieren om het progressief-liberalisme vorm te geven. Ik hoop dat ik dat samen met jullie mag
vieren.
Naam

Motivatie
Met veel plezier stel ik mij verkiesbaar voor de functie van Algemeen Secretaris. Zo hoop ik
eraan bij te kunnen dragen dat nog veel meer mensen net zo’n leuke en waardevolle tijd bij de
Jonge Democraten kunnen hebben.
Als Algemeen Secretaris heb je in de eerste plaats de taak om er voor te zorgen dat de
vereniging soepel blijft draaien. Als afdelingssecretaris in Utrecht heb ik de nodige ervaring
opgedaan met veel van de praktische zaken die geregeld moeten worden, zoals het versturen
van nieuwsbrieven, het beheren van de website en het organiseren van afdelingsvergaderingen.
Ook als congresvoorzitter en lid van de Stem- en Notulencommissie heb ik de nodige ervaring
op kunnen doen om de functie van Algemeen Secretaris succesvol uit te voeren.
De afgelopen 2,5 jaar ben ik bij verschillende overheidsinstellingen werkzaam geweest als
informatiespecialist. Ook deze ervaring zou ik graag in willen zetten als Algemeen Secretaris.
Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn het waarborgen
van privacy en het zorgvuldig beheer van informatie ook voor de JD actuele thema’s geworden.
Ik wil mij het komende jaar inzetten om ervoor te zorgen dat we nog bewuster aan de slag gaan
met privacy en er voor zorgen dat onze eigen kanalen voor informatievoorziening, zoals de
website en de Wolk, optimaal gebruikt worden.
Ook wil ik me het komend jaar graag inzetten om ervoor te zorgen dat de JD een onvergetelijk
zevende lustrum gaat beleven. Naast vooruit kijken, kan het geen kwaad om soms eens een blik
over je schouder te werpen om te zien wat we de afgelopen jaren bereikt hebben. Een
lustrumjaar is hier de uitgelezen gelegenheid voor. Ik ben in ieder geval ontzettend trots op wat
onze vereniging betekent voor mensen en hoop op jullie steun om hier mijn steentje aan bij te
kunnen dragen.

Michiel Lemmers

Afdeling

Utrecht
Bachelor Geschiedenis
(Universiteit Utrecht)
Researchmaster
Modern History 1500-2000
Genoten opleidingen (Universiteit Utrecht)
Beoogde functie

Secretaris

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

(Eerdere)
binnen de JD

17-3-2015
Algemeen Secretaris, afdeling Utrecht (2016-2017)
,SNC (septembercongres 2016, wintercongres 2017 (vicevoorzitter),
zomercongres 2017 (voorzitter), septembercongres 2017 (voorzitter)),
Congresvoorzitter (wintercongres 2018), Portefeuillehouder Kunst,
Cultuur en Media (2017-heden), Raad van Advies, afdeling Utrecht
functies
(2017-heden), Oriëntatiecommissie (2018-heden)

Commissaris Media & Boekverkoop, Utrechtse Historische
Studentenkring (2011-2012), Trainee informatiemanagement en
Informatiespecialist,
Spring
Professional
(2015-heden),
Projectmedewerker, Waterschap Zuiderzeeland (februari 2016 - juli
2016), Beleidsondersteunend Medewerker Kabinetszaken, Provincie
Utrecht (augustus 2016 - september 2017), Adviseur, Prins Bernhard
Cultuurfonds Utrecht (oktober 2016 - september 2017),
(Eerdere)
functies Beleidsadviseur Documentaire Informatievoorziening, Gemeente
buiten de JD
Lansingerland (januari 2018 - heden)
Lid van politieke Jonge Democraten, D66
organisaties
Lid maatschappelijke N.v.t.
organisatie

Naam

Sjirk Bruinsma

Afdeling

Fryslân

Genoten opleidingen
Beoogde functie

HAVO, VWO
Penningmeester

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

19-11-2015

(Eerdere)
functies Algemeen Secretaris
binnen de JD
afdeling Fryslân
(09/06/2016 - 04/09/2017)
Vice-Voorzitter van afdeling Fryslân (22/03/2017 04/09/2017), Lid van de Raad van Advies afdeling Fryslân
(05/07/2017 - september 2018)
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(Eerdere)
functies Instructeur bij Hondenschool Cunos (01/06/2014 - 08/03/2016)
buiten de JD
Penningmeester bij Jeugdraad Smallingerland (16/2/2015 22/12/2016), Algemeen Secretaris bij D66 Smallingerland
(12/04/2016 - heden), Secretaris bij Locatieraad het Drachtster
Lyceum (12/10/2016 - 15/07/2018), Fractiesecretaris bij D66
Smallingerland (12/04/2016 - heden), Fractievertegenwoordiger bij
D66 Smallingerland (29/03/2018 - heden)
Lid
politieke Jonge Democraten
organisaties
Democraten 66
Lid maatschappelijke N.V.T.
organisatie
Motivatie
Uitgenodigd door een enthousiast lid ging ik drie jaar geleden naar een activiteit van de Jonge
Democraten. Ik werd warm ontvangen en ik werd verbaasd door de passie en bevlogenheid
voor het progressief-liberalisme van de leden. Al snel sloeg de vonk over op mij en die is
sindsdien niet meer uitgegaan. Als Algemeen Secretaris en Vice-Voorzitter van de afdeling
Fryslân leerde ik kort daarna hoe je het overzicht houdt binnen een bestuur en hoe onze
vereniging in elkaar zit. Vaardigheden die ik het afgelopen jaar vooral ingezet heb voor de
lokale afdeling van D66. Met een nieuw programma, jonge kandidaten en vol frisse moed
gingen we de campagne in. Nu die gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest kan ik mijn focus
weer verleggen. Een prachtige kans om mij wederom in te zetten voor de Jonge Democraten,
dit keer op een ander niveau. Ik heb altijd al interesse gehad in geldzaken en als voormalig
secretaris ken ik het belang van integriteit. Daarom heb ik besloten mij te kandideren voor de
functie van penningmeester in het Landelijk Bestuur. Vanwege mijn brede interesse is het
penningmeesterschap mij op het lijf geschreven. De functie geeft namelijk naast het
interessante inhoudelijke werk ook ruimte om in te springen bij andere functies. Deze
inzetbaarheid als ‘vliegende keep’ biedt het bestuur extra slagkracht om de afdelingsbesturen
te ondersteunen, een kwalitatief sterk aanbod aan activiteiten voor de leden te bieden en
jongeren te enthousiasmeren voor de politiek. Mijn voornaamste doel is het integer waken
over de begroting en door goed, regelmatig contact afdelingen optimaal te ondersteunen.
Afdelingsbesturen vormen namelijk de ruggengraat van onze vereniging. Verder wil ik inzetten
op betaalbare, bereikbare huisvesting en betere contracten voor de financiën met D66. Ook wil
ik het integer omgaan met afdelingsgeld voor afdelingen inzichtelijker maken. Ik heb er zin in,
nu de ALV nog!

Beoogde periode

2018-2019

Lid van de JD sinds
5-4-2013
(Eerdere) functies binnen N.V.T.
de JD
(Eerdere) functies buiten Penningmeester Divers doof /NDJ
de JD
Lid
van
politieke JD/D66
organisaties
Lid
maatschappelijke N.V.T.
organisatie
Motivatie
Mede door mijn behoefte aan uitdaging heb ik besloten om mij kandidaat te stellen voor deze
functie. Ik ben ervan overtuigd dat ik door mijn ervaringen elders geschikt ben om de functie
aan te kunnen en uit te voeren. In mijn beleving heeft mijn werk bij stichting Divers doof en NDJ
mij voldoende bagage meegegeven om not-for-profit organisaties te lozen door
moeilijke(financieel& ledenaantal) tijden en te helpen bloeien in betere tijden. Bij Divers doof
heb ik namens een LJO aan de hoofdtafel gezeten van een fusieproces van 2-3 jaar. Dat heeft
mij geleerd hoe je moet omgaan met diverse belangen en op welke wijze je de juiste
raakvlakken kunt signaleren om tot een overeenkomst te komen. Daarnaast heb ik bij NDJ acht
externe organisaties kunnen overtuigen om een samenwerkingsverband aan te gaan. Hierdoor
is het activiteitenaanbod van NDJ met bijna 300% gestegen.
Ik denk dat ik met mijn visie op samenwerken kan bijdragen aan een hechte relatie met de
afdelingen van de Jonge Democraten. Door mee te denken over de gewenste activiteiten en te
adviseren hierover kan ik bijdragen aan goed functionerende afdelingen die zo min mogelijk
belast worden. Daarnaast zou ik het financiële plaatje behapbaar kunnen maken voor
belangstellenden. Naast mijn vaste taken is het volgens mij ook belangrijk om elders een vinger
in de pap te hebben. Persoonlijk heb ik belang bij een inclusieve vereniging. Daar kan ik aan
bijdragen door op bestuursniveau te sparren met de organisaties van de doelgroepen die
hieronder vallen. Het VN-verdrag en de implementatie ervan is ook een bijzonder belangrijk
punt. Het lijkt mij zaak om als Jonge Democraten wat dit betreft vooruit te lopen op de zaken.
Het is verstandig om een plan van aanpak te ontwikkelen en die uit te voeren.
Naam

Marten Porte
Arnhem-Nijmegen

Voornaam

Milthon Boldewijn

Afdeling

Afdeling

Amsterdam

Genoten opleidingen Politicologie (nog niet afgerond)

Genoten opleidingen

Havo

Beoogde functie

Bestuurslid
Politiek & Internationaal

Beoogde functie

Penningmeester

Beoogde periode

1 jaar
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Lid van de JD sinds

1-12-2014

(Eerdere) functies
binnen de JD

Lid campagneteam Oekraïne-referendum (januari 2016 - april 2016) ,
Secretaris politiek afdeling Arnhem-Nijmegen (september
2016-heden), Contactpersoon internationaal & vice-voorzitter
afdeling Nijmegen (februari 2017-heden) Lid LYMEC-delegatie Berlijn
6-8 april 2018

(Eerdere) functies
buiten de JD

Lid werkgroep Europese Zaken Nationale Jeugdraad [NJR] (september
2015 - juni 2016). Lid Universitaire Studentenraad Radboud
Universiteit (september 2017-heden). Fractievoorzitter
studentenpartij asap Nijmegen (september 2017-heden)

Lid van politieke
organisaties

JD/D66

Naam

Marit Gorissen

Afdeling

Utrecht

Genoten opleidingen Bachelor Rechtsgeleerdheid

Lid maatschappelijke Studentenpartij asap
organisatie
Motivatie
Lieve Jonge Democraten,
Vol passie stel ik me kandidaat voor de functie Bestuurslid Politiek & Internationaal in het
Landelijk Bestuur. De afgelopen twee jaar heb ik in de afdeling Arnhem-Nijmegen in hebben
mogen zetten als secretaris politiek met ook internationaal en pers in mijn portefeuille. Daar
heb ik mogen beleven hoeveel een mens kan leren bij de JD. Ik voel me echter nog lang niet
uitgeleerd en daarom sta ik te popelen om de ervaring die ik heb in te zetten en om nog veel
meer te leren.
De combinatie van politiek & internationaal is voor mij het beste van twee werelden: het
bewaken van de inhoudelijke lijn van de vereniging en het ondersteunen van de voorzitter en
daarnaast het vertegenwoordigen van de JD in het buitenland. Twee dingen die ik fantastisch
vind om te doen. Bovendien is het een combinatie met potentie: als bestuurslid hoop ik
portefeuillehouders te betrekken bij het verder exporteren van onze politieke visie naar onze
koepelorganisaties LYMEC en IFLRY. Daarnaast hoop ik ook de verbindende schakel te zijn
tussen afdelingen en de portefeuillehouders. Portefeuillehouders hebben immers de politieke
kennis die nodig is om te reageren op de actualiteit, maar zijn niet altijd op de hoogte van de
actualiteit binnen de afdelingen. Afdelingsbesturen, en met name de bestuursleden politiek,
hebben wel kennis van de actualiteit maar niet altijd de kennis om erop te reageren. Door deze
twee krachten te bundelen hoop ik dat we de zichtbaarheid van de JD kunnen vergroten.
Op het international vlak is het van belang dat we kritisch blijven kijken naar onze
koepelorganisaties, maar vooral ook dat we de meerwaarde hiervan niet uit het oog verliezen.
De JD is een vereniging met een internationale blik, en dus is het van belang dat alle leden de
kans krijgen om zich ook internationaal te ontwikkelen.

Beoogde functie

Pers en Promotie

Beoogde periode

2018 - 2019

Lid van de JD sinds

8-10-2013

(Eerdere) functies
binnen de JD

Lid Landelijk Campagneteam, Ambassadeur FemDem, Delegatielid
ILFRY Congres Ghana, Voorzitter lokale werkgroep Filosofie, Lid
afdelingscommissie Kerstbenefiet, Bestuurslid Promotie en
Ledenbinding , Lid werkgroep Veiligheid en Justitie

(Eerdere) functies
buiten de JD

Lijstduwer Universiteitsraad Lijst VUUR Diverse bijbanen

Lid van politieke
organisaties

D66

Lid maatschappelijke Nvt
organisatie
Motivatie
Hoe meer onderdelen ik van de JD ontdek, hoe leuker ik het ga vinden. Of ik nou mee mag naar
een IFLRY Congres, als SNC vicevoorzitter kan helpen tijdens een congres, langs scholen ga
voor debattrainingen of opiniestukken schrijf: ik heb er allemaal veel plezier in. Vandaar dat ik
heel graag mijn enthousiasme en ervaring in zou zetten als landelijk bestuurslid Pers en
Promotie.
Afgelopen jaar heb ik nagedacht over wat de JD mij allemaal gegeven heeft. Ik heb mij op enorm
veel vlakken kunnen ontwikkelen en heb geweldige vrienden ontmoet. Na een jaar als
bestuurslid Promotie in Utrecht was ik van plan wat rustiger aan te doen met de JD. Dat lukte
niet: ik stapte in het landelijk campagneteam, werd voorzitter van de afdelingswerkgroep
Filosofie en ambassadeur voor FemDem. De JD is blijkbaar niet iets wat ik een jaartje ‘wat
minder’ kan doen.
Ik vond het super als afdelingsbestuurder de Tweede Kamerverkiezingscampagne op te zetten.
Hetzelfde geldt voor de gemeenteraadsverkiezingen vanuit het landelijk campagneteam. Zo
zou ik komend jaar heel graag de stap zetten door mij als bestuurslid in te zetten voor de
Provinciale en Europese verkiezingen. Ik ga graag de uitdaging aan om samen met de afdelingen
deze verkiezingen in de spotlights te zetten. Tijdens deze verkiezingen gaan wij de politieke
stem van progressieve jongeren laten horen!
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Naam

Cyriel van Vugt

Afdeling

Arnhem - Nijmegen

bestaan uit mensen met diverse achtergronden. Verder wil ik kijken hoe wij de
scholingsmogelijkheden binnen de JD beter kunnen laten aansluiten op de wensen van de
afdelingen, omdat de scholingskant één van de pijlers is van onze vereniging. Daarom wil ik mij
als landelijk bestuurlid Organisatie & Scholing samen met de afdelingen inzetten voor een goed
scholingsbeleid.

Genoten opleidingen VWO,
Bachelor Politicologie
Radboud Universiteit
Beoogde functie

Organisatie & Scholing

Beoogde periode

Eén jaar

Lid van de JD sinds

1-3-2014

(Eerdere) functies
binnen de JD

Januari 2016 - september 2016 Secretaris Politiek JD
Arnhem - Nijmegen
Augustus 2016 - heden Lid landelijke werkgroep Ruimte & Mobiliteit
September 2016 - september 2017 Voorzitter JD Arnhem - Nijmegen
Lid SNC ALV 76, November 2017 - heden Trainer

(Eerdere) functies
buiten de JD

April 2017 - maart 2018 Afdelingsverkiezingscommissie D66 Rijk van
Nijmegen

Lid van politieke
organisaties

D66 & Jonge Democraten

Hoofdredactie DEMO
Naam

David den Hartog

Afdeling

Utrecht

Genoten opleidingen

Creative Writing, ArtEZ hoge school in de kunsten

Beoogde functie

Hoofdredacteur DEMO

Beoogde periode

2018-2019

Lid van de JD sinds

13-6-2017

(Eerdere) functies binnen de
JD

-Lid creatief team
-redactielid DEMO

Lid van politieke organisaties -Jonge Democraten & D66

Lid maatschappelijke N.v.t.
organisatie

Lid maatschappelijke
organisatie

Motivatie
Afgelopen jaren heb ik mij op verschillende manieren ingezet voor de Jonge Democraten. Op
lokaal niveau bij de afdeling Arnhem – Nijmegen door eerst als Secretaris Politiek en daarna als
Voorzitter plaats te nemen in het afdelingsbestuur. Daarnaast op landelijk niveau als lid van de
werkgroep Ruimte & Mobiliteit en sinds afgelopen jaar ook als trainer. Graag wil ik mij komend
jaar fulltime inzetten voor de JD in de functie van bestuurslid Organisatie & Scholing.
Mijn keuze voor de functie van bestuurslid Organisatie & Scholing komt voort uit het plezier dat
ik als afdelingsbestuurder had bij het organiseren van evenementen. Daarnaast voel ik mij erg
betrokken bij de scholingskant van de JD, getuige ook mijn trainerschap. Voor komend jaar wil
ik mij op het gebied van organisatie inzetten voor een divers programma. Om dit te
bewerkstelligen wil ik nog beter gebruik maken van de kennis die er binnen de afdelingen,
werkgroepen en teams van de Jonge Democraten is om activiteiten te organiseren. Als
bestuurslid Organisatie & Scholing zie ik voor mij de taak om korte lijnen te creëren tussen
afdelingen, werkgroepen en teams en het landelijk bestuur.
Over het andere gedeelte van de functie - de scholing - wil ik kijken hoe ik het huidige goede
beleid nog beter kan maken. Hierbij wil ik mij inzetten om de zichtbaarheid van de Jonge
Democraten binnen onze doelgroep te vergroten, omdat ik vind dat onze vereniging dient te

Motivatie
Sinds begin dit jaar ben ik al actief binnen de redactie van de DEMO, vanuit mijn opleiding veel
geleerd over journalistiek schrijven en zou hier als hoofdredacteur graag mee doorgaan. Mede
dankzij Wouter is de DEMO een solide en inhoudelijk goed blad geworden, ik zal mijn uiterste
best doen om dit door te zetten en te variëren. Ons ledenblad zit nu in de lift en ik wil die
stijgende lijn graag voortzetten.
Naam

Mathijs van der Loo

Afdeling

Brabant

Genoten
opleidingen

Lerarenopleiding Geschiedenis,
Bachelorer Geschiedenis (UU)

Beoogde functie

Adjunct Hoofdredacteur Demo

Beoogde periode 1 jaar
Lid van de JD
sinds
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(Eerdere)
functies binnen
de JD

Juni 2017 - jan. 2018 Algemeen secretaris bij JD Brabant
Okt. 2017 - heden Lid redactie Demo

(Eerdere)
functies buiten
de JD

2013/14 Quaestor der N.S.Z.V. De Loefbijter
2014/16 Kascommissie Bestuurlijk Overleg Nijmegen
2014/16 Hoofdredacteur van de Loefbode (verenigingsblad van N.S.Z.V.
De Loefbijter)

Lid van politieke
organisaties

JD/D66

Kascommissie
Afdeling

Rotterdam

Genoten opleidingen MSc. Finance and Investments, Erasmus Universiteit (beoogde
afstudeer datum 1 july 2018), BSc. International Business and
Management Studies, Haagse Hogeschool
Beoogde functie

Kascommissielid

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

1-3-2017

(Eerdere) functies
binnen de JD

Afdelingspenningmeester Rotterdam
Lid commissie international in Rotterdam
Lid commissie politiek in Rotterdam

Lid van politieke
organisaties

D66

Motivatie
Niet omdat ik denk dat het slecht gaat met Nederland, maar omdat ik graag wil bijdragen aan
een positieve verandering en vooruitgang, ben ik begin 2017 lid geworden van de Jonge
Democraten. Vanuit mijn hart voor het progressief-liberalisme werp ik een kritische blik op de
maatschappij en denk ik na over hoe het beter kan. In de Kascommissie, zal ik graag deze
instelling en kritische blik willen meenemen.
Het afgelopen jaar heb ik het genot mogen hebben om penningmeester te zijn van de prachtige
afdeling Rotterdam. Samen met het bestuur, hebben wij ons ingezet voor een gezellige afdeling
met diepgang. Ik denk dat de JD bij uitstek de plek is waar je blikveld wordt verruimd en je jezelf
kan ontplooien. Graag zal ik daarom aankomend jaar mijn tijd en energie willen steken in het
voortzetten en verbeteren van deze leuke organisatie als Kascommissielid.
Ik wil mij graag inzetten voor een JD met inclusiviteit, vrijheid en eerlijkheid als kernwaarden.
Juist om de laatste kernwaarde zal ik ervoor zorgen dat ik tijdens mijn
Kascommissielidmaatschap niet de boeken van de Rotterdam ga controleren en er geen overlap
zal zijn tussen mijn functie als afdelingspenningmeester en Kascommissielid.
Als verbindend persoon die zich open, oplettend en hardwerkend opstelt, hoop ik mij in te
mogen zetten als Kascommissielid. Tijdens mijn aanstelling, zal ik mijn uiterste best doen om
mijn taken op een verantwoordelijke en zorgvuldige manier uit te voeren. Verder geven mijn
master in Finance and Investments en mijn ervaring als afdelingspenningmeester, mij de
benodigde handvatten om deze functie op een adequate en doeltreffende manier te vervullen.
Daarom vraag ik u om op mij te stemmen als Kascommissielid.

Motivatie
Afgelopen jaar heb ik deel uitgemaakt van een mooi team dat de Demo weer compleet uit de
grond heeft getrokken. Ik heb het afgelopen jaar de JD leren kennen als een organisatie
waarvoor ik mij wil blijven inzetten en aangezien de journalistiek een leuke hobby voor mij is
lijkt mij de functie van adjunct-hoofdredacteur uitermate geschikt om dit beide te
verwezenlijken. Ik wil mij komend jaar gaan inzetten voor een continuerende lijn voor de Demo,
maar ook wil ik de nodige processen gaan optimaliseren waardoor het blad een mooie toekomst
voor zich heeft. Ook een webversie van de Demo maakt deel uit van die toekomst van het
medium van de Demo. Ik kijk ernaar uit om met een mooi team komend jaar aan de slag te gaan.

Henk Rijnja

Voorzitter van studenten investeringsgroep
Operationeel manager bij The Blue Hour

Lid maatschappelijke Doorlopend donateur van Bits of Freedom en Greenpeace
organisatie

Lid
Geen
maatschappelijke
organisaties

Voornaam

(Eerdere) functies
buiten de JD
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Naam

Rob Martens

Afdeling

Arnhem-Nijmegen

Genoten opleidingen

Radboud Universiteit:
bachelor Geschiedenis
master Politiek en Parlement

Beoogde functie

Kascontrolecommissie

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

21-4-2010
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(Eerdere) functies
binnen de JD

Motivatie
Mijn naam is Marc Herman de Groot en het zou mij zeer leuk lijken als ik volgend jaar deel zou
kunnen nemen aan de kascontrolecommissie. Ik ben 1e jaars bestuurskunde student en ik doe
honours college. Het zou mij erg leuk en handig lijken om wat extra praktijk ervaring te kunnen
op doen en deze commissie lijkt mij daarvoor een perfecte gelegenheid. Daarbij heb ik dit jaar in
het landelijke campagne team gezeten, wat mij erg goed is bevallen. Helaas is de campagnetijd
alweer voorbij en zit mijn tijd in dit team er dus op. Ik zou graag actief willen blijven binnen de
JD en de kascontrolecommissie lijkt me daarvoor ideaal. Ook heb ik boordevol motivatie en
energie te bieden waarmee ik hoop deze commissie te kunnen versterken. Ik heb op de
middelbareschool de vakken economie en management & organisatie gevolgd. Ook lees ik mijn
vrije tijd graag economische boeken en onderzoeken zoals 'het kapitaal in de 21e eeuw' van
Pikkety. Ik claim niet heel erg ervaren te zijn betreft kascontrole maar ik ben zeker bekend met
de basis, daarbij ben ik een snelle leerling. Ik hoop snel wat van jullie te vernemen.

Lid Politiek Team Arnhem-Nijmegen 2013-2016
Lid werkgroep Democratie en openbaar bestuur 2013-2018
Lid KasCo Arnhem-Nijmegen oktober 2014-januari 2016
Penningmeester Arnhem-Nijmegen januari 2016-januari 2017
Lid landelijke KasCo juni 2017-heden
Erelid Arnhem-Nijmegen

(Eerdere) functies
buiten de JD

Beleidsmedewerker Provincie Gelderland

Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten & D66 & ALDE

Lid maatschappelijke
organisatie

-

Motivatie
Na al lange tijd actief te zijn bij de JD ben ik een jaar geleden gekozen in de landelijke KasCo.
Graag wil ik ook komend jaar een bijdrage leveren aan onze mooie vereniging door mij in te
zetten als lid van deze belangrijke commissie. Voor alles wat de JD doet is het essentieel dat de
financiën in orde zijn, waar een belangrijke taak voor de KasCo ligt. Zeker in deze periode
waarin de JD moet bezuinigen. Ik heb in het afgelopen jaar veel geleerd en wil deze ervaring
inzetten om van meerwaarde te zijn voor de KasCo en te zorgen voor continuïteit in de KasCo.
Ik hoop op jullie steun!
Naam

Marc Herman de Groot

Afdeling

Leiden-Haaglanden

Genoten opleidingen Bestuurskunde
(universiteit leiden)
Beoogde functie

Kascontrolecommissie

Beoogde periode

2018-2019

Lid van de JD sinds

27-2-2017

(Eerdere) functies
binnen de JD

Landelijk campagne team

(Eerdere) functies
buiten de JD

Voorzitter - Augustijns Heren Cordial Bacchus

Lid van politieke
organisaties

D66 + JongeDemocraten

Lid maatschappelijke nee
organisatie
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Bijlage I: Secretarieel verslag 2017
Inleiding
In dit verslag wordt opbouw van het bestuur van de Jonge Democraten en het ledenaantal in
het jaar 2017 vermeld. Dit verslag is opgesteld op 16 mei 2017. De ledenaantallen zijn
gebaseerd op het ledenbestand bij het afsluiten van het kalenderjaar. Naast een overzicht van
2016 geeft dit verslag ook inzicht in de ledenaantallen vanaf 2005. Ook is een overzicht van de
ledenopkomst bij ALV's sinds 2013 toegevoegd.

Bestuurslid Politiek&
Internationaal*

Dennis van Driel

9-9-2017 t/m 8-9-2018

Bestuurslid
Scholing&
Organisatie*

Danny Hoogstad

9-9-2017 t/m 8-9-2018

Bestuurslid Pers &
Promotie*

Lysanne van Schaik

9-9-2017 t/m 8-9-2018

*Bestuursposten die nieuw zijn door de wijzigen aan het landelijk bestuur.

Landelijke Bestuursvergaderingen
Bestuur van Erkel heeft in 2017 9 maal vergaderd. Bestuur Brongers heeft 14 keer vergaderd in
2017.

Deel I Bestuur
2017 begon met het bestuur Van Erkel, met negen deeltijd bestuursleden, waarvan de
Secretaris Promotie in februari aftrad en niet werd vervangen. Op 9 september is Bestuur
Brongers aangetreden, met zes voltijds bestuursleden. Het landelijk bestuur was gedurende
2017 als volgt samengesteld:
Functie

Naam

Deel II Leden
Aan het eind van 2016 was het totaal aantal leden 5550 en eind 2017 was dit 6226. Er was op
dat moment een man : vrouw : overig verhouding van respectievelijk 68,9% : 30,8% : 0,3%. Niet
alle leden vermelden hun geslacht. De man:vrouw verhouding was aan het begin van 2017 70%
tegenover 30%. Daarmee is dit het tweede jaar op rij dat de verhouding meer rechtgetrokken is
binnen het ledenbestand.

Duur van functie

Wouter van Erkel

10-9-2016 t/m 9-9-2017

Kevin Brongers

9-9-2016 t/m 8-9-2018

Thomas Wielders

10-9-2016 t/m 9-9-2017

Pauline Gerth Van Wijk

9-9-2017 t/m 8-9-2018

Martijn Kösters

10-9-2016 t/m 9-9-2017

Bram van Wickeren

9-9-2017 t/m 8-9-2018

Bestuurslid Politiek

Eric Stok

10-9-2016 t/m 9-9-2017

Bestuurslid Pers

Koen Sijtsema

10-9-2016 t/m 9-9-2017

Bestuurslid
Promotie

Edwin Bakker

10-9-2016 t/m 5-2-2017

Bestuurslid
Organisatie

Nienke Vennik

10-9-2016 t/m 9-9-2017

Bestuurslid
Scholing& Vorming

Mitchel Eijkemans

10-9-2016 t/m 9-9-2017

Bestuurslid
Internationaal

Laura Neijenhuis

10-9-2016 t/m 9-9-2017

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Ledenaantallen 2005-2017
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III. Organisatie

Algemene ledenvergaderingen

De Jonge Democraten hebben een breed aanbod aan werkgroepen, commissies, teams en
andere verenigingsorganen. Een overzicht van al deze groepen staat hieronder aangegeven
plus welke organen zijn gecreëerd of opgeheven.

Er zijn in 2017 drie algemene ledenvergaderingen georganiseerd. De cijfers hieronder zijn
gebaseerd op het aantal (digitale) inschrijvingen voor ALV's weer. Omdat leden zich ook tijdens
de ALV nog kunnen inschrijven kan de werkelijke opkomst afwijken.
1.
2.

3.

Bijzondere organen

ALV 76 op 4 en 5 februari te Venlo. Hierbij waren 200 leden aanwezig. Dit waren er 4
minder dan tijdens het wintercongres in 2016.
ALV 77 op 17 en 18 juni te Rotterdam. Hierbij waren 231 leden aanwezig. Het aantal
aanwezigen is daarmee met 10% gestegen ten opzichte van 2016, toen er 210 leden
aanwezig waren bij het zomercongres.
ALV 78 op 9 september te Utrecht.

Bij aanvang van 2017 bestonden de volgende bijzondere organen:
1.

2.

De grafieken hieronder geven de ontwikkeling van het aantal inschrijvingen voor ALV's sinds
2013 weer. In de periode 2013-2016 is eenmalig een extra ALV georganiseerd, buiten de
normale 3 ALV's per jaar.

3.

4.
5.
6.
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Commissies:
i.
Kascontrolecommissie
ii.
Oriëntatiecommissie
iii.
Commissie Vermogensbeheer
Teams:
i.
ICT-team
ii.
Creatief team
iii.
Internationale teams:
a. Midden-Oosten en Noord-Afrika
b. US elections
c. West-Afrika
d. Zuid-Amerika
Werkgroepen met portefeuillehouder:
i.
Buitenlandse zaken
ii.
Defensie & Internationale Veiligheid
iii.
Democratie & openbaar bestuur
iv.
Digitaal
v.
Diversiteit en participatie
vi.
Duurzaamheid
vii.
Economie, financiën en sociale zaken
viii.
Filosofie
ix.
Justitie
x.
Kunst, cultuur en media
xi.
Onderwijs en wetenschap
xii.
Ruimte en mobiliteit
xiii.
Volksgezondheid
Een trainersbestand
Vertrouwenspersonen
Netwerken (geen officieel orgaan): FemDem
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Het Landelijk Bestuur heeft daarnaast in 2017 de volgende organen in het leven geroepen:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Portefeuilles:
i.
Europa
ii.
Sport
Een coachbestand
Tijdelijke Teams:
i.
Campagneteam GR2018 & Sleepwet
ii.
Congresteam ALV77
iii.
Congresteam ALV79
iv.
Galateam
v.
Introteam
vi.
PI-team
Internationaal team: Noord-Amerika
Commissie ad hoc: Loep II
Politiek Kernoverleg (geen officieel orgaan)
Netwerk (geen officieel orgaan): ZeeuwDem

Na de algemene ledenvergadering op 4 en 5 februari 2017 had de commissie vermogensbeheer
haar opdracht voltooid en is de commissie opgeheven. De Portefeuille Pensioenen is ook
opgeheven.

Sociale media performance
De Jonge Democraten kennen een sterke aanwezigheid op sociale media. Hieronder is een kort
overzicht van de ontwikkelingen op verschillende sociale media in 2017.
Op 31 december had de landelijke Facebookpagina van de Jonge Democraten 5782 'likes'. Op
31 december 2017 was dit aantal gegroeid naar 6866, een toename van 7006 'likes'.
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