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Welkomstwoord Congresteam

Welkomstwoord Afdelingsvoorzitter

Welkom op het 83e congres der Jonge Democraten!

Lief lid,

Met meer dan 850.000 inwoners uit 160 windstreken noemt Amsterdam zich een
stad zonder grenzen. Alles kan, alles mag, niets is te gek en iedereen is welkom. Of
lijkt dat alleen maar zo? Amsterdam profileert zich graag als de meest vrijzinnige
stad van Europa, maar ondertussen hebben ze het in Mokum vooral over de
oneindige stroom aan toeristen, huizenprijzen die door 'buitenlandse' investeerders
alleen nog maar betaalbaar zijn voor de allerrijksten of de overvolle trams. Met zijn
allen op zo’n klein stukje aarde leven is nog best lastig.

Ik zal de olifant binnen de ring maar direct benoemen: Amsterdam heeft niet een
allerbeste reputatie. Als geboren en getogen Tilburger kan ik begrijpen waarom.
Want wat is Amsterdam?
Amsterdam is een hipstertoko vol millennials en tweeverdieners die overpriced Craft
Beers aan het drinken zijn, kibbelend wie het hipst, grappigst of het rijkst is.
Amsterdam is een bubbel vol geblazen met zelfgenoegzaamheid. Amsterdam is die
plek waar mensen zo druk zijn met zichzelf zoeken dat ze zijn vergeten of Nijmegen
‘Nou boven of rechts op de kaart ligt’. Amsterdam is een middelvinger recht in je
gezicht en een handkus na.

Daarnaast is Amsterdam al lang niet meer een plek met zijn eigen stadsrechten waar
we de poort kunnen sluiten als we het er niet mee eens zijn. Amsterdammers zijn net
zo goed Nederlander, Europeaan en wereldburger. Een groenere wereld gaat niet
meer over het plaatselijke park, maar over global warming. Oorlogen en
hongersnoden zien we niet alleen op het nieuws, maar hebben een direct effect op
onze eigen samenleving. Wat betekent het voor ons, voor onze (groot)ouders of
voor nieuwe Nederlanders om ´Nederlander´ te zijn? Voor sommigen gaat het wat te
snel en voor anderen niet snel genoeg, maar een ding is zeker: de wereld om ons
heen verandert en dat roept een hoop vragen op.

Maar voor mij is Amsterdam ook vrijheid: het maakt niet uit wat je aantrekt, van wie
je houdt of wat je schreeuwt, mensen hebben toch wel gekkere dingen gezien die
dag. Amsterdam is niet bang zijn om te provoceren, jezelf te zijn of buiten de lijntjes
te kleuren. Amsterdam is het meisje dat je nooit uit durfde te vragen en Amsterdam
is de jongen die je beter niet had kunnen vertrouwen. Amsterdam is precies dat wat
jij er zelf van wilt maken. Amsterdam is er voor iedereen.

Gelukkig is en blijft Amsterdam een heerlijke plek om te zijn. En met onze
congreslocatie in de Jordaan hebben zelfs de echte congrestijgers genoeg
mogelijkheid om te genieten van misschien wel het mooiste stukje Nederland.
Bezoek de winkeltjes van de Haarlemmerstraat, ga mee op de stadswandeling, drink
een biertje in het Westerpark bij Troost. Tot slot, lieve JD'ers: Zing, huil, bid, lach,
stem en dans op het niet te missen feest!

Als je bereid bent om je nier te verkopen voor negen vierkante meter tenminste.
Welkom in onze stad.
Xoxo,

Marjet, Jeffrey, Noa, Jan Willem, Jasper, Felix en Cyriel

Erwin,

Congresteam zomercongres 2019

Voorzitter Jonge Democraten Amsterdam
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Congresprogramma

Voorlopige Agenda ALV 83

Vrijdag 14 juni
19:00 - 21:00 | Opening Inschrijfbalie Meininger Hotel Amsterdam Amstel
20.00 - 01.00 | Borrel

Zaterdag 15 juni
Opening ALV 83 (10:00)
Installatie Congresvoorzitters en Stem- en Notulencommissie
Vaststellen agenda
Beroepsmogelijkheid Notulen ALV 82
Bestuursverantwoording/Parallelle behandeling Resolutie EU
DEMO-verantwoording
Financieel blok
(Actuele) Politieke Moties en Amendementen PP
Schorsing van ALV voor lunch (12:30-13:30)
Amendementen PP/Parallelle behandeling Resolutie Onderwijs
Opening Stemdoos (15:00)
Verkiezingsblok Landelijk Bestuur
Schorsing ALV 83 (17:00)

Zaterdag 15 juni
09.15 | Opening inschrijfbalie Posthoornkerk
09.30 | Nieuweledenmoment
10.00 | Opening Algemene Ledenvergadering (ALV)
11:00 - 12.30 | Parallelle sessie I: Resolutie EU
12.30 - 13.30 | Lunch en veiling stichting Hivos
13:30 - 15:00 | Parallelle sessie II: Resolutie Onderwijs
15:30 - 17:00 | VJD-vergadering
17:00 | Sluiting ALV en inschrijfbalie
17:00 - 17:30 | Uitreiking Jan Willem Bertens Trofee
18:30 – 20:00 | Diner
22:00 – 04:00 | Feest

Zondag 16 juni
Heropening ALV 83 (09:30)
(Actuele) Organimo’s
Verkiezingsblok DEMO en Kascommissie
Plenaire behandeling Resoluties EU en Onderwijs
Politieke Moties
Sluiting Stemdoos (12:30)
Schorsing ALV voor lunch (12:30-13:30)
Politieke moties
Verkiezingsuitslag
Sluiting ALV 83 (17:00)

Zondag 16 juni
09.15 | Opening inschrijfbalie Posthoornkerk
09.30 | Opening Algemene Ledenvergadering (ALV)
11:00 - 12.30 | Parallelle sessie IV: Theater en Politiek
12.30 - 13.30 | Lunch
13:30 - 14:30 | Parallelle sessie V: Biological Diversity
14:45 - 15:45 | Parallelle sessie V: Human Library
16:00 | Toespraak Rob Jetten
17:00 | Sluiting ALV
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Locaties

Congreslocatie:
In de Haarlemmerstraat, staat één van de belangrijkste nog overgebleven
negentiende-eeuwse kerken van Amsterdam. De Posthoornkerk is de eerste kerk
in Amsterdam van P.J.H. Cuypers, die later ook het Centraal Station en het
Rijksmuseum zou ontwerpen. De kerk, een kruisbasiliek met driebeukig schip en
klaverbladvormige koorpartij, moest op een klein bouwterrein gerealiseerd
worden en kreeg daarom twee galerijen boven elkaar. De bouw begon in
september 1861. De torens aan de Haarlemmerstraat verrezen in 1887-1889. In
de Posthoornkerk zullen zowel het congres als de parallelle sessies plaatsvinden.

De 17e eeuw wordt in Nederland door velen aangeduid als de Gouden Eeuw.
Amsterdam was in deze periode het centrum van de wereldhandel, maar ook een
plek waar gewetensvrijheid gold voor zowel politieke denkers als voor religieuze
dissidenten. Het geloof bestond, dat het actief vervolgen van andersdenkenden en
gelovigen onrust zou veroorzaken en slecht zou zijn voor het welzijn van de
gemeenschap. Gewetensvrijheid zorgde ervoor dat de stad Amsterdam een
wereldwijd toevluchtsoord werd voor wetenschappers en de vrije pers. Galileo
Galilei, Baruch de Spinoza en Renée Descartes kregen allen de kans om vanuit
Amsterdam hun, in andere landen vervolgde, ideeën te vanuit Amsterdam te
verspreiden. Ook in haar latere geschiedenis bleef de stad een plek waar vrijheid en
gelijkwaardigheid hoog in het vaandel stonden.

Haarlemmerstraat 124-126, Amsterdam

Feestlocatie:
Dit keer zullen de voetjes van de vloer gaan op een hele unieke plek, namelijk in het
dovencentrum Amsterdam! We zullen te gast zijn bij Stichting Welzijn Doven
Amsterdam (SWDA), de belangenbehartiger voor doven in Amsterdam en
omstreken. Deze stichting geeft voorlichting, gebarencursussen en faciliteert
plekken waar doven en slechthorenden elkaar kunnen ontmoeten.

Vele jaren na de Gouden Eeuw, op 30 april 1966, kwam op initiatief van Algemeen
Handelsblad-journalisten Hans Gruijters en Hans van Mierlo een groep van dertien
vrijdenkers bijeen in Café P96 en in het Krasnapolski hotel aan de Dam. De inzet
van de gesprekken was de oprichting van een nieuwe partij: D’66. In de
oprichtingsvergadering te Amsterdam werd individuele vrijheid vastgelegd als
kernwaarde van de beweging.

Stadhouderskade 89

Borrellocatie:
Waar anders kan het congres afgetrapt worden dan in het huiscafé van de Jonge
Democraten Amsterdam, P96. Verdere uitleg lijkt ons niet nodig. Er is gezelligheid,
er is JD-geschiedenis en je kunt er kaasblokjes bestellen. Wat wil je nog meer?

Ook de Jonge Democraten hebben vrijheid als vrijzinnig liberale
jongerenorganisatie hoog in het vaandel staan. Na het aftreden van Alexander
Pechtold is een nieuwe periode voor D66 (en de JD) aangebroken. Het mag dan ook
geen toeval zijn dat wij 35 jaar na onze oprichting terugkeren naar onze oude
uitvalsbasis. De Posthoornkerk die tijdens dit congres ons onderdak zal zijn, deed in
haar eerste jaren dienst als godshuis voor een Roomse Parochie die in de 19de
eeuw vanuit haar schuilkerk in de openbaarheid kon treden. Een plek gebouwd
voor een nieuw begin en daarmee in deze tijden van transitie de ultieme locatie
voor het 83e congres der Jonge Democraten. Want de stad waar vrijheid bloeit zal
altijd een thuisbasis blijven voor de Jonge Democraten.

Prinsengracht 96

Dinerlocatie:
In het net verbouwde Pacific zullen wij op zaterdagavond dineren. Pacific is gelegen
in het Westerpark, en is onderdeel van de iconische Westergasfabriek. De perfecte
plek om de avond te starten!
Polonceaukade 23
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Slaaplocaties:

Openbaar vervoer

Meininger Hotel Amstel
Dit gloednieuwe hotel heeft de perfecte locatie, direct aan het Amstelstation. In dit
hotel hebben we ontzettend comfortabele 4 persoonskamers, inclusief
ontbijtbuffet.

Het openbaar vervoer is in Amsterdam een zeer geschikte manier om jezelf te
verplaatsen. In Amsterdam kun je gebruik maken van de trein, de metro, de tram en
de bus. Hiernaast is het ook mogelijk om een OV-fiets te huren.

Parkeren

Julianaplein 6

Amsterdam staat niet bekend als autovriendelijke stad. Bij de meeste locaties kan
het lastig zijn een parkeerplaats te vinden. Mocht je toch met de auto komen, wordt
het aangeraden de auto bij een P+R-locatie buiten het centrum van de stad te
parkeren. Vanaf deze parkeergelegenheden zijn alle locaties met het openbaar
vervoer bereikbaar. De dichtstbijzijnde P+R’s zijn: P+R Zeeburg (Zuiderzeeweg 8,
1095 KJ Amsterdam), P+R RAI (Europaboulevard 2, 1078 RV Amsterdam) of P+R
Sloterdijk (Piarcoplein 1, 1043 DW Amsterdam).

Hans Brinker Hostel
Slapen aan de grachtengordel, Amsterdamser kan het bijna niet! Het Hans Brinker
ligt ook nog eens op kruipafstand van de feestlocatie en het ontbijt is inbegrepen!
Een zorgeloze nacht gegarandeerd.
Kerkstraat 136-138

Fiets
Vanaf het Hans Brinker Hostel zijn alle locaties goed te doen met de fiets of lopend.
Het Meininger Hotel ligt een stukje verder. Vanaf hier is het naar de verste locatie
(Pacific) 30 minuten fietsen. Je kunt je eigen fiets meenemen, of gebruik maken van
een OV-fiets. Houd er wel rekening mee dat Amsterdam bekend staat als een stad
waar veel fietsen gestolen worden.
Mocht je gebruik willen maken van een OV-fiets, dan kun je deze huren bij één van
de NS-stations in Amsterdam. Met name de uitgiftepunten rond Amsterdam CS
beschikken over een grote voorraad OV-fietsen.
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Comestibles Kinders

De Haarlemmerbuurt: bezienswaardigheden

Iedereen die in de Jordaan of omstreken woont is weleens bij Comestibles Kinders
geweest. Deze broodjeszaak, gerund door de Griekse Mike, is zo’n plek waar je nog
de ouderwetse Mokumse no-nonsense mentaliteit vindt. De zaak staat bekend om
de zelfgemaakte gehaktballen en salades, maar ook de onvervalste Jordanese sfeer
die je in de veryupte Amsterdamse wijk steeds minder aantreft. Het meest geroemd
is de zaak om haar broodje Bolgeri, dat verworden is tot een begrip in Amsterdam.

Brouwerij Troost
Op steenworp van de congreslocatie, in het zonnige Westerpark, kun je een van de
grootste en meest diverse horecagelegenheden van Amsterdam vinden. Brouwerij
Troost begon als kleine bierbrouwer in de Pijp, maar groeide binnen enkele jaren uit
tot een prijswinnende en veelzijdige alcoholproducent die naast bier, ook eigen gin
en jenever maakt. Al deze dranken worden op locatie door deskundige brouwers
gemaakt. Op het zonnige terras kun je al deze dranken bestellen, maar loop ook
zeker even naar binnen waar je regelmatig zelf kunt aanschouwen hoe jouw zojuist
verorberde drankje geproduceerd is.

Westerstraat 189
ma-zo, 9-16

IJssalon Monte Pelmo
Ook de linkse grachtengordelelite haalt bij warm weer graag een ijsje, en dat doen ze
natuurlijk bij Monte Pelmo. Dit ruim 50 jaar oude familiebedrijf maakt al sinds jaar
en dag het lekkerste ambachtelijke Italiaanse schepijs van Amsterdam. Voor het ijs
dat ze in eigen keuken bereiden vielen ze meermaals in de prijzen als een van de
beste ijssalons van Nederland. Naast heerlijk ijs haal je bij Monte Pelmo ook de
lekkerste Italiaanse koffie.

Pazzanistraat 25-27
vrij: 16:00u-03:00
za: 12:00u-03:00
zo: 12:00u-00:00

Coffeeshop Boerenjongens

Tweede Anjeliersdwarsstraat 17
ma-zo 13:00-22:00

Zoet en Hartig

Vele duizenden toeristen komen dagelijks naar Amsterdam om in alle rust en
legaliteit een jointje op te steken. Dit is ook te zien op de Haarlemmerdijk waar bijna
elke vijf meter wel een coffeeshop zit. Voor de allerbeste wiet van Amsterdam zal je
echter een stukje verder moeten lopen. Coffeeshop Boerenjongens won meerdere
malen de Cannabis Cup voor de beste wietsoorten en staat bekend om haar
excellente Super Silver Haze. Maar ook de ambiance van de zaak, die ingericht is als
een ouderwetse drogist, maakt Boerenjongens dat stukje extra lopen waard. Er zijn
twee vestigingen: eentje in stadsdeel West en de andere valk bij het
Rembrandtplein.

Praktisch naast de deur van de congreslocatie kun je een van de leukste
koffiebarretjes van de Amsterdamse binnenstad ontdekken. De fantastische koffie,
de heerlijke taarten die dagelijks uit Limburg worden gehaald, een huiskat die zich
graag door de gasten laat aaien, maken Zoet en Hartig de perfecte plek om je in alle
rust voor te bereiden op een congresdag. Nadat de kat van het café enkele kilo’s was
aangekomen heeft hij nu zijn eigen pagina op het menu, met het verzoek hem niet
meer te voeren. Maar zeg nou eerlijk, zou jij niet te dik worden als je de hele dag in
een café vol heerlijke Limburgse taarten lag te slapen?

Baarsjesweg 239(West)
09:00-00:45
Utrechtsestraat 21(Centrum)
07:00-00:45

Haarlemmerdijk 158
za: 9:30-17:30
zo: 11:00-17:00

7

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 83 te Amsterdam 2019

Parallelle sessies & Activiteiten

internationale conferentie (COP) na van ‘De Convention on Biological Diversity’. Het
einddoel is een wereldwijd gedragen akkoord over klimaat. Speel je mee?

Veiling Lustrumbenefiet Stichting Hivos

Stadswandeling

Za - 12:30u | Als JD’ers zijn we niet alleen politiek betrokken, ook maatschappelijk
dragen we ons steentje bij. Tijdens de lunch op zaterdag zal er een benefietveiling
plaatsvinden. Terwijl je geniet van de lekkere broodjes kun je bijzondere prijzen
binnenslepen waar mening JD-hartje sneller van zal gaan kloppen. De gehele
opbrengst gaat naar Stichting Hivos, het goede doel dat zich wereldwijd inspant om
discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik en de overbelasting van leefomgeving
tegen te gaan.

Zo - 13:30u | De Haarlemmerbuurt, de Staatsliedenbuurt en de Jordaan hebben zijn
totaal verschillende buurten. Ze werden in een andere tijd gebouwd, hebben een
andere bouwstijl en elk een eigen gevoel. Toch hebben ze meer gemeen dan
menigeen denkt. Tijdens de stadswandeling dolen we voor anderhalf uur door deze
mooie buurten en lopen we langs veel mooie en minder mooie relieken die getuigen
van het kleurrijke verleden van Amsterdam-West.

Parallelle Sessie V: WG Diversiteit – Human Library

Parallelle Sessie III: WG KCM - Theater en Politiek

Zo - 14:45u | In de Human Library lees je geen boeken, maar mensen. Interessante
mensen, die je in het dagelijks leven niet snel spreekt. Klopt wat we denken over
mensen, op basis van de buitenkant, wel met de werkelijkheid? Durf jij het aan om je
'vooroordeel' te ontmoeten? Net als in een gewone bibliotheek waar boeken
toegang geven tot onbekende werelden, biedt de Human Library bezoekers ook de
mogelijkheid in de belevingswereld van een ander te stappen. Op een hele simpele
manier: door onbevangen met elkaar in gesprek te gaan. In een open gesprek waarin
alles gevraagd en besproken kan worden.

Zo - 11:00u | “Politiek? Dat is alleen maar theater.” Een uitspraak die wij als politieke
jongeren vaak genoeg langs horen komen. Maar wat klopt er precies van die
uitspraak? Boris van der Ham schreef er het boek ‘De koning kun je niet spelen’ over.
Geïnspireerd door dit boek en eigen ervaringen heeft de werkgroep KCM een
theaterworkshop gecreëerd waarin we de raakvlakken tussen theater en politiek
samen onderzoeken! Door middel van het analyseren van politieke fragmenten en
improvisatieopdrachten op de vloer kijken we op een andere manier naar politici.
Heb je zin om toneel te spelen en lol te maken? Kom dan naar deze workshop!

Plenaire spreker: Rob Jetten

Parallelle Sessie IV: WG Duurzaamheid – Biological Diversity

Zo - 16:00u | Op 8 oktober 2018 werd Rob Jetten de nieuwe fractievoorzitter van
D66 in de Tweede Kamer. Dat deze rol hem ondertussen als gegoten zit, vinden wij
niet zo gek. Hij heeft namelijk jarenlang kunnen oefenen bij de Jonge Democraten.
Als je eenmaal leider bent geweest van dat zooitje ongeregeld, is het leiderschap van
D66 een eitje. Gelukkig is Rob Jetten niet vergeten waar zijn roots liggen. Hij zal ons
vertellen over zijn ervaringen als partijleider, over zijn visie op vrijzinnigheid en
natuurlijk over hoe je het schopt van Jonge Democraat tot fractievoorzitter van
D66.

Zo - 13:30u | De biodiversiteit op aarde is er slechter aan toe dan ooit tevoren. Een
miljoen soorten worden de komende decennia met uitsterven bedreigd en de
achteruitgang van de biodiversiteit gaat sneller dan ooit. De achteruitgang van de
biodiversiteit is niet enkel een slechte zaak voor de bedreigde soorten, maar ook
voor de mens. Genoeg reden voor actie dus! Maar waar te beginnen? Om de afname
van biodiversiteit echt een halt toe te roepen hebben we mondiale afspraken nodig.
Maar hoe kunnen we die afspraken maken? Tijdens deze sessie spelen we een
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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 nieuwe mensen te leren
kennen. Voor aanvang van de ALV is er om 09:30 een moment speciaal moment
waarbij alles verteld wordt wat 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.

Hoe werkt een congres?
Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge Democraten.
Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een meerdaags, politiek
congres in de zomer en de winter, en een organisatorisch eendaags congres in
september. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging, het bestaat in principe
uit alle leden. In de praktijk worden de termen ‘ALV’ en ‘Congres’ vaak gebruikt als
synoniemen, maar meestal gaat de ALV alleen om de vergadering, terwijl het
Congres over het hele congresweekend, inclusief eten, feest en gezelligheid gaat.

Wat voor voorstellen zijn er?
Een voorstel kan worden ingediend door werkgroepen, Algemene
Afdelingsvergaderingen, het Landelijk Bestuur of vijf leden. Over deze voorstellen
zal tijdens het congres worden gestemd door de leden. De voorstellen die worden
aangenomen bepalen wat de JD zoal 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:

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.

Op de politieke congressen wordt er gediscussieerd over inhoudelijke onderwerpen.
Dat gebeurt tijdens de behandeling van politieke moties, resoluties en
amendementen.

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 het organisatorisch congres komen de Organimo’s (organisatorische moties),
HR-wijzigingen, Statutenwijzigingen en de financiën uitgebreid aan bod. Het
Septembercongres is verder het moment waarop het Landelijk Bestuur dat tijdens
de zomer is verkozen haar beleidsplan presenteert.
Daarnaast zijn er altijd interessante gasten op congressen waarbij er gelegenheid is
voor discussie. Het congresfeest is bovendien een goede gelegenheid om veel Jonge
Democraten beter te leren kennen en (politieke) ervaringen en meningen met elkaar
uit te wisselen.

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 door deze in te dienen
bij de congresvoorzitters via cvz@jd.nl.
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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.

er na de behandeling van een amendement via een Motie van Orde een verzoek tot
plenaire behandeling wordt ingediend, wordt deze direct door de
congresvoorzitters overgenomen, wanneer het verschil in stemmen tussen de 40-60
procent ligt. In andere gevallen wordt het verzoek tot plenair behandelen in
stemming gebracht.
De resoluties zelf worden plenair behandeld op zondag. De congresvoorzitters
beginnen met het voorlezen welke amendementen zijn aangenomen, afgewezen en
welke nog plenair behandeld gaan worden. Amendementen die op zaterdag gewoon
zijn aangenomen of verworpen, worden in principe niet plenair behandeld. Wanneer
alle amendementen behandeld zijn wordt plenair gestemd over de geamendeerde
resolutie.

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

Congresfunctionarissen
De vergadering 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.

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.

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 functionarissen 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 zijn uitgebracht.
Daarnaast notuleren zij ook wat er gezegd wordt tijdens de ALV.

Experiment parallelle behandeling
Naar aanleiding van een op ALV 81 aangenomen Organimo wordt dit congres op
zaterdag geëxperimenteerd met het behandelen van amendementen op de
ingediende resoluties, parallel aan de plenaire behandeling. In parallelle sessies
worden alle amendementen op de resoluties op normale wijze behandeld. Wanneer
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Bestuursverantwoording

Financiën en Organisatie

Beste Jonge Democraten,
Financiën
De financiën van de JD zijn in zwaar weer geweest de afgelopen jaren. Afgelopen
wintercongres is het besluit genomen tot een omvangrijk bezuinigingspakket van
een kleine €30.000. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de komende tijd, met als
belangrijkste: geen fulltime bestuur meer. Verder zijn er op internationaal gebied
rake klappen gevallen. Het implementeren van deze bezuinigingen gaat tot op heden
naar wens. Samen met het wegvallen van het vacatiegeld voor het zesde bestuurslid,
en helaas ook het wegvallen van het politiek-inhoudelijk weekend, liggen we op
koers om eindelijk een flinke donatie aan de algemene reserve te doen aan het eind
van het jaar.

Na het Wintercongres was duidelijk dat we de rest van ons bestuursjaar met zijn
vijven zouden blijven. Ondanks dat dit een grote uitdaging is, kijken we tevreden
terug op het resultaat. Er zijn twee campagnes gedraaid, de financiële situatie is
onder controle, we kijken uit naar een verhuizing, we hebben een geslaagd lustrum
achter de rug, en we zijn een regiocommissie rijker in Winterswijk.
Uiteraard hebben we niet alles kunnen oppakken wat we in september hadden
gepland. Zo is het niet gelukt om fondsenwerving en alumnibeleid op te pakken. Ook
hebben verschillende afdelingen moeite met het vinden van voldoende
(bestuurs)leden. Dit gaat helaas hand in hand met de daling van de ledenaantallen.
We hebben ons ervoor ingezet om deze afdelingen zoveel mogelijk te ondersteunen.
Dit zullen we ook tijdens de zomerperiode blijven doen.

Acquisitie en fondsenwerving
We zijn bezig geweest met de oprichting van een acquisitieteam. Dit is iets wat wij
graag wilden oppakken, maar ook iets waarbij de hulp van leden essentieel was.
Helaas kwamen er geen reacties op de vacatures die wij hiervoor geplaatst hebben.
Omdat het een te groot project was voor een bestuurslid om er alleen naast te doen,
is het helaas niet gelukt dit verder op te pakken.

We kijken ernaar uit om de laatste maanden van ons bestuursjaar tot een succes te
maken, met onder andere een verenigingsweekend, een zomeroffensief en een
overdrachtsperiode voor de boeg.

Huisvesting
Op het Wintercongres heeft de Algemene Ledenvergadering met overweldigende
meerderheid besloten om weer bij D66 in te trekken in hun nieuwe kantoorpand aan
de Lange Houtstraat in Den Haag. Met wat uitstel door campagnedrukte bij D66 zal
de nieuwe huurovereenkomst begin juni worden ondertekend. Onze verwachting is
dan dat we in de zomervakantie zullen verhuizen. Vooralsnog is er geen zicht op een
nieuwe huurder van ons huidige pand aan het Lange Voorhout, waardoor de huur
hiervoor doorloopt tot uiterlijk 31 december. D66 heeft in ieder geval aangegeven
dat het geen probleem is dat we eerder intrekken en gaat pas huur vragen op het
moment dat onze oude huurovereenkomst ontbonden is.

Met vrijzinnige groet,
Landelijk Bestuur der Jonge Democraten 2018-2019,
Dennis van Driel, Voorzitter
Michiel Lemmers, Secretaris
Marten Porte, Penningmeester ad interim, Bestuurslid Politiek & Internationaal
Marit Gorissen, Bestuurslid Pers & Promotie
Cyriel van Vugt, Bestuurslid Organisatie & Scholing
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Privacy
Sinds het Wintercongres zijn er gelukkig geen datalekken meer voorgevallen. Het
contact met de Functionaris Gegevensbescherming is door het uitblijven van
incidenten minder frequent geworden, maar nog steeds heel prettig. Tijdens het
Kaderweekend is er een sessie georganiseerd over privacy met de Functionaris
Gegevensbescherming die erg goed werd ontvangen. Aandachtspunten die hieruit
naar voren zijn gekomen zullen in de loop van de zomer opgepakt worden.

Vereniging en Activiteiten
Lustrum
Naast dat er een bijzonder leuk en succesvol Lustrumgala is neergezet, is er door
Esther Verbruggen en Ingrid Weerts ook ontzettend hard gewerkt aan een hele
mooie Lustrumalmanak die op dit zomercongres gepresenteerd zal gaan worden.
Jammer genoeg is ook gebleken dat voor het geplande Lustrumbenefiet te weinig
animo was. De veiling voor Stichting Hivos zal dan ook verplaatst worden naar het
zomercongres, omdat er toch al vrij veel veilingitems verzameld zijn.

ICT
De mogelijke uitbesteding van de ICT-faciliteiten van de vereniging blijft een
belangrijk punt voor het ICT-team. Op het moment wordt er het meest concreet
gewerkt aan het uitbesteden van de e-mail en willen we naar een systeem waarin
aliassen niet meer gekoppeld worden aan persoonlijke adressen, maar zoveel
mogelijk gebruik wordt gemaakt van aparte e-mailboxen voor functies. De
afgelopen twee maanden hebben jammer genoeg op ICT-gebied ook vooral in het
teken gestaan van de problemen met Microsoft waarbij mails van onze aliassen niet
meer aankwamen bij gebruikers met een @hotmail.com, @outlook.com of @live.com
adres. Hier heeft ongeveer 1/5e van onze leden last van gehad. Hoewel het
probleem middels een reset bij Microsoft ondertussen is opgelost, blijft het
onduidelijk waarom we werden geblokkeerd.

Diversiteit
We hebben afgelopen jaren meerdere mbo-scholen bezocht en er zijn ook een
aantal sessies door FemDem georganiseerd. De werkgroep diversiteit heeft een
“Liefdesconferentie” georganiseerd naar aanleiding van de Nashville-verklaring. Zo
hebben wij ons best gedaan om een open en inclusieve vereniging te zijn.
Activiteiten
Afgelopen halfjaar hebben er op landelijk niveau weer een hoop activiteiten
plaatsgevonden. Te beginnen met een goed verlopen Wintercongres in Eindhoven.
Verder kijken we terug op een geslaagde Introdag met zo’n 40 nieuwe JD’ers en een
inhoudelijk sterk debattoernooi. Daarnaast hebben wij ook in het tweede halfjaar
ondersteuning geboden bij symposia, zoals het symposium van de werkgroep
Ruimte & Mobiliteit over de woningmarkt.

Website
Het zoveel mogelijk up-to-date houden van de website is ook in de tweede helft van
dit jaar een uitdaging gebleven, zeker op afdelingsniveau. Wel worden
opiniestukken die niet opgepikt en geplaatst zijn door landelijke media alsnog
geplaatst op de website.

Helaas hebben we, vanwege tegenvallende aanmeldingen, het PI-weekend moeten
annuleren en het Lustrumbenefiet verplaatst naar het Zomercongres. De exacte
reden achter de tegenvallende aanmeldingen blijft gissen, maar door de
lustrumactiviteiten zat de jaarkalender behoorlijk vol. Een punt van aandacht hierbij
zijn de lage aanmeldingen van leden voor organisatorische teams, iets wat voor een
parttime LB lastig kan zijn.

Statuten
Het Team Statutenherziening vordert gestaag met het updaten van onze statuten.
Een eerste versie is afgerond en ligt op het moment voor bij een notaris om deze te
controleren en vragen van het team te beantwoorden. Het is nog steeds de
bedoeling dat de eerste lezing plaats zal vinden op het Septembercongres van dit
jaar.
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Tot aan het Septembercongres staan er nog een aantal mooie activiteiten op de
agenda, zoals de Model United Nations, het verenigingsweekend en de
Summerschool.

Permanente teams
De permanente teams zijn enorm belangrijk geweest voor de campagne. Het
Campagneteam heeft met veel enthousiasme meegeholpen met het bedenken en
uitwerken van campagne acties. Vervolgens heeft het Creatief team goed geholpen
met het daadwerkelijk maken van mooie materialen. Wel is het minder gelukt dan
gehoopt om ook een trainingsfactor aan het creatief team te koppelen. Aan het
begin van het jaar is er geprobeerd een training op te zetten, maar dit was helaas
slecht te plannen. Na het Wintercongres wilde ik dit graag nog oppakken maar door
de drukte van twee campagnes is dit helaas niet meer gelukt.

Alumnibeleid
Samen met acquisitie was dit een van de taken die het we heeft laten vallen als
gevolg van het ontbreken van een penningmeester. De oud-LB-dag is uiteraard wel
georganiseerd. Deze is wel extra uitgebreid, vanwege het lustrumjaar, en gehouden
bij de eerste voorzitter van de JD thuis.
Scholing
Het aantal voorlichtingsverzoeken vanuit onderwijsinstellingen rond de Provinciale
en Europese verkiezingen is op landelijk niveau tegengevallen. Gelukkig zijn er op
lokaal niveau een hoop goede initiatieven, waardoor we ons gezicht wel laten zien
bij verschillende onderwijsinstellingen. Het project met betrekking tot het
ontwikkelen van trainingsmateriaal is inmiddels afgerond. Op de Wolk is een
geordende map te vinden, die ook in de toekomst dient als leidraad voor nieuw
trainersmateriaal.

Politiek en Campagne
Campagnes
De campagnes zijn erg succesvol geweest. We hadden een grote uitdaging met
minder budget, maar door de briljante ideeën van het Campagneteam en de
campagneleiders en de skills van de Creatief Team is er met veel minder budget een
goede campagne neergezet. De uitdaging van twee verkiezingen zo kort op elkaar is
goed aangepakt. De afdelingen hebben zich hard ingezet voor de PS en op landelijk
niveau is meer gefocust op de EP. Om het afdelingen makkelijker te maken zijn er
kant-en-klare acties met persbericht doorgestuurd naar de afdelingen voor het EP.
Verschillende afdelingen hebben hier gebruik van gemaakt en dit is goed opgepakt.
Op deze manier konden afdelingen die dit wilden op een meer laagdrempelige
manier acties organiseren. Wel zal het voor zowel landelijk als de afdelingen
intensief geweest zijn om zo snel achter elkaar campagne te hebben. We hebben
samen laten zien dat het kan, maar ideaal is natuurlijk anders.

In de zomer zal een plan voor het coachingstraject worden uitgerold, zodat het
kader vanaf dan op basis van dit plan gebruik kan maken van coaching.
Internationaal
Sinds het Wintercongres is het op internationaal gebied rustiger geworden,
voornamelijk vanwege het wegvallen van de subsidies voor de twinnings. Hierdoor
is het voor het Bestuurslid Internationaal niet meer zo belangrijk om hier scherp
toezicht op te houden, maar vooral een ondersteunende rol aan te nemen. Het plan
was om een herziening van de reglementen van IFLRY, voornamelijk met betrekking
tot het lidmaatschap, in te dienen. Dit is helaas nog niet gelukt voor het afgelopen
congres en zal daarom mee worden gegeven in de overdracht.

Steunprogramma politieke kandidaten
De afgelopen verkiezingen hebben we weer JD’ers gesteund in hun kandidatuur
voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Dit hebben we gedaan door
middel van trainingen, filmpjes en een geslaagde netwerkborrel met onder andere
de lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Tot ons genoegen hebben een
aantal van de kandidaten ook een zetel veroverd.
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Persoonlijke verantwoording

PKO
We hebben besloten om de taakverdeling aan te houden die we voor het
Wintercongres hadden vastgesteld. Dat hield in dat de secretaris verantwoordelijk
is voor alle personele en organisatorische zaken, en de voorzitter voor alle politiekinhoudelijke projecten. Dit reflecteert ook de scheiding in taken die in het volgende
LB zal plaatsvinden tussen de functies Talentontwikkeling enerzijds, en Politiek &
Pers anderzijds. Deze verdeling heeft het mogelijk gemaakt om toch zoveel mogelijk
aandacht aan het PKO te besteden.

Dennis van Driel - Voorzitter
Het afgelopen halfjaar heb ik mij beziggehouden met verschillende inhoudelijke
acties. Zo ben ik betrokken geweest bij de studierente. Met succes hebben we een
motie die oproept om die niet te verhogen aangenomen op het D66-congres, samen
met drie andere moties. Ook heb ik veel contact gehad met de Tweede Kamerfractie
over de herziening van de Wet financiering politieke partijen, en dan specifiek over
de financiering van politieke jongerenorganisaties. Ik heb er veel plezier uit gehaald
om op deze manier bezig te zijn met lobbywerk voor de JD.
Daarnaast ben ik ook blij met de overweldigende media-aandacht voor onze xtcactie, en ik heb de JD op een breed scala van onderwerpen mogen
vertegenwoordigen in debatten en in de media. Helemaal gelukkig werd ik van het
feit dat ik, gesterkt door ons huidige standpunt, mocht debatteren over de
monarchie.

Congresinhoud
Doordat er nu twee resoluties zijn ingediend, kan worden geëxperimenteerd met de
parallelle behandeling van de resoluties. Dit experiment zal worden geëvalueerd, en
de evaluatie zal worden gepresenteerd op het Septembercongres.
Relatie met D66
Het contact met de fractie verloopt over het algemeen positief. Zo is er sprake van
goede coördinatie tussen het LB en de campagneleider in de fractie. Nu Salima
Belhaj contactpersoon is voor de JD merken we ook dat het contact een stuk
positiever is dan voorheen. Kamerleden zijn vaak ook bereid om mee te denken met
de JD. Op het afgelopen D66-congres zijn ook al onze ingediende moties
aangenomen.
Met Monica den Boer hebben we goed contact over de Wet financiering politieke
partijen, waaronder ook de financiering van PJO’s wordt geregeld. We hebben de
positie van de JD uitgelegd en meegeschreven aan een motie die zij vervolgens in de
Tweede Kamer zal gaan indienen. De motie roept de regering op om de subsidie
voor PJO’s gedeeltelijk of geheel los te koppelen van het zetelaantal van de
moederpartij, en meer afhankelijk te maken van ledenaantallen. Dit komt onze
positie ten goede.
Het LB van D66 heeft ons ook betrokken bij de herziening van de
governancestructuur van de partij, wat we als erg prettig ervaren.

Mijn persoonlijke relatie met D66 is lastig geweest. Vanwege meerdere persoonlijke
redenen heb ik besloten om mijn lidmaatschap van D66 op te zeggen. Mijn focus ligt
nu dus meer op de JD intern. De overdrachten bij de afdelingen komen er weer aan,
en daar ligt een rol voor mij om ervoor te zorgen dat die op een goede manier
plaatsvinden. Met name de kleinere afdelingen hebben het afgelopen halfjaar mijn
aandacht gehad, en zullen dat ook tijdens de zomerperiode blijven krijgen.
Ook kan ik met gepaste trots zeggen dat het ons tot nu toe is gelukt om met zijn
vijven de zes LB-functies te vervullen. Omdat ik een deel van de functie politiek heb
overgenomen van Marten, zijn andere zaken erbij ingeschoten. Zo had ik het liefst
nog meer contact gehad met afdelingen en meer aandacht besteed aan
alumnibeleid.
Ik kijk er erg naar uit om het in de zomer wat rustiger aan te doen. Het
voorzitterschap combineren met twee dagen werken is te doen, maar de behoefte
aan een rustmoment wordt wel steeds groter. Dit blijkt ook wel uit het toenemend
aantal grijze haren op m’n hoofd. Toch kijk ik ernaar uit om het verenigingsweekend,
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de Summer School en het zomeroffensief tot een goed einde te brengen en om het
voorzitterschap over te dragen aan de volgende generatie.

Voor de paar maanden die mij nog als secretaris resten wil ik mij vooral focussen op
een goede overdracht naar mijn opvolger en wat mij betreft een strak
georganiseerde verhuizing richting ons nieuwe onderkomen aan de Lange
Houtstraat, zodat het nieuwe bestuur daar in september weer met frisse energie
verder bouwen aan onze prachtige vereniging.

Michiel Lemmers - Secretaris
De afgelopen paar weken krijg ik bij landelijke activiteiten of het bezoeken van
afdelingen vaak de vraag of ik blij ben dat het er bijna opzit. Los van het feit dat ik
schijnbaar uitstraal op mijn laatste tandvlees te lopen blijf ik dit een erg moeilijke
vraag vinden om te beantwoorden. Ik ben nog steeds ontzettend blij met de keuze
die ik nu iets meer dan een jaar geleden gemaakt heb om mij te kandideren voor de
mooiste functie in het landelijk bestuur en haal veel plezier uit de dingen die ik nog
voor de Jonge Democraten mag doen. Anderzijds is een bestuursjaar ook ontzettend
intensief en heb ik veel zin om aan een nieuwe uitdaging te beginnen die een wat
mindere grote aanslag op mijn vrije tijd en sociale netwerk omvat.
Het gemis van een penningmeester heeft deze tweede helft een zwaardere stempel
gedrukt op het bestuursjaar dan ik had gedacht, zowel op professioneel vlak als voor
ons als bestuur onderling. In eerste instantie overheerste vooral berusting in het feit
dat er in ieder geval een einde kwam aan de slepende onzekerheid over of en hoe
het gebrek aan penningmeester opgelost zou worden. De eerdere tijdelijke
oplossing waarin ik het PKO samen met Dennis onder mijn hoede nam werd
permanent en bleek een stuk bewerkelijker dan van tevoren gedacht. Het houden
van evaluatiegesprekken en sollicitatieprocedures van nieuwe portefeuillehouders
gaf veel extra werk, waardoor langer lopende projecten minder aandacht kregen.
Toch denk ik dat ik sinds het wintercongres zeker stappen heb kunnen zetten op
andere gebieden die binnen mijn portefeuille van belang zijn. Lichtelijk gehinderd
door een tot op heden onverklaarbare, maar gelukkig ondertussen wel opgeloste, emailblokkade door Microsoft zijn er samen met het ICT-team concrete stappen
gezet om over te stappen naar functiespecifieke e-mailboxen en heb ik een nieuwe
beste vriend gemaakt bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
door voor het eerst in jaren een exemplaar van de DEMO op te sturen en een start
te maken met het digitaliseren van het DEMO-archief. Er ligt een schat aan
informatie over de geschiedenis van onze mooie vereniging op het kantoor te
verstoffen en bij elke DEMO die ik digitaliseer en op de website zet verbaas ik me
weer over alle leuke en interessante dingen die hierin te lezen zijn.

Marten Porte - Penningmeester ad interim, Bestuurslid Politiek & Internationaal
Gedurende de afgelopen maanden heb ik steeds meer mijn draai gevonden in het
penningmeesterschap. Ondanks dat het niet altijd het meest inspirerende werk is,
haalde ik er wel voldoening uit. Zeker de combinatie van het penningmeesterschap
met de portefeuille Internationaal maakte mijn functie afwisselend en uitdagend. Ik
heb veel nieuwe dingen mogen en moeten leren en heb veel interessante nieuwe
mensen leren kennen, zowel in Nederland als internationaal. Daarom kijk ik ook met
een goed gevoel terug op de afgelopen maanden.
Het maakt het echter ook lastig om terug te blikken op gestelde doelen en beloofde
aandachtspunten. Wel wil ik Michiel en Dennis bedanken voor het overnemen van
het PKO, zodat ik genoeg tijd had om mijn andere functies naar behoren uit te
voeren. Ook heb ik het erg gewaardeerd dat het bestuur mij de ruimte gaf om af en
toe een activiteit te missen zodat ik op bezoek kon bij congressen van een van onze
Europese zusterorganisaties, iets waar ik erg veel energie uit haalde. Verder heb ik
veel plezier beleefd aan het organiseren van de Brusselreis. Er was veel animo, en
voor zover ik weet is de reis zonder problemen verlopen en waren de deelnemers
positief over de gebrachte bezoeken. Mocht een volgend bestuurslid er echter meer
tijd voor hebben of willen maken is een verblijf van minimaal twee nachten toch wel
aan te raden. Verder ben ik op penningmeestersgebied blij dat ik een bijdrage heb
mogen leveren aan op de korte termijn financieel gezond maken en op de lange
termijn gezond houden van de vereniging. Ik heb met het bestuur een kleine
cultuuromslag in gang proberen te zetten, waarbij het niet meer vanzelfsprekend is
dat dingen zomaar worden uitbetaald, vergeten of kwijtgescholden. Dat kost
energie, maar heeft hopelijk als gevolg dat iedereen beseft dat verenigingsgeld ook
eindig is. Hopelijk is dat een lijn die we ook de komende tijd door kunnen zetten.
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Kortom kijk ik met veel plezier terug naar de afgelopen maanden. Een jaar met een
combinatie van zoveel gezelligheid en zoveel kunnen leren is een voorrecht
geweest.

maanden blijven roepen: ‘Ik ben nog niet klaar hoor! Heb nog een heel
Zomeroffensief’.
Maar voor als het dan echt klaar is wil ik vast zeggen dat afgelopen jaar een
belangrijk jaar voor mij is geweest. Ik ben blij met alles wat ik geleerd heb en ben ook
enorm tevreden op de stappen die de vereniging gemaakt heeft. Bedankt daarvoor!

Marit Gorissen - Bestuurslid Pers & Promotie
Wat ben ik blij dat ik afgelopen jaar in het Landelijk Bestuur heb mogen
plaatsnemen. Als mensen mij vragen wat ik dit jaar doe, zeg ik nog altijd vol trots dat
ik de leukste functie heb bij de leukste vereniging waar ik ooit actief ben geweest.
Nu was dit niet een jaar van alleen gezelligheid. We hebben veel blokkades moeten
overwinnen en dit heeft het niet altijd makkelijk gemaakt. Het is dubbel, want juist
door deze hindernissen heb ik dit jaar dingen geleerd die ik niet van tevoren
verwacht had. De JD heeft mij dus, naast heel veel plezier, ook op leergebied enorm
veel gegeven.

Cyriel van Vugt - Bestuurslid Organisatie & Scholing
Het was een enerverend halfjaar. Waar in het eerste halfjaar van ons bestuursjaar
het gemis van een penningmeester zich vooral liet merken op professioneel vlak,
verschoof dat in het tweede halfjaar meer naar het relationele vlak. Het is een
uitdaging gebleken om naast alle hectische inhoudelijke gebeurtenissen ook te
werken aan een relationele band. Trots ben ik daarom op de aanstaande verhuizing,
het doorvoeren van de benodigde bezuinigingen en de mooie lustrumactiviteiten.
Stuk bij stuk gebeurtenissen waar wij, als JD, de komende jaren door vooruit
kunnen.

Terugkijkend op het jaar komen voor mij de campagnes natuurlijk meteen naar
boven. Wat ben ik blij met de enthousiaste promo mensen die zich enorm hard
ingezet hebben voor de PS en het EP. Speciale dank aan het geweldig
Campagneteam; hun enthousiasme en creatieve ideeën hebben de campagnes een
echte boost gegeven. De campagnes waren een intensieve periode, maar wel eentje
waarin ik veel heb mogen samenwerken met creatieve en leuke mensen. Dit maakte
ook dat ik de campagnes constant leuk ben blijven vinden. Waar ik ook erg trots op
ben is het persbeleid binnen de afdelingen. Alle afdelingen hebben zich dit jaar
ingezet om de media op te zoeken. Aan het begin kon dit via kant- en klare
persberichten om de contacten met de lokale media te leggen, maar juist ook
afgelopen half jaar hebben afdelingen heel actief zelf lokale onderwerpen opgepakt.
Lokaal valt er enorm veel te halen op het gebied van pers en ik ben blij dat ik dit jaar
heb mogen helpen in het ondersteunen van afdelingen om deze media-aandacht ook
te halen.

Op persoonlijk vlak kijk ik terug op een leerzaam jaar. Het is een mooie taak om
tegelijkertijd verantwoordelijk te zijn voor de landelijke activiteiten, verschillende
teams en de trainerspool. Ik denk dat ik dit naar behoren heb gedaan. Wel ben ik blij
met de opsplitsing van mijn functie. Naar mijn mening is dit een verbetering ten
opzichte van de huidige situatie. Verder ben ik blij met de aandacht voor het
financiële aspect van onze activiteiten. In het bijzonder het goedkoper uitgevallen
Wintercongres en een Zomercongres dat met een sterk verlaagde begroting wordt
georganiseerd.
Tot slot blijft het mooiste van een jaar LB het bezoeken van alle afdelingen en het in
gesprek gaan met alle leden die hun weg vinden naar de activiteiten. Ik vind het een
voorrecht om dit te hebben meegemaakt.

Anders dan de andere functies wordt de functie van Pers en Promotie niet minder
na het zomercongres. Ik heb de eer dat ik mij mag inzetten voor het Zomeroffensief!
Want ondanks dat dit jaar enorm intensief was, moet ik eerlijk toegeven dat ik het
ook lastig vind dat het al zo snel zal ophouden. Daarom zal ik zeker nog komende
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sessie behandeld zullen worden. Over de uiteindelijke resoluties zal wel plenair
gestemd worden.

Verantwoording DEMO

Het was leuk zolang het duurde (ALV 82)
Spreekt uit dat:
De vereniging per september 2019 teruggaat naar een parttime LB met 7 bestuursleden.

Het afgelopen bestuursjaar heeft de DEMO-redactie zijn best gedaan om het
verenigingsblad van een nieuwe dimensie te voorzien. Gezien de bezuinigingen zijn
wij op zoek gegaan naar een nieuwe vorm om mee te werken en het nieuwsorgaan
van de vereniging een goede toekomst te geven. De website is een platform waarop
veel en vaak gepubliceerd kan worden en met toekomstige bezuinigingen in het
achterhoofd denkt de huidige redactie dat dit een langdurige oplossing is voor de
DEMO. Gedurende de vijf maanden waarin de redactie nu bezig is hebben we ruim
veertig artikelen gepubliceerd en al meer dan 3000 bezoekers gehad. Komende
jaren kan er nog aan de site gewerkt worden, en het aanbod en ook het bereik
vergroot worden.

Terugkoppeling:
In aanloop naar ALV 83 zijn vacatures opengezet voor een zevenkoppig Landelijk
Bestuur met daarin de functies Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Bestuurslid
Politiek & Pers, Bestuurslid Talentontwikkeling, Bestuurslid Organisatie en een
Bestuurslid Campagne & Communicatie.
Thuiswonen is goedkoper, zeker zonder basisbeurs (ALV 82)
Spreekt uit dat:
Het Landelijk Bestuur verzocht wordt met D66 te onderhandelen over een contract om het
landelijk bureau te vestigen aan de Houtstraat te Den Haag voor een eerste periode van
2,5 jaar.;
Het Landelijk Bestuur hierbij harde contractuele afspraken maakt over de waarborging
van de privacy en onafhankelijkheid van de JD;
Het Landelijk Bestuur hierbij afspraken maakt over het gebruik van gezamenlijke zalen
naar behoefte van de JD voor activiteiten en vergaderingen.

Het is de redactie dit jaar helaas niet gelukt om een gedrukte versie uit te brengen
door tekortkomingen in het proces. Er was niet genoeg beeldmateriaal beschikbaar
gekregen om een hoogwaardige DEMO uit te brengen. De gedrukte versie zal dus
helaas niet verschijnen maar het materiaal dat voor de lustrum-DEMO is
geproduceerd zal beschikbaar gemaakt worden op de website.

Terugkoppeling Organimo’s

Terugkoppeling:
Met wat uitstel door campagnedrukte bij D66 zal de nieuwe huurovereenkomst
begin juni worden ondertekend. Onze verwachting is dan dat we in de
zomervakantie zullen verhuizen. Vooralsnog is er geen zicht op een nieuwe huurder
van ons huidige pand aan het Lange Voorhout, waardoor de huur hiervoor doorloopt
tot uiterlijk 31 december. D66 heeft in ieder geval aangegeven dat het geen
probleem is dat we eerder intrekken en gaat pas huur vragen op het moment dat
onze oude huurovereenkomst ontbonden is.

Experiment parallelle resoluties (ALV 81)
Spreekt uit dat:
Er een experiment moet komen op een zomer- of wintercongres, waarbij de
amendementen op resoluties in parallelle sessies behandeld worden;
Er over de resoluties als geheel altijd primair gestemd zal worden;
Er door de behandelend Congresvoorzitter of d.m.v. een Motie van Orde besloten kan
worden specifieke amendementen opnieuw te behandelen bij de plenaire vergadering;
Er bij de evaluatie van het congres aandacht zal worden besteed aan de ervaringen met dit
experiment
Terugkoppeling:
Voor ALV 83 zijn twee resoluties (Europese Unie en Onderwijs) ingediend. Het
experiment met parallelle behandeling zal dan ook tijdens dit zomercongres
plaatsvinden waarbij de amendementen op beide resoluties parallel aan de plenaire
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Bestuursvragen

en dus ook meer inkomsten genereren vinden wij het de moeite van het onderzoeken
waard.

Vragen van Eric Stok

1.d Hoe staat het bestuur tegenover het schrappen van het artikel van het
huishoudelijk reglement waarin de contributiebedragen worden vastgelegd?
Wij zouden hier niet negatief tegenover staan, omdat het ruimte biedt om te
experimenteren en te differentiëren. Wel lijkt het ons dan wijs om de Kascommissie hier
een toestemmingsbevoegdheid in te geven zodat de financiële positie scherp in het oog
gehouden wordt.

Aan de penningmeester:
Op het afgelopen septembercongres is een actuele Organimo aangenomen over een
onderzoek naar het verhogen van de contributie (AORG03 Ik wil graag eerst een
commissie die dan een onderzoekje doet en daar dan over rapporteert op het
wintercongres. En mag ik dat rapport dan in een GIFje? Dankjewelokdoei). De realiteit
zou ons hebben ingehaald wat betreft het combilidmaatschap, maar de JD kent ook
leden die geen combilid zijn.

Aan de hoofdredactie van de Demo:
Kunnen we ditmaal wel een schriftelijke verantwoording verwachten?
Ja.

1.a Heeft de penningmeester en/of het bestuur onderzocht of een verhoging van de
contributie voor niet-combileden mogelijk en wenselijk is? Waarom is dat wel of niet
het geval?
Wij vinden het op dit moment niet wenselijk om de contributie voor JD-leden te verhogen.
De contributie-inkomsten zijn relatief klein vergeleken met de subsidie-inkomsten die je
krijgt per lid. Daarom loont het om een lagere contributie te hebben om de drempel zo laag
mogelijk te houden.

Vragen van Jasper van den Hof
Aan de voorzitter:
Over de verandering van bestuursformatie
1. Op ALV 83 wordt een parttime bestuur gekozen. Wat heeft het bestuur gedaan
om deze verandering van bestuursformatie voor te bereiden?
Het Landelijk Bestuur heeft overdrachtsdocumenten opgesteld. Deze zijn compleet
toegespitst op de nieuwe functies. We hanteren hierin dus de taakverdeling zoals die in de
vacature is beschreven.

1.b Waar is ons GIFje, Marten?
Hoe stop je een gifje in een boek? Nou zo dus.
In de notulen van de LBV van 15 mei valt te lezen dat D66 de contributie voor leden
tussen de 28 en 30 jaar heeft verlaagd, mede om het lidmaatschap van zowel JD als
D66 aantrekkelijker te maken. De vraag die daar gesteld wordt is of de JD haar
contributie voor leden tussen de 28 en 30 ook wil verlagen.

2. Is het bestuur in gesprek gegaan met het verenigingskader over de aanstaande
verandering?
Ja.
3. Zo ja, op welke manier(en)? Zo nee, waarom niet?
In de aanloop naar het samenstellen van de nieuwe functies is de mening van de vereniging
gevraagd. Met name kaderleden en recente ex-kaderleden hebben hierop gereageerd. Wij
hebben het idee dat het kader voldoende op de hoogte is van de verandering van een
zeskoppig fulltime LB naar een zevenkoppig parttime LB. Ook is er op het Kaderweekend in
samenwerking met de Oriëntatiecommissie een sessie georganiseerd waarin mensen
feedback konden geven op de beoogde functieverdeling.

1.c Hoe staat het bestuur tegenover een verlaging van de contributie in een tijd van
financiële tegenwind, met in het achterhoofd de spreekt uit van het
eerdergenoemde Organimo?
Het voorstel betreft inderdaad de leden die de 28 gepasseerd zijn en voor wie het
combilidmaatschap dus tot een eind komt. We zijn aan het onderzoeken of het positieve
effecten op onze inkomsten zou kunnen hebben, en alleen dan zullen we verder nadenken
over deze maatregel. We zien namelijk dat de meeste combileden hun lidmaatschap
opzeggen na hun 28ste, en als we op deze manier meer leden binnenboord kunnen houden
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4. Wat is het bestuur nog van plan te doen aan verwachtingsmanagement naar de
leden en het kader wat betreft deze verandering?
De verwachtingen die je van een parttime LB mag hebben zijn vanzelfsprekend lager dan
die van een fulltime LB. Het is echter aan het nieuwe LB zelf om te bepalen hoe zij hun tijd
gaan besteden. Het is voor ons lastig om daar van tevoren uitspraken over te doen (en dus
eventuele valse verwachtingen te creëren).

kosten en de algemene betalingsvoorwaarden van het events-systeem streng toegepast
hebben. Iets wat naar ons idee niet altijd consequent is gebeurd. Zo zijn we actief achter
deelnemers aangegaan die zich opgegeven hebben voor activiteiten zonder te betalen en
zich niet (op tijd) af hadden gemeld. Ook hebben we met succes energie gestoken in het
verhalen van onkosten van leden die op rekeningen van de JD zijn gezet.
2. Is het bestuurslid ervan op de hoogte dat hij bijna 10 maanden ongekozen een
tweede bestuursfunctie heeft vervuld als penningmeester in een moeilijke financiële
periode voor de vereniging en dit lot als een heer gedragen heeft en hij daarmee een
ultieme eindbaas is geworden?

Aan het bestuurslid Scholing & Organisatie:
Over de project trainersmateriaal
1. Hoe evalueert het bestuurslid dit project?
Het was fijn dat de trainers geholpen hebben om één van mijn doelen voor dit jaar te
bewerkstelligen. Met name het uit handen geven van mijn coördinerende functie aan
Casper, leverde mij tijd op om andere taken te doen. Ik had wel graag de tijd gehad om
goed te kunnen bekijken welk materiaal er allemaal gemaakt is. Daarnaast denk ik dat het
voor de trainers leerzaam was om actief bezig te gaan met het ontwikkelen van materiaal.
Doordat er bepaalde voorwaarden aan het materiaal zaten, zoals een trainersinstructie,
kan hier in de toekomst bij het ontwikkelen van nieuw materiaal op worden
voortgeborduurd.
2. Zou deze manier van werken met een 'coördinator' in de toekomst ook weer
kunnen werken? Zou het bestuurslid dit aanraden bij het opvolgende bestuur en
waarom?
Ik denk dat deze manier van werken ook weer in de toekomst kan werken en ik zou het dan
ook zeker aanraden aan toekomstige besturen. Hierbij is het wel belangrijk dat er een
duidelijk doel aan het project wordt verbonden en een planning wordt gemaakt wanneer
dingen af moeten zijn. Door de verantwoordelijk van het ontwikkelen van materiaal meer
bij de trainers te leggen, krijgen zij ook het idee dat het trainerschap meer inhoud dan
alleen het training geven. Daarnaast zorgt het ook voor een goede uitwisseling van ideeën
tussen de trainers.
Aan het bestuurslid Politiek & Internationaal:
1. In de persoonlijke verantwoording schrijft het bestuurslid dat 'er een
cultuuromslag is ingezet waarbij het niet meer vanzelfsprekend is dat dingen zomaar
worden uitbetaald, vergeten of kwijtgescholden.' Kan het bestuurslid nader
toelichten hoe dit geprobeerd is te bereiken en wat het resultaat tot nu toe is
geweest?
Dit betekent dat wij het Organimo ‘Kiekhalen! Vierendelen! Brandstapel!’, aangenomen
tijdens ALV 76 in Venlo, dat oproept om onkosten te verhalen bij de veroorzaker van die
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Mediaoverzicht Landelijk
Ook de afdelingen hebben veel media-uitingen gehad dit jaar. Benieuwd naar het
lokale mediaoverzicht van je afdeling? Neem contact op met je afdelingsbestuurslid Pers!
Medium

Medium

Emmer Courant

Internet

Studio040

Internet

Eindhovens
Dagblad

Krant

TheWorldNews

Internet

Titel
D66 peilt meningen
tijdens Spreek-je-uitCafé
Jongeren delen "XTC"
uit in Eindhoven:
'Legaliseren veiliger
en beter voor milieu'
D66-jongeren delen
gratis 'xtc’ uit in
binnenstad
Eindhoven
D66-jeugd: ‘Regering
is
kortzichtig
en
egoïstisch
zonder
nieuwe stappen voor
beter klimaat’

WNL

Internet

Datum Wie
Algemeen Dagblad Krant
01-02- Jonge
2019
Democraten

D66-jongeren boos
op eigen minister van
Onderwijs en komen
met een motie
D66-jongeren vallen
eigen minister aan:
‘dit is een kapitale
fout’

Stem tegen
renteverhoging op
NOG
Internet
studielening
Reformatorisch
Verbeter financiële
Krant/internet positie student
Dagblad
Bied sekswerkers een
het Parool
Krant
volwaardig alternatief
Drugsbestrijding is
on-Nederlands en
Algemeen Dagblad Krant
kleinburgerlijk
Reactie Perspectief
Algemeen Dagblad Krant
op XTC-artikel
De PS als grote
vuurproef voor Rob
De Volkskrant
krant
Jetten

01-02- Jonge
2019
Democraten
01-02- Jonge
2019
Democraten

Dennis,
05-02- Jonge
2019
Democraten

D66-jeugd: ‘Regering
is
kortzichtig
en
egoïstisch
zonder
Dennis,
nieuwe stappen voor 06-02- jonge
The Post Online
Internet
beter klimaat’
2019
Democraten
06-02- Danny
RTV Noord
Radio
Debat legalisatie xtc
2019
Drogt, JD
Betrouwbare
08-02- D66
Internet
Debat xtc
bronnen
2019
Jongeren
Paul Rosenmöller: we
gaan
voor 15-02- Jonge
Algemeen Dagblad Krant/internet verdubbeling
2019
Democraten

NPORadio1
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Radio

RTL Boulevard

Televisie

RTV Utrecht

Internet

NPORadio1

Radio

Dennis,
18-02- jonge
2019
Democraten
Dennis,
18-02- Jonge
2019
Democraten
Dennis,
Jonge
Democraten
Jonge
Democraten
Jonge
Democraten
Dennis,
28-02- Jonge
2019
Democraten
01-02- Jonge
2019
Democraten
18-022019
19-022019
23-022019

01-03- Jonge
2019
Democraten

EenVandaag: xtc
legalisatie

Dennis,
01-03- Jonge
2019
Democraten

Jonge Democraten
willen xtc legaliseren
Nog twee weken tot
de verkiezingen
De Nieuws BV: xtc
legaliseren

03-032019
04-032019
05-032019

Dennis,
Jonge
Democraten
Jonge
Democraten
Dennis,
Jonge
Democraten
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Nieuwsuur

Televisie

Heeft het leenstelsel
zijn langste tijd
gehad?

RTL Nieuws

Televisie

NieuwsNL

Internet

Legaliseren wiet en
XTC: goed idee of
niet?
D66 trekt handen af
van verhoging rente
leenstelsel
Jongerendebat
Rob Jetten wil muren
slopen
D66 blaast kabinet op
al Parijs niet wordt
gehaald
Jongeren: laat huidige
studielening intact

RTL Nieuws

Televisie

Motie studierente

NPORdio1

Radio

Algemeen Dagblad Krant
De
Leeuwarder
Internet
Courant
Betrouwbare
Internet
Bronnen

Trouw

Punt Avans

Krant

Internet

Algemeen Dagblad Krant

AVS

Internet

VvV

Internet

D66 wil 'zonder
taboes' samenwerken
met de oppositie
Eerste Kamer moet
renteverhoging
studielening
tegenhouden'
Ook D66 keert zich
tegen renteverhoging
leenstelsel
PJO's bezorgd over
kansenongelijkheid in
het voortgezet
onderwijs
Geduld van Jonge
Democraten is op

Dennis,
05-03- Jonge
2019
Democraten
06-032019
07-032019
07-032019
08-032019

Dennis.
Jonge
Democraten
Dennis.
Jonge
Democraten
Jonge
Democraten
Jonge
Democraten

09-032019
09-032019

D66Jongeren
Jonge
Democraten
Dennis,
10-03- Jonge
2019
Democraten

Redpers

Internet

Profielen

Profielen

Univers

Internet

DGE

Krant

Hoe de EK voor
keerpunt in
studiefinanciering kan 14-03- Jonge
2019
Democraten
zorgen
Dennis,
15-04- Jonge
Profielen
2019
Democraten
Kun je vandaag de
20-03- Jonge
hogere studierente
2019
Democraten
wegstemmen?
Jongeren stemmen
voor het eerst en
drinken koffie met de
commissaris v.d.
20-03- Jonge
koning
2019
Democraten

Krant

Haarlemse jongeren
stemmen voor het
eerst

NH Dagblad
Spijkers
Koppen

met

Dennis,
11-03- Jonge
2019
Democraten
11-032019
14-032019

Jonge
Democraten
Jonge
Democraten

Trouw

Krant

RTV Utrecht

Internet

NPO Radio1

Radio

Welke CO2-heffing is
het best?

03-04- Jonge
2019
Democraten
Michiel,
04-03- Jonge
2019
Democraten

Radio

Dit is de dag:
Monarchie bij
jongeren

Dennis,
15-04- Jonge
2019
Democraten

NPO Radio 1
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Dennis,
23-03- Jonge
2019
Democraten

Evaluatie
verkiezingen
D66-jongeren tegen
Statenleden: Ben je
verkozen? Doe je
werk!
Jongste Statenlid
combineert studie
met politiek

Radio

10-03- Jonge
2019
Democraten
11-03- Jonge
2019
Democraten

20-03- Jonge
2019
Democraten

Dennis,
03-04- Jonge
2019
Democraten
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NPO Radio 1

Democraat
Vasabladet
(Finland)
Nieuwsblad
Castricum

Jong Europa

NPO Radio 1

Internet

Blad
Krant
Krant

Podcast

Internet

Stichting
Vluchtelingenwerk Internet

Vice

Internet

AD

Krant

Schaf het koningshuis
maar af'

Motie Eerste Kamer
Congres Svensk
Ungdom
Samira Rafaela
verkiesbaar Europees
Parlement
Moet Europa
hervormd worden?
De Nieuws BV:
stemrecht 16-jarigen
Politieke jongeren
lanceren
vluchtelingenmanifest
voor
Europese
Spijbelen
om
verkiezingen
kandidaat te kunnen
zijn voor de Europese
verkiezingen
Weer ruimte voor
ideologie

Aanwezigheid LB bij afdelingen

Dennis,
16-04- Jonge
2019
Democraten
Dennis,
01-05- Jonge
2019
Democraten
Marten,
04-05- Jonge
2019
Democraten
07-05- Jonge
2019
Democraten
Marten,
10-05- Jonge
2019
Democraten
Dennis,
18-05- Jonge
2019
Democraten
Dennis,
22-05- Jonge
2019
Democraten
23-052019
27-052019

Jonge
Democraten
Jonge
Democraten
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Secretarieel Verslag 2018

Landelijk bureau
Het landelijk bureau van de Jonge Democraten is op 1 april 2018 verhuist van de
Haagsche Bluf 63 naar de Lange Voorhout 86 te Den Haag. Deze verhuizing was
nodig, omdat het bestaande kantoor grootschalig werd gerenoveerd en niet
gebruikt kon worden tot het einde van het huurcontract op 1-1-2020. Voor het
vinden van een nieuwe, langdurigere locatie voor het landelijk bureau heeft bestuur
Brongers op 26 april de commissie huisvesting ingesteld.

Samenstelling mede mogelijk gemaakt door Jasper van den Hof
Inleiding
In dit jaarverslag wordt de opbouw van het bestuur van de Jonge Democraten, het
ledenaantal en -opbouw en de mutaties in verenigingsorganen in het jaar 2018
vermeld. De ledenaantallen zijn gebaseerd op het ledenbestand bij het afsluiten van
het kalenderjaar. Naast een overzicht van 2018 geeft dit verslag ook inzicht in de
ledenaantallen vanaf 2005. Ook is een overzicht van de ledenopkomst bij ALV's
sinds 2013 toegevoegd.

Deel II Leden
Aan het begin van 2018 was het totaalaantal leden 6226, aan het eind van het jaar
was dit 5208. Het ledenaantal is daarmee met een aanzienlijk 1018 leden gedaald,
ongeveer 1/6e van het ledenbestand. Aan het eind van 2018 was er een man : vrouw
: overig verhouding van respectievelijk 68,6% : 30,8% : 0,4%. Niet alle leden
vermelden hun geslacht. De man:vrouw verhouding is ten opzichte van het vorige
jaar gelijk gebleven.

Deel I Bestuur
2018 begon met bestuur Brongers, met zes voltijds bestuursleden. Er is tijdens de
ALV op 16&17 juni en op 8 september geen penningmeester gekozen. Daarmee is
deze functie vacant gebleven. Vanaf 10 oktober tot 12 december is de functie
vervuld door Kavita Huizing als penningmeester ad interim. Hierna zijn de taken van
de penningmeester voornamelijk uitgevoerd door het bestuurslid Politiek &
Internationaal. Het Landelijk Bestuur was gedurende 2018 als volgt samengesteld:
Functie
Voorzitter
Algemeen Secretaris
Penningmeester

Bestuurslid Politiek &
Internationaal
Bestuurslid Scholing
& Organisatie
Bestuurslid Pers &
Promotie

Naam
Kevin Brongers
Dennis van Driel
Pauline Gerth Van Wijk
Michiel Lemmers
Bram van Wickeren
Marten Porte (a.i.)
Kavita Huizing (a.i.)
Marten Porte (a.i.)
Dennis van Driel
Marten Porte
Danny Hoogstad
Cyriel van der Vught
Lysanne van Schaik
Marit Gorissen

Ledenaantallen JD 2005-2018

Duur van functie
09-09-2017 t/m 08-09-2018
08-09-2018 t/m 07-09-2019
09-09-2017 t/m 08-09-2018
08-09-2018 t/m 07-09-2019
09-09-2017 t/m 08-09-2018
08-09-2018 t/m 10-10-2019
10-10-2019 t/m 12-12-2019
12-12-2019 t/m 07-09-2019
09-09-2017 t/m 08-09-2018
08-09-2018 t/m 07-09-2019
09-09-2017 t/m 08-09-2018
08-09-2018 t/m 07-09-2019
09-09-2017 t/m 08-09-2018
08-09-2018 t/m 07-09-2019

7000

6226
567857205550
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Algemene Ledenvergaderingen
Er zijn in 2018 drie algemene ledenvergaderingen georganiseerd.
1.
2.
3.

Bijzondere organen
Bij aanvang van 2018 bestonden de volgende bijzondere organen:

ALV 79 op 3 en 4 februari te Enschede. Hierbij waren 218 leden aanwezig.
ALV 80 op 17 en 17 juni te Nijmegen. Hierbij waren 250 leden aanwezig.
ALV 81 op 8 september te Utrecht. Hierbij waren 115 leden aanwezig.

1.

Bij alle drie de algemene ledenvergaderingen zijn er meer leden aanwezig geweest
dan op het vergelijkbare moment in 2017. De grafiek hieronder geeft de
ontwikkeling van het aantal inschrijvingen voor ALV's sinds 2013 weer. Noot: in
2013 is geen wintercongres georganiseerd en in 2014 is een extra eendaagse ALV
georganiseerd, naast de gebruikelijke drie momenten.

2.

Ledenopkomst ALV's 20132018 per jaar
115

2018

218
98

2017

94
72

2015

210
204
111

227
228
129

2014

200
197

99

2013
0

50
extra

100

3.

231

200

2016

250

212

150

september

200
zomer

250

300

winter

4.
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Commissies:
i.
Kascontrolecommissie
ii.
Oriëntatiecommissie
iii.
Commissie LB onder de loep II
iv.
Commissie Vermogensbeheer
Teams:
i.
ICT-team
ii.
Creatief-team
iii.
Permanent Campagneteam
iv.
BHV-team
v.
Internationale teams:
a. Midden-Oosten en Noord-Afrika
b. Noord-Amerika
c. Latijns-Amerika
vi.
Tijdelijke teams:
a. HR-Heksen
Werkgroepen met portefeuillehouder:
i.
Buitenlandse Zaken
ii.
Defensie & Internationale Veiligheid
iii.
Democratie & openbaar bestuur
iv.
Digitale Zaken
v.
Diversiteit & Participatie
vi.
Duurzaamheid
vii.
Economie, Financiën en Sociale Zaken
viii.
Europese Unie
ix.
Filosofie
x.
Justitie
xi.
Kunst, Cultuur & Media
xii.
Onderwijs & Wetenschap
xiii.
Ruimte & Mobiliteit
xiv.
Sport
xv.
Volksgezondheid
Een trainers- en coachesbestand
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5.

Vertrouwenspersonen

Jaarrekening 2018

Het Landelijk Bestuur heeft daarnaast in 2018 de volgende organen in het leven
geroepen:
1.

2.

3.

Algemene toelichting

Commissies:
i.
Tijdelijke commissies:
a. Sollicitatiecommissie Interim-Penningmeester
b. Lustrumcommissie
c. Introductieteam
Teams:
i.
Tijdelijke teams:
a. Team Huisvesting
b. Team Statutenherziening
c. Congresteam Zomercongres 2018
d. Congresteam Wintercongres 2019
Functionaris Gegevensbescherming

Net zoals bij de jaarrekening van 2017 blijkt uit de jaarrekening van 2018 wederom
dat de subsidie fors te hoog is ingeschat. Dit is gebeurd in de achtergrond van de
flinke zetelwinst die D66 in de Tweede Kamer had geboekt. De inschatting van de
subsidie die zou gaan stijgen is niet reëel geweest en de informatie van de
vervolgens tegenvallende subsidie heeft het Landelijk Bestuur later bereikt dan
gewenst. Ondanks de maatregelen die door het jaar heen zijn getroffen is de
conclusie een negatief resultaat van €20.804. Ook is er zoals ieder jaar een donatie
aan de lustrumreserve gedaan van €4.000. Voor dit resultaat is een onttrekking aan
de verkiezingsreserve gedaan van €12.500 en de resterende €12.304 is onttrokken
uit de algemene reserve.
Er was voor 2018 een donatie aan de algemene reserve begroot van €2.400 en een
donatie aan de lustrumreserve van €4.000. Daarnaast was de onttrekking van de
verkiezingsreserve van €12.500 ook begroot.

Sociale media performance
De Jonge Democraten kennen een sterke aanwezigheid op sociale media. Hieronder
een kort overzicht van de ontwikkelingen op verschillende sociale media in 2018.

Zoals gezegd is de inschatting van het subsidiebedrag voor 2018 niet reëel geweest.
De JD zou er goed aan doen de subsidie conservatief in te schatten en de komende
jaren steeds in te zetten op een flinke donatie aan de algemene reserve, zodat
eventuele tegenvallers gedurende het jaar niet hoeven te leiden tot een onttrekking
aan de reserves.

Op 31 december 2017 had de landelijke Facebookpagina van de Jonge Democraten
7005 ‘likes’. Op 31 december 2018 was dit aantal gedaald naar 6867 ‘likes’.
Op 1 juni 2019 had de landelijke Twitterpagina 5329 volgers.
Op 1 juni 2019 had de landelijke Instagrampagina 1417 volgers.

De JD heeft nu enkele jaren op te grote voet geleefd en het resultaat is een
algemene reserve die in twee jaar tijd ruim 1/3 van z’n omvang is kwijtgeraakt.
Gezien de grootte van de huidige fractie ten opzichte van de peilingen voor D66 is
dit niet verantwoord. De komende jaren zal dan ook gewerkt moeten worden aan
het weer opbouwen van de algemene reserve om de JD op de lange termijn
financieel gezond te houden.
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Balans (geconsolideerd)
•

Vanwege het tegenvallende resultaat is het eigen vermogen teruggelopen
tot €248.861.

•

Er staat een groot bedrag aan crediteuren (€12.005). Dit is omdat een
aantal kostenposten voor 2018 in 2019 betaald zijn, zoals de archiefkosten
voor het DNPP (€6000), het lidmaatschapsgeld voor IFLRY (2.555,58) en
een maand huur (1.526,52).

•

De bestemmingreserve bestaat uit het weerstandsvermogen (€60.000), de
verkiezingsreserve (€7.500) en het lustrumfonds (€21.000).

31 december 2018
Activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Gelieerde organisaties
Ministerie van BZK
Overige vorderingen en
overlopende activa

41.708
35.551
17.084

4.162
37.918
11.643

------------

Liquide middelen

Passiva
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

31 december 2017

-----------94.343

53.723

174.001
-----------268.344

226.759
-----------280.482

160.361
88.500
------------

172.665
97.000
-----------248.861

KORTLOPENDE
SCHULDEN
Crediteuren
Overige schulden en
overlopende passiva

12.005
7.478

761
10.056

------------

-----------19.483
------------268.344
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269.665

10.817
------------280.482
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Baten en lasten (geconsolideerd)
•

De baten en lasten zijn lager uitgevallen dan begroot.

•

Aan de batenkant is dit grotendeels vanwege een lager subsidiebedrag
(€46.135), een lagere contributie dan verwacht (€12.089) en het EuroArab Seminar dat geen doorgang vond (€16.000).

•

•

2018

2018

2017

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

72.500
218.800

60.411
172.665

70.833
173.183

92.428
---------------

66.006
---------------

57.084
---------------

383.728

299.082

301.100

76.100

72.286

89.544

124.568
36.966

100.183
31.635

120.107
33.783

Bestuurskosten
Internationaal

51.846
.000
48.014

49.191
26.397

40.817
17.618

Promotie

33.173

26.558

40.075

11.000
---------------

5.616
---------------

3.783
---------------

381.667

311.865

345.727

2.061

-/- 4.567

-/- 44.627

BATEN
Contributies
Subsidie
Overige baten

Aan de lastenkant is er over de hele linie minder uitgegeven dan begroot.
Zo zijn er grote meevallers bij de posten Landelijke activiteiten (€24.385),
Internationaal (€21.707) Ledenblad Demo (€5.384) en Promotie (€6.776).

LASTEN
Huisvesting-, kantoor- en
administratiekosten
Landelijke activiteiten
Scholing en vorming

Een groot deel van het negatieve resultaat komt uit de verkiezingsreserve
(€12.500). Daarnaast bedraagt de onttrekking uit de algemene reserve
€12.304. Ook wordt er €4000 aan het lustrumfonds toegevoegd

Ledenblad Demo
Totaal lasten
Resultaat voor financiële baten en
lasten
Financiële baten en lasten (-/- is last)
Resultaat boekjaar
Bestemming resultaat
Algemene reserve
Bestemmingsreserve lustrum
Bestemmingsreserve verkiezingen
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-/- 2.279

-/- 7.986

-/- 1.718

------------/- 218

------------/- 20.804

------------/- 46.345

-/- 4.218

-/- 12.304

-/- 42.845

4.000

4.000

4.000

0
---------------

-/- 12.500
---------------

-/- 7.500
---------------

-/- 218

-/- 20.804

-/- 46.345
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Baten
•

De tegenvallende contributie-inkomsten is voornamelijk tegenvallende
contributie van JD-leden die geen combilid zijn.

•

De subsidie is sterk tegengevallen vanwege een te hoge inschatting van de
subsidie bij het opstellen van de begroting in 2017 en een kleine negatieve
afrekening van 2017.

•

•

Contributies
2018

Contributies Combileden
Contributies JD leden
Saldo

Begroting
45.000
27.500
------------72.500
--

2018
Werkelijk
41.851
18.560
------------60.411
--

2017
Werkelijk
47.9711
22.862
--------------70.833

Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2018

De overige baten die lager zijn dan begroot zijn voor een groot deel te
verklaren vanwege het niet organiseren van het Euro-Arab Seminar
(€16.000). Ook zijn er geen eigen bijdragen voor internationale reizen
geweest (€931). Daarnaast zijn de symposia zonder deelnemersbijdrage
georganiseerd (€5.000) en is er voor de politiek inhoudelijke activiteiten
minder eigen bijdrage gevraagd dan begroot (€2.504). Tegenover al deze
posten met lagere baten dan begroot staan echter ook lagere lasten dan
begroot.

Subsidie over het betreffende kalenderjaar
Afrekening subsidie vorig kalenderjaar
Saldo

Overige baten

Bijdrage congressen
Bijdrage D66
Bijdrage internationale reizen
Bijdrage PI activiteiten
Bijdrage symposia/ excursies
Bijdrage introductie activiteiten
Schenkingen en giften
Bijdrage talentontwikkeling/ Summer school
Bijdrage seminar
Bijdrage overige bijeenkomsten
Overige
Saldo overige baten Landelijk Bureau
Overige baten afdelingen
Saldo overige baten totaal

29

2017

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

218.800
------------218.800
--

177.755
-/- 5.091
------------172.664
--

189.592
-/- 16.409
--------------173.183

2018

Er is een hogere eigen bijdrage gevraagd voor de congressen dan begroot.
Ook is de bijdrage voor de Summer school groter dan verwacht (€3.635)
vanwege een subsidie van IDI, de internationale stichting van D66, die niet
was begroot.

2018

2018

2017

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

17.750
8.500
1.000
3.250
5.000
2.000
3.000
1.400
16.000
1.250
16.500
------------75.650
-16.778
-----------92.428

18.390
8.485
69
746
0
949
2.452
5.035
250
480
14.963
------------51.819
-14.187
-----------66.006

14.129
8.485
2.690
410
2.477
2.046
2.068
0
0
8.774
2.864
--------------43.943
13.141
-----------57.084
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Lasten
•

Portokosten zijn hoger uitgevallen omdat de verzending van het nieuwe
ledenpakket is opgenomen in het servicecontract met D66.

•

Archiefkosten zijn hoger uitgevallen vanwege een fout bij het opstellen van
de begroting. Dit is de tweede helft van de betaling aan het Nederlands
Documentatiecentrum Politieke Partijen in Groningen.

•

Introweekenden zijn onder budget gebleven door een deel van de
introductie-activiteiten op het Landelijk Bureau te organiseren.

•

Politiek-inhoudelijke activiteiten en overige activiteiten zijn ruim binnen
budget georganiseerd. Ook hebben de afdelingen minder uitgegeven aan
activiteiten dan begroot.

Huisvesting-, Kantoor-, en administratiekosten
2018

Huisvestingskosten
Doorbelaste personeelskosten Democraten 66
Accountantskosten
Portokosten
Automatiseringskosten
Archiefkosten
Overige kosten
Saldo

2018

2017

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

27.000
24.900
9.000
2.500
4.000
3.000
5.700
--------------76.100

26.587
24.900
7.200
129
3.836
6.000
3.634
--------------72.286

35.368
24.100
7.200
2.199
8.313
6.131
6.233
--------------89.544

Landelijke activiteiten
2018

Congressen
Introweekenden
PI-activiteiten en commissies
Overige
Saldo landelijke activiteiten Landelijk Bureau
Overige landelijke activiteiten afdelingen
Saldo landelijke activiteiten totaal
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2018

2017

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

59.500
6.300
10.500
18.500
--------------94.800
29.768
-----------124.568

60.367
3.097
2.865
12.253
--------------78.582
21.600
-----------100.182

61.266
4.079
4.034
21.425
--------------90.804
29.303
-----------120.107
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Lasten
•

De kaderbijeenkomsten zijn iets te positief begroot (€1.085).

•

Er is zowel op landelijk als op afdelingsniveau minder uitgegeven aan
scholing en vorming dan begroot (respectievelijk €1.892 & €4.524).

•
•

Scholing en vorming
2018

Kaderbijeenkomsten
Scholing en vorming

Er is minder aanspraak gemaakt op reiskostenvergoeding dan begroot
(€2.038)
In vergader- en representatiekosten bestuur zitten onder andere
bedankjes (€1.342) en de post Jaarlijkse reünistenbijeenkomst (€465,50).
Deze post is dan ook te laag begroot.

2018

2017

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

17.500

18.585

18.462

10.500

8.608

9.025

---------------

---------------

---------------

Saldo scholing en vorming Landelijk Bureau

28.000

27.193

27.487

Scholing en vorming afdelingen

8.966

4.442

6.296

------------

------------

------------

36.966

31.635

33.786

Saldo scholing en vorming totaal

Bestuurskosten
2018

2017

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

Reis en verblijfkosten bestuur en kader

18.000

15.962

22.136

Vacatiegeld bestuur

30.000

28.356

10.008

Vergader en representatiekosten bestuur (inclusief
reünisten)

1.250

2.030

3.779

0

192

1.992

---------------

---------------

Telefoonkosten bestuur

31

2018

Saldo bestuurskosten Landelijk Bureau

49.250

-------------46.540

Bestuurskosten afdelingen

2.596

2.651

2.901

------------

------------

------------

37.916
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Internationaal

Lasten

2018

•

Op internationaal is veel bespaard in 2018.

•

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 t.o.v. de begroting (€1.748).

•

Vanwege de bezuinigingen zijn de verkiezingen soberder georganiseerd
(€4.211).

•

De Demo is weliswaar tweemaal verschenen in 2017, maar kon goedkoper
gedrukt worden dan eerst het geval was, wat een meevaller oplevert
(€5.384).

Excursie EP
Lidmaatschappen
Congressen en seminars
Projecten
Saldo internationaal Landelijke Bureau
Internationaal afdelingen
Saldo internationaal totaal

2018

2017

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

5.000
3.000
32.000
1.500
--------------41.500
6.514
-----------48.014

0
3.142
7.170
3.118
--------------13.430
12.967
-----------26.397

2.483
3.033
1.639
3.411
--------------10.566
7.052
-----------17.618

Promotie
2018

Promotiemateriaal, ledenwerving en activering
Campagnekosten verkiezingen
Overig
Saldo promotie Landelijke Bureau
Promotie afdelingen
Saldo promotie totaal

2018

2017

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

9.000

9.544

11.689

12.500
3.000
--------------24.500

8.289
989
--------------18.822

-----------41.551

-----------40.075

14.519
4.254
--------------30.462
9.613
-----------40.075

Ledenblad Demo
2018

2017

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

11.000

5.520

2.488

Overig

0

96

1.295

Saldo

--------------11.000

--------------5.616

--------------3.783

Drukwerk
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de keuze onder welke post bepaalde kosten zijn ingedeeld en een administratie fout
in het toekennen van een declaratie. De penningmeester heeft al onze vragen en
opmerkingen adequaat beantwoord en opgelost. Wij adviseren het congres om in te
stemmen met de jaarrekening van 2018.

Verklaring Kascommissie
Beste JD’ers,

Amendement op de begroting

Met het niet verkiezen van een penningmeester tijdens het zomer- en
septembercongres heeft de JD niet of in mindere mate kunnen genieten van de
voordelen die een fulltime penningmeester met zich meebrengt. Zo had het landelijk
bestuur minder tijd beschikbaar voor het uitvoeren van de penningmeestertaken en
ontbrak iemand met bovengemiddelde kennis en interesse in financiële
vraagstukken in de tweede helft van vorig jaar. Dit heeft er echter niet toe geleid dat
de taken van de penningmeester minder secuur en volledig zijn uitgevoerd.
Voornamelijk heeft het bestuur naar onzes inziens goed geanticipeerd op de
tegengevallen inkomsten door in de breedte te besparen op activiteiten, scholing en
vorming, internationaal, promotie en de DEMO. Wij willen daarom het bestuur en de
penningmeester in specifiek een compliment geven en bedanken voor de geleverde
inspanning voor de JD over het afgelopen jaar.
Zoals door vorige Kasco’s benadrukt willen wij graag ook weer benadrukken dat wij
zuiniger moeten zijn als vereniging. Wij benadrukken daarom graag de tekst in de
toelichting op de jaarrekening dat de JD nu enkele jaren op te grote voet heeft
geleefd, met als resultaat dat de omvang van de algemene reserve met 1/3 is
geslonken in drie jaar tijd. Ook is het gezien de grootte van de huidige D66 fractie
ten opzichte van de peilingen waarschijnlijk dat de subsidies voor de JD afnemen na
de komende tweede kamer verkiezingen. Met bezuinigingen die afgelopen congres
zijn aangenomen is een belangrijke stap genomen om financieel gezond te worden,
maar het blijft de komende jaren aandacht vragen. Essentieel dat de algemene
reserve opgebouwd wordt om een stabiele financiële huishouding te creëren.
Dit moment gebruikt de Kasco ook om verslag te doen van haar controlerende taak
ten aanzien van de jaarrekening. Uit onze controle blijkt dat de financiële
administratie op enkele onregelmatigheden na goed is verlopen. De
onregelmatigheden aangetroffen in de financiële administratie waren bijvoorbeeld
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De Erwin Nypelsstichting leeft!

Onderwerp:

Erwin Nypelsstichting

Indieners:

[Landelijk Bestuur] Dennis van Driel, Michiel Lemmers,
Marten Porte, Marit Gorissen, Cyriel van Vugt

Woordvoerder:

Marten Porte

Betreft:

Begroting 2019

Schrap:

Algemene Reserve: - €60.000,-

Vervang door:

Erwin Nypels Stichting: + €60.000,-

Toelichting:

Vorige ALV’s is besloten dat we het langetermijnvermogen
onder willen brengen in een Stichting genaamd de Erwin
Nypelsstichting (ENS). Nu de ENS is opgericht wordt via dit
amendement een deel van de algemene reserve overgemaakt
aan de stichting. Het huidige bedrag is gelijk aan het
weerstandsvermogen; het vermogen dat we aanhouden als
ondergrens voor als de JD in zwaar weer komt. Dit is
daarmee het eerste deel van de algemene reserve dat in
beheer van de stichting komt.
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Studenten horen zelf de baas te zijn over hun eigen agenda, door het onderwijs
flexibel in te delen. Zo ontstaat er ruimte voor extra curriculaire activiteiten of
mantelzorg. De Jonge Democraten vinden dat in het kader van een leven lang leren
het voor iedereen mogelijk moet zijn om in deeltijd te studeren zonder te betalen
voor de hele studie. Door het eigenaarschap van de schoolloopbaan bij de persoon
zelf te leggen ontstaat er een doorlopende leerlijn.
3.1.3 Toegankelijkheid
Onderwijs moet zowel fysiek als financieel toegankelijk zijn. Bij fysiek toegankelijk
kan worden gedacht aan rolstoeltoegankelijkheid, prikkelvrije ruimtes en online
leeromgevingen. Voor leerlingen die dat nodig hebben moet het speciaal onderwijs
blijven bestaan. De overstap van speciaal naar regulier onderwijs of andersom moet
wel zo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt. Het speciaal onderwijs moet kunnen
passen binnen het reguliere onderwijs door bijvoorbeeld een speciaal onderwijs klas
aan te bieden binnen een reguliere school.
Bij financiële toegankelijkheid voor iedereen kunnen we denken aan de vrijwillige
ouderbijdrage en het beschikbaar stellen van lesmaterialen. De financiële situatie
van ouders mag op geen enkele manier het onderwijs van het kind in de weg staan.
Scholen horen centraal te staan in een netwerk van initiatieven zoals extra
begeleiding, sport, kunst- en cultuuronderwijs om zo het schaduwonderwijs zo veel
mogelijk tegen te gaan.
3.1.4 Onderwijzend personeel
De leraar moet meer gewaardeerd worden. Het onderwijs voor toekomstige leraren
moet worden aangepast zodat leraren vanuit hun talenten kunnen lesgeven. In de
opleiding zijn pedagogiek, didactiek en taalbeheersing de basis. Daarna zorgen
vakspecifieke en doelgroepgerichte modules voor verdere voorbereiding waardoor
met iedere aanvulling makkelijker overgestapt kan worden naar een ander
schooltype.
De Jonge Democraten vinden dat per 20 leerlingen 1 fte moet staan.
Onderwijsinstellingen mogen zelf bepalen of er meer handen in de klas komen, er
minder uren wordt lesgegeven of de klassen kleiner worden. De taken die het
onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel uitvoeren moet te allen tijde
erkend en betaald worden. Een assistent die een onderwijzende taak doet hoort hier
dus ook voor betaald te worden. In alle soorten onderwijs horen leraren hetzelfde
basissalaris te krijgen, waarna elke taakuitbreiding, extra ervaring of diploma een
verhoging van het salaris betekent.

Resolutie 01 Onderwijs
Indieners: [Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Jetske Steenstra, Pim van Dam,
Floris Ephraim, Jan Willem het Lam, Cas Lammerink, Justus Weustink, Tino van
Rossum, Max Verdegaal, Evrim Hotamis, Eswara de Mol, Wim Verhagen, Hendrik
van Hout, Ingrid Weerts
Woordvoerder: Jetske Steenstra
Betreft: Hoofdstuk 3.1 Onderwijs, regel 8-101
Schrap: Hoofdstuk 3 Onderwijs, regel 8-101
Vervang door:
3.1 Onderwijs
3.1.1. Individu
De Jonge Democraten willen een onderwijssysteem waar de behoeften van het
individu voorop staan en de leraar wordt gewaardeerd. In jouw schoolloopbaan
vorm je samen met de onderwijsgevenden een eigen ontwikkelpad. Uiteindelijk kun
je door toegankelijk en flexibel onderwijs een leven lang blijven leren. In Nederland
bepaalt niet het opleidingsniveau jouw waarde en identiteit, maar bepalen kennis en
vaardigheden jouw plek in de maatschappij.
3.1.2 Flexibilisering
Iedereen hoort de kans te krijgen hun talenten te ontwikkelen. Elk kind tot vier jaar
zou daarom via voorschoolse educatie al de mogelijkheid moeten hebben tot een
kansrijke instroom in het basisonderwijs. Financiering hiervan moet gesubsidieerd
worden via de overheid. Verder moet aan het eind van het basisonderwijs de score
van de eindtoets goed worden doorgesproken met leraar, ouder en leerling.
In het voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo) worden de
leerlingen en studenten wel ingedeeld per niveau, maar niet beperkt tot één niveau.
De overheid moet de ruimte geven om leerlingen of studenten op één of meerdere
onderwijsinstellingen tegelijkertijd vakken te laten volgen op een praktisch,
beroepsgericht en theoretisch niveau. De middelbare school heeft de
verantwoordelijkheid om de planning van de eindtoetsen hierop aan te passen.
Vervolgstudies moeten de toegangseisen van de opleiding afstemmen op losse
vakken en daarmee de minimumeisen zelf bepalen. Een onderwijsinstelling mag zelf
bepalen hoe ver ze hierin gaan.
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De Jonge Democraten vinden verder dat het onderwijs en de klas geen eiland moet
zijn. Het moet dus aangemoedigd worden om als klas op bezoek te gaan bij
instanties voor buitenschools activiteiten of hiervoor instanties binnen de school te
halen. De buurt en onderwijsinstellingen moeten meer met elkaar verweven
worden. Er kan ook gedacht worden aan extra inzet van onderwijsassistenten, coteachers, kunst- en cultuurdocenten en sportdocenten.
3.1.5 Medezeggenschap en bestuur
Medezeggenschap
bevordert
het
democratische
proces
binnen
onderwijsinstellingen. Om medezeggenschap sterk te houden moet het
medezeggenschapsorgaan en hun mening zichtbaar zijn voor alle betrokkenen. De
mate van inspraak wordt groter naarmate jongeren ouder worden. Bestuurslagen
moeten daarbij transparant zijn zodat hun handelen en geldstromen zichtbaar en
opvraagbaar zijn.
Binnen het primair en voortgezet onderwijs moeten alle leerlingen betrokken
worden bij medezeggenschap bijvoorbeeld door middel van gekozen
klassenvertegenwoordigers. Daarnaast kan de ouderraad advies geven over de
werking van de school. De leerlingenraad mag betrokken worden bij de omgeving
van de school en hoort dus ook buiten school bereikbaar te zijn voor eventuele
initiatieven.
Binnen het vervolgonderwijs kan de medezeggenschap veel intensiever. Door
middel van decentrale raden wordt de stap naar medezeggenschap makkelijker
gemaakt. De Jonge Democraten vinden daarom dat elke opleiding of cluster een
raad moet hebben om medezeggenschap bereikbaar te maken voor elke student.
Decentrale raden blijken echter niet altijd goed te functioneren door weinig
ondersteuning en beperkende regels. Om de medezeggenschap zo transparant en
effectief mogelijk te maken moeten alle medezeggenschapslagen, studenten en
docenten direct met elkaar kunnen communiceren. Ook evaluaties moeten openlijk
gecommuniceerd worden met alle betrokkenen. Er zal echter wel gelet moeten
worden op constructieve feedback.
Verder vinden de Jonge Democraten dat bij onderwijsinstellingen de
verantwoordelijkheid
ligt
voor
professionalisering
van
hun
medezeggenschapsorgaan door trainingen te faciliteren en juridische ondersteuning
aan te bieden. Daarnaast hoort het aantal betaalde uren van medezeggenschappers
in verhouding te zijn met de verwachte werkzaamheden. Deze moeten jaarlijks
geëvalueerd worden met medezeggenschappers, oud-medezeggenschappers en

bestuurders. Naast een financiële waardering kan ook worden gedacht aan een nietfinanciële waardering, zoals een certificaat.
3.1.6 Overheid
Vrijheid van onderwijs is één van de belangrijkste pijlers in het Nederlandse
onderwijssysteem. De overheid legt minimumeisen vast voor de kwaliteit van het
onderwijs en koppelt de financiering hieraan. De Onderwijsinspectie controleert de
scholen op kwaliteit door de visie en richtlijnen van de onderwijsinstelling te
evalueren. Cijfers mogen in inspectierapporten worden meegenomen, maar zijn niet
bepalend. Ook bij het vervolgonderwijs is het aantal binnen de gegeven tijd
afgestudeerde studenten geen maatstaf voor de kwaliteit van het onderwijs.
Rendementsdenken is dus niet meer van deze tijd.
Om vrijheid van en toegang tot elke vorm van onderwijs te beschermen moet de
scheidslijn tussen bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs verdwijnen. Leraren
en leerlingen kunnen daarom niet meer worden afgewezen en onderwijsinstellingen
krijgen geen extra financiering meer vanuit andere organisaties dan de overheid. De
Jonge Democraten vinden dat de overheid weinig te zeggen heeft over de vorm en
visie van het onderwijs met als enige eis dat de Onderwijsinspectie controleert op
het zo neutraal mogelijk onderwijzen over de meest vooraanstaande religies en
levensbeschouwingen. Om het onderwijs neutraal en actueel te houden wordt in
samenspraak met meerdere partijen binnen het Nederlandse onderwijs om de vijf
jaar het curriculum geëvalueerd en eventueel aangepast. Schoolboeken zullen
daardoor niet meer actueel genoeg zijn en hebben in de toekomst niet de leidende,
maar een ondersteunende functie.
De Jonge Democraten vinden dat wetgeving rond curriculum en
onderwijsorganisatie moet worden aangepast om beter aan te sluiten bij de
specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Scholen die willen vernieuwen
moeten dit gemakkelijker kunnen doen. Zo zou bijvoorbeeld het aantal (onnodige)
verplichte lesuren naar beneden kunnen zodat er meer tijd vrijkomt voor
persoonlijke ontwikkeling buiten de klas. De Jonge Democraten vinden bovendien
dat scholen meer ruimte moeten krijgen om volwaardige, kwalitatieve vakken in het
Engels aan te bieden. Om het tweetalig onderwijs meer mogelijkheden te geven
zouden de eindexamens ook in het Engels beschikbaar moeten zijn.
3.1.7 Financiering
De Jonge Democraten vinden dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet
worden in onderwijs. Het financieren van toegankelijke en goed onderhouden
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onderwijsomgevingen voor primair en voortgezet onderwijs is de taak van de
provincies. Scholen moeten verder een duurzame en leefbare leeromgeving hebben.
De Jonge Democraten zijn voorstander van het sociaal leenstelsel. Om misbruik van
het leenstelsel te voorkomen is het van belang dat de rente op studieleningen in
ieder geval hoger is dan de spaarrente. Verder vinden de Jonge Democraten dat de
aanvullende beurs behouden moet blijven. Op die manier wordt de toegankelijkheid
van het vervolgonderwijs gewaarborgd. Op het vervolgonderwijs mogen
instellingen niet gestraft worden wanneer studenten langer doen over de formele
studieloopbaan. Studenten mogen wel aangemoedigd worden om binnen acht jaar af
te studeren.
3.1.8 Internationalisering en Europa
Voor studenten is studie en stage in het buitenland een manier om zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid te vergroten. De Jonge Democraten vinden daarom dat
studie en stage in het buitenland gestimuleerd moet worden. Alle studenten kunnen
daarbij aanspraak maken op de Erasmusbeurs. Het aanvragen hiervan moet niet een
te grote drempel zijn. Voornamelijk het beroepsonderwijs op internationaal gebied
moet worden verbeterd door het bevorderen van stages in het buitenland. Verder
moet de Europese Unie een coördinerende rol op zich nemen gelijke
onderwijsvormen met elkaar te koppelen zodat bijvoorbeeld beroepsgerichte
studies elkaar internationaal kunnen vinden.
De internationale student is in Nederland altijd welkom en heeft toegang tot
introductieweken, medezeggenschap, verenigingen en Nederlandse taalcursussen.
Bij het binnenhalen van internationale studenten moet echter wel rekening worden
gehouden met huisvesting.
Binnen de Europese Unie kan geïnvesteerd worden in Europa-brede projecten waar
de focus ligt op het faciliteren van meertalig onderwijs, leerplicht in alle landen
doortrekken tot 18 jaar en werken aan internationale erkenning van het
onderwijsniveau door middel van evaluaties. Verder moet er in de Europese Unie
gewerkt worden aan een goed lopend lerarennetwerk zodat leraren kennis kunnen
delen en zich verder kunnen ontwikkelen. Europese platforms en congressen
kunnen zorgen voor een roulatiesysteem om zo ervaring op te doen in andere
onderwijssystemen. De Jonge Democraten hopen dat er uit deze samenwerking
lespakketten worden ontworpen over de Europese Unie en het wereldburgerschap
die door alle scholen in Europa kunnen worden gebruikt.

3.1.9 Leven Lang Leren
In een snel veranderende maatschappij zullen de banen ook snel veranderen of
verdwijnen. Werkenden en werkzoekenden moeten daarom ook makkelijk hun
vaardigheden en kennis bij kunnen houden door te verbreden, verdiepen of om
geheel nieuwe vaardigheden of kennis te leren om zo nuttig te blijven binnen de
arbeidsmarkt.
Het individu is als eerste verantwoordelijk, maar van de brancheorganisaties,
werkgevers en de overheid wordt verwacht dat er geld en tijd wordt vrijgemaakt
zodat het personeel zich kan ontwikkelen. De overheid moet hierin een
coördinerende rol op zich nemen en moet met name bij praktische banen zorgen
voor bewustwording van de noodzaak van een leven lang leren. Iedereen mag een
levenlanglerenkrediet hebben en een individueel leer- en ontwikkelingsbudget
opbouwen tot het aanvragen van de AOW-uitkering.
Om ervaring op te doen in de arbeidsmarkt zijn er stages, leerwerkplekken,
werkervaringsplekken en traineeships nodig. Afgestudeerden krijgen tijdens hun
stage een derde van hun minimumloon en studenten krijgen een stagevergoeding.
Bij een traineeship moet dit tenminste minimumloon zijn. Verder moeten
stageplekken gekoppeld zijn aan het curriculum van de student en moet er een
intensieve samenwerking zijn tussen de stageplek en het opleidingsinstituut.
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Amendementen op de resolutie Onderwijs
AMRESOND01

Huppie huppie huppie; 3 jaar brugwuppie!

Onderwerp:

Een driejarige brugklas

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Bas Smit

Woordvoerder:

Léonie Janssen

Betreft:

3.1.2 alinea 2 regel 1

Schrap:

In het voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs (mbo, hbo,
wo) worden de leerlingen en studenten wel ingedeeld per
niveau.

Vervang door:

In het voorgezet onderwijs wordt in ieder geval een
driejarige brugklasperiode ingevoerd waarin leerlingen niet
worden ingedeeld per niveaus. Na deze drie jaar mogen
leerlingen in samenspraak met docenten kiezen voor een
theoretisch of meer beroepsgerichte uitstroom.

Toelichting:

Nederland is een van de laatste landen samen met Duitsland
die doet aan vroege selectie. Ondanks dat uit meerdere
onderzoeken is gebleken dat vroege selectie met name voor
kinderen met laagopgeleide ouders nadelig is. Uit deze
onderzoeken is ook gebleken dat kinderen van
hoogopgeleide ouders hier geen nadelige effecten van
ondervinden.
De onderwijsraad heeft al een aantal keer geadviseerd om
een langere brugklasperiode in te voeren. Toch is hier nog
geen gehoor aan gegeven.
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AMRESOND02

Schijt aan de wettelijke taak

Onderwerp:

Planning van eindtoetsen middelbare scholen

Indieners:

[JD Groningen] Berber Dotinga, Jan Willem Leeuwma

Woordvoerder:

Berber Dotinga

Betreft:

3.1.2 alinea 2 regel 3

Schrap:

De middelbare school heeft de verantwoordelijkheid om de
planning van de eindtoetsen hierop aan te passen.

Toelichting:

Het ministerie van OCW bepaalt wanneer de eindtoetsen
plaatsvinden. Deze planning kan een school nooit zelf
aanpassen zonder de wettelijk vastgelegde momenten te
negeren.

AMRESOND03

Meer wijs met brugklasonderwijs

Onderwerp:

Onderwijs

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Jetske Steenstra,
Pim van Dam, Floris Ephraim, Jan Willem het Lam, Cas
Lammerink, Justus Weustink, Tino van Rossum, Max
Verdegaal, Evrim Hotamis, Eswara de Mol, Wim Verhagen,
Hendrik van Hout, Ingrid Weerts

Woordvoerder:

Jetske Steenstra

Betreft:

3.1.2 alinea 2 laatste regel

Schrap:

Een onderwijsinstelling mag zelf bepalen hoe ver ze hierin
gaan.

Vervang door:

De overheid bepaalt minimumeisen. In het voorgezet
onderwijs wordt in ieder geval een driejarige
brugklasperiode ingevoerd waarin leerlingen niet worden
ingedeeld per niveau. Na deze drie jaar mogen leerlingen in
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samenspraak met docenten kiezen voor een theoretisch of
meer beroepsgerichte uitstroom.
Toelichting:

Toelichting:

Waarom juist mantelzorg hier noemen van alle mogelijke
extracurriculaire activiteiten zoals sporten, een bijbaan, etc.?

AMRESOND06

Deeltijd wijs voor iedereen?

Onderwerp:

Onderwijs

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Jetske Steenstra,
Pim van Dam, Floris Ephraim, Jan Willem het Lam, Cas
Lammerink, Justus Weustink, Tino van Rossum, Evrim
Hotamis, Wim Verhagen, Hendrik van Hout, Ingrid Weerts

Woordvoerder:

Jetske Steenstra

Betreft:

3.1.2 alinea 3 regel 3

Schrap:

De Jonge Democraten vinden dat in het kader van een leven
lang leren het voor iedereen mogelijk moet zijn om in deeltijd
te studeren zonder te betalen voor de hele studie.

Vervang door:

De Jonge Democraten denken dat de studenten die een
geldige reden hebben om tijdelijk in deeltijd te studeren, ook
slechts een deel van het collegegeld hoeven te betalen.

Toelichting:

Het verschil zit in iedereen deeltijd laten studeren of alleen
studenten met een geldige reden.

AMRESOND07

Je wordt niet wijs van schaduwonderwijs

Onderwerp:

Onderwijs

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Jetske Steenstra,
Pim van Dam, Floris Ephraim, Jan Willem het Lam, Justus
Weustink, Tino van Rossum, Evrim Hotamis, Hendrik van
Hout, Ingrid Weerts

Een optie om de driejarige brugklas in de resolutie te
plaatsen.

AMRESOND04

Tja, uhm, daar vraag je me wat. Leren jullie dat niet op school?

Onderwerp:

Minimumeisen onderwijs

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Bas Smit

Woordvoerder:

Léonie Janssen

Betreft:

3.1.2 alinea 2 laatste regel

Schrap:

Een onderwijsinstelling mag zelf bepalen hoe ver ze hierin
gaan.

Vervang door:

De overheid bepaalt minimumeisen.

Toelichting:

Als scholen zelf minimumeisen mogen bepalen, kan de
kwaliteit van ons onderwijs niet meer gegarandeerd worden.
Het is bij uitstek een taak van de overheid om toezicht te
houden om de kwaliteit te waarborgen en in ieder geval
minimumeisen te stellen.

AMRESOND05

Waarom alleen aan de ouderen denken?

Onderwerp:

Mantelzorg als een niet-extracurriculaire activiteit

Indieners:

[JD Groningen] Berber Dotinga, Jan Willem Leeuwma

Woordvoerder:

Berber Dotinga

Betreft:

3.1.2 alinea 3 regel 2

Schrap:

of mantelzorg
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Woordvoerder:

Jetske Steenstra

Betreft:

3.1.3 alinea 2 regel 3

Schrap:

Scholen horen centraal te staan in een netwerk van
initiatieven zoals extra begeleiding, sport, kunst- en
cultuuronderwijs om zo het schaduwonderwijs zo veel
mogelijk tegen te gaan.

Vervang door:

Schaduwonderwijs dat zich alleen richt op het halen van
toetsen is niet gewenst. Scholen horen centraal te staan in
een netwerk van initiatieven zoals extra begeleiding, sport,
kunst- en cultuuronderwijs om zo het schaduwonderwijs zo
veel mogelijk tegen te gaan.

Toelichting:

Op deze manier wordt onze tegenstand
schaduwonderwijs explicieter uitgedrukt.

van

AMRESOND08

Hoeveel uren moet ik nou lesgeven? Versie 2

Onderwerp:

Verduidelijking uren voor fulltime werken in het voortgezet
onderwijs

Indieners:

Ingeborg Spoor, Wimer Heemskerk, Dennis van Driel, Erwin
Douwes, Amy Doesborgh, Marten Porte, Hadassa Deijs,
Jasper de Wit, Jan Stammes

Woordvoerder:

Ingeborg Spoor

Betreft:

3.1.4 alinea 2 regel 1

Schrap:

De Jonge Democraten vinden dat per 20 leerlingen 1 fte
moet staan.

Vervang door:

De Jonge Democraten vinden dat in het primair onderwijs 1
fte per 20 leerlingen moet staan. In het voortgezet onderwijs
dient 1 fte per 20 klokuren voor de klas te staan
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Toelichting:

1 fte staat voor een fulltimebaan in het onderwijs. Op dit
moment is dit zo’n 24 lesuren voor het voortgezet onderwijs.
We zien echter dat docenten, als zij 24 lesuren geven, meer
dan 40 uur per week bezig zijn. Door al het werk met lessen
voorbereiden, nakijken, leerlingen spreken, etc. Daarom dit
voorstel om er 20 lesuren van te maken. (Met 1 lesuur wordt
hier een klokuur van 60 minuten bedoeld.) Zo kunnen we
proberen het aantal burn-outs terug te dringen en docenten
meer ruimte te bieden om hun lesmateriaal verder te
ontwikkelen.

AMRESOND09

Hoeveel uren moet ik nou lesgeven? Versie 1

Onderwerp:

Verduidelijking uren voor fulltime werken in het voortgezet
onderwijs

Indieners:

Ingeborg Spoor, Wimer Heemskerk, Dennis van Driel, Erwin
Douwes, Amy Doesborgh, Marten Porte, Hadassa Deijs,
Jasper de Wit

Woordvoerder:

Ingeborg Spoor

Betreft:

3.1.4 alinea 2 regel 1

Schrap:

De Jonge Democraten vinden dat per 20 leerlingen 1 fte
moet staan.

Vervang door:

De Jonge Democraten vinden dat in het primair onderwijs 1
fte per 20 leerlingen moet staan. In het voortgezet onderwijs
dient 1 fte per 22 klokuren voor de klas te staan

Toelichting:

1 fte staat voor een fulltimebaan in het onderwijs. Op dit
moment is dit zo’n 24 lesuren voor het voortgezet onderwijs.
We zien echter dat docenten, als zij 24 lesuren geven, meer
dan 40 uur per week bezig zijn. Door al het werk met lessen
voorbereiden, nakijken, leerlingen spreken, etc. Daarom dit
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voorstel om er 22 lesuren van te maken. (Met 1 lesuur wordt
hier een klokuur van 60 minuten bedoeld.) Zo kunnen we
proberen het aantal burn-outs terug te dringen en docenten
meer ruimte te bieden om hun lesmateriaal verder te
ontwikkelen.

AMRESOND11

Gradenboog en liniaal

Onderwerp:

Bassisalarissen docenten

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Bas Smit

Woordvoerder:

Léonie Janssen

Betreft:

3.1.4 alinea 2 laatste regel

Schrap:

In alle soorten onderwijs horen leraren hetzelfde basissalaris
te krijgen, waarna elke taakuitbreiding, extra ervaring of
diploma een verhoging van het salaris betekent.

Vervang door:

Docenten in het primair onderwijs en tweedegraads
docenten in het voortgezet onderwijs horen hetzelfde
basissalaris te krijgen, waarna elke taakuitbreiding, extra
ervaring of diploma een verhoging van het salaris betekent.

AMRESOND12

Wijsheid komt met de jaren

Onderwerp:

Medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs

In alle soorten onderwijs waar leraren aan dezelfde eisen
moeten voldoen, horen zij hetzelfde basissalaris te krijgen.
Taakuitbreidingen, extra ervaring en relevante diploma's
leveren daar een verhoging op.

Indieners:

[JD Groningen] Berber Dotinga, Jan Willem Leeuwma

Woordvoerder:

Floris Boekema

Betreft:

3.1.5 alinea 2 regel 1

Lesbevoegdheid van docenten verschilt per vak en per
opleidingsniveau. Daarnaast is salaris een mooi middel om
vraag en aanbod mee te sturen. Als er een tekort aan bijvoorbeeld - scheikundedocenten is, zou dat vak met een
hoger salaris aantrekkelijker gemaakt moeten kunnen
worden.
Daarnaast verschilt het per opleidingsniveau wanneer een
leraar bevoegd is. Hogere eisen aan de docent zouden ook
een hoger salaris moeten betekenen.

Schrap:

Binnen het primair en voortgezet onderwijs moeten alle
leerlingen betrokken worden bij medezeggenschap
bijvoorbeeld
door
middel
van
gekozen
klassenvertegenwoordigers.

Vervang door:

Binnen het voortgezet onderwijs moeten alle leerlingen
betrokken
kunnen
worden
bij
medezeggenschap
bijvoorbeeld
door
middel
van
gekozen
klassenvertegenwoordigers.

AMRESOND10

Verschillende monniken, verschillende kappen

Onderwerp:

Resolutie Onderwijs

Indieners:

Louis van Appeven, Merijn van As, Lars van den Broek, Erwin
Douwes, Dennis van Driel, Casper de Jong, Xander Koning,
Michiel Lemmers, Joris Schröder, Milan Wolf

Woordvoerder:

Casper de Jong

Betreft:

3.1.4 alinea 2 laatste regel

Schrap:

In alle soorten onderwijs horen leraren hetzelfde basissalaris
te krijgen, waarna elke taakuitbreiding, extra ervaring of
diploma een verhoging van het salaris betekent.

Vervang door:

Toelichting:
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AMRESOND13

Laat de kleuter beslissen

Onderwerp:

Medezeggenschap

Indieners:

[JD Groningen] Berber Dotinga, Jan Willem Leeuwma

Woordvoerder:

Berber Dotinga

Betreft:

3.1.5 alinea 2 laatste regel

Schrap:

De leerlingenraad mag betrokken worden bij de omgeving
van de school en hoort dus ook buiten school bereikbar te
zijn voor eventuele initiatieven.

Toelichting:

Kinderen in het primair onderwijs en de eerste jaren van het
voortgezet onderwijs zijn veel te jong om naast school ook
nog besluiten over de gang van zaken op school te nemen
buiten hun lesuren. Laat de gesprekken van de
leerlingenraden gewoon tijdens de schooluren ingepland
worden.

AMRESOND14

Religieus onderwijs = confessioneel bijzonder onderwijs

Onderwerp:

Onderwijs

Indieners:

Nathan Stamboel, Pim van Dam, Evrim Hotamis, Casper
Jongeling, Jetske Steenstra

Woordvoerder:

Nathan Stamboel

Betreft:

3.1.6 alinea 2 regel 1

Schrap:

Om vrijheid van en toegang tot elke vorm van onderwijs te
beschermen moet de scheidslijn tussen bijzonder onderwijs
en openbaar onderwijs verdwijnen. Leraren en leerlingen
kunnen daarom niet meer worden afgewezen en
onderwijsinstellingen krijgen geen extra financiering meer
vanuit andere organisaties dan de overheid.
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Vervang door:

De scheidslijn tussen bijzonder en openbaar onderwijs moet
blijven voortbestaan zoals het nu is.

Toelichting:

De Jonge Democraten discussiëren al jaren over het
voortbestaan van de scheidslijn tussen bijzonder onderwijs
en openbaar onderwijs. Aan het congres de keuze of de
scheidslijn
moeten
blijven
of
niet.
Confessioneel bijzonder onderwijs: Onderwijs vanuit een
godsdienstelijke
overtuiging.
Algemeen bijzonder onderwijs: Montessori, Freinet, Dalton,
Vrije school, etc.

AMRESOND15

Overheid de onderwijsinfluencer

Onderwerp:

Onderwijs

Indieners:

Max Verdegaal, Gerwin Beukhof, Jara van den Bogaerde,
Nathan Stamboel, Guido Israëls, Casper Jongeling

Woordvoerder:

Max Verdegaal

Betreft:

3.1.6 alinea 2 regel 3

Schrap:

De Jonge Democraten vinden dat de overheid weinig te
zeggen heeft over de vorm en visie van het onderwijs met als
enige eis dat de Onderwijsinspectie controleert op het zo
neutraal
mogelijk
onderwijzen
over
de
meest
vooraanstaande religies en levensbeschouwingen. Om het
onderwijs neutraal en actueel te houden wordt in
samenspraak met meerdere partijen binnen het Nederlandse
onderwijs om de vijf jaar het curriculum geëvalueerd en
eventueel aangepast.

Vervang door:

De Jonge Democraten vinden dat de overheid meer invloed
mag uitoefenen op de inhoud en visie van onderwijs. De
onderwijsinspectie moet controleren dat onderwerpen zoals
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duurzaamheid, de Europese Unie, seksuele voorlichting
inclusief seksualiteits- en genderdiversiteit, evolutietheorie
en burgerschapsonderwijs terugkomen in het onderwijs. Om
het onderwijs actueel te houden wordt in samenspraak met
meerdere partijen binnen het Nederlandse onderwijs om de
vijf jaar het curriculum geëvalueerd en eventueel aangepast.
Toelichting:

Het gaat hier om de zeggenschap van de inhoud (curriculum)
van onderwijs. Het stuk in de Resolutie zelf geeft aan dat de
overheid niet bepaalt wat er in het onderwijs wordt
onderwezen. Bij het andere stuk bepaalt de overheid dit wel
zelf.

AMRESOND16

De Jonge Wijzen

Onderwerp:

Onderwijs

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Jetske Steenstra,
Pim van Dam, Floris Ephraim, Jan Willem het Lam, Cas
Lammerink, Justus Weustink, Evrim Hotamis, Wim Verhagen,
Hendrik van Hout, Ingrid Weerts, Eswara de Mol

Woordvoerder:

Jetske Steenstra

Betreft:

3.1.6 alinea 2 regel 3

Schrap:

De Jonge Democraten vinden dat de overheid weinig te
zeggen heeft over de vorm en visie van het onderwijs met als
enige eis dat de Onderwijsinspectie controleert op het zo
neutraal
mogelijk
onderwijzen
over
de
meest
vooraanstaande religies en levensbeschouwingen. Om het
onderwijs neutraal en actueel te houden wordt in
samenspraak met meerdere partijen binnen het Nederlandse
onderwijs om de vijf jaar het curriculum geëvalueerd en
eventueel aangepast. Schoolboeken zullen daardoor niet

meer actueel genoeg zijn en hebben in de toekomst niet de
leidende, maar een ondersteunende functie.
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Vervang door:

De overheid heeft weinig te zeggen over de vorm en visie van
het onderwijs met als enige eis dat de Onderwijsinspectie
controleert op het zo neutraal mogelijk onderwijzen over de
meest vooraanstaande religies en levensbeschouwingen. Als
Jonge Democraten vinden wij echter dat in het onderwijs
meer aandacht mag zijn voor duurzaamheid, de Europese
Unie, de digitale ontwikkeling, seksuele voorlichting inclusief
seksualiteitsen
genderdiversiteit
en
burgerschapsonderwijs. Het onderwijs moet wel neutraal en
actueel worden gehouden in samenspraak met meerdere
partijen binnen het Nederlandse onderwijs door om de vijf
jaar het curriculum te evalueren en eventueel aan te passen.
Schoolboeken zullen daardoor niet meer actueel genoeg zijn
en hebben in de toekomst niet de leidende, maar een
ondersteunende functie.

Toelichting:

Met het stuk in de resolutie is er binnen overheid en politiek
niets te beïnvloeden over inhoud van onderwijs. Met het
amendement heeft de overheid nog steeds geen invloed op
inhoud, maar mogen de Jonge Democraten wel uitspreken
dat ze bepaalde onderwerpen belangrijk vinden binnen het
onderwijs.

AMRESOND17

Inglifikeesjon? No tenk joe

Onderwerp:

Onderwijs

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Jetske Steenstra,
Pim van Dam, Floris Ephraim, Jan Willem het Lam, Cas
Lammerink, Justus Weustink, Tino van Rossum, Max
Verdegaal, Evrim Hotamis, Eswara de Mol, Wim Verhagen,
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Hendrik van Hout, Ingrid Weerts en Rens Philipsen

Toelichting:

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier landen.
Naast Nederland zijn de eilanden Curaçao, Aruba en SintMaarten autonome landen binnen het Koninkrijk. Sinds 2010
zijn de BES-eiland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) openbare
lichamen/bijzondere gemeenten van Nederland. Dit
betekent dat beleid gemaakt in het Europese deel van
Nederland ook gaat gelden in Caribisch Nederland. Op veel
thema’s, zoals in het onderwijs, is en was een
kwaliteitsverbetering uiterst noodzakelijk. Sinds 2010 is er al
veel vooruitgang geboekt maar zijn er nog veel complexe
vraagstukken waaraan gewerkt moet worden. Deze
vraagstukken houden onder andere in de kwaliteit van de
huisvesting, cao en pensioenen van leerkrachten, kwaliteit en
professionalisering van leerkrachten en bestuurders,
bekostiging,
doorstroom
naar
vervolgopleidingen,
jeugdtrajecten en taal.

Woordvoerder:

Rens Philipsen

Betreft:

3.1.6 alinea 3 regel 4

Schrap:

De Jonge Democraten vinden bovendien dat scholen meer
ruimte moeten krijgen om volwaardige, kwalitatieve vakken
in het Engels aan te bieden. Om het tweetalig onderwijs
meer mogelijkheden te geven zouden de eindexamens ook in
het Engels beschikbaar moeten zijn.

Toelichting:

Voor als je echt niet van onderwijs in het Engels houdt.

AMRESOND18

Onderwijs! In Europees én Caribisch Nederland

Onderwerp:

Onderwijs in Caribisch Nederland

Indieners:

Andrew Theunisse, Jetske Steenstra, Zane de Ponte, RonaldMarcel van der Hoek, Laurens Hodes, Kiki Kersten

Woordvoerder:

Andrew Theunisse

AMRESOND19

Follow the money (letterlijk)

Betreft:

3.1.6 na laatste alinea

Onderwerp:

Voeg toe:

De Jonge Democraten geloven in gelijke kansen voor alle
leerlingen. Net als in Europees Nederland moet dit ook het
geval zijn in Caribisch Nederland en moet worden gestreefd
naar een gelijke kwaliteit van onderwijs. Naast vrijheid van
onderwijs moeten de onderwijsinstellingen in Caribisch
Nederland hun autonomie kunnen behouden. Wel moet de
overheid aandacht blijven houden voor het onderwijs op de
BES-eilanden en de complexe vraagstukken waar de
onderwijsinstellingen aldaar mee te maken hebben. Hiervoor
zien de Jonge Democraten het belang van maatwerk, het
toekennen van meer financiële middelen en een integrale
interdepartementale aanpak.

Duidelijke verantwoording vanuit scholen voor ontvangen
geld met specifiek doel, bijvoorbeeld voor kleinere klassen.

Indieners:

Ingeborg Spoor, Léonie Janssen, Wimer Heemskerk, Thijmen
van Hoorn, Lauri van den Berg, Dennis van Driel, Erwin
Douwes, Amy Doesborgh, Marten Porte, Hadassa Deijs,
Jasper de Wit, Jan Stammes

Woordvoerder:

Ingeborg Spoor

Betreft:

3.1.7 alinea 1 regel 1

Schrap:

De Jonge Democraten vinden dat er de komende jaren flink
geïnvesteerd moet worden in onderwijs.

Vervang door:

De Jonge Democraten vinden dat er de komende jaren flink

AMRESOND18 wordt overgenomen door de indiener van de resolutie.
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geïnvesteerd moet worden in onderwijs. Wanneer er vanuit
de overheid geld wordt geïnvesteerd met een specifiek doel,
moeten onderwijsinstellingen verantwoorden hoe zij dit geld
daarvoor hebben gebruikt.
Toelichting:

ongewenst als de provincies extra taken krijgen.
AMRESOND20 wordt overgenomen door de indiener van de resolutie.

We hebben vaak genoeg gezien dat er geld wordt
geïnvesteerd voor bijvoorbeeld kleinere klassen, of een beter
loon voor docenten, maar dat dit geld niet daadwerkelijke
daarheen gaat. Het komt terecht in de ‘lumpsum’ en
verdwijnt bijvoorbeeld in nieuwe gebouwen. Door vast te
leggen dat scholen moeten laten zien hoe ze dit geld hebben
gebruikt kunnen we dit voorkomen.
AMRESOND19 wordt overgenomen door de indiener van de resolutie.

AMRESOND20

Maar we willen helemaal geen provincies

Onderwerp:

Resolutie 01 Onderwijs

Indieners:

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur] Michael
Tessers, Jasper Ensing, Jelrik Westra, Jesse Koper, Lyke
Veen, Marjet van Bezooijen, Puck Rouffaer, Wimer
Heemskerk, Daniël Jacobs, Rick ten Holder, Koen Sijtsema,
Lotte Peijs, Perry Stet, [Werkgroep Onderwijs en
Wetenschap] Jetske Steenstra

Woordvoerder:

Marjet van Bezooijen/Koen Sijtsema

Betreft:

3.1.7 alinea 1 regel 2

Schrap:

Het financieren van toegankelijke en goed onderhouden
onderwijsomgevingen voor primair en voortgezet onderwijs
is de taak van de provincies.

Vervang door:

Het financieren van toegankelijke en goed onderhouden
onderwijsomgevingen voor primair en voortgezet onderwijs
moet worden gedecentraliseerd.

Toelichting:

De JD is voor het afschaffen van de provincies. Het is daarom
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AMRESOND21

Er is geen rente in de ogen van de Jonge Democraten

Onderwerp:

Onderwijs

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Jetske Steenstra,
Pim van Dam, Floris Ephraim, Jan Willem het Lam, Cas
Lammerink, Justus Weustink, Tino van Rossum, Max
Verdegaal, Evrim Hotamis, Eswara de Mol, Wim Verhagen,
Hendrik van Hout, Ingrid Weerts en Marjet van Bezooijen

Woordvoerder:

Marjet van Bezooijen

Betreft:

3.1.7 alinea 2 regel 1

Schrap:

De Jonge Democraten zijn voorstander van het sociaal
leenstelsel. Om misbruik van het leenstelsel te voorkomen is
het van belang dat de rente op studieleningen in ieder geval
hoger is dan de spaarrente. Verder vinden de Jonge
Democraten dat de aanvullende beurs behouden moet
blijven.

Vervang door:

De Jonge Democraten zijn voorstander van het sociaal
leenstelsel en de aanvullende beurs.

Toelichting:

Ten eerste gaat de studielening om een schuld en niet om
opgebouwd vermogen zoals spaargeld dat wel is. Ook is de
rente op spaargeld een commerciële afweging van private
instanties. De overheid heeft hier helemaal geen invloed op,
wat wel wenselijk is om excessen te voorkomen. Verder
wegen de kosten van het lenen en vervolgens op een
spaarrekening zetten (misbruik van de lage rente) niet op
tegen de baten van een toegankelijk onderwijssysteem.
Daarnaast zorgt het zo snel alweer aanpassen van het
systeem van studiefinanciering ervoor dat het probleem van
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leenangst alleen maar zal verergeren.

AMRESOND22

Het is altijd beurs in de ogen van de Jonge Democraten

Onderwerp:

Onderwijs

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Jetske Steenstra,
Pim van Dam, Floris Ephraim, Jan Willem het Lam, Cas
Lammerink, Justus Weustink, Tino van Rossum, Max
Verdegaal, Evrim Hotamis, Eswara de Mol, Wim Verhagen,
Hendrik van Hout, Ingrid Weerts

Woordvoerder:

Tino van Rossum

Betreft:

3.1.7 alinea 2 regel 1

Schrap:

De Jonge Democraten zijn voorstander van het sociaal
leenstelsel. Om misbruik van het leenstelsel te voorkomen is
het van belang dat de rente op studieleningen in ieder geval
hoger is dan de spaarrente.

Vervang door:

De Jonge Democraten zijn voor de herinvoering van de
basisbeurs.

Toelichting:

Om de keuze nog één keer te hebben.

AMRESOND23

Er is altijd rente in de ogen van de Jonge Democraten

Onderwerp:

Onderwijs

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Jetske Steenstra,
Pim van Dam, Floris Ephraim, Jan Willem het Lam, Cas
Lammerink, Justus Weustink, Tino van Rossum, Max
Verdegaal, Evrim Hotamis, Eswara de Mol, Wim Verhagen,
Hendrik van Hout, Ingrid Weerts
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Woordvoerder:

Max Verdegaal

Betreft:

3.1.7 alinea 2 regel 2

Schrap:

Om misbruik van het leenstelsel te voorkomen is het van
belang dat de rente op studieleningen in ieder geval hoger is
dan de spaarrente.

Vervang door:

De rente op de lening moet gelijk blijven aan 0%.

Toelichting:

Om de keuze nog één keer te hebben.

AMRESOND24

De aanvullende beurs is voor niemand worse

Onderwerp:

Onderwijs

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Jetske Steenstra,
Pim van Dam, Floris Ephraim, Jan Willem het Lam, Cas
Lammerink, Justus Weustink, Tino van Rossum, Max
Verdegaal, Evrim Hotamis, Eswara de Mol, Wim Verhagen,
Hendrik van Hout, Ingrid Weerts

Woordvoerder:

Justus Weustink

Betreft:

3.1.7 alinea 2 regel 3

Schrap:

Verder vinden de Jonge Democraten dat de aanvullende
beurs behouden moet blijven. Op die manier wordt de
toegankelijkheid van het Vervolgonderwijs gewaarborgd.

Vervang door:

De aanvullende beurs moet blijven. De kaders van de
aanvraag moeten echter aangescherpt worden om de
effectiviteit te waarborgen.

Toelichting:

Dat wil dan dus zeggen dat het eenvoudiger moet worden
voor kinderen van bijv. welgestelde ouders met wie geen
contact meer is om tóch in aanmerking te komen voor de
aanvullende beurs. Daarnaast om de inkomsten van de
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ouders over een langere periode te bekijken om te
voorkomen dat aanvullende beurzen ten onrechte worden
toegekend.

AMRESOND25

Een barrière voor je schoolcarrière

Onderwerp:

Internationale studenten

Indieners:

Marije Heerma, Wim Verhagen, Jara van den Bogaerde,
Gerwin Beukhof en Annabel Broer

Woordvoerder:

Annabel Broer

Betreft:

3.1.8 alinea 2 laatste regel

Schrap:

Bij het binnenhalen van internationale studenten moet
echter wel rekening worden gehouden met huisvesting.

Vervang door:

De onderwijsinstelling moet zich inzetten om taal- en
cultuurbarrières te verlagen om de kwaliteit van onderwijs te
beschermen. Tot slot moet bij het binnenhalen van
internationale studenten rekening worden gehouden met
huisvesting.

Toelichting:

Voor een effectieve informatieoverdracht en onderlinge
samenwerking moeten studenten de onderwijstaal
voldoende
beheersen.
Begrip
van
wederzijdse
cultuurverschillen is noodzakelijk voor een vruchtbare
samenwerking. Verder kunnen taal- en cultuurbarrières een
extra stressfactor zijn voor nieuwkomers.
De taal- en cultuurbarrières kunnen bijvoorbeeld verlaagd
worden door een voorbereidend onderwijsprogramma waar
cultuurverschillen besproken en taallessen worden
aangeboden.
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AMRESOND27

Iedereen is van de wereld

Onderwerp:

Lespakket EU en de wereld

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Bas Smit

Woordvoerder:

Léonie Janssen

Betreft:

3.1.8 alinea 3 laatste regel

Schrap:

De Jonge Democraten hopen dat er uit deze samenwerking
lespakketten worden ontworpen betreffende de Europese
Unie en het wereldburgerschap die door alle scholen in
Europa kunnen worden gebruikt.

Toelichting:

Dit scholenproject bestaat al.

AMRESOND28

Lang leve het leven lang leren aanleren

Onderwerp:

Leven lang leren

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Jansen, Bas Smit

Woordvoerder:

Léonie Janssen

Betreft:

3.1.9 alinea 2 regel 1

Schrap:

Het individu is als eerste verantwoordelijk, maar van de
brancheorganisaties, werkgevers en de overheid wordt
verwacht dat er geld en tijd wordt vrijgemaakt zodat het
personeel zich kan ontwikkelen. De overheid moet hierin een
coördinerende rol op zich nemen en moet met name bij
praktische banen zorgen voor bewustwording van de
noodzaak van een leven lang leren.

Vervang door:

Het individu is als eerste verantwoordelijk, maar van de
brancheorganisaties, werkgevers en de overheid wordt
verwacht dat er geld en tijd wordt vrijgemaakt zodat het
personeel zich kan ontwikkelen. De overheid moet hierin een
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coördinerende rol op zich nemen en moet met name bij
praktische banen zorgen voor bewustwording van de
noodzaak van een leven lang leren. Er moeten
omscholingsfondsen komen; als er in een bepaalde sector
een tekort is, moet er budget beschikbaar zijn om
werkelozen uit een andere sector op te leiden (bijvoorbeeld
winkelmedewerkers naar zorgpersoneel).
Toelichting:

Er zijn nu sectoren waar een groot te kort aan personeel is,
bijvoorbeeld de zorg. Tegelijkertijd zit er veel
winkelpersoneel
thuis.
Deze
mensen
zouden
omscholingsfondsen kunnen ontvangen om, indien ze dit
willen, de zorg in te kunnen.

AMRESOND29

Leven lang leren boven economisch gewin

Onderwerp:

Duur van een leven lang leren

Indieners:

[JD Groningen] Berber Dotinga, Jan Willem Leeuwma

Woordvoerder:

Floris Boekema

Betreft:

3.1.9 alinea 2 laatste regel

Schrap:

tot het aanvragen van de AOW-uitkering.

47

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 83 te Amsterdam 2019
principe van gekwalificeerde meerderheid gelden, wat inhoudt dat 55 procent van
de lidstaten met een gezamenlijke bevolking die 65 procent van de Unie beslaat
nodig is voor een instemming.
Het is van belang dat de EU-bevolking duidelijkheid heeft over de dagelijkse gang
van zaken in het Europees Parlement, zodat de burger de volksvertegenwoordiging
in de gaten kan houden. Dit houdt in dat de Europese politiek op een vaste locatie
moet functioneren. De debatten die op deze locatie plaatsvinden moeten
toegankelijk zijn voor de bevolking, bijvoorbeeld via Europese publieke media. De
onkostenvergoedingen die EU-ambtenaren genieten moeten inzichtelijk gemaakt
worden. Om de kennis van Europese burgers over de werking van het Europese
politieke stelsel te bevorderen, moeten stembiljetten naast nationale partijen ook
voorzien worden van de naam van de Europese fracties waarvan deze partijen deel
uitmaken.
Voor het goed functioneren van de Europese democratie is transparantie een
vereiste. Trilogen, de aan de parlementaire behandeling voorafgaande
onderhandelingen achter gesloten deuren tussen vertegenwoordigers van de
Commissie, het Parlement en de Raad, die het Europese wetgevingsproces
informeel en ontransparant maken, zijn niet wenselijk als de voornaamste factor van
het wetgevingsproces. Vandaag de dag vormen ze echter wel de belangrijkste
factor. Het belang van trilogen in de huidige vorm van de Unie voor het versnellen
en mogelijk maken van een efficiënte wetgeving is echter onmiskenbaar, dus kunnen
deze niet verdwijnen voordat de onderliggende problemen worden aangepakt. De
Jonge Democraten erkennen de problemen rond het logge en langzame
wetgevingsproces, maar deze kunnen beter worden opgelost door een grondige
herinrichting van de huidige wetgevingsprocedure en van de organen die hiervoor
verantwoordelijk zijn. Zo kunnen de trilogen weer functioneren zoals ze in eerste
instantie bedoeld waren, namelijk voor het uitwerken van technische details en het
bespreekbaar maken van politiek gevoelige kwesties.
Belangrijk voor het voorkomen van onduidelijke situaties als gevolg van een
voorgenomen uittreding van een lidstaat is dat artikel 50 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie (VEU) zal moeten worden aangepast. Zo moet voor
uittreding van een lidstaat een tweederde meerderheid bestaan, ofwel via een
referendum ofwel via het wetgevende orgaan in de betreffende lidstaat. Ook zal een
heldere procedure voor deze uittreding moeten worden uitgezet, zodat in het geval

Resolutie 02 Europese Unie
Indieners: [Werkgroep Europese Unie] David ten Cate, Willemijn Vredegoor,
Maarten Tollenaar, Christiaan de Vries, Jan-Gert Zevenbergen, Jesper Gieben, Lars
Gerrits, Luuk Bolks, Pieter Bonenkamp, Thijs de Jong, Nina Peeters
Woordvoerder: David ten Cate
Betreft: Hoofdstuk 12 Europese Unie
Schrap: Hoofdstuk 12 Europese Unie
Vervang door:
12 Europese Unie
12.1 Democratie
De Jonge Democraten zien de Europese Unie als een project dat het Europese
continent blijvende vrede, verbeterde handel en steeds meer eenheid tussen de
diverse culturen heeft gebracht. Er moet echter nog een hoop veranderen voordat
de EU functioneert als een optimaal zuivere en transparante democratie. Daarom
hebben de Jonge Democraten een progressief democratisch idee over de politieke
inrichting van de EU. De Jonge Democraten zien de toekomst van de Europese Unie
als een geïntegreerde federatie, die vrede en stabiliteit in het continent waarborgt.
12.1.1 Radicale democratisering op korte termijn
Om de legitimiteit van het Europese project te waarborgen is het van belang dat de
Europese politiek al haar burgers vertegenwoordigt in een zuiver democratisch
proces. De Jonge Democraten willen daarom dat de direct gekozen Europese
volksvertegenwoordiging, het Europees Parlement (EP), meer bevoegdheden krijgt
en dat de parlementaire processen dichter bij de burger worden gebracht. Het EP
moet initiatiefrecht krijgen, waarbij de Europese Commissie (EC), het uitvoerende
orgaan van de Europese Unie met neutrale commissarissen, en de Raad van de
Europese Unie (de Raad), de wetgevende EU-instelling waar de relevante ministers
van lidstaten over bepaalde onderwerpen samenkomen, recht van amendement
krijgen. De bevoegdheden van nationale vertegenwoordigingen in de Europese
politiek via de Europese Raad (ER), de instelling waar de staatshoofden of
regeringsleiders van de lidstaten samenkomen en beslissen welke politieke richting
de Unie zal nemen, en de Raad moeten beperkt worden. Zo moet de Raad slechts bij
onderwerpen van het hoogste nationale belang, zoals defensie, via de
unanimiteitseis stemmen. Voor overige stemmingen moet binnen de Raad het
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van uitvoering van dit proces, dit zowel voor de Unie als voor de verlatende lidstaat
zo soepel mogelijk gaat.
De Jonge Democraten zijn van mening dat de huidige toetredingseisen voor een
potentiële nieuwe lidstaat van de EU, de criteria van Kopenhagen, instemming van
de huidige lidstaten, instemming van de EU-instellingen en instemming van de
toetredende lidstaat, toereikend zijn.
12.1.2 De Europese democratie van de toekomst
De Jonge Democraten zijn voorstander van de transitie van de EU naar een
Europese federatie, als een logisch gevolg van het voornemen van een ‘steeds
hechter verbond’ dat in EU-verdragen vastgelegd is. De bewoners, Europeanen,
moeten een Europees burgerschap krijgen en zich kunnen identificeren als Europese
burger. Er wordt een Europese Grondwet opgesteld. Deze moet een duidelijke trias
politica met goed gescheiden machten binnen de Europese Unie aanbrengen om de
rechtsstaat en democratie binnen de EU te garanderen. Er moet ook een Europees
constitutioneel hof worden opgericht, dat de hoogste rechtsprekende instantie
binnen de EU zal zijn en mag oordelen over interpretaties van de Grondwet. Dit hof
moet gerechtigd zijn om wetgeving van de Europese wetgever onconstitutioneel en
daarmee ongeldig te verklaren. Ook zal het constitutioneel hof de macht hebben om
een lidstaat van bepaalde rechten binnen de Unie te ontzeggen en daarmee ook het
stemrecht van haar vertegenwoordigers. Dit mag echter enkel gebeuren in het geval
van ernstige strijdigheid met de waarden van de Unie zoals eerbied voor de
menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en
eerbiediging van de mensenrechten. Dit ter vervanging van artikel 7 van het VEU,
waar deze macht nu ligt bij de unanieme besluitvorming van de Europese Raad,
zonder de lidstaat in kwestie.
De Jonge Democraten zijn van mening dat er een gekozen president aan het hoofd
van de Europese federatie moet staan. De president is de volksvertegenwoordiger
op federaal niveau met een zelf samengesteld kabinet dat gecontroleerd wordt door
het Europese Parlement en de Senaat en is tevens opperbevelhebber van de
Europese krijgsmacht. De macht om te bepalen wanneer er militaire acties mogen
plaatsvinden ligt echter bij het Europees Parlement. Het Europese Parlement kan
met een gekwalificeerde meerderheid de president afzetten. Dit kabinet dient ter
vervanging van de Raad van de Europese Unie. De oprichting van dit kabinet houdt
ook in dat er naast Europese ministers ook Europese ministeries worden opgericht.

De presidentiële republiek die de Europese federatie vormt wordt democratisch
ingesteld en bevat een Senaat en een Europees Parlement. De Senaat wordt via een
districtenstelsel gekozen en zorgt ervoor dat de lokale belangen van de lidstaten in
acht worden genomen, en het Parlement wordt gekozen via het Duitse
stemsysteem, waarbij de helft van de zetels wordt verdeeld over kandidaten uit de
betreffende kiesdistricten en de andere helft via transnationale evenredige
vertegenwoordiging. Kiesgerechtigde burgers hebben in dit stelsel dan dus ook
twee stemmen, één voor in zijn of haar kiesdistrict en een voor de transnationale
verkiezing. De Europese Raad en de Europese Commissie worden samen met optouts, uitzonderingsposities voor lidstaten op de Europese wetgeving, afgeschaft.
Leden van het Europese Parlement of ieder die de kiesdeler van het Europees
Parlement aan handtekeningen voor zijn kandidatuur heeft mag zich verkiesbaar
stellen, op voorwaarde dat de kandidaat vijf jaar in de Europese Unie heeft
gewoond. De president wordt verkozen volgens het tweeronden-systeem, waarbij
via een directe verkiezing een absolute meerderheid behaald moet worden door een
kandidaat. Wanneer deze niet in de eerste ronde behaald wordt, moeten de twee
kandidaten met de meeste stemmen in de eerste ronde doorgaan naar een tweede
kiesronde.
12.2 Economie en Financiën
12.2.1 Een democratische EU-begroting
De Jonge Democraten streven naar een begrotingscyclus die samenvalt met het
democratisch mandaat van het Europees Parlement. Zo praat de Europese
volksvertegenwoordiging mee over hoe het geld verdeeld wordt. Op de langere
termijn streven de Jonge Democraten ernaar dat de begroting ieder jaar vastgesteld
wordt om een zo groot mogelijke flexibiliteit te bieden voor Europees beleid. Er
moet sprake zijn van solidariteit tussen lidstaten wat betreft de begroting. Daarom
zijn rebates, de kortingen op de bijdragen aan de EU-begroting; en andere voordelen
voor individuele lidstaten niet wenselijk. Een verenigd Europa heeft geen baat bij
een beslissingsproces waarbij individuele lidstaten de begroting kunnen blokkeren.
Daarom pleiten de Jonge Democraten ervoor dat de begroting moet worden
goedgekeurd door een gekwalificeerde meerderheid. De Jonge Democraten vinden
het belangrijk dat de begroting toereikend is om de door de Europese wetgevende
instellingen opgestelde inhoudelijke doelen van het EU-beleid te realiseren. Als dit
betekent dat er meer financiële middelen nodig zijn, moeten deze beschikbaar
gesteld worden. Er moeten strenge voorwaarden verbonden worden aan EU-
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subsidies voor lidstaten, waaronder het respecteren van de EU-regelgeving en het
behouden van de democratische rechtsstaat.
12.2.2 Een eerlijke interne markt
De Jonge Democraten willen de Europese interne markt verbeteren. Er moet op
korte termijn worden nagedacht over verdere integratie van sectoren die nu nog
beschermd worden door nationale belangen en regelgeving. De vrijheden van
verkeer van goederen, personen, kapitaal en diensten zijn hierin leidend. De Jonge
Democraten zijn daarnaast van mening dat vrij verkeer van informatie ook van
vitaal belang is voor een moderne interne markt. Het streven op lange termijn is een
interne markt zonder belemmeringen. Zo moet het makkelijker worden om een
bedrijf uit te breiden van de ene lidstaat naar de andere; daar hoort ook het
wegnemen van onnodige barrières en het harmoniseren van de fiscale wetgeving bij.
Barrières aangaande volksgezondheid of gevaarlijke middelen zoals vuurwerk
moeten echter in stand kunnen blijven aangezien lidstaten hier zeggenschap over
moeten kunnen behouden.
De EU moet erop toezien dat binnen de interne markt marktpartijen eerlijk met
elkaar concurreren. Daarvoor heeft de Commissie de competentie om marktpartijen
die zich bezighouden met oneerlijke praktijken te beboeten. Bij een modern en
liberaal Europa hoort een overheid die zich opstelt als strenge marktmeester. De
Commissie moet erop toezien dat individuele lidstaten geen achterhaalde
industriepolitiek bedrijven en voorkomen dat bedrijven oneerlijke voordelen
toegespeeld krijgen op basis van nationale belangen.
De Europese Unie moet op Europees niveau belasting voor grote bedrijven heffen,
aangezien multinationals belasting kunnen ontwijken door schimmige deals en
constructies op te tuigen met nationale belastingdiensten. De Jonge Democraten
zien het als een goede ontwikkeling dat de EU zich meer bezighoudt met belastingen
om een race naar de bodem te voorkomen en vinden het rechtmatig dat de EU op
sommige terreinen zelf belasting heft.
12.3 Klimaat en duurzaamheid
Als Europese Unie streven we naar een duurzame samenleving. Omdat Europa
relatief grondstofarm is, doen we er verstandig aan om hier op een duurzame manier
mee om te gaan. Urgente problemen zoals klimaatverandering laten ons zien dat
internationale samenwerking nodig is om complexe grensoverschrijdende
milieuproblemen aan te pakken. De EU leent zich hier bij uitstek voor.
12.3.1 Europese duurzaamheidsambities

Er moet een Europese klimaatwetgeving tot stand komen met daarin Europese
doelstellingen en bindende richtlijnen waarbinnen lidstaten zelf mogen bepalen via
welke weg ze daaraan voldoen. De Jonge Democraten zijn van mening dat
milieuheffingen op Europees niveau geregeld moeten worden, omdat alleen de
gezamenlijke lidstaten bij machte zijn om ook internationaal een
duurzaamheidsstandaard af te dwingen. Lidstaten die zich houden aan de Europese
afspraken kunnen beloond worden, bijvoorbeeld door middel van subsidies vanuit
de EU. Lidstaten die zich in mindere mate hieraan houden kunnen daarop
aangesproken of er zelfs voor gestraft worden. Wetgeving is onder meer nodig om
doelstellingen als broeikasgas-neutrale industriële productie, duurzame landbouw
en circulaire grondstoffenstromen te bereiken.
12.3.2 Een internationaal ingestoken klimaatbeleid
Klimaatverandering heeft grote invloed op de hele wereld. Daarom is een
internationaal klimaatbeleid een vereiste. De Jonge Democraten willen een EU die
in haar eigen groene stroom voorziet en daarmee aan haar energiebehoeften
voldoet. Dit maakt de Unie ook minder afhankelijk van andere landen. De EU moet
in haar contact met andere landen en internationale organisaties een internationaal
klimaatbeleid nastreven, waarbij het belang van groene energie benadrukt wordt.
De naties die meewerken aan een schonere wereld en een beter klimaat kunnen
beloond worden en naties die in mindere mate meewerken kunnen gestraft worden,
bijvoorbeeld door middel van importheffingen op fossiele brandstoffen. De EU dient
vanuit een voorbeeldfunctie met een internationaal klimaatbeleid te komen om zo
effectief mogelijk een beter klimaatbeleid te vervullen.
12.4 Landbouw- en natuurbeleid
12.4.1 Een Gemeenschappelijk Landbouwbudget
Europese boeren spelen een te dominante rol in de Europese voedselketen. Dit is
het gevolg van subsidies die een oneerlijke concurrentiepositie ten opzichte van
boeren uit derde landen bewerkstelligen en innovatie tegengaan. Er moeten daarom
uniforme EU-regels opgesteld worden die de concurrentie eerlijk en duurzaam
maken. De Jonge Democraten vinden dat er in de nieuwe Europese begrotingen
minder geld moet gaan naar het Gemeenschappelijk Landbouw Budget (GLB). Ook
moeten subsidies van het GLB anders ingericht worden. Directe
inkomensondersteuning moet uitgefaseerd worden. In plaats daarvan moeten
boeren gestimuleerd worden wanneer ze duurzaam werken en kringlooplandbouw
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nastreven. Het mag ook niet zo zijn dat boeren uit lidstaten een oneerlijke
concurrentiepositie verkrijgen vanwege soepelere regels op het gebied van
bijvoorbeeld dierenwelzijn.
12.5 Mobiliteit
De Europese Unie heeft de Europese grenzen tussen lidstaten vervaagd. In vrijwel
de gehele EU kan door de Verdragen van Schengen vrij verkeer van personen en
goederen plaatsvinden. Het reizen over de grens heen kent echter veel obstakels,
waardoor er nog geen sprake is van een écht Europees mobiliteitsnetwerk. De Jonge
Democraten zijn van mening dat EU-investeringen mobiliteit op het continent
duurzamer en efficiënter kunnen maken.
12.5.1 Openbaar Vervoer
Tot op heden gaat reizen met het openbaar vervoer tussen EU-lidstaten erg
moeizaam. Treinlocomotieven moeten worden gewisseld en ov-tickets gelden tot
maximaal aan de grens. Om te komen tot een Europees hogesnelheidslijn-netwerk
(HSL-net) zal grootschalig geïnvesteerd moeten worden in het verknopen van
bestaande lijnen. Door de HSL-treinen enkel op grote knooppunten te laten halteren
kan treinverkeer een reëel alternatief worden voor vliegverkeer, waardoor
vliegverkeer zal afnemen. Om dit doel te bereiken willen de Jonge Democraten een
versnelde invoer van het European Rail Traffic Management System, dat de
grensoverschrijdende inzetbaarheid van treinen bevordert.
Om het openbaar vervoer in de EU aantrekkelijker te maken voor reizigers willen de
Jonge Democraten in iedere lidstaat van de Unie een binnen de EU universeel
geldende ov-chipkaart invoeren. Dit houdt in dat iedere lidstaat een eigen OVchipkaart moet invoeren, maar dat deze overal in de EU gebruikt moet kunnen
worden om te betalen voor het openbaar vervoer. Het doel is om daarmee
buitenlands en grensoverschrijdend ov voor EU-burgers net zo toegankelijk te
maken als binnenlands ov.
12.5.2 Lucht- en Scheepvaart
Om internationaal te kunnen blijven concurreren op het gebied van globale handel,
zijn de Jonge Democraten voorstander van de groei van Europese havens en
vliegvelden om de bereikbaarheid van de Europese Unie te bevorderen. Deze groei
moet echter plaatsvinden binnen gestelde duurzame kaders. De aanleg van nieuwe
verbindingen die het netwerk van waterwegen versterken moet hierbij niet
geschuwd worden. De duurzame groei moet gefaciliteerd worden door de EU. Dit

kan gebeuren door duurzame projecten te subsidiëren wanneer zij aan door de EU
gestelde duurzaamheidseisen voldoen.
12.6 Buitenlandbeleid
De EU moet van de Jonge Democraten de verantwoordelijkheid nemen om de
wereld leefbaarder, veiliger en democratischer te maken. De Jonge Democraten
vinden een Europees gemeenschappelijk buitenlandbeleid en handelsbeleid daarom
noodzakelijk. De Jonge Democraten geloven in de kracht van samenwerking en
streven naar gezamenlijke optredens met andere staten waar mogelijk. De toename
van individueel optreden in de wereld zien we daarom als een ongewenst fenomeen.
Daarom vinden de Jonge Democraten het een noodzaak dat de EU een
leiderschapsrol moet nemen op het wereldtoneel. Hierbij is een Europees mandaat
voor buitenlands beleid noodzakelijk, zodat de EU effectief kan optreden. De Jonge
Democraten erkennen dat dit mandaat door persoonlijke nationale voorkeuren
vaak bemoeilijkt wordt. Daarom willen de Jonge Democraten het buitenlandbeleid
de komende jaren steeds verder stroomlijnen, zodat er in de toekomst maar één
visie in het buitenlandse beleid is binnen de EU, namelijk de Europese. Dit betekent
dat in de beleidsvorming ten opzichte van het buitenlandbeleid meer de Europese
sfeer ingebracht moet worden. De EU heeft bovendien de afgelopen jaren de
beleidskoers van de VS gevolgd. De Jonge Democraten zien het als gewenst dat de
EU deze volgende rol moet omzetten in een leidersrol en hierbij een eigen politieke
koers moet varen. In de huidige situatie waarin de internationale politiek wordt
gekenmerkt door onvoorspelbaarheid is het namelijk van groot belang om
autonoom te kunnen reageren op ontwikkelingen op het politieke wereldtoneel.
12.6.1 Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid
Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB), dat ondersteund
wordt door de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO), is de hoeksteen van
het Europees buitenlandbeleid. De Jonge Democraten geloven in de kracht van
Europa als blok om op te treden op het wereldtoneel. De vaststelling van het GBVB
verloopt op dit moment echter stroef. In de Raad wordt er vaak met unanimiteit
gestemd, waardoor gemeenschappelijke initiatieven een veto kunnen krijgen. Om
snel en effectief te reageren op buitenlandse ontwikkelingen vinden de Jonge
Democraten het noodzakelijk om deze unanimiteit af te schaffen en om te gaan
stemmen met gekwalificeerde meerderheid. Dat wil zeggen meer dan 55 procent
van de lidstaten die samen 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen. Zo
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wordt voorkomen dat het GBVB wordt lamgelegd omdat een land dwars zit op een
bepaalde kwestie.
12.6.2 Buitenlandse handel
De Jonge Democraten zijn een groot voorstander van een uniform handelsbeleid,
waarin zoveel mogelijk gestreefd wordt naar het dienen van de gemeenschappelijke
unie, waarbij ook rekening gehouden moet worden met het stimuleren van eerlijke,
duurzame en veilige handel. Het handelsbeleid moet volgens ons gesteund zijn op
een alsmaar toenemende vrijhandel, waarbij tariefverlaging de norm moet worden.
12.6.3 Stabiliteit in omringende landen
De EU is gebaat bij stabiliteit in omringende landen, zodat problemen als de
migratiecrisis tegengegaan worden. Stabiliteit in andere landen zorgt tevens voor
betere handelsbetrekkingen met de Europese Unie. Het versterkt de externe
soevereiniteit van landen indien deze in gevaar komt door andere staten. Een
belangrijk voorbeeld hiervan is het Eastern Partnership-programma, een
beleidsplan om de band tussen de EU en zes Oost-Europese landen te versterken.
De Jonge Democraten zien dit soort programma’s als een goede stap aangezien het
de stabiliteit, economische en politieke betrekkingen verbetert met de Europese
Unie.
12.6.4 De EU in relatie tot internationale organisaties
Europa dient als een blok op te treden op het wereldtoneel en moet daarbij de
mogelijkheid hebben om één stem te laten horen in internationale organisaties,
bijvoorbeeld de VN-veiligheidsraad, de Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa en de Raad van Europa. Dit betekent dat er een Europese
stem komt en dat deze stem goed afgestemd wordt binnen de Europese democratie.
Op deze manier kan Europa zich sterker inzetten voor mensenrechten. Dit proces
van internationale vertegenwoordiging is echter wel een doel voor op langere
termijn, dat tot stand komt als hiervoor een noodzaak ontstaat of als er voldoende
draagvlak onder de Europese bevolking voor is.
12.6.5 Ontwikkelingssamenwerking
De EU moet ontwikkelingssamenwerking bieden aan landen die dit nodig hebben,
vooral op het vlak van economische ontwikkelingen, gezondheidszorg, onderwijs,
verduurzaming en emancipatie. Om de EU zichtbaarder te maken in de
ontwikkelingssamenwerking moet deze effectiever in Europees verband
gecoördineerd worden, waarbij ieder land iets bijdraagt. Op deze manier wordt de

taakverdeling duidelijker voor lidstaten binnen de ontwikkelingssamenwerking. De
Jonge Democraten zijn zich ervan bewust dat de Europese Unie met verschillende
landen verschillende handelsbetrekkingen heeft. Daarom vinden de Jonge
Democraten dat landen die zich welwillend opstellen in handelsbetrekkingen met de
EU en de Europese principes van mensenrechten en democratie nastreven,
voorgetrokken moeten worden met ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast vinden
de Jonge Democraten dat de EU een leiderschapsrol moet nemen in het promoten
van mensenrechten in andere landen, door middel van dialogen met politieke en
niet-politieke actoren.
12.7 Asiel en Migratie
Als gevolg van de Verdragen van Schengen is de EU de enige logische besluitvormer
over wie de Europese Unie inkomt. De verantwoordelijkheid voor en daarmee ook
de invulling van het integratieproces dient echter nog steeds bij de lidstaten te
liggen.
12.7.1 Europese asielaanvraag en verdeelmechanisme
De Europese buitengrenzen moeten goed bewaakt worden. Daarom moet Frontex,
het Europese grens- en kustwachtagentschap, meer financiële middelen krijgen.
Gevaarlijke migratie moet zo veel mogelijk ontmoedigd worden. Daarnaast moet er
voor mensen die naar de EU komen wel de mogelijkheid zijn asiel aan te vragen. Het
opstellen van een uniform Europees asielbeleid kan ervoor zorgen dat mensen de
noodzaak van een risicovolle oversteek niet meer zien zitten.
Mensen die zich gedwongen voelen hun land te verlaten en asiel aan te vragen in
Europa moeten dit op centrale aanvraagpunten kunnen doen, zowel binnen als
buiten Europees grondgebied. Om ervoor te zorgen dat Europese lidstaten allemaal
hun steentje bijdragen aan de asielstroom, moet er een herziening van het
Dublinverdrag, het verdrag dat bepaalt hoe de EU met asielzoekers omgaat, komen
en moet het huidige verdeelmechanisme herzien worden. De Jonge Democraten
vinden daarnaast dat economisch sterkere lidstaten een grotere rol moeten spelen
bij het opnemen van asielzoekers dan economisch zwakkere lidstaten, om hiermee
het draagvlak binnen de Unie voor het opnemen van vluchtelingen zo breed
mogelijk te houden.
De Jonge Democraten stellen vast dat de huidige financiering van het asielstelsel
buiten het takenpakket van de EU valt. Om een gelijk speelveld en gelijke
standaarden te garanderen vinden de Jonge Democraten dat er een centraal
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Europees asielbudget moet komen, dat de centrale aanvraag en Frontex moet
financieren. De verdeelsleutel moet ook in Europees verband opgesteld en geregeld
worden.
12.8 Defensie
De Jonge Democraten erkennen dat de geopolitieke spanningen in de wereld steeds
verder oplopen. Met mogelijk agressieve autocratieën aan onze buitengrenzen en
een trans-Atlantisch bondgenootschap waarvan het bestaan niet langer zeker is, kan
de EU niet anders doen dan verder te integreren op het gebied van defensie. De
creatie van een Europese krijgsmacht is hiervoor essentieel.
12.8.1 Een Europese krijgsmacht
Hoewel een natiestaat de voorkeur heeft voor een eigen onafhankelijke
defensiemacht en eigen verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid van nationale
manschappen, zien de Jonge Democraten de noodzaak van verregaande integratie
van de Europese krijgsmachten, met als einddoel een Europese krijgsmacht. Verdere
Europese defensie-integratie is geen vervanging van Europese deelname aan de
NAVO, maar een toevoeging hieraan. Het vormen van een dergelijke krijgsmacht
kan niet in één keer gebeuren, dus moeten er geleidelijk nieuwe
samenwerkingsinitiatieven zoals Permanent Gestructureerde Coöperatie (PESCO)
worden opgezet om de Europese defensiemachten beter op elkaar af te kunnen
stemmen. Een eerste grote stap richting een volwassen Europese krijgsmacht is het
vormen van een leger-detachement dat deel kan nemen aan missies van humanitaire
aard, zoals hulp bij natuurrampen.
De Europese krijgsmacht moet op korte termijn onder controle komen te staan van
het Europees Parlement. De Raad heeft de mogelijkheid over de inzet een veto uit te
spreken op basis van een meerderheidsstemming in de Raad. Deze Europese
krijgsmacht wordt gefinancierd door het door de NAVO bepaalde
bijdragepercentage van het EU-BBP, buiten de initiële opzetkosten van deze
krijgsmacht. De Jonge Democraten zien dit Europese leger niet alleen als defensieve
macht, maar ook als een interventiemacht die op VN-, NAVO- of een eigen mandaat
missies uitvoert op globaal niveau. De huidige nationale militaire bases binnen en
buiten Europa worden overgenomen door de nieuwe Europese krijgsmacht. Er moet
geen Europese dienstplicht worden ingevoerd. Het Franse nucleaire wapenarsenaal
moet worden overgedragen aan de EU, waarna de EU het non-proliferatieverdrag
ondertekent. De Jonge Democraten streven, zoals in dit verdrag staat, naar de

vermindering van het aantal kernwapens op aarde, maar zien tevens het belang van
een nucleair verdedigingsmiddel op het Europese continent.
12.9 Zorg
Nederland is een verzorgingsstaat, wat het voordeel heeft dat elke inwoner toegang
heeft tot een basispakket kwalitatief goede, betaalbare zorg. Alle EU-landen kennen
een systeem dat het grootste deel van de bevolking verzekert van toegang tot zorg,
maar de verschillen in dekking, stelsel, organisatie, financiering en eigen betalingen
zijn groot. Dit heeft niet alleen effect op de gezondheid van inwoners van lidstaten,
maar ook, via de premies die burgers en bedrijven betalen, op de concurrentiepositie
tussen lidstaten.
Alle lidstaten van de EU hebben hun eigen zorgstelsel en die lidstaten willen hun
burgers zorg leveren van een hoog niveau. Voor het definiëren van de zorg, het
betalen en het registreren zijn er veel verschillende systemen. Het Europese
gezondheidszorgbeleid is gericht op bescherming en verbetering van gezondheid,
gelijke toegang tot moderne en doelmatige gezondheidszorg voor alle Europeanen
en het coördineren van ernstige bedreigingen van de gezondheidszorg die meer dan
een lidstaat betreffen. De Jonge Democraten steunen dit beleid, maar zien
daarnaast mogelijkheden om in Europees verband meer te bereiken.
12.9.1 Medisch-ethisch beleid
De Jonge Democraten geloven in het zelfbeschikkingsrecht van mensen. Niet in alle
EU-lidstaten zijn abortus en euthanasie gelegaliseerd. De Jonge Democraten vinden
daarom dat in de hele EU, abortus gelegaliseerd dient te worden, waarbij op langere
termijn ook euthanasie toegankelijk moet worden. Bij Europese legalisering dient
ook het proces van medische evaluatie voorafgaand aan de inzet van dergelijke
ingrepen een bepaald Europees minimum te hebben, zodat landen zoals Nederland
flexibel beleid kunnen houden, terwijl conservatievere lidstaten zo ook op
terughoudende wijze de burger kunnen voorzien van hun zelfbeschikkingsrecht.
12.9.2 Dure geneesmiddelen
De lidstaten hebben ieder voor zich weinig macht om een lagere prijs voor
geneesmiddelen te bedingen. Als een land de hoge prijs niet wil betalen, komt het
middel niet beschikbaar. Dat probleem moet Europees worden aangepakt. Het is
daarbij ook van belang dat geneesmiddelen binnen Europa tegen een lagere prijs
geproduceerd kunnen worden, zodat de Europese Unie minder afhankelijk wordt
van duurdere import buiten Europa.
12.9.3 Vaccinaties
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Vaccinaties voorkomen de verspreiding van infectieziekten. Omdat deze ziekten
geen landsgrenzen kennen, is het volgens de Jonge Democraten verantwoord dat de
hele EU zich sterk maakt voor het stimuleren van inentingen tegen ziekten,
bijvoorbeeld binnen een Europees vaccinatieprogramma van vaccinaties die in alle
EU-lidstaten zouden moeten worden aangeboden. Door Europese samenwerking
kan daarnaast een besparing worden gerealiseerd in de ontwikkel- en
productiekosten van de vaccins.
12.10 Sociale Zaken
12.10.1 Een Sociaal Europa
Sociale zekerheid als vangnet stelt mensen in staat om zich te ontwikkelen. Vanuit
progressief-liberaal oogpunt is het belangrijk om iedereen gelijke kansen te bieden.
Sociaaleconomisch beleid is een decentrale taak, maar dat mag niet betekenen dat
er een soort toerisme tussen lidstaten ontstaat omdat er in een andere lidstaat
betere sociale zekerheid is. Zo kan er een Europees sociaal kader opgesteld worden.
Hoewel sociale zekerheid een taak van de lidstaten is, zijn de Jonge Democraten
voorstander van een Europese aanpak die sterke kaders stelt aan de sociale
voorzieningen, aangeboden door de nationale overheden, zodat niemand in de EU
onder de armoedegrens hoeft te leven. Dit kader zou een sociaal minimum
vastgesteld naar de prijsindex van een lidstaat kunnen zijn. De interne markt die we
als EU delen, garandeert de vrijheid om te werken in een andere lidstaat. Daarbij
moet er wel goed toezicht gehouden worden, zodat alle Europeanen onder dezelfde
veilige en gezonde omstandigheden werken. Daarom pleiten de Jonge Democraten
voor een Europese arbeidsinspectie. Deze Europese arbeidsinspectie moet een
coördinerende rol vervullen en de blinde vlekken van de nationale inspecties helpen
weg te werken. Daarnaast moet deze zich bezighouden met het controleren op
grensoverschrijdende uitbuiting, fraude en andere oneerlijke praktijken waar de
nationale of lokale autoriteiten moeilijker grip op krijgen.
12.11 Kunst, Cultuur en Media
De Jonge Democraten streven naar een geïntegreerd Europa met overeenkomstige
normen en waarden tussen de lidstaten. Het symbolische motto “vereniging in
diversiteit” geldt voor de diverse culturen binnen Europa die bijdragen aan het
integratieproces. Het is echter wel van belang om de gedeelde culturele waarden
vast te leggen in een Europees cultuurbeleid. Media zijn hierin de voornaamste
communicatie- en informatiemiddelen en kunstvormen kunnen op creatieve en
educatieve manieren de Europese bevolking inspireren. De Jonge Democraten zien

een faciliterende rol voor de Europese overheid weggelegd voor het mogelijk maken
van Europese media- en kunstproductie.
12.11.1 Europese communicatie
De Jonge Democraten zien het als een noodzaak voor de Europese eenwording dat
er op eenzelfde manier gecommuniceerd wordt in Europees verband. Dit houdt
concreet in dat de Jonge Democraten voorstanders zijn van het Engels als voertaal
binnen de Unie. Dit betekent dat de institutionele taal Engels moet worden en dat
aandacht aan Engels onderwijs vanaf de basisschool gestimuleerd moet worden,
bijvoorbeeld door middel van subsidies voor scholen die zich richten op het
verbeteren van Engels onderwijs. In het verlengde van de traditie van nationaalgefinancierde Europese omroepen is het voor de Jonge Democraten van belang dat
ook in Europees verband publieke media gevormd worden. De Jonge Democraten
vinden dat persvrijheid ook in Europees verband gewaarborgd moet worden en zijn
tegen censuur, ook als deze censuur vanuit de Europese Unie zou komen.
12.11.2 Europese culturele evenementen
Om educatie en creativiteit te stimuleren moet er een Europees budget beschikbaar
gesteld worden voor mediaproducties die voornamelijk zulke doelen nastreven. De
Jonge Democraten zien culturele festivals als het Eurovisiesongfestival als
mogelijkheden om Europese integratie te bevorderen, zolang deze Europese
integratie alleen aangemoedigd wordt en er geen sprake is van een opgedrongen
culturele integratie. Dit betekent dat culturele uitwisseling en integratie
gefaciliteerd moeten worden door de EU, maar dat er geen Europees cultureel
programma moet komen om deze integratie op te leggen.
12.11.3 Toerisme
Op het gebied van toerisme is het belangrijk dat de marketing hiervoor beter
gecoördineerd kan worden. Zo kunnen ook minder bekende gebieden geadverteerd
worden. De Jonge Democraten zien een rol voor de Europese politiek weggelegd in
het controleren van de toerismedichtheid, opdat overvolle toeristische gebieden
ontlast kunnen worden.
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Amendementen op de resolutie EU
AMRESEU01

De EU is geen groepsopdracht

Onderwerp:

De omschrijving van de EU

Indieners:

[JD Groningen] Berber Dotinga, Jan Willem Leeuwma

Woordvoerder:

Sander Vellekoop

Betreft:

12.1 regel 1

Schrap:

De Jonge Democraten zien de Europese Unie als een project
dat het Europese continent blijvende vrede, verbeterde
handel en steeds meer eenheid tussen de diverse culturen
heeft gebracht.

Vervang door:

De Jonge Democraten zien de Europese Unie als een
bestuurslaag die het Europese continent blijvende vrede,
verbeterde handel en steeds meer eenheid tussen de diverse
culturen heeft gebracht.

Toelichting:

De EU is een bestuurslaag die door haar vele wetgeving op
een enorme hoeveelheid manieren verbonden is met alle
andere bestuurslagen op nationaal en regionaal niveau. De
EU neerzetten als een project in plaats van de volwaardige
bestuurslaag die het is bagatelliseert de status van de EU in
het bestuur van alle EU-landen.

AMRESEU02

Geef Timmermans zijn 6-talige stem terug!

Onderwerp:

Initiatiefrecht voor de Europese Commissie

Indieners:

[JD Groningen] Berber Dotinga, Jan Willem Leeuwma

Woordvoerder:

Sander Vellekoop
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Betreft:

12.1.1 alinea 1 regel 3

Schrap:

Het EP moet initiatiefrecht krijgen, waarbij de Europese
Commissie (EC), het uitvoerende orgaan van de Europese
Unie met neutrale commissarissen, en de Raad van de
Europese Unie (de Raad), de wetgevende EU-instelling waar
de relevante ministers van lidstaten over bepaalde
onderwerpen samenkomen, recht van amendement krijgen.

Vervang door:

Het EP moet, net als de Europese Commissie, initiatiefrecht
krijgen, waarbij de Raad van de Europese Unie recht van
amendement krijgt.

Toelichting:

Het recht van initiatief voor de Europese Commissie is
bevorderlijk voor de kwaliteit van de voorstellen vanwege de
expertise van de medewerkers van de Commissie op
verschillende beleidsterreinen. Het initiatiefrecht van de
Commissie afnemen is net zoiets als het initiatiefrecht van
ministers en hun ministeries afnemen op landelijk niveau.
Verder maakt de omschrijving van de Commissie en de Raad
deze belangrijke zin moeilijk leesbaar.

AMRESEU03

Domme beslissingen maken is een recht

Onderwerp:

Veranderingen aan artikel 50 VEU

Indieners:

[JD Groningen] Berber Dotinga, Jan Willem Leeuwma

Woordvoerder:

Sander Vellekoop

Betreft:

12.1.1 alinea 4 regels 1-2

Schrap:

Zo moet voor uittreding van een lidstaat een tweederde
meerderheid bestaan, ofwel via een referendum ofwel via
het wetgevende orgaan in de betreffende lidstaat. Ook zal
een heldere procedure voor deze uittreding moeten worden
uitgezet, zodat in het geval van uitvoering van dit proces, dit
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zowel voor de Unie als voor de verlatende lidstaat zo soepel
mogelijk gaat.
Vervang door:

de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid,
de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten. Dit ter
vervanging van artikel 7 van het VEU, waar deze macht nu
ligt bij de unanieme besluitvorming van de Europese Raad,
zonder de lidstaat in kwestie.

Er zal een heldere procedure voor deze uittreding moeten
worden uitgezet, zodat in het geval van uitvoering van dit
proces, dit zowel voor de Unie als voor de verlatende lidstaat
zo soepel mogelijk gaat.

Toelichting:

Het invoeren van zo'n hoge vereiste voor het in werking
treden van artikel 50 is koren op de molen van eurosceptici
die de EU nu al als een ondemocratisch monster zien.
Bovendien zou veel nationale wetgeving moeten worden
aangepast om dit in te voeren. Het is veel beter om mensen
te overtuigen dat het in hun belang is voor hun land om
binnen de EU te blijven dan zulke hoge barrières op te
werpen voor uittreding.

AMRESEU04

Schoenmaker blijf bij je leest.

Onderwerp:

Bevoegdheden constitutioneel Hof Europa

Indieners:

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur] Michael
Tessers, Jasper Ensing, Jasper van Den Hof, Jelrik Westra,
Jesse Kooper, Lyke Veen, Marjet van Bezooijen, Puck
Rouffaer, Wimer Heemskerk, Daniël Jacobs, Rick ten Holder,
Koen Sijtsema, Perry Stet, Lotte Peijs

Woordvoerder:

Marjet van Bezooijen/Koen Sijtsema

Betreft:

12.1.2 alinea 1 regels 7-9

Schrap:

Ook zal het constitutioneel hof de macht hebben om een
lidstaat van bepaalde rechten binnen de Unie te ontzeggen
en daarmee ook het stemrecht van haar vertegenwoordigers.
Dit mag echter enkel gebeuren in het geval van ernstige
strijdigheid met de waarden van de Unie zoals eerbied voor
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Toelichting:

Een dergelijke bevoegdheid dient niet toe te komen aan het
constitutioneel hof. Dit is immers een instantie die regels en
wetten toetst aan hogere wetgeving. De sanctie lijkt
daarnaast bedoeld als pressiemiddel om ervoor te zorgen dat
de strijdigheid ophoudt. Handhaving is een taak van een
uitvoerende macht, niet die van een rechtsprekende.
Daarnaast is de beslissing om een lidstaat een dergelijke
sanctie op te leggen politiek. Het zou de balans tussen
instellingen verstoren als een rechtsprekende instantie over
uitvoerende taken zou gaan. Verder is er binnen de EU geen
consensus over de interpretatie van de voorgestelde
gronden. Dit moet een bevoegdheid van de lidstaten en
daarmee de Europese Raad blijven.

AMRESEU05

Liever Donald Tusk dan Donald Trump

Onderwerp:

Een parlementair ipv presidentieel systeem voor Europa

Indieners:

Sander Vellekoop, Eric Stok, Tristan Lemstra, Jan Willem
Leeuwma, Susanne Kuin

Woordvoerder:

Sander Vellekoop

Betreft:

12.1.2 alinea 2

Schrap:

De Jonge Democraten zijn van mening dat er een gekozen
president aan het hoofd van de Europese federatie moet
staan. De president is de volksvertegenwoordiger op federaal
niveau met een zelf samengesteld kabinet dat gecontroleerd
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wordt door het Europese Parlement en de Senaat en is
tevens opperbevelhebber van de Europese krijgsmacht. De
macht om te bepalen wanneer er militaire acties mogen
plaatsvinden ligt echter bij het Europees Parlement. Het
Europese Parlement kan met een gekwalificeerde
meerderheid de president afzetten. Dit kabinet dient ter
vervanging van de Raad van de Europese Unie. De oprichting
van dit kabinet houdt ook in dat er naast Europese ministers
ook Europese ministeries worden opgericht.
Vervang door:

Toelichting:

Tessers, Jasper Ensing, Jelrik Westra, Marjet van Bezooijen,
Puck Rouffaer, Wimer Heemskerk, Daniël Jacobs, Rick ten
Holder, Perry Stet, Lotte Peijs, Koen Sijtsema, Lotte Peijs,
Perry Stet

De Jonge Democraten zijn van mening dat het staatshoofd
van de Europese federatie een ceremoniële president moet
zijn. Deze ceremoniële president wordt aangewezen door het
Europees Parlement. De uitvoerende macht van de Europese
federatie zal bestaan uit een kabinet van federale ministers,
geleid door een minister-president, die verantwoording
schuldig zal zijn aan het Europees Parlement. Het bestaan
van een dergelijk kabinet betekent ook dat er Europese
ministeries opgericht worden. Dit alles ter vervanging van
zowel de Europese Raad als de Europese Commissie.
Een presidentieel systeem leidt, zoals we nu in de VS zien, tot
een immens gepolariseerd systeem, waar verschillende
organen met verschillende samenstellingen wetsvoorstellen
van elkaar tegenhouden. Europa zou veel meer baat hebben
bij het systeem gebaseerd op compromissen tussen partijen
dan bij een systeem met een ‘winner take all’ principe, zoals
het presidentiële systeem is

AMRESEU06

Sterke leiders zijn zooo 2016

Onderwerp:

Geen machtige, uitvoerende president.

Indieners:

[Werkgroep Democratie en Openbaar Bestuur] Michael
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Woordvoerder:

Koen Sijtsema

Betreft:

12.1.2 alinea 2 regels 1-4

Schrap:

De Jonge Democraten zijn van mening dat er een gekozen
president aan het hoofd van de Europese federatie moet
staan. De president is de volksvertegenwoordiger op federaal
niveau met een zelf samengesteld kabinet dat gecontroleerd
wordt door het Europese Parlement en de Senaat en is
tevens opperbevelhebber van de Europese krijgsmacht. De
macht om te bepalen wanneer er militaire acties mogen
plaatsvinden ligt echter bij het Europees Parlement. Het
Europese Parlement kan met een gekwalificeerde
meerderheid de president afzetten

Vervang door:

De Jonge Democraten vinden dat het politieke primaat in de
Europese federatie bij het parlement en de lidstaten moet
liggen. Wel dient een president te worden verkozen door de
bevolking van de federatie. Deze president geldt als
staatshoofd van de federale staat, maar krijgt geen
vergaande politieke bevoegdheden.

Toelichting:

De huidige tekst stelt een machtige uitvoerende president
voor die mogelijk erg veel macht heeft ten opzichte van het
parlement, naar Frans of Amerikaans model. Dat is
onwenselijk om meerdere redenen. Ten eerste doet het
primaat van de president geen recht aan de pluriformiteit van
de Europa. Ten tweede wordt op deze wijze één persoon zeer
machtig gemaakt, wat ten koste gaat van checks en balances.
Ten derde past een consensusmodel veel beter bij de
Europese politieke cultuur, in tegenstelling tot Amerikaanse
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toestanden.

AMRESEU07

Iets met kind en badwater

Onderwerp:

vervang de Raad van de Europese Unie niet door een kabinet.

Indieners:

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur] Michael
Tessers, Jasper Ensing, Jasper van Den Hof, Jelrik Westra,
Jesse Kooper, Lyke Veen, Marjet van Bezooijen, Puck
Rouffaer, Wimer Heemskerk, Daniël Jacobs, Rick ten Holder,
Koen Sijtsema, Perry Stet, Lotte Peijs

Woordvoerder:

Marjet van Bezooijen/Koen Sijtsema

Betreft:

12.1.2 alinea 2 regel 5

Schrap:

Dit kabinet dient ter vervanging van de Raad van de
Europese Unie.

Toelichting:

De Raad van de EU heeft een unieke positie. Namelijk het
vertegenwoordigen van de belangen van de lidstaten. Deze
positie is enorm waardevol, niet op de minste plaats nu het de
EU als instelling voor veel mensen legitimeert. Daarnaast
zorgt de Raad van de EU ervoor dat regionale en lokale
belangen vertegenwoordigd worden. Daarnaast zijn de
parlementariërs
volksvertegenwoordigers
en
geen
bestuurders zoals de ministers die zitting nemen in de Raad
van de EU. Verder vertegenwoordigen EP leden ook een
politieke stroming en zijn er fracties, terwijl regeringsleiders
en ministers een veel neutralere vertegenwoordiger zijn.
Naast het belang van het behoud van de Raad van de
Europese Unie, is op geen manier duidelijk hoe het kabinet
van de President van de EU deze taak over zou kunnen
nemen.
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AMRESEU08

Maar wat gaat de senaat dan doen?

Onderwerp:

Geen senaat op EU-niveau

Indieners:

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur] Michael
Tessers, Jasper Ensing, Jasper van Den Hof, Jelrik Westra,
Jesse Kooper, Lyke Veen, Marjet van Bezooijen, Puck
Rouffaer, Wimer Heemskerk, Daniël Jacobs, Rick ten Holder,
Koen Sijtsema, Perry Stet, Lotte Peijs

Woordvoerder:

Marjet van Bezooijen/Koen Sijtsema

Betreft:

12.1.2 alinea 3 regels 1-5

Schrap:

De presidentiële republiek die de Europese federatie vormt
wordt democratisch ingesteld en bevat een Senaat en een
Europees Parlement. De Senaat wordt via een
districtenstelsel gekozen en zorgt ervoor dat de lokale
belangen van de lidstaten in acht worden genomen, en het
Parlement wordt gekozen via het Duitse stemsysteem,
waarbij de helft van de zetels wordt verdeeld over
kandidaten uit de betreffende kiesdistricten en de andere
helft via transnationale evenredige vertegenwoordiging.
Kiesgerechtigde burgers hebben in dit stelsel dan dus ook
twee stemmen, één voor in zijn of haar kiesdistrict en een
voor de transnationale verkiezing. De Europese Raad en de
Europese Commissie worden samen met opt-outs,
uitzonderingsposities voor lidstaten op de Europese
wetgeving, afgeschaft. Leden van het Europese Parlement of
ieder die de kiesdeler van het Europees Parlement aan
handtekeningen voor zijn kandidatuur heeft mag zich
verkiesbaar stellen, op voorwaarde dat de kandidaat vijf jaar
in de Europese Unie heeft gewoond.

Toelichting:

Wat zijn de taken van een Senaat die niet uitgevoerd kunnen
worden door de Raad, de Commissie of het nieuw op te
richten Kabinet? Of eigenlijk, wat is de toegevoegde waarde
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van een Senaat en Kabinet in combinatie met het afschaffen
van de Raad en de Commissie? Lokale belangen worden al
door het Europees Parlement en de Raad van de EU
vertegenwoordigd.
(respectievelijk
vanuit
volksvertegenwoordigend en bestuurlijk perspectief). Eerst
de taak, dán de institutie.

Perry Stet
Woordvoerder:

Koen Sijtsema

Betreft:

12.1.2 alinea 3 regel 1

Schrap:

De presidentiële republiek

Vervang door:

De parlementaire republiek

Toelichting:

Relevant indien het eerdere amendement is aangenomen,
indien deze niet is aangenomen wordt dit voorstel
ingetrokken.

AMRESEU09

Wie A zegt moet ook B zeggen

Onderwerp:

Parlementair ipv presidentieel systeem

Indieners:

Sander Vellekoop, Eric Stok, Tristan Lemstra, Jan Willem
Leeuwma, Susanne Kuin

AMRESEU11

Iedereen for president!

Woordvoerder:

Sander Vellekoop

Onderwerp:

Verkiezing President EU

Betreft:

12.1.2 alinea 3 regel 1

Indieners:

[JD Groningen] Berber Dotinga, Jan Willem Leeuwma

Schrap:

De presidentiële republiek die de Europese federatie vormt
wordt democratisch ingesteld en bevat een Senaat en een
Europees Parlement

Woordvoerder:

Eric Stok

Betreft:

12.1.2 alinea 3 regel 5

Vervang door:

De republiek die de Europese federatie vormt wordt
democratisch ingesteld en bevat een Senaat en een
Europees Parlement

Schrap:

Toelichting:

Zie amendement "liever Donald Tusk dan Donald Trump"

Leden van het Europese Parlement of ieder die de kiesdeler
van het Europees Parlement aan handtekeningen voor zijn
kandidatuur heeft mag zich verkiesbaar stellen, op
voorwaarde dat de kandidaat vijf jaar in de Europese Unie
heeft gewoond.

AMRESEU10

Sterke leiders zijn zooo 2016, continued

AMRESEU12

Het Frans model, ja?

Onderwerp:

Consistent blijven: parlementaire republiek

Onderwerp:

Verkiezing President EU

Indieners:

[Werkgroep Democratie en Openbaar Bestuur] Michael
Tessers, Jasper Ensing, Jelrik Westra, Marjet van Bezooijen,
Puck Rouffaer, Wimer Heemskerk, Daniël Jacobs, Rick ten
Holder, Perry Stet, Lotte Peijs, Koen Sijtsema, Lotte Peijs,

Indieners:

[JD Groningen] Berber Dotinga, Jan Willem Leeuwma

Woordvoerder:

Eric Stok

Betreft:

12.1.2 alinea 3 regels 6-7
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Schrap:

De president wordt verkozen volgens het tweerondensysteem, waarbij via een directe verkiezing een absolute
meerderheid behaald moet worden door een kandidaat.
Wanneer deze niet in de eerste ronde behaald wordt,
moeten de twee kandidaten met de meeste stemmen in de
eerste ronde doorgaan naar een tweede kiesronde.

AMRESEU13

Nee, gewoon nee #1

Onderwerp:

Resolutie EU

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Xander
Prijs, David Fox, Erwin Douwes, Fien van Solinge, Floris van
Loo, Harro Boven, Henk Goris, Henry Abbink, Ingmar Garrah,
Jan Jongsma, Lars Gerrits, Mathijs Kramer, Merel
Peereboom, Ruben Kuijper, Thijs van Luijt, Tilbe Atav, Yvet
Laan

Woordvoerder:

Xander Prijs

Betreft:

12.2.2 alinea 3 regel 1

Schrap:

De Europese Unie moet op Europees niveau belasting voor
grote bedrijven heffen, aangezien multinationals belasting
kunnen ontwijken door schimmige deals en constructies op
te tuigen met nationale belastingdiensten.

Toelichting:

“De Jonge Democraten streven naar zo veel mogelijk
Europese uniformiteit in belastingen en tarieven. Minder
stelselverschillen zorgen voor minder belastingontwijking.”
(H4, PP). Deze standpunten zijn in principe onverenigbaar.
Andere problemen met grote bedrijven belasten op Europees
niveau zijn dat de belastingopbrengsten naar de EU gaan in
plaats van nationale overheden. Hierdoor wordt een gat in
nationale begrotingen geslagen. Daarnaast moet voor het

Europees belasten van bedrijven een instantie opgetuigd
worden die de bevoegdheid en competenties heeft belasting
te heffen. Een dergelijke instantie tast de nationale
soevereiniteit van lidstaten aan omdat deze de macht
verliezen zelf hun belastingstelsel in te richten.
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AMRESEU14

Nee, gewoon nee #2

Onderwerp:

Resolutie EU

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Xander
Prijs, David Fox, Erwin Douwes, Fien van Solinge, Floris van
Loo, Harro Boven, Henk Goris, Henry Abbink, Ingmar
Garrah, Jan Jongsma, Lars Gerrits, Mathijs Kramer, Merel
Peereboom, Ruben Kuijper, Thijs van Luijt, Tilbe Atav, Yvet
Laan

Woordvoerder:

Xander Prijs

Betreft:

12.2.2 alinea 3 regel 2

Schrap:

De Jonge Democraten zien het als een goede ontwikkeling
dat de EU zich meer bezighoudt met belastingen om een race
naar de bodem te voorkomen en vinden het rechtmatig dat
de EU op sommige terreinen zelf belasting heft.

Toelichting:

De zinsnede dat de Jonge Democraten “het rechtvaardig
vinden dat de EU op sommige terreinen zelf belasting heft.”
is te vaag. Om welke terreinen gaat dit? Waarom en hoe
moet de EU deze belasting heffen? Welke instantie moet dit
doen en met welk doel? Waar gaat het belastinggeld heen?
Hier moet goed over nagedacht worden. Belasting hef je niet
lichtzinnig! Daarnaast heeft de EU momenteel geen
competentie op het gebied van belasting, juist omdat dit een
te grote inbreuk op de nationale soevereiniteit van lidstaten
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is.

AMRESEU15

Schrappen is sexy - Duurzaamheid

Onderwerp:

resolutie EU

Indieners:

Xander Prijs, Rens Philipsen, Rozemarijn van Spaendonck,
Floris van Loo, Kim van Zon, Peet Wijnen, Bas ter Brugge,
Stijn Wenders, Pauline Gerth van Wijk, Nathan Stamboel

Woordvoerder:

Xander Prijs

Betreft:

12.3 en 12.3.1

Schrap:

Als Europese Unie streven we naar een duurzame
samenleving. Omdat Europa relatief grondstofarm is, doen
we er verstandig aan om hier op een duurzame manier mee
om te gaan. Urgente problemen zoals klimaatverandering
laten ons zien dat internationale samenwerking nodig is om
complexe grensoverschrijdende milieuproblemen aan te
pakken. De EU leent zich hier bij uitstek voor.
12.3.1
Europese
duurzaamheidsambities
Er moet een Europese klimaatwetgeving tot stand komen
met daarin Europese doelstellingen en bindende richtlijnen
waarbinnen lidstaten zelf mogen bepalen via welke weg ze
daaraan voldoen. De Jonge Democraten zijn van mening dat
milieuheffingen op Europees niveau geregeld moeten
worden, omdat alleen de gezamenlijke lidstaten bij machte
zijn om ook internationaal een duurzaamheidsstandaard af te
dwingen. Lidstaten die zich houden aan de Europese
afspraken kunnen beloond worden, bijvoorbeeld door middel
van subsidies vanuit de EU. Lidstaten die zich in mindere
mate hieraan houden kunnen daarop aangesproken of er
zelfs voor gestraft worden. Wetgeving is onder meer nodig
om doelstellingen als broeikasgas-neutrale industriële

productie,
duurzame
landbouw
grondstoffenstromen te bereiken.
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en

circulaire

Toelichting:

Dat klimaatbeleid in Europees verband moet worden
ingericht staat al vermeld in 9.1.1 (r33 e.v.). Daar horen ook
eventuele aanpassingen van onze visie, laten we die niet
tegelijkertijd ergens anders plaatsen.

AMRESEU16

Schrappen is sexy - Duurzaamheid

Onderwerp:

resolutie EU

Indieners:

Xander Prijs, Rens Philipsen, Rozemarijn van Spaendonck,
Floris van Loo, Kim van Zon, Peet Wijnen, Bas ter Brugge,
Stijn Wenders, Pauline Gerth van Wijk, Nathan Stamboel

Woordvoerder:

Xander Prijs

Betreft:

12.3.2

Schrap:

12.3.2 Een internationaal ingestoken klimaatbeleid
Klimaatverandering heeft grote invloed op de hele wereld.
Daarom is een internationaal klimaatbeleid een vereiste. De
Jonge Democraten willen een EU die in haar eigen groene
stroom voorziet en daarmee aan haar energiebehoeften
voldoet. Dit maakt de Unie ook minder afhankelijk van
andere landen. De EU moet in haar contact met andere
landen en internationale organisaties een internationaal
klimaatbeleid nastreven, waarbij het belang van groene
energie benadrukt wordt. De naties die meewerken aan een
schonere wereld en een beter klimaat kunnen beloond
worden en naties die in mindere mate meewerken kunnen
gestraft worden, bijvoorbeeld door middel van
importheffingen op fossiele brandstoffen. De EU dient vanuit
een voorbeeldfunctie met een internationaal klimaatbeleid
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te komen om zo effectief mogelijk een beter klimaatbeleid te
vervullen.
Toelichting:

Het streven naar een duurzame Europese energiemarkt staat
reeds in 9.3, (r.67 e.v.). Omgaan met vervuiling buiten de EU
in 9.2.4.

AMRESEU17

Schrappen is sexy - Mobiliteit

Onderwerp:

resolutie EU

Indieners:

Xander Prijs, Rens Philipsen, Rozemarijn van Spaendonck,
Floris van Loo, Kim van Zon, Bas ter Brugge, Nathan
Stamboel, [Werkgroep Ruimte & Mobiliteit] Stijn Wenders,
Pauline Gerth van Wijk, Peet Wijnen, Boris de Groot

Woordvoerder:

Stijn Wenders

Betreft:

12.5 en 12.5.1

Schrap:

12.5 Mobiliteit
De Europese Unie heeft de Europese grenzen tussen
lidstaten vervaagd. In vrijwel de gehele EU kan door de
Verdragen van Schengen vrij verkeer van personen en
goederen plaatsvinden. Het reizen over de grens heen kent
echter veel obstakels, waardoor er nog geen sprake is van
een écht Europees mobiliteitsnetwerk. De Jonge
Democraten zijn van mening dat EU-investeringen mobiliteit
op het continent duurzamer en efficiënter kunnen maken.
12.5.1
Openbaar
Vervoer
Tot op heden gaat reizen met het openbaar vervoer tussen
EU-lidstaten erg moeizaam. Treinlocomotieven moeten
worden gewisseld en ov-tickets gelden tot maximaal aan de
grens. Om te komen tot een Europees hogesnelheidslijnnetwerk (HSL-net) zal grootschalig geïnvesteerd moeten

worden in het verknopen van bestaande lijnen. Door de HSLtreinen enkel op grote knooppunten te laten halteren kan
treinverkeer een reëel alternatief worden voor vliegverkeer,
waardoor vliegverkeer zal afnemen. Om dit doel te bereiken
willen de Jonge Democraten een versnelde invoer van het
European Rail Traffic Management System, dat de
grensoverschrijdende inzetbaarheid van treinen bevordert.
Om het openbaar vervoer in de EU aantrekkelijker te maken
voor reizigers willen de Jonge Democraten in iedere lidstaat
van de Unie een binnen de EU universeel geldende ovchipkaart invoeren. Dit houdt in dat iedere lidstaat een eigen
OV-chipkaart moet invoeren, maar dat deze overal in de EU
gebruikt moet kunnen worden om te betalen voor het
openbaar vervoer. Het doel is om daarmee buitenlands en
grensoverschrijdend ov voor EU-burgers net zo toegankelijk
te maken als binnenlands ov.
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Toelichting:

De gehele treinvisie staat al in het hoofdstuk mobiliteit, zie
10.1.4 (r50 e.v.) voor een visie op ERTMS, r47 e.v. voor
hoogfrequente en hogesnelheidslijnen.
De ov-chipkaart is nieuw. Motiemateriaal.

AMRESEU18

Kedeng kedeng

Onderwerp:

Europese mobiliteit

Indieners:

[Werkgroep Ruimte & Mobiliteit] Stijn Wenders, Peet
Wijnen, Pauline Gerth van Wijk, Boris de Groot, Rens van
Dijk, Hidde Barneveld

Woordvoerder:

Stijn Wenders

Betreft:

12.5.1 alinea 1

Schrap:

Tot op heden gaat reizen met het openbaar vervoer tussen
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EU-lidstaten erg moeizaam. Treinlocomotieven moeten
worden gewisseld en ov-tickets gelden tot maximaal aan de
grens. Om te komen tot een Europees hogesnelheidslijnnetwerk (HSL-net) zal grootschalig geïnvesteerd moeten
worden in het verknopen van bestaande lijnen. Door de HSLtreinen enkel op grote knooppunten te laten halteren kan
treinverkeer een reëel alternatief worden voor vliegverkeer,
waardoor vliegverkeer zal afnemen. Om dit doel te bereiken
willen de Jonge Democraten een versnelde invoer van het
European Rail Traffic Management System, dat de
grensoverschrijdende inzetbaarheid van treinen bevordert.
Vervang door:

Toelichting:

Om te komen tot een Europees hogesnelheidslijn-netwerk
zal grootschalig geïnvesteerd moeten worden in het
verknopen van bestaande lijnen. Door de HSL-treinen enkel
op grote knooppunten te laten halteren kan treinverkeer een
reëel alternatief worden voor vliegverkeer. Om grensregio’s
beter te ontwikkelen willen de Jonge Democraten investeren
in het verlengen van bestaande ov-lijnen die vaak bij de grens
stoppen. Waar mogelijk moeten concessies van bus- en
treinvervoer grensoverschrijdend worden.
Dit amendement wordt ingetrokken wanneer het
amendement om Europese Mobiliteit uit de resolutie EU te
schrappen wordt aangenomen. De werkgroep Ruimte &
Mobiliteit heeft in 2018 een visie op internationaal ov
opgesteld. Deze steunt op twee pijlers: grensoverschrijdende
interstedelijke verbindingen en grensoverschrijdende
interregionale verbindingen. Denk aan regio’s als ArnhemNijmegen of Zuid-Limburg die intensief kunnen
samenwerken met economische topregio’s in Duitsland.
Deze dimensie mist in de huidige tekst en dat maakt hem
naar onzes inziens incompleet. Daarnaast is het bestaande
deel over internationale treinverbindingen ingekort.
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AMRESEU19

Vergeet niet uit te checken

Onderwerp:

Europese mobiliteit

Indieners:

[Werkgroep Ruimte & Mobiliteit] Stijn Wenders, Peet
Wijnen, Pauline Gerth van Wijk, Boris de Groot, Rens van
Dijk, Hidde Barneveld

Woordvoerder:

Stijn Wenders

Betreft:

12.5.1 alinea 2

Schrap:

Om het openbaar vervoer in de EU aantrekkelijker te maken
voor reizigers willen de Jonge Democraten in iedere lidstaat
van de Unie een binnen de EU universeel geldende ovchipkaart invoeren. Dit houdt in dat iedere lidstaat een eigen
ov-chipkaart moet invoeren, maar dat deze overal in de EU
gebruikt moet kunnen worden om te betalen voor het
openbaar vervoer. Het doel is om daarmee buitenlands en
grensoverschrijdend ov voor EU-burgers net zo toegankelijk
te maken als binnenlands ov.

Vervang door:

Om buitenlands en grensoverschrijdend ov voor EU-burgers
net zo toegankelijk te maken als binnenlands ov, zullen de
betaalsystemen hiervoor integraal afgestemd worden. De EU
stelt richtlijnen op voor een digitaal betalingssysteem voor
ov-tickets. Doel is om daarmee te komen tot een ovchipsysteem met EU-brede geldigheid.

Toelichting:

Dit amendement wordt ingetrokken wanneer het
amendement om Europese Mobiliteit uit de resolutie EU te
schrappen wordt aangenomen. Tekst kan korter en
duidelijker. De verplichting om landen een ov-kaart te laten
introduceren onderschrijven we niet: zoiets moet gefaseerd
uitgerold worden met landen die er (technisch) klaar voor
zijn, anders krijg je het nooit gerealiseerd. Tevens is dit een
project van zulke lange adem dat de fysieke ov-kaart
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waarschijnlijk achterhaald zal zijn, we spreken daarom liever
wat algemener van een ov-chipsysteem.

AMRESEU20

Schrappen is sexy - mobiliteit

Onderwerp:

resolutie EU

Indieners:

Xander Prijs, Rens Philipsen, Rozemarijn van Spaendonck,
Floris van Loo, Kim van Zon, Bas ter Brugge, Nathan
Stamboel, [Werkgroep Ruimte & Mobiliteit] Stijn Wenders,
Pauline Gerth van Wijk, Peet Wijnen, Boris de Groot

Woordvoerder:

Stijn Wenders

Betreft:

12.5.2

Schrap:

12.5.2
Luchten
Scheepvaart
Om internationaal te kunnen blijven concurreren op het
gebied van globale handel, zijn de Jonge Democraten
voorstander van de groei van Europese havens en
vliegvelden om de bereikbaarheid van de Europese Unie te
bevorderen. Deze groei moet echter plaatsvinden binnen
gestelde duurzame kaders. De aanleg van nieuwe
verbindingen die het netwerk van waterwegen versterken
moet hierbij niet geschuwd worden. De duurzame groei moet
gefaciliteerd worden door de EU. Dit kan gebeuren door
duurzame projecten te subsidiëren wanneer zij aan door de
EU gestelde duurzaamheidseisen voldoen.

Toelichting:

Ook dit past beter in het hoofdstuk Mobiliteit, waar op
luchtvaartgebied al enkele maatregelen staan die in
Europees verband doorgevoerd moeten worden; 10.1.7
behandelt expliciet de effecten op onze concurrentiepositie
(r109). Stimulering scheepvaart staat in 10.1.1 (r22), dit is
een specifieke uitvoering daarvan.
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AMRESEU21

Zie ginds komt de stroomboot

Onderwerp:

Europese mobiliteit

Indieners:

[Werkgroep Ruimte & Mobiliteit] Stijn Wenders, Peet
Wijnen, Pauline Gerth van Wijk, Boris de Groot, Rens van
Dijk, Hidde Barneveld

Woordvoerder:

Stijn Wenders

Betreft:

12.5.2

Schrap:

Om internationaal te kunnen blijven concurreren op het
gebied van globale handel, zijn de Jonge Democraten
voorstander van de groei van Europese havens en
vliegvelden om de bereikbaarheid van de Europese Unie te
bevorderen. Deze groei moet echter plaatsvinden binnen
gestelde duurzame kaders. De aanleg van nieuwe
verbindingen die het netwerk van waterwegen versterken
moet hierbij niet geschuwd worden. De duurzame groei moet
gefaciliteerd worden door de EU. Dit kan gebeuren door
duurzame projecten te subsidiëren wanneer zij aan door de
EU gestelde duurzaamheidseisen voldoen.

Vervang door:

De Jonge Democraten zijn voorstander van de groei van
Europese havens en vliegvelden, echter binnen gestelde
duurzame kaders. De aanleg van nieuwe verbindingen die het
netwerk van waterwegen versterken moet hierbij niet
geschuwd worden. De Jonge Democraten pleiten er
daarnaast voor om de elektrificatie van de scheepvaart te
stimuleren door EU-brede aanleg van kadestroom.

Toelichting:

Dit amendement wordt ingetrokken wanneer het
amendement om Europese Mobiliteit uit de resolutie EU te
schrappen wordt aangenomen. Water stopt niet bij de
nationale grenzen, en verduurzaming van de scheepvaart dus
ook niet. Het aanleggen van kadestroom om elektrische
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scheepvaart te stimuleren heeft zodoende alleen zin in
Europees verband. Daarnaast is de bestaande tekst ingekort.

Indieners:

[Werkgroep Justitie] Desiree Klomp, Jerre Perenboom, Pim
van Achthoven, Marjet van Bezooijen, Floris-Jan Blok,
Joachim van Doornum, Thijmen van Hoorn, Rozemarijn van
Spaendonck, Maarten Veld, Martijn Verbeek

AMRESEU22

Charge kilométrique

Woordvoerder:

Rozemarijn van Spaendonck

Onderwerp:

Europese mobiliteit

Betreft:

Voor 12.6.1

Indieners:

[Werkgroep Ruimte & Mobiliteit] Stijn Wenders, Peet
Wijnen, Pauline Gerth van Wijk, Boris de Groot, Rens van
Dijk, Hidde Barneveld

Voeg toe:

Woordvoerder:

Stijn Wenders

Betreft:

na 12.5.2

Voeg toe:

12.5.3
Wegen
De Jonge Democraten zijn voorstander van een systeem
waarbij autoverkeer wordt belast naar gebruik via het
principe ‘de vervuiler betaalt’. Om te voorkomen dat burgers
hun auto vol moeten hangen met per land verschillende
betalingssystemen,
zullen
richtlijnen
voor
de
betalingssystematiek op EU-niveau geregeld worden. Om
verdere barrières in Europese mobiliteit weg te nemen zullen
bestaande tolwegen geïntegreerd worden in dit systeem.

Toelichting:

Dit amendement wordt ingetrokken wanneer het
amendement om Europese Mobiliteit uit de resolutie EU te
schrappen wordt aangenomen. De huidige resolutie EU zegt
iets over mobiliteitsbeleid per spoor, water en lucht, maar
niet over het Europese wegennet.

12.6.1 Het opsporen en vervolgen van criminaliteit
Door het opheffen van de Europese grenscontroles is het
makkelijker voor criminelen om vanuit verschillende landen
te opereren. De Jonge Democraten stimuleren de
samenwerking tussen Europese veiligheidsdiensten en
opsporingsdiensten. Hierbij vinden zij het belangrijk dat
overal dezelfde hoge eisen worden gesteld aan de omgang
met privacy van burgers in het algemeen en de rechten van
verdachten en slachtoffers in het bijzonder. Hiermee moet
ook worden voorkomen dat opsporingsdiensten andere
landen vragen om hun opsporingsdiensten in te zetten omdat
de eisen aan de inzet van die bevoegdheden in die landen
lager is. Zolang de praktijk uitwijst dat de zorgvuldigheid en
kwaliteit van opsporingsdiensten in andere landen te wensen
overlaat, dienen nationale rechters kritisch te kijken naar de
bewijsmiddelen die uit die landen afkomstig zijn.

AMRESEU24

Vergeet de Europese boefjes niet II

Onderwerp:

toekomst Europese opsporing

Indieners:

[Werkgroep Justitie] Desiree Klomp, Jerre Perenboom, Pim
van Achthoven, Marjet van Bezooijen, Floris-Jan Blok,
Joachim van Doornum, Thijmen van Hoorn, Rozemarijn van
Spaendonck, Maarten Veld, Martijn Verbeek

AMRESEU23

Vergeet de Europese boefjes niet

Onderwerp:

Het opsporen en vervolgen van criminaliteit
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Woordvoerder:

Rozemarijn van Spaendonck

Betreft:

Voor 12.6.1

Voeg toe:

In de toekomst streven de Jonge Democraten naar een
Europees Openbaar Ministerie en een Europese federale
rechter voor de opsporing, vervolging en berechting van
georganiseerde
criminaliteit,
grensoverschrijdende
milieucriminaliteit en fraude met EU-subsidies.

doelen van het Parijs-akkoord moet volgens ons verankerd
worden in het Europees handelsbeleid. .

AMRESEU26

We'll help you if you open up your markets

Onderwerp:

Europese ontwikkelingssamenwerking

Indieners:

[Werkgroep Buitenlandse Zaken] Zane de Ponte, Koen
Reedijk, Lars Gerrits, Maarten van Iersel, Nina Peeters, Karen
Punter, Abel Hartman, Alexander van den Berg, Axel Rooden,
Alexine van Olst

AMRESEU25

Buitenlandse handel en Parijs halen

Onderwerp:

Buitenlandse handel

Woordvoerder:

Zane de Ponte

Indieners:

[Werkgroep Buitenlandse Zaken] Zane de Ponte, Koen
Reedijk, Lars Gerrits, Maarten van Iersel, Nina Peeters,
Karen Punter, Abel Hartman, Alexander van den Berg, Axel
Rooden, Alexine van Olst

Betreft:

12.6.5 regel 5

Schrap:

Daarom vinden de Jonge Democraten dat landen die zich
welwillend opstellen in handelsbetrekkingen met de EU en de
Europese principes van mensenrechten en democratie
nastreven,
voorgetrokken
moeten
worden
met
ontwikkelingssamenwerking.

Vervang door:

Daarom vinden de Jonge Democraten dat landen die de
Europese principes van mensenrechten en democratie
nastreven, prioriteit krijgen bij ontwikkelingssamenwerking

Toelichting:

Welwillend opstellen in handelsbetrekkingen is een
eufemisme voor de vrije handel. En de handelsbelangen van
de Europese Unie staan ??soms haaks op de
ontwikkelingsprioriteiten van armere landen.
Voorgetrokken bekt niet zo lekker.

AMRESEU27

Europese asielaanvraag

Onderwerp:

Europese asielaanvraag

Woordvoerder:

Zane de Ponte

Betreft:

12.6.2

Schrap:

De Jonge Democraten zijn een groot voorstander van een
uniform handelsbeleid, waarin zoveel mogelijk gestreefd
wordt naar het dienen van de gemeenschappelijke unie,
waarbij ook rekening gehouden moet worden met het
stimuleren van eerlijke, duurzame en veilige handel. Het
handelsbeleid moet volgens ons gesteund zijn op een alsmaar
toenemende vrijhandel, waarbij tariefverlaging de norm
moet worden.

Vervang door:

De Jonge Democraten zijn een groot voorstander van een
uniform handelsbeleid, waarin zoveel mogelijk gestreefd
wordt naar het dienen van de gemeenschappelijke unie,
waarbij ook rekening gehouden moet worden met het
stimuleren van eerlijke, duurzame en veilige handel. De
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Indieners:

[Werkgroep Buitenlandse Zaken] Zane de Ponte, Koen
Reedijk, Lars Gerrits, Maarten van Iersel, Nina Peeters,
Karen Punter, Abel Hartman, Alexander van den Berg, Axel
Rooden, Alexine van Olst

Woordvoerder:

Zane de Ponte

Betreft:

12.7.1 alinea 1

Schrap:

De Europese buitengrenzen moeten goed bewaakt worden.
Daarom moet Frontex, het Europese grens- en
kustwachtagentschap, meer financiële middelen krijgen.
Gevaarlijke migratie moet zo veel mogelijk ontmoedigd
worden. Daarnaast moet er voor mensen die naar de EU
komen wel de mogelijkheid zijn asiel aan te vragen. Het
opstellen van een uniform Europees asielbeleid kan ervoor
zorgen dat mensen de noodzaak van een risicovolle
oversteek niet meer zien zitten.

Vervang door:

De Europese buitengrenzen moeten goed bewaakt worden.
Daarom moet Frontex, het Europese grens- en
kustwachtagentschap, meer financiële middelen krijgen.
Gevaarlijke migratieroutes moeten zo veel mogelijk
ontmoedigd worden. Daarnaast moet er voor mensen die
naar de EU komen wel de mogelijkheid zijn asiel aan te
vragen. Het opstellen van een uniform Europees asielbeleid is
van essentieel belang.

Toelichting:

Alhoewel het waarschijnlijk niet de bedoeling was,
suggereert 'gevaarlijke migratie' iets over de migranten.
Gevaarlijke migratieroutes dekt de lading better. Verder gaat
een uniform Europees asielbeleid niet ervoor zorgen dat
mensen de noodzaak van een risicovolle oversteek niet meer
zien zitten.
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AMRESEU28

Botsende Defensievisie

Onderwerp:

Schrappen defensieparagraaf

Indieners:

[Werkgroep Defensie en Internationale Veiligheid] Kevin
Brongers, Sam Elfvering, Charity Enny, Kaz van de Voort,
Marnix van Korlaar, Pieter Porter, Heine ten Hoeve

Woordvoerder:

Kevin Brongers

Betreft:

12.8

Schrap:

12.8
Defensie
De Jonge Democraten erkennen dat de geopolitieke
spanningen in de wereld steeds verder oplopen. Met mogelijk
agressieve autocratieën aan onze buitengrenzen en een
trans-Atlantisch bondgenootschap waarvan het bestaan niet
langer zeker is, kan de EU niet anders doen dan verder te
integreren op het gebied van defensie. De creatie van een
Europese krijgsmacht is hiervoor essentieel.
12.8.1
Een
Europese
krijgsmacht
Hoewel een natiestaat de voorkeur heeft voor een eigen
onafhankelijke defensiemacht en eigen verantwoordelijkheid
voor de inzetbaarheid van nationale manschappen, zien de
Jonge Democraten de noodzaak van verregaande integratie
van de Europese krijgsmachten, met als einddoel een
Europese krijgsmacht. Verdere Europese defensie-integratie
is geen vervanging van Europese deelname aan de NAVO,
maar een toevoeging hieraan. Het vormen van een dergelijke
krijgsmacht kan niet in één keer gebeuren, dus moeten er
geleidelijk
nieuwe
samenwerkingsinitiatieven
zoals
Permanent Gestructureerde Coöperatie (PESCO) worden
opgezet om de Europese defensiemachten beter op elkaar af
te kunnen stemmen. Een eerste grote stap richting een
volwassen Europese krijgsmacht is het vormen van een legerdetachement dat deel kan nemen aan missies van
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humanitaire aard, zoals hulp bij natuurrampen.
De Europese krijgsmacht moet op korte termijn onder
controle komen te staan van het Europees Parlement. De
Raad heeft de mogelijkheid over de inzet een veto uit te
spreken op basis van een meerderheidsstemming in de Raad.
Deze Europese krijgsmacht wordt gefinancierd door het door
de NAVO bepaalde bijdragepercentage van het EU-BBP,
buiten de initiële opzetkosten van deze krijgsmacht. De
Jonge Democraten zien dit Europese leger niet alleen als
defensieve macht, maar ook als een interventiemacht die op
VN-, NAVO- of een eigen mandaat missies uitvoert op globaal
niveau. De huidige nationale militaire bases binnen en buiten
Europa worden overgenomen door de nieuwe Europese
krijgsmacht. Er moet geen Europese dienstplicht worden
ingevoerd. Het Franse nucleaire wapenarsenaal moet worden
overgedragen aan de EU, waarna de EU het nonproliferatieverdrag ondertekent. De Jonge Democraten
streven, zoals in dit verdrag staat, naar de vermindering van
het aantal kernwapens op aarde, maar zien tevens het belang
van een nucleair verdedigingsmiddel op het Europese
continent.
Toelichting:

AMRESEU29

Deze paragraaf botst naar de mening van de werkgroep
Defensie en IV met het bestaande defensiehoofdstuk in ons
politiek programma. Feedback van de werkgroep om de
strijdige elementen in overeenstemming te krijgen, is slechts
deels verwerkt. De werkgroep Defensie en IV stelt daarom
voor deze defensieparagraaf te schrappen en het bestaande
defensiehoofdstuk leidend te laten zijn.

De Europese krijgsmacht onder controle
Verhofstadt besluit Congo binnen te vallen

van

Guy
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Onderwerp:

Een Europese krijgsmacht

Indieners:

[Werkgroep Buitenlandse Zaken] Zane de Ponte, Koen
Reedijk, Lars Gerrits, Maarten van Iersel, Nina Peeters,
Karen Punter, Abel Hartman, Alexander van den Berg, Axel
Rooden, Alexine van Olst

Woordvoerder:

Zane de Ponte

Betreft:

12.8.1 alinea 2 regel 1

Schrap:

De Europese krijgsmacht moet op korte termijn onder
controle komen te staan van het Europees Parlement.

Vervang door:

De Europese krijgsmacht moet op korte termijn onder
toezicht komen te staan van het Europees Parlement.

AMRESEU30

Schrappen is sexy - zorg

Onderwerp:

resolutie EU

Indieners:

Xander Prijs, Rens Philipsen, Rozemarijn van Spaendonck,
Floris van Loo, Kim van Zon, Peet Wijnen, Bas ter Brugge,
Stijn Wenders, Pauline Gerth van Wijk, Nathan Stamboel

Woordvoerder:

Rens Philipsen

Betreft:

12.9 inleiding

Schrap:

Nederland is een verzorgingsstaat, wat het voordeel heeft
dat elke inwoner toegang heeft tot een basispakket
kwalitatief goede, betaalbare zorg. Alle EU-landen kennen
een systeem dat het grootste deel van de bevolking verzekert
van toegang tot zorg, maar de verschillen in dekking, stelsel,
organisatie, financiering en eigen betalingen zijn groot. Dit
heeft niet alleen effect op de gezondheid van inwoners van
lidstaten, maar ook, via de premies die burgers en bedrijven
betalen, op de concurrentiepositie tussen lidstaten.
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Alle lidstaten van de EU hebben hun eigen zorgstelsel en die
lidstaten willen hun burgers zorg leveren van een hoog
niveau. Voor het definiëren van de zorg, het betalen en het
registreren zijn er veel verschillende systemen. Het Europese
gezondheidszorgbeleid is gericht op bescherming en
verbetering van gezondheid, gelijke toegang tot moderne en
doelmatige gezondheidszorg voor alle Europeanen en het
coördineren
van
ernstige
bedreigingen
van
de
gezondheidszorg die meer dan een lidstaat betreffen. De
Jonge Democraten steunen dit beleid, maar zien daarnaast
mogelijkheden om in Europees verband meer te bereiken.
Toelichting:

worden, waarbij op langere termijn ook euthanasie
toegankelijk moet worden. Bij Europese legalisering dient
ook het proces van medische evaluatie voorafgaand aan de
inzet van dergelijke ingrepen een bepaald Europees
minimum te hebben, zodat landen zoals Nederland flexibel
beleid kunnen houden, terwijl conservatievere lidstaten zo
ook op terughoudende wijze de burger kunnen voorzien van
hun zelfbeschikkingsrecht.

Een introductie die langer is dan de rest van de secties,
zonder visie op waar we heen gaan. Verder reikt een
verzorgingsstaat wijder dan gezondheidszorg en is de term
hier niet op zijn plek.

AMRESEU31

Schrappen is sexy - zorg

Onderwerp:

resolutie EU

Indieners:

Xander Prijs, Rens Philipsen, Rozemarijn van Spaendonck,
Floris van Loo, Kim van Zon, Peet Wijnen, Bas ter Brugge,
Stijn Wenders, Pauline Gerth van Wijk, Nathan Stamboel,
Jesse Koper

Woordvoerder:

Rens Philipsen

Betreft:

12.9.1

Schrap:

12.9.1
Medisch-ethisch
beleid
De Jonge Democraten geloven in het zelfbeschikkingsrecht
van mensen. Niet in alle EU-lidstaten zijn abortus en
euthanasie gelegaliseerd. De Jonge Democraten vinden
daarom dat in de hele EU abortus gelegaliseerd dient te
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Toelichting:

Onze mening over medisch-ethische kwesties staat al in het
hoofdstuk Volksgezondheid, bijvoorbeeld 8.3.2 en 8.4.6.
Voor de consistentie is het beter als dit allemaal op een plek
staat.

AMRESEU32

Schrappen is sexy - zorg

Onderwerp:

resolutie EU

Indieners:

Xander Prijs, Rens Philipsen, Rozemarijn van Spaendonck,
Floris van Loo, Kim van Zon, Peet Wijnen, Bas ter Brugge,
Stijn Wenders, Pauline Gerth van Wijk, Nathan Stamboel

Woordvoerder:

Rens Philipsen

Betreft:

12.9.2

Schrap:

12.9.2
Dure
geneesmiddelen
De lidstaten hebben ieder voor zich weinig macht om een
lagere prijs voor geneesmiddelen te bedingen. Als een land
de hoge prijs niet wil betalen, komt het middel niet
beschikbaar. Dat probleem moet Europees worden
aangepakt. Het is daarbij ook van belang dat geneesmiddelen
binnen Europa tegen een lagere prijs geproduceerd kunnen
worden, zodat de Europese Unie minder afhankelijk wordt
van duurdere import buiten Europa.
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Toelichting:

License to Heal is fantastisch, maar in 8.1.4 vinden we al
expliciet dat hoge medicijnprijzen in Europees verband
moeten worden aangepakt.

AMRESEU33

Schrappen is sexy - sociale zaken

Onderwerp:

resolutie EU - sociale zaken

Indieners:

Xander Prijs, Rens Philipsen, Rozemarijn van Spaendonck,
Floris van Loo, Kim van Zon, Peet Wijnen, Bas ter Brugge,
Stijn Wenders, Pauline Gerth van Wijk, Nathan Stamboel

Woordvoerder:

Xander Prijs

Betreft:

12.10.1

Schrap:

12.10.1
Een
Sociaal
Europa
Sociale zekerheid als vangnet stelt mensen in staat om zich te
ontwikkelen. Vanuit progressief-liberaal oogpunt is het
belangrijk om iedereen gelijke kansen te bieden.
Sociaaleconomisch beleid is een decentrale taak, maar dat
mag niet betekenen dat er een soort toerisme tussen
lidstaten ontstaat omdat er in een andere lidstaat betere
sociale zekerheid is. Zo kan er een Europees sociaal kader
opgesteld worden. Hoewel sociale zekerheid een taak van de
lidstaten is, zijn de Jonge Democraten voorstander van een
Europese aanpak die sterke kaders stelt aan de sociale
voorzieningen, aangeboden door de nationale overheden,
zodat niemand in de EU onder de armoedegrens hoeft te
leven. Dit kader zou een sociaal minimum vastgesteld naar de
prijsindex van een lidstaat kunnen zijn. De interne markt die
we als EU delen garandeert de vrijheid om te werken in een
andere lidstaat. Daarbij moet er wel goed toezicht gehouden
worden, zodat alle Europeanen onder dezelfde veilige en
gezonde omstandigheden werken. Daarom pleiten de Jonge

Democraten voor een Europese arbeidsinspectie. Deze
Europese arbeidsinspectie moet een coördinerende rol
vervullen en de blinde vlekken van de nationale inspecties
helpen weg te werken. Daarnaast moet deze zich
bezighouden met het controleren op grensoverschrijdende
uitbuiting, fraude en andere oneerlijke praktijken waar de
nationale of lokale autoriteiten moeilijker grip op krijgen.
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Toelichting:

Deze sectie herhaalt zichzelf en spreekt zichzelf tegen (2x
decentrale taak, 2x Europees kader). Mist de visie op hoe om
te gaan met interne arbeidsmigratie en hun sociale
zekerheid, wat de hoofdmoot zou moeten zijn.

AMRESEU34

Erken de verschillen

Onderwerp:

sociale zekerheid in Europa

Indieners:

Floris van Loo, Lars Gerrits, Xander Prijs, Henk Goris, Jan
Jongsma

Woordvoerder:

Floris van Loo

Betreft:

12.10.1

Schrap:

12.10.1
Een
Sociaal
Europa
Sociale zekerheid als vangnet stelt mensen in staat om zich te
ontwikkelen. Vanuit progressief-liberaal oogpunt is het
belangrijk om iedereen gelijke kansen te bieden.
Sociaaleconomisch beleid is een decentrale taak, maar dat
mag niet betekenen dat er een soort toerisme tussen
lidstaten ontstaat omdat er in een andere lidstaat betere
sociale zekerheid is. Zo kan er een Europees sociaal kader
opgesteld worden. Hoewel sociale zekerheid een taak van de
lidstaten is, zijn de Jonge Democraten voorstander van een
Europese aanpak die sterke kaders stelt aan de sociale
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voorzieningen, aangeboden door de nationale overheden,
zodat niemand in de EU onder de armoedegrens hoeft te
leven. Dit kader zou een sociaal minimum vastgesteld naar de
prijsindex van een lidstaat kunnen zijn. De interne markt die
we als EU delen garandeert de vrijheid om te werken in een
andere lidstaat. Daarbij moet er wel goed toezicht gehouden
worden, zodat alle Europeanen onder dezelfde veilige en
gezonde omstandigheden werken. Daarom pleiten de Jonge
Democraten voor een Europese arbeidsinspectie. Deze
Europese arbeidsinspectie moet een coördinerende rol
vervullen en de blinde vlekken van de nationale inspecties
helpen weg te werken. Daarnaast moet deze zich
bezighouden met het controleren op grensoverschrijdende
uitbuiting, fraude en andere oneerlijke praktijken waar de
nationale of lokale autoriteiten moeilijker grip op krijgen.
Vervang door:

bezighouden met het controleren op grensoverschrijdende
uitbuiting, fraude en andere oneerlijke praktijken waar de
nationale of lokale autoriteiten moeilijker grip op krijgen.

De Jonge Democraten vinden dat sociale zekerheid voorlopig
een nationale aangelegenheid dient te blijven. Gezien de
grote verschillen in welvaart, is het Nederlandse niveau van
uitkeringen niet in heel Europa haalbaar. Europese
samenwerking is wel van groot belang om te voorkomen dat
grensoverschrijdende werknemers nooit aanspraak maken
op uitkeringen van meerdere landen, of juist helemaal geen.
De
Jonge
Democraten
accepteren
het
dat
werkloosheidsuitkeringen van het gastland gedurende enige
tijd meegenomen kunnen worden naar het thuisland
aangezien hiervoor meebetaald is tijdens de arbeid in het
gastland.
Om te bevorderen dat alle Europeanen onder dezelfde veilige
en gezonde omstandigheden werken pleiten de Jonge
Democraten voor een Europese arbeidsinspectie. Deze
Europese arbeidsinspectie moet een coördinerende rol
vervullen en de blinde vlekken van de nationale inspecties
helpen weg te werken. Daarnaast moet deze zich
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Toelichting:

Als je wilt dat Polen en Nederland dezelfde uitkeringen
hebben worden ze in Nederland lager of in Polen
onbetaalbaar.
Daarnaast is sociale zekerheid een grote uitgavenpost voor
landen en daarom is het aan de inwoners van deze landen zelf
om hier een passend niveau voor te bepalen.

AMRESEU35

Hans Brusselmans, wat doet u nu?

Onderwerp:

Resolutie EU

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Xander
Prijs, David Fox, Erwin Douwes, Fien van Solinge, Floris van
Loo, Harro Boven, Henk Goris, Henry Abbink, Ingmar Garrah,
Jan Jongsma, Lars Gerrits, Mathijs Kramer, Merel
Peereboom, Ruben Kuijper, Thijs van Luijt, Tilbe Atav, Yvet
Laan

Woordvoerder:

Xander Prijs

Betreft:

12.10.1 regels 1-6

Schrap:

Sociale zekerheid als vangnet stelt mensen in staat om zich te
ontwikkelen. Vanuit progressief-liberaal oogpunt is het
belangrijk om iedereen gelijke kansen te bieden.
Sociaaleconomisch beleid is een decentrale taak, maar dat
mag niet betekenen dat er een soort toerisme tussen
lidstaten ontstaat omdat er in een andere lidstaat betere
sociale zekerheid is. Zo kan er een Europees sociaal kader
opgesteld worden. Hoewel sociale zekerheid een taak van de
lidstaten is, zijn de Jonge Democraten voorstander van een
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Europese aanpak die sterke kaders stelt aan de sociale
voorzieningen, aangeboden door de nationale overheden,
zodat niemand in de EU onder de armoedegrens hoeft te
leven. Dit kader zou een sociaal minimum vastgesteld naar
de prijsindex van een lidstaat kunnen zijn.
Toelichting:

Sociale zekerheid is een “decentrale” taak. Raar om dan de
EU een sterke kaderstellende rol toe te dichten. Sociale
zekerheid wordt betaald via premies en belastingen die
werkgevers en werknemers in lidstaten afdragen. Wanneer
de EU kaders stelt en een sociaal minimum oplegt betekent
dit dat sommige lidstaten hun belastingen en/of premies
moeten verhogen om hieraan te kunnen voldoen. Daarom
heeft dit voorstel verregaande implicaties voor de
koopkracht van de inwoners van deze lidstaten, de
werkgelegenheid, het vermogen van lidstaten om hun eigen
belastingstelsel in te richten en de nationale soevereiniteit.

AMRESEU36

KCM: Korter, Concreter en Mooier

Onderwerp:

KCM

Indieners:

[Werkgroep Kunst, Cultuur en Media] Rozemarijn van
Spaendonck, Jelt Pekaar, Taco Brinkman, Denzel Bouwers,
Puck de Gier, Michiel Lemmers, Britt Jennissen, Lysanne van
Schaik, Joram Schollaardt, Hugo van Winden

Woordvoerder:

Rozemarijn van Spaendonck

Betreft:

12.11

Schrap:

De Jonge Democraten streven naar een geïntegreerd Europa
met overeenkomstige normen en waarden tussen de
lidstaten. Het symbolische motto “vereniging in diversiteit”
geldt voor de diverse culturen binnen Europa die bijdragen

aan het integratieproces. Het is echter wel van belang om de
gedeelde culturele waarden vast te leggen in een Europees
cultuurbeleid. Media zijn hierin de voornaamste
communicatie- en informatiemiddelen en kunstvormen
kunnen op creatieve en educatieve manieren de Europese
bevolking inspireren. De Jonge Democraten zien een
faciliterende rol voor de Europese overheid weggelegd voor
het mogelijk maken van Europese media- en kunstproductie.
12.11.1
Europese
communicatie
De Jonge Democraten zien het als een noodzaak voor de
Europese eenwording dat er op eenzelfde manier
gecommuniceerd wordt in Europees verband. Dit houdt
concreet in dat de Jonge Democraten voorstanders zijn van
het Engels als voertaal binnen de Unie. Dit betekent dat de
institutionele taal Engels moet worden en dat aandacht aan
Engels onderwijs vanaf de basisschool gestimuleerd moet
worden, bijvoorbeeld door middel van subsidies voor scholen
die zich richten op het verbeteren van Engels onderwijs. In
het verlengde van de traditie van nationaal-gefinancierde
Europese omroepen is het voor de Jonge Democraten van
belang dat ook in Europees verband publieke media gevormd
worden. De Jonge Democraten vinden dat persvrijheid ook in
Europees verband gewaarborgd moet worden en zijn tegen
censuur, ook als deze censuur vanuit de Europese Unie zou
komen.
12.11.2
Europese
culturele
evenementen
Om educatie en creativiteit te stimuleren moet er een
Europees budget beschikbaar gesteld worden voor
mediaproducties die voornamelijk zulke doelen nastreven.
De Jonge Democraten zien culturele festivals als het
Eurovisiesongfestival als mogelijkheden om Europese
integratie te bevorderen, zolang deze Europese integratie
alleen aangemoedigd wordt en er geen sprake is van een
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opgedrongen culturele integratie. Dit betekent dat culturele
uitwisseling en integratie gefaciliteerd moeten worden door
de EU, maar dat er geen Europees cultureel programma moet
komen om deze integratie op te leggen.
12.11.3
Toerisme
Op het gebied van toerisme is het belangrijk dat de marketing
hiervoor beter gecoördineerd kan worden. Zo kunnen ook
minder bekende gebieden geadverteerd worden. De Jonge
Democraten zien een rol voor de Europese politiek
weggelegd in het controleren van de toerismedichtheid,
opdat overvolle toeristische gebieden ontlast kunnen
worden.
Vervang door:

gestimuleerd om kennis te maken met andere Europese
culturen. De Jonge Democraten willen daarom dat alle
Europese kinderen en jongeren tijdens hun school- of
studietijd de mogelijkheid krijgen om voor langere of kortere
tijd in een ander Europees land te verblijven.

De Jonge Democraten erkennen dat op het Europese
continent verschillende volken leven met een eigen
geschiedenis, taal en cultuur. Desalniettemin wijzen zij erop
dat de overeenkomsten vaak groter zijn dan de verschillen.
Door de gedeelde geschiedenis, waarden en tradities kan er
worden gesproken van een Europese cultuur. Om die reden
zijn de Jonge Democraten voorstander van een Europees
kunst-, cultuur- en mediabeleid. Hierin moet zowel ruimte
zijn voor de unieke culturele uitingen van de verschillende
volken als voor de overeenkomsten die de Europese cultuur
kenmerken. Het is geenszins de bedoeling om kunst en media
in te zetten als propagandamiddel om de Europese integratie
te forceren. De vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid
dienen ook in de Europese context beschermd te worden.
Concreet willen de Jonge Democraten dat samenwerking
tussen kunstenaars en culturele instellingen in Europa wordt
gestimuleerd. Daarnaast moet een Europese publieke
omroep
ontstaan
die
met
onder
andere
onderzoeksjournalistiek en educatieve programma’s over
Europa een groot publiek weet bereiken. Verder vinden de
Jonge Democraten het belangrijk dat Europeanen worden
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Toelichting:

De tekst van het amendement maakt eerst duidelijk wat het
Europees kunst-, cultuur- en mediabeleid beoogt. De
uitgangspunten zijn dat er ruimte is voor de verschillen en de
overeenkomsten tussen Europese landen is en dat de vrijheid
van meningsuiting en de persvrijheid worden beschermd.
Vervolgens worden drie concrete speerpunten geformuleerd
voor Europees beleid op dit vlak.

AMRESEU37

Schrappen is sexy - KCM

Onderwerp:

resolutie EU

Indieners:

Xander Prijs, Rens Philipsen, Rozemarijn van Spaendonck,
Floris van Loo, Kim van Zon, Peet Wijnen, Bas ter Brugge,
Stijn Wenders, Pauline Gerth van Wijk, Nathan Stamboel

Woordvoerder:

Rozemarijn van Spaendonck

Betreft:

12.11

Schrap:

12.11
Kunst,
Cultuur
en
Media
De Jonge Democraten streven naar een geïntegreerd Europa
met overeenkomstige normen en waarden tussen de
lidstaten. Het symbolische motto “vereniging in diversiteit”
geldt voor de diverse culturen binnen Europa die bijdragen
aan het integratieproces. Het is echter wel van belang om de
gedeelde culturele waarden vast te leggen in een Europees
cultuurbeleid. Media zijn hierin de voornaamste
communicatie- en informatiemiddelen en kunstvormen
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kunnen op creatieve en educatieve manieren de Europese
bevolking inspireren. De Jonge Democraten zien een
faciliterende rol voor de Europese overheid weggelegd voor
het mogelijk maken van Europese media- en kunstproductie.
Toelichting:

Internationale blik op cultuur staat in 6.4, een actieve rol van
een overheidslaag in 6.1.

AMRESEU38

schrappen is sexy - KCM

Onderwerp:

resolutie EU

Indieners:

Xander Prijs, Rens Philipsen, Rozemarijn van Spaendonck,
Floris van Loo, Kim van Zon, Peet Wijnen, Bas ter Brugge,
Stijn Wenders, Pauline Gerth van Wijk, Nathan Stamboel

Woordvoerder:

Rozemarijn van Spaendonck

Betreft:

12.11.1

Schrap:

De Jonge Democraten zien het als een noodzaak voor de
Europese eenwording dat er op eenzelfde manier
gecommuniceerd wordt in Europees verband. Dit houdt
concreet in dat de Jonge Democraten voorstanders zijn van
het Engels als voertaal binnen de Unie. Dit betekent dat de
institutionele taal Engels moet worden en dat aandacht aan
Engels onderwijs vanaf de basisschool gestimuleerd moet
worden, bijvoorbeeld door middel van subsidies voor scholen
die zich richten op het verbeteren van Engels onderwijs.

AMRESEU39

Schrappen is sexy - KCM

Onderwerp:

resolutie EU

Indieners:

Xander Prijs, Rens Philipsen, Rozemarijn van Spaendonck,

Floris van Loo, Kim van Zon, Peet Wijnen, Bas ter Brugge,
Stijn Wenders, Pauline Gerth van Wijk, Nathan Stamboel
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Woordvoerder:

Rozemarijn van Spaendonck

Betreft:

12.11.1 regels 4-5

Schrap:

In het verlengde van de traditie van nationaal-gefinancierde
Europese omroepen is het voor de Jonge Democraten van
belang dat ook in Europees verband publieke media gevormd
worden. De Jonge Democraten vinden dat persvrijheid ook
in Europees verband gewaarborgd moet worden en zijn
tegen censuur, ook als deze censuur vanuit de Europese Unie
zou komen.

Toelichting:

Mening over censuur staat in 6.7.2. Welke overheidslaag wat
financiert in 6.1.

AMRESEU40

schrappen is sexy - KCM

Onderwerp:

resolutie EU

Indieners:

Xander Prijs, Rens Philipsen, Rozemarijn van Spaendonck,
Floris van Loo, Kim van Zon, Peet Wijnen, Bas ter Brugge,
Stijn Wenders, Pauline Gerth van Wijk, Nathan Stamboel

Woordvoerder:

Rozemarijn van Spaendonck

Betreft:

12.11.2

Schrap:

12.11.2
Europese
culturele
evenementen
Om educatie en creativiteit te stimuleren moet er een
Europees budget beschikbaar gesteld worden voor
mediaproducties die voornamelijk zulke doelen nastreven.
De Jonge Democraten zien culturele festivals als het
Eurovisiesongfestival als mogelijkheden om Europese
integratie te bevorderen, zolang deze Europese integratie
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Amendementen op het Politiek Programma

alleen aangemoedigd wordt en er geen sprake is van een
opgedrongen culturele integratie. Dit betekent dat culturele
uitwisseling en integratie gefaciliteerd moeten worden door
de EU, maar dat er geen Europees cultureel programma moet
komen om deze integratie op te leggen.
Toelichting:

Financiering van culturele ontwikkeling is een aanvulling op
6.1. De roep tegen culturele integratie en de roep om het
opleggen van een gemeenschappelijke taal spreken elkaar
tegen.

AMPP01

Herstelwerkzaamheden #1

Onderwerp:

Economie

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Xander
Prijs, David Fox, Erwin Douwes, Fien van Solinge, Floris van
Loo, Harro Boven, Henk Goris, Henry Abbink, Ingmar Garrah,
Jan Jongsma, Lars Gerrits, Mathijs Kramer, Merel
Peereboom, Ruben Kuijper, Thijs van Luijt, Tilbe Atav, Yvet
Laan

AMRESEU41

Eigen toerisme eerst!

Onderwerp:

Toerisme

Woordvoerder:

Xander Prijs

Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Tirza Drent, Yvet Laan

Betreft:

4.1 regels 16-19

Woordvoerder:

Xander Prijs

Schrap:

Betreft:

12.11.3

Schrap:

12.11.3
Toerisme
Op het gebied van toerisme is het belangrijk dat de
marketing hiervoor beter gecoördineerd kan worden. Zo
kunnen ook minder bekende gebieden geadverteerd worden.
De Jonge Democraten zien een rol voor de Europese politiek
weggelegd in het controleren van de toerismedichtheid,
opdat overvolle toeristische gebieden ontlast kunnen
worden.

In een mondiale en concurrerende economie kan Nederland
niet op ieder gebied excelleren. Welvaart genereren
betekent duidelijke keuzes maken. Het economisch beleid
dient een strategie te voeren die onze kennis, inspanning en
geld bundelt in gebieden waarin we wereldwijd uit (kunnen)
blinken. Om – als open economie – internationaal te kunnen
concurreren, zal extra aandacht gegeven moeten worden
aan:
innovatie,
onderwijs,
ondernemerschap
en
arbeidsproductiviteit.

Vervang door:

De basis voor de economie is een goed gereguleerde markt
waarin iedereen deel kan nemen. De overheid speelt een
faciliterende rol en treedt op als marktmeester. Daarnaast
dient de overheid publieke en private innovatie te
bevorderen zodat Nederland niet alleen nu maar ook in de
toekomst concurrerend blijft op de wereldmarkt.

Toelichting:

Na de herstructurering van het hoofdstuk Economie dekt dit

Toelichting:

Europa/ de Europese politiek gaat niet over welke regio's
worden bezocht door toeristen. Marketing gebruiken om
onbekende regio's voor toeristen op de kaart te zetten is een
verspilling van publiek geld. Nationale overheden zijn goed
zelf in staat regio's die zij aantrekkelijk willen maken voor
toeristen op de kaart te zetten.
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inleidende stukje niet meer de lading van het stuk dat volgt.
Deze aanpassing corrigeert dat.

AMPP02

Kijke kijke nie verkopen

Onderwerp:

Woningmarkt

Indieners:

[Werkgroep Ruimte & Mobiliteit] Stijn Wenders, Peet
Wijnen, Pauline Gerth van Wijk, Boris de Groot, Rens van
Dijk, Hidde Barneveld

Woordvoerder:

Stijn Wenders

Betreft:

4.5.2 regels 268-269

Schrap:

De Jonge Democraten pleiten voor meer mogelijkheden om
de bestaande woningvoorraad van corporaties te
privatiseren en voor de mogelijkheid van huurders om de
sociale huurwoning te kopen. Middelen die hierdoor
vrijkomen kunnen ten eerste worden ingezet worden om
nieuwe sociale huurwoningen te bouwen op plekken waar
vraag het grootst is en ten tweede om de huidige
woningvoorraad versneld te verduurzamen.

Vervang door:

De Jonge Democraten pleiten voor meer mogelijkheden voor
huurders om de sociale huurwoning te kopen.

Toelichting:

Door hun vaak precaire financiële situatie is het voor
woningcorporaties op de korte termijn aantrekkelijk om
meer inkomsten te genereren door de verkoop van sociale
huurwoningen. Uit onderzoek van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken blijkt echter dat voor iedere verkochte
geliberaliseerde (!) woning er slechts 0,7 nieuwe sociale
huurwoning gerealiseerd kan worden. De middelen die
hierbij vrijkomen zijn dus een druppel op een gloeiende plaat.
Gezien de grote woningnood, de lange wachtlijsten bij de

corporaties en de snel stijgende huren in de vrije sector is het
daarbij onverstandig om het privatiseren van sociale
huurwoningen nog meer te stimuleren.
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AMPP03

Dan ga ik wel wonen want ik ben flexibel

Onderwerp:

Woningmarkt

Indieners:

[Werkgroep Ruimte & Mobiliteit] Stijn Wenders, Peet
Wijnen, Pauline Gerth van Wijk, Boris de Groot, Rens van
Dijk, Hidde Barneveld

Woordvoerder:

Stijn Wenders

Betreft:

4.5.2 regel 270

Schrap:

Op termijn kan de maximale inkomensgrens waarbinnen
huishoudens aanspraken kunnen maken op een
corporatiewoning naar beneden indien er voldoende aanbod
is in de vrije huursector.

Vervang door:

De Jonge Democraten zijn daarnaast voorstander van een
beperkte regionale flexibilisering van het huurniveau voor
nieuwbouw in de sociale sector, zodat woningcorporaties
meer ruimte kunnen krijgen in gebieden waar de markt de
woningnood niet alleen aan kan.

Toelichting:

Er bestaat in steden momenteel een gat tussen de sociale en
vrije huursectoren. Derhalve wordt ingezet op bijbouwen in
het middensegment, echter met nog weinig resultaat. De
vrije sector alleen zal de woningnood dus niet oplossen.
Meerdere experts pleiten daarom voor het verruimen van de
bevoegdheden van woningcorporaties zodat zij zich meer
kunnen begeven in de lagere middenhuur (tot €850
p/maand) relatief naar de woningnood in een regio. Deze
verruiming leidt tot een meer evenwichtige woningmarkt,
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geeft scheefwoners mogelijkheid tot doorstromen en geeft
corporaties meer financiële ruimte. Door regionaal te sturen
waar nood bestaat, wordt oneerlijke concurrentie met
marktpartijen voorkomen.

AMPP04

Herstelwerkzaamheden #2

Onderwerp:

Economie

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Xander
Prijs, David Fox, Erwin Douwes, Fien van Solinge, Floris van
Loo, Harro Boven, Henk Goris, Henry Abbink, Ingmar Garrah,
Jan Jongsma, Lars Gerrits, Mathijs Kramer, Merel
Peereboom, Ruben Kuijper, Thijs van Luijt, Tilbe Atav, Yvet
Laan

Woordvoerder:

Xander Prijs

Betreft:

4.6 regels 283-285

Schrap:

De overheid moet de rol van marktmeester aannemen. De
markt functioneert goed bij een transparant, geloofwaardig,
duidelijk en vooral stabiel economisch beleid. De
marktmeester heeft een aantal belangrijke kerntaken die
zich focussen op financiële stabiliteit en de Euro, een strakke
overheidsbegroting, het terugdringen van schuld en een
goede beheersing van de markt in zijn geheel.

Vervang door:

Een stabiele economie is van groot belang. Zware crises
schaden het vertrouwen en leiden tot individuele drama's.
Juist dat vertrouwen is essentieel voor het goed werken van
de economie en het behouden van onze welvaart. Het
behouden van de financiële stabiliteit vraagt om verstandig
begrotingsbeleid en goed toezicht op financiële instellingen.

Toelichting:

Na de herstructurering van het hoofdstuk Economie dekt dit

inleidende stukje niet meer de lading van het stuk dat volgt.
Deze aanpassing corrigeert dat.
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AMPP05

Baat het niet, schaadt het niet

Onderwerp:

Overheidsfinanciën/ Economie

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Xander
Prijs, David Fox, Erwin Douwes, Fien van Solinge, Floris van
Loo, Harro Boven, Henk Goris, Henry Abbink, Ingmar Garrah,
Jan Jongsma, Lars Gerrits, Mathijs Kramer, Merel
Peereboom, Ruben Kuijper, Thijs van Luijt, Tilbe Atav, Yvet
Laan

Woordvoerder:

Xander Prijs

Betreft:

4.6.2 regels 317-319

Schrap:

Gasbaten
De Jonge Democraten vinden dat gasbaten gebruikt dienen
te worden voor langetermijninvesteringen en innovatie voor
transitiemogelijkheden. De sociale zekerheid moet
onafhankelijk zijn van de inkomsten uit gasbaten en de
daarmee gepaard gaande grillen van de energiemarkt. De
schade aan de lokale leefomgeving door gaswinning moet ook
uit de opbrengsten van de gasbaten bekostigd worden.

Toelichting:

Inhoudelijk is dit een goed stuk, maar de gasbaten zijn zo
goed als op en de komende jaren wordt de gaskraan in
Groningen verder dicht gedraaid. Dit stuk kan daarom uit het
politiek programma.
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AMPP06

Dus kortom, resumerend, samenvattend en in conclusie
vinden we nogmaals dat...

Onderwerp:

Economie

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Xander
Prijs, David Fox, Erwin Douwes, Fien van Solinge, Floris van
Loo, Harro Boven, Henk Goris, Henry Abbink, Ingmar Garrah,
Jan Jongsma, Lars Gerrits, Mathijs Kramer, Merel
Peereboom, Ruben Kuijper, Thijs van Luijt, Tilbe Atav, Yvet
Laan

Woordvoerder:

Xander Prijs

Betreft:

4.7

Schrap:

De Jonge Democraten richten hun economisch beleid actief
op
innovatie,
onderwijs,
ondernemerschap
en
arbeidsproductiviteit. De welvaartscreatie die hieruit volgt
wordt voornamelijk verdeeld in de arbeidsmarkt, de
woningmarkt en enkele publieke sectoren. De overheid dient
in dit proces de rol van marktmeester aan te nemen en het
bedrijfsleven te faciliteren. De economie is ten slotte gebaat
bij een overheid die een stabiel monetair beleid voert en
kansen mogelijk maakt.

Toelichting:

Subhoofdstuk 4.7 is volledig resumerend. Hierin worden
geen nieuwe standpunten toegevoegd. Dit kan dus uit het PP.

AMPP07

Data, personagegevens non grata

Onderwerp:

Data vs persoonsgegevens

Indieners:

[Werkgroep Digitale Zaken] Rens Philipsen, Guido Israels,
Guido van Seeters, Evrim Hotamis, Aart Miedema, Pauline
Gerth van Wijk, Cas Lammerink, Paul Bijenhof, Edwin
Kaptein, Esther van Egmond, Casper Jongeling
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Woordvoerder:

Casper Jongeling

Betreft:

5.2.2 regels 33-38

Schrap:

5.2.2. Van wie zijn persoonsgegevens?
Onlinediensten, zoals social media, zijn niet meer weg te
denken uit de samenleving. De Jonge Democraten hechten
dan ook veel waarde aan de nuts- en vermaakfuncties van
deze diensten. Wel wordt er te weinig aandacht besteed aan
de wijze waarop deze bedrijven winst maken: de impliciete
afspraak dat je, in plaats van met geld, ‘betaalt’ met het
beschikbaar stellen van je persoonsgegevens. De Jonge
Democraten vinden dat elk individu het recht heeft om met
zijn persoonsgegevens te betalen. Zij denken echter dat
bedrijven mensen beter in staat moeten stellen om hier een
bewuste keuze in te maken door explicietere voorwaarden.
De persoon over wie de gegevens gaan, moet altijd
zeggenschap houden over wat er met zijn of haar gegevens
gebeurt.

Vervang door:

5.2.2. Van wie is data?
Onlinediensten, zoals social media, zijn niet meer weg te
denken uit de samenleving. De Jonge Democraten hechten
dan ook veel waarde aan de nuts- en vermaakfuncties van
deze diensten. Wel wordt er te weinig aandacht besteed aan
de wijze waarop deze bedrijven winst maken: de impliciete
afspraak dat je, in plaats van met geld, ‘betaalt’ met het
beschikbaar stellen van je data. De Jonge Democraten
vinden dat elk individu het recht heeft om met zijn data te
betalen. Zij denken echter dat bedrijven mensen beter in
staat moeten stellen om hier een bewuste keuze in te maken
door meer expliciete voorwaarden. In het geval van
persoonsgegevens moet de persoon over wie de
persoonsgegevens gaan altijd zeggenschap houden over wat
er met zijn of haar persoonsgegevens gebeurt.
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Toelichting:

Verandering van 'persoonsgegevens' naar 'data'. En kleine
tekstuele aanpassing in laatste zin. En verbetering taalfout
bij 'expliciet'.
Persoonsgegevens is een onderdeel van data, maar data
omvat veel meer dan alleen persoonsgegevens. Op
genoemde social media betaal je niet alleen met je
persoonsgegevens maar ook met andere data die niet
specifiek te herleiden is naar een persoon. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan doorklikpercentage of bezoektijd.

AMPP08

Saai voorstel over een woordje

Onderwerp:

Monopolie vs. exclusieve recht

Indieners:

dankzij het exclusieve recht dat zij bezitten op de exploitatie
van hun kunstuiting. Tegelijkertijd worden er echter veel
bestanden gratis op internet verspreid door nietrechthebbenden. De Jonge Democraten hechten zowel
waarde aan de belangen van consumenten als aan die van
auteurs. Zij keuren daarom een langdurig exclusief recht van
auteurs, maar ook het zonder toestemming van de
rechthebbenden
uploaden
en
downloaden
van
auteursrechtelijk
beschermde
content
door
nietrechthebbenden, af.
Toelichting:

Het woord 'monopolie' vervangen door 'het exclusieve
recht'. Het woord monopolie is hier niet het juiste woord.
Auteurs hebben een exclusief recht, niet een monopolie.

[Werkgroep Digitale Zaken] Rens Philipsen, Guido Israels,
Guido van Seeters, Evrim Hotamis, Aart Miedema, Pauline
Gerth van Wijk, Cas Lammerink, Paul Bijenhof, Edwin
Kaptein, Esther van Egmond, Casper Jongeling

AMPP09

Monopolie voor miljardairs

Onderwerp:

Techmonopolies

Woordvoerder:

Casper Jongeling

Indieners:

Betreft:

5.2.3 regels 40-43

Schrap:

Op dit moment kunnen rechthebbenden veel geld verdienen
dankzij het monopolie dat zij bezitten op een kunstuiting.
Tegelijkertijd worden er echter veel bestanden gratis op
internet verspreid door niet-rechthebbenden. De Jonge
Democraten hechten zowel waarde aan de belangen van
consumenten als aan die van auteurs. Zij keuren daarom een
langdurig monopolie van auteurs, maar ook het zonder
toestemming van de rechthebbenden uploaden en
downloaden van auteursrechtelijk beschermde content door
niet-rechthebbenden, af.

[Werkgroep Digitale Zaken] Rens Philipsen, Guido Israels,
Guido van Seeters, Evrim Hotamis, Aart Miedema, Pauline
Gerth van Wijk, Cas Lammerink, Paul Bijenhof, Edwin
Kaptein, Esther van Egmond, Casper Jongeling

Woordvoerder:

Casper Jongeling

Betreft:

5.3.1 regels 64 - 68

Schrap:

5.3.1 Monopolies door bedrijven
-Omdat bedrijven mensen online met elkaar in verbinding
brengen is het voor een consument aantrekkelijk om zich aan
te sluiten bij een platform met veel gebruikers, waardoor er
natuurlijke monopolies ontstaan.
-Monopolies zijn niet wenselijk, ook niet als ze op natuurlijke
wijze ontstaan.

Vervang door:

Op dit moment kunnen rechthebbenden veel geld verdienen
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-Het is echter niet aan de overheid om dergelijke bedrijven
op te breken.
-De Jonge Democraten vinden het wel een taak van de
overheid om de markt te beschermen tegen monopolies door
bedrijven met digitale monopolies gelijk te schakelen aan
nutsbedrijven.
-Daarnaast blijft het in veel gevallen mogelijk toe te treden
tot de markt, waardoor de prijzen niet oneindig kunnen
stijgen.
Vervang door:

Toelichting:

5.3.1 Techmonopolies
-In de digitale economie werken markten anders dan
conventionele markten. Ze overstijgen landsgrenzen, kennen
sterke
netwerkeffecten,
en
hebben
andere
businessmodellen. Het mededingingsrecht is niet goed
ingericht om marktmacht van grote techplatforms tegen te
gaan.
-De Jonge Democraten vinden dit zorgelijk.
-Daarom zijn de Jonge Democraten voorstander van het
actief tegengaan van techmonopolies, onder andere door het
EU-mededingingsrecht te verbeteren. In het uiterste geval
moet het mogelijk zijn deze bedrijven op te knippen.
Grote techbedrijven hebben marktaandelen van soms wel
boven de 90%. In het huidige mededingingsrecht is dit niet
verboden, mits het bedrijf zijn macht niet misbruikt. Dit leidt
tot veel negatieve gevolgen, van dupering van consumenten
tot het blokkeren van markttoegang door andere partijen. De
bedrijven worden niet aangepakt omdat ze de huidige
regelgeving het vaak niet mogelijk maakt om ze aan te
pakken. Daarnaast is de macht van de grote techbedrijven
inmiddels zo groot dat ze nog andere negatieve gevolgen met
zich meebrengen, bijvoorbeeld het beïnvloeden van onze
democratie.
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AMPP10

Big Tech is watching you

Onderwerp:

Privacy

Indieners:

[Werkgroep Digitale Zaken] Rens Philipsen, Guido Israels,
Guido van Seeters, Evrim Hotamis, Aart Miedema, Pauline
Gerth van Wijk, Cas Lammerink, Paul Bijenhof, Edwin
Kaptein, Esther van Egmond, Casper Jongeling

Woordvoerder:

Casper Jongeling

Betreft:

5.3.1 regel 69

Schrap:

De belangrijkste taak voor de overheid ligt in relaties tot het
bedrijfsleven in de bescherming van de privacy.

Vervang door:

5.3.2. Privacy en bedrijven
Een belangrijke taak voor de overheid is het beschermen van
de privacy van de burgers.

Toelichting:

Tekstuele aanpassing en inhoudelijke aanpassing zodat het
beter loopt met het voorgaande stuk.

AMPP11

Verdraagzaam met Dublin

Onderwerp:

Toezicht digitale burgerrechten

Indieners:

[Werkgroep Digitale Zaken] Rens Philipsen, Guido Israels,
Guido van Seeters, Evrim Hotamis, Aart Miedema, Pauline
Gerth van Wijk, Cas Lammerink, Paul Bijenhof, Edwin
Kaptein, Esther van Egmond, Casper Jongeling

Woordvoerder:

Guido Israels

Betreft:

5.4.3 na regel 96

Voeg toe:

Verschillende nationale toezichthouders die grotendeels op
hetzelfde gebied opereren moeten worden samengevoegd
om de versplintering van toezicht te verminderen, en
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toezicht op grensoverschrijdende diensten in de Europese
digitale interne markt wordt bij een Europese
toezichthouder neergelegd.
Toelichting:

schendingen van bijvoorbeeld de AVG, maar ook als in
beslismodellen van de belastingdienst of een verzekeraar
impliciete discriminatie optreedt.

Ook geografische clustering is mooi. We vallen nu de Ierse
toezichthouder lastig met toezicht op Facebook voor de
gehele EU. Dat gaat hun pet en budget te boven. Waar heel
Europa profijt van heeft moet heel Europa voor betalen.

AMPP12

Bijtende honden hoeven niet te blaffen

Onderwerp:

Toezicht digitale burgerrechten

Indieners:

[Werkgroep Digitale Zaken] Rens Philipsen, Guido Israels,
Guido van Seeters, Evrim Hotamis, Aart Miedema, Pauline
Gerth van Wijk, Cas Lammerink, Paul Bijenhof, Edwin
Kaptein, Esther van Egmond, Casper Jongeling

Woordvoerder:

Guido Israels

Betreft:

5.4.4 na regel 96

Voeg toe:

5.4.4 Handhaving en toezicht
Om de bescherming van digitale burgerrechten te
waarborgen dient toezicht gecentraliseerd en verstevigd te
worden. Toezichthouders krijgen het budget en het mandaat
om proactief algoritmes in de publieke sector te toetsen op
impliciete of expliciete discriminatie, onderzoek te starten
naar de verwerking van persoonsgegevens, of hierop te
toetsen bij vergunningverlening.

Toelichting:

De toezichthouders in Nederland zijn versplinterd en
verdund. Door toezicht in overlappende sectoren niet bij
meerdere toezichthouders neer te leggen maar bij een
enkele instantie en het mandaat daarvan te vergroten kan
zowel reactief als proactief ingegrepen worden bij
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AMPP13

Per spoor Europa door

Onderwerp:

Europese mobiliteit

Indieners:

[Werkgroep Ruimte & Mobiliteit] Stijn Wenders, Peet
Wijnen, Pauline Gerth van Wijk, Boris de Groot, Rens van
Dijk, Hidde Barneveld

Woordvoerder:

Stijn Wenders

Betreft:

10.1 na regel 110

Voeg toe:

10.1.10.
Grensoverschrijdend
ov
In vrijwel de gehele EU kan door de Verdragen van Schengen
vrij verkeer van personen en goederen plaatsvinden. Het
reizen over de grens heen kent echter veel obstakels,
waardoor er nog geen sprake is van een écht Europees
mobiliteitsnetwerk. De Jonge Democraten zijn van mening
dat EU-investeringen Europese mobiliteit duurzamer en
efficiënter
kunnen
maken.
Om te komen tot een Europees hogesnelheidslijn-netwerk
zal grootschalig geïnvesteerd moeten worden in het
verknopen van bestaande lijnen. Door de HSL-treinen enkel
op grote knooppunten te laten halteren kan treinverkeer een
reëel alternatief worden voor vliegverkeer. Om grensregio’s
beter te ontwikkelen willen de Jonge Democraten investeren
in het verlengen van bestaande ov-lijnen die vaak bij de grens
stoppen. Waar mogelijk moeten concessies van bus- en
treinvervoer
grensoverschrijdend
worden.
Om buitenlands en grensoverschrijdend ov voor EU-burgers
net zo toegankelijk te maken als binnenlands ov, zullen de
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betaalsystemen hiervoor integraal afgestemd worden. De EU
stelt richtlijnen op voor een digitaal betalingssysteem voor
ov-tickets. Doel is om daarmee te komen tot een ovchipsysteem met EU-brede geldigheid.
Toelichting:

Dit amendement wordt ingetrokken wanneer het
amendement om Europese Mobiliteit uit de resolutie EU te
schrappen NIET wordt aangenomen. Het verplaatst een
compacte versie van het deel betreffende Europese
Mobiliteit uit de resolutie EU, naar het hoofdstuk Mobiliteit
en ruimtelijke ordening, tussen de subsecties Luchtvaart en
Nieuwe vervoermiddelen.

AMPP14

Geen Nederlandse kernwapentaak

Onderwerp:

Nederlandse kernwapentaak

Indieners:

[Werkgroep Defensie en Internationale Veiligheid] Kevin
Brongers, Sam Elfvering, Charity Enny, Kaz van de Voort,
Marnix van Korlaar, Heine ten Hoeve, Pieter Poorter

Woordvoerder:

Kevin Brongers

Betreft:

14.2.1 na regel 29

Voeg toe:

Om dit doel te bereiken is de JD voorstander van het
afstoten van de nucleaire taak voor de Nederlandse F35.
Door het afzien van de nucleaire taak van de F35 zal
Nederland actief bijdragen aan het uitbannen van nucleaire
wapens.

Toelichting:

Nederlandse F16's hebben momenteel de taak kernwapens
te kunnen dragen en afwerpen. Wanneer de F16 wordt
vervangen door de F35 moet Nederland afzien van deze
taak, zodat we zelf invulling geven aan ons ideaal van een
kernwapenvrije wereld.
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AMPP15

Wel een Nederlandse kernwapentaak

Onderwerp:

Nederlandse kernwapentaak

Indieners:

[Werkgroep Defensie en Internationale Veiligheid] Kevin
Brongers, Sam Elfvering, Charity Enny, Kaz van de Voort,
Marnix van Korlaar, Heine ten Hoeve, Pieter Poorter

Woordvoerder:

Kevin Brongers

Betreft:

14.2.1 na regel 29

Voeg toe:

Om dit doel te bereiken is de JD voorstander van de
nucleaire taak voor de Nederlandse F35. Zo blijft Nederland
onderdeel van de nucleaire overlegstructuren en kan
hiermee maximale invloed uitoefenen op nucleaire
ontwapening.

Toelichting:

Nederlandse F16`s hebben momenteel de taak kernwapens
te kunnen dragen en afwerpen. Wanneer deze taak wordt
afgestoten, verliest Nederland haar stoel aan tafel van de
nucleaire overlegstructuren en daarmee veel invloed om te
pleiten voor nucleaire ontwapening. Daarnaast draagt deze
stap niet bij aan het verminderen van kernwapens; de taak
zal door een andere bondgenoot worden overgenomen.

AMPP16

Reservist worden! Vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Onderwerp:

Defensie & Internationale Veiligheid

Indieners:

[JD Rotterdam] Pim Cramer, Ronald-Marcel van den Hoek

Woordvoerder:

Andrew Theunisse

Betreft:

14.3.2 na regel 80
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Voeg toe:

Toelichting:

Organisatorische moties

De Jonge Democraten maken zich zorgen over de invulling
van de personele organisatie van onze krijgsmacht door de
enorme personeelstekorten. Door de ontstane tekorten is er
steeds meer behoefte gekomen aan reservisten en vervullen
zij steeds meer taken binnen de krijgsmacht. Zij zijn dan ook
een welkome toevoeging aan de arbeidscapaciteit.
reservisten zijn een flexibel in te zetten groep en geeft de
krijgsmacht extra capaciteit en specialistische kennis om in
te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en dreigingen.
De Jonge Democraten streven ernaar dat mensen in de
maatschappij met een speciale deskundigheid worden
gestimuleerd om reservist te worden. De krijgsmacht moet
op dit gebied intensief gaan samenwerken met werkgevers
om de combinatie van een civiele baan en een
reservistenfunctie te vergemakkelijken. Reservisten worden
niet louter als vervanging of aanvulling ingezet, maar moeten
volledig worden geïntegreerd in het operationele
functioneren van eenheden. Om dit te bereiken zijn de Jonge
Democraten voorstander van een zo compleet mogelijk
Reservistenbeleid waarin de rechts- en inkomenspositie van
de reservist gelijk zijn gesteld aan die van een
beroepsmilitair. De Jonge Democraten vinden het van belang
dat Defensie en werkgevers hier goede afspraken over
maken
en
de
reservist
en
werkgevers
hier
goed over voorgelicht moeten worden.

ORG01

Recht van spreken

Onderwerp:

Toegankelijkheid

Indieners:

[JD Rotterdam] Pim Cramer, Ronald-Marcel van den Hoek

Woordvoerder:

Laurens Hodes

Constaterende dat▪

Inschrijven voor het inspreken bij het congres noodzakelijk is
voor een democratische besluitvorming.
Inschrijven voor mensen met beperkingen lastig of
onmogelijk kan zijn.

▪
Overwegende dat ▪

▪
▪
▪
Spreekt uit dat

Inschrijftijd kort is.
Leden met beperkingen ook moeten kunnen inschrijven voor
inspreken.
Er via i.c.t. mogelijkheden zijn inschrijven makkelijker te
maken.
Iedereen gelijkwaardig en zelfstandig moet kunnen meedoen
met de democratische besluitvorming.
Het bestuur actief een alternatief moet bieden waardoor
leden met een beperking zelfstandig kunnen inschrijven voor
inspreken bij het congres.
ORG01 wordt overgenomen door het Landelijk Bestuur

Defensie beschikt over circa 5000 reservisten. De
krijgsmacht heeft momenteel te maken met enorme
personeelstekorten en reservisten zijn een welkome
toevoeging aan de arbeidscapaciteit. Daarnaast kan de
krijgsmacht veel voordeel hebben aan de specialistische van
reservisten die een militaire baan met een burgerbaan
combineren.
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ORG02

The Room Where It Happens

Onderwerp:

International Officer

Indieners:

Lysanne van Schaik, Pauline Gerth van Wijk, Bram van
Wickeren, Laura Nijenhuis, Arvid Plugge, Malu Pasman,
Charlotte Berends, Sjors van Wickeren, Carlijn Olde Reuver,
Sanne Aalders, Max Christen, Maikel Kessing, Tjoek
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Korenromp, Daniel Karssenberg, Xander Koning, Wieke
Rozema, Sjoerd Wannet, Hester Krommendijk, Bas
Steendam, Steven Bliemer, Bloys Sebregts, Evrim Hotamis,
Luuk van Doorn, Daphnie Ploegstra, Kyllian van der Put,
Tommy Somer, David Ten Cate, Wouter van Erkel, Joram
Schollaardt

ORG03

The Young Democrats of the Dutch Caribbean part 1

Onderwerp:

Caribisch Nederland

Indieners:

Andrew Theunisse, Rosanne Joosse, Klaske Exalto, RonaldMarcel van der Hoek, Hiba Jahouh, Zane de Ponte

Woordvoerder:

Andrew Theunisse

Woordvoerder:

Joram Schollaardt

Constaterende dat▪

Constaterende dat▪

De leden van het LB hun functies parttime zullen uitvoeren;
De portefeuille Internationaal samengevoegd is met Pers en
Politiek;
De portefeuille Internationaal vraagt om een forse
tijdsinvestering;

de Jonge Democraten zich omschrijven als een politieke
jongerenorganisatie van Nederland;
de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius (BES) openbare
lichamen/bijzondere gemeenten van Nederland zijn;
in Europees Nederland tot stand gekomen wet- en
regelgeving van toepassing is op de BES- eilanden of dat in
ieder geval geleidelijk gaat worden;
de Jonge Democraten Caribisch Nederland momenteel niet
bij haar vereniging betrekt;
de Jonge Democraten in haar politiek programma niks heeft
beschreven als het gaat om de BES-eilanden of andere
Koninkrijksrelaties en hoofdzakelijk gericht is op wat er in
Europees Nederland speelt.

▪
▪
Overwegende dat▪

▪
▪
▪

Spreekt uit dat

Toelichting:

▪
▪

Er voor de JD veel te halen valt op internationale congressen;
JD-leden veel kunnen leren van participatie in internationale
evenementen;
De portefeuille Internationaal zich qua tijdsinvestering lastig
laat combineren met Politiek en Pers;
Zowel Internationaal, Politiek en Pers beter uitgevoerd
kunnen worden als de uitvoering van de portefeuille
Internationaal elders belegd wordt;

▪
▪

Overwegende dat▪

Er tijdens het Septembercongres een International Officer
moet
worden
voorgedragen,
die
onder
de
verantwoordelijkheid valt van het bestuurslid Politiek &
Pers.

▪

Door een International Officer aan te stellen kunnen we als
JD internationaal actief blijven, zonder dat dat ten koste gaat
van Pers en Politiek. De eindverantwoordelijk blijft belegd bij
het bestuurslid Politiek & Pers.

▪

Spreekt uit dat
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het betrekken van Caribisch Nederland helpt bij het bereiken
van meer inclusiviteit en diversiteit bij de Jonge Democraten
als politieke jongerenorganisatie van Nederland;
de jongeren van Caribisch Nederland recht hebben om mee
te praten over het beleid dat in Nederland wordt bedacht en
vastgesteld, maar vervolgens ook van toepassing is op hun
eilanden;
een werkgroep Caribisch Nederland informatieve
activiteiten over de eilanden kan organiseren en Caribisch
Nederland kan betrekken bij het politiek programma van de
vereniging.
Het landelijke bestuur van de Jonge Democraten een
informatieve bijeenkomst over Caribisch Nederland gaat

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 83 te Amsterdam 2019

Overwegende dat▪

organiseren waarna een werkgroep Caribisch Nederland
wordt opgericht.
Toelichting:

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier landen.
Naast Nederland zijn de eilanden Curaçao, Aruba en SintMaarten autonome landen binnen het Koninkrijk. Sinds 2010
zijn de BES-eiland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) openbare
lichamen/bijzondere gemeenten van Nederland. Dit
betekent dat wetten, regelgeving en beleid ook van
toepassing zijn op de eilanden en haar bevolking.

ORG04

The Young Democrats of the Dutch Caribbean part 2

Onderwerp:

Caribisch Nederland

Indieners:

Andrew Theunisse, Rosanne Joosse, Klaske Exalto, RonaldMarcel van der Hoek, Zane de Ponte

Woordvoerder:

Andrew Theunisse

Constaterende dat▪

de Jonge Democraten zich omschrijven als een politieke
jongerenorganisatie van Nederland;
de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius (BES) openbare
lichamen/bijzondere gemeenten van Nederland zijn;
in Europees Nederland tot stand gekomen wet- en
regelgeving van toepassing is op de BES- eilanden of dat in
ieder geval geleidelijk gaat worden
de Jonge Democraten Caribisch Nederland momenteel niet
bij haar vereniging betrekken;
de Jonge Democraten sinds het ontstaan van Caribisch
Nederland geen bezoek heeft gebracht aan de BES-eilanden;
het politiek programma van de Jonge Democraten
hoofdzakelijk gericht is op wat er in Europees Nederland
speelt en onvoldoende op de hoogte is wat er speelt in
Caribisch Nederland.

▪
▪

▪
▪
▪

▪

Spreekt uit dat

het landelijk bestuur van de Jonge Democraten een bezoek
moet organiseren aan Caribisch Nederland en hier, al dan
niet met een eigen bijdrage van deelnemende leden, ruimte
voor moet worden vrijgemaakt in een eerstvolgende nieuwe
begroting.

Toelichting:

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier landen.
Naast Nederland zijn de eilanden Curaçao, Aruba en SintMaarten autonome landen binnen het Koninkrijk. Sinds 2010
zijn de BES-eiland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) openbare
lichamen/bijzondere gemeenten van Nederland. Dit
betekent dat wetten, regelgeving en beleid ook van
toepassing zijn op de eilanden en haar bevolking.

ORG05

The Young Democrats of the Dutch Caribbean part 3

Onderwerp:

Caribisch Nederland

Indieners:

Andrew Theunisse, Rosanne Joosse, Klaske Exalto, RonaldMarcel van der Hoek, Hiba Jahouh, Zane de Ponte

Woordvoerder:

Andrew Theunisse

Constaterende dat▪

de Jonge Democraten zich omschrijven als een politieke
jongerenorganisatie van Nederland;
de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius (BES) openbare
lichamen/bijzondere gemeenten van Nederland zijn;
het politiek programma van de Jonge Democraten

▪
▪
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de Jonge Democraten als politieke jongerenorganisatie van
Nederland gebaat zijn bij het brengen van een bezoek aan
Caribisch Nederland;
het betrekken van Caribisch Nederland prioriteit zou moeten
hebben bij de Jonge Democraten en daar ruimte voor vrij zou
moeten worden gemaakt in de begroting.
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▪

hoofdzakelijk gericht is op wat er in Nederland speelt en
onvoldoende op de hoogte is wat er speelt in Caribisch
Nederland.
Overwegende dat▪

▪

Spreekt uit dat

Toelichting:

▪

de Jonge Democraten zich omschrijven als een politieke
jongerenorganisatie van Nederland en de BES-eilanden daar
ook bij horen;
door input van politiek actieve jongeren in Caribisch
Nederland het politiek programma en de activiteiten van de
Jonge Democraten beter aansluit en rekening houdt met de
belangen van inwoners/bewoners van de BES-eilanden.

Overwegende dat ▪

▪

de Jonge Democraten op zoek gaan naar leden in Caribisch
Nederland zodat er een afdeling van de Jonge Democraten in
Caribisch Nederland tot stand kan komen en jongeren aldaar
ook een kans krijgen om politiek actief te worden en hun
talenten te ontwikkelen
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier landen.
Naast Nederland zijn de eilanden Curaçao, Aruba en SintMaarten autonome landen binnen het Koninkrijk. Sinds 2010
zijn de BES-eiland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) openbare
lichamen/bijzondere gemeenten van Nederland. Dit
betekent dat wetten, regelgeving en beleid ook van
toepassing zijn op de eilanden en haar bevolking.

De Rabobank erg slecht scoort op het gebied van klimaat en
duurzaamheid
De ASN Bank alleen kredieten verleent aan projecten en
organisaties die voldoen aan duurzaamheidscriteria,
gebaseerd op mensenrechten, klimaat en biodiversiteit.
De Jonge Democraten "een morele verplichting hebben om
op te komen voor de kwaliteit van het milieu, bescherming
van natuur en het behoud van biodiversiteit wereldwijd."
De Jonge Democraten door een overstap naar de ASN Bank
een bijdrage kunnen leveren aan het vervullen van deze
morele verplichting.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten het komende bestuur opdragen D66
op te roepen om gezamenlijk met de Jonge Democraten over
te stappen naar de ASN Bank.

ORG07

99 moties but an opiniestuk ain't one

Onderwerp:

Een voorstel over voorstellen

Indieners:

Erwin Douwes, Zane de Ponte, Rens Philipsen, Xander Prijs,
Pauline Gerth van Wijk, Bram van Wickeren, Joram
Schollaardt, Tirza Drent, Ingrid Weerts, Peet Wijnen, Ingmar
Garrah, Charley van Enckevort, Lysanne van Schaik, Ruben
Kuijper

ORG06

De JD en het moreel kompas

Woordvoerder:

Ruben Kuijper/ Lysanne van Schaik

Onderwerp:

Overstap naar ASN Bank

Constaterende dat▪

Indieners:

[JD Groningen] Berber Dotinga, Jan Willem Leeuwma

Woordvoerder:

Floris Boekema

Constaterende dat▪

De Jonge Democraten op het moment klant zijn bij de
Rabobank

De politieke werkgroepen van de JD veel kennis en kunde
hebben
Binnen deze werkgroepen inhoudelijke discussies
plaatsvinden
De uitkomst van deze discussies vaak een politieke motie of
amendement is

▪
▪
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▪
Overwegende dat ▪

▪
▪
Spreekt uit dat

▪

▪

Toelichting:

Na het aannemen van moties er vaak weinig opvolging aan
wordt gegeven

▪

Voorstellen op een JD-congres een goede manier zijn om een
interne discussie te voeren
Politieke moties weinig effect hebben buiten de congreszaal
Het goed voor de JD zou zijn als we ons meer zouden
mengen in het publieke debat

▪
Overwegende dat▪

▪
▪

Verzoekt het landelijk bestuur om na te denken over
middelen om de politieke werkgroepen meer politieke
output te laten realiseren.
Verzoekt het landelijk bestuur aan het begin van het jaar
concrete doelstellingen te stellen voor werkgroepen en/of
portefeuillehouders op het gebied van politieke output
Een opiniestuk schrijven, jouw voorstel herindienen op een
D66-congres, een ludieke actie bedenken. Er zijn genoeg
dingen die je kan doen als jouw voorstel door het JD-congres
is aangenomen. Laten we gezamenlijk nadenken hoe we als
JD meer naar buiten kunnen treden en meer het publieke
debat kunnen beïnvloeden. Tevens kan dit Organimo het LB
ontlasten.

toegestaan zal zijn middenhuur woningen te verhuren.
De Jonge Democraten tegen verdere regulering van de
huurmarkt zijn omdat dit leidt tot meer bureaucratie.
De Jonge Democraten voorstander zijn van het doorbreken
van de machtspositie van woningcorporaties.
Dit wetsvoorstel ervoor zorgt dat woningcorporaties de vrije
markt nog verder verstoren.
D66 claimt een sociaal-liberale partij te zijn.
Het uitbreiden van de taken van woningcorporaties slechts
een kortetermijnoplossing is, gericht op
symptoombestrijding.

Spreekt uit dat

Het Landelijk Bestuur bij D66 aandringt op het onderzoeken
en uitwerken van een duurzamer, liberaler, alternatief voor
het probleem van onbetaalbare huisvesting.

Toelichting:

Deze wetswijziging past niet binnen onze sociaal-liberale
visie. Het is belangrijk dat het Landelijk Bestuur zo snel
mogelijk handelt, aangezien het wetsvoorstel dit jaar nog in
de Eerste Kamer behandelt zal worden.

ORG09

Hetzelfde blijven doen maar toch andere resultaten
verwachten, hebben we geen woord daarvoor?

Onderwerp:

Een nationaal debat over
decriminaliseren van drugs

ORG08

Middenhuur? Ja! Woningcorporaties? Nee!

Onderwerp:

Midden huur

Indieners:

[JD Amsterdam] Erwin Douwes, Sanne Schol

Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Tirza Drent, Yvet Laan

Woordvoerder:

Kyllian van der Put

Woordvoerder:

Zane de Ponte

Constaterende dat▪

Kabinet Rutte III onder leiding van D66-minister Kajsa
Ollongren een wijziging in de Huisvestingswet 2014 en
Woningwet aan het doorvoeren is.
Als een gevolg van deze wetswijziging het woningcorporaties

Constaterende dat▪

Nederland de consumptie van drugs heeft verboden en in
sommige gevallen gecriminaliseerd
De georganiseerde misdaad in Nederland ontzettend veel
profijt heeft van de illegaliteit van drugs

▪

▪
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▪

▪
Overwegende dat▪

▪

Spreekt uit dat

▪
▪

Minister Grapperhaus (V&J) overtuigd is dat de productie,
handel en consumptie van drugs opgelost kan worden via het
strafrecht
De internationale 'war on drugs' in vier decennia nog geen
succes heeft geboekt

▪

▪

De JD overtuigd is dat niet alle maatschappelijke problemen
via het strafrecht kunnen of moeten worden opgelost.
Oprecht gekeken moet worden naar alternatieven voor
criminalisering en dus ook naar legalisering van sommige of
alle drugs.

Overwegende dat▪

▪

Het Landelijk Bestuur een debat moet aanzwengelen over de
legalisering ofwel decriminalisering van drugs
Het Landelijk Bestuur een groot debat moet organiseren met
voor- en tegenstanders van legalisering/decriminalisering

▪
▪

Politieke moties
PM01

Virtuele kinderporno legaliseren

Onderwerp:

Virtuele kinderporno

Indieners:

Ruben Korte, Jasper de Wit, Silke van Helden, [Werkgroep
Digitale Zaken] Rens Philipsen, Guido Israels, Guido van
Seeters, Evrim Hotamis, Aart Miedema, Cas Lammerink, Paul
Bijenhof, Edwin Kaptein, Esther van Egmond, Pauline Gerth
van Wijk

Woordvoerder:

Ruben Korte

Constaterende dat▪

▪

▪

Het maken en bezitten van virtuele kinderporno strafbaar is;
Pedofilie een aangeboren en niet geneesbare seksuele
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oriëntatie is;
Gewelddadige games, films en boeken niet verboden zijn
omdat er uitgebreid wetenschappelijk bewijs is dat deze niet
tot gewelddadig gedrag leiden;
Er beperkt wetenschappelijk bewijs is dat het kijken van
virtuele kinderporno de kans op kindermisbruik niet
vergroot.
Het door bovenstaande aannemelijk is dat het kijken van
virtuele kinderporno de kans op kindermisbruik niet zal
vergroten;
Het bekijken van virtuele kinderporno pedofielen mogelijk
zou kunnen helpen om eigen gevoelens te leren kennen
zonder dat dit schade aan andere mensen toebrengt;
Kindermisbruik vaak een impulsieve daad is en impulsieve
daden voort kunnen komen uit onderdrukte gevoelens;
Het bekijken van virtuele kinderporno er waarschijnlijk toe
leidt dat ze (door het substitutie-effect) minder geneigd zijn
om kinderporno met echte kinderen te bekijken;
Gedrag alleen verboden zou moeten worden op het moment
dat het schade toebrengt aan anderen en/of jezelf.

Spreekt uit dat

Het maken, bezitten en bekijken van virtuele kinderporno
legaal moet zijn.

Toelichting:

Vanwege het substitutie-effect zal door deze maatregel
waarschijnlijk minder kinderporno gekeken worden. Dit
betekent dat als je 2 producten hebt die een vergelijkbare rol
hebben en je de toegankelijkheid van product 1 verhoogt dat
er dan minder van product 2 wordt geconsumeerd. Virtuele
kinderporno is geanimeerde of getekende afbeeldingen van
seksueel misbruik van kinderen.
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PM02

Onderzoek naar virtuele kinderporno

Onderwerp:

Virtuele kinderporno

Indieners:

Annabel Broer, Bas ter Brugge, Carlijn Koolhaas, Carlijn Olde
Reuver of Briel, Dominiek Veen, Hanneke Albarda, Isabelle
Saberifar, Jesse Koper, Jasper Klasen, Jasper de Wit,
Leonoor Graler, Naomi Rumnit, Richard Van Riessen, Rob
Arts, Ruben Korte, Silke Van Helden, Hiba Jahouh,
[Werkgroep Digitale Zaken] Rens Philipsen, Guido Israels,
Guido van Seeters, Evrim Hotamis, Aart Miedema, Cas
Lammerink, Paul Bijenhof, Edwin Kaptein, Esther van
Egmond, Pauline Gerth van Wijk

Woordvoerder:

Ruben Korte

Constaterende dat▪

Het maken, bezitten, bekijken en verspreiden van virtuele
kinderporno strafbaar is;
Pedofilie een aangeboren en niet geneesbare seksuele
oriëntatie is;
Gewelddadige games, films en boeken niet verboden zijn
omdat er uitgebreid wetenschappelijk bewijs is dat deze niet
tot gewelddadig gedrag leiden;
Er beperkt wetenschappelijk bewijs is dat het kijken van
virtuele kinderporno de kans op kindermisbruik niet
vergroot.

▪
▪

▪

Overwegende dat▪

▪

▪
▪

▪
▪

Het door bovenstaande aannemelijk is dat virtuele
kinderporno de kans op kindermisbruik niet zal vergroten;
Het bekijken van virtuele kinderporno pedofielen mogelijk
zou kunnen helpen om hun gevoelens te leren kennen zonder
schade aan andere mensen;
Kindermisbruik vaak een impulsieve daad is en impulsieve
daden voort kunnen komen uit onderdrukte gevoelens;
Het bekijken van virtuele kinderporno er waarschijnlijk toe
leidt dat pedofielen (door het substitutie-effect) minder

Spreekt uit dat

Er vanuit de overheid onderzoek gedaan moet worden naar
het verband tussen het kijken naar virtuele kinderporno en (i)
het kijken naar echte kinderporno en (ii) het misbruiken van
minderjarigen.

Toelichting:

De reden dat het legaliseren van virtuele kinderporno tot
minder bekijken van echte kinderporno zal leiden is het
substitutie-effect. Dit betekent dat als je 2 producten hebt
die een vergelijkbare rol hebben en je de toegankelijkheid
van product 1 verhoogt dat er dan minder van product 2
wordt geconsumeerd. Virtuele kinderporno is geanimeerde
of getekende afbeeldingen van seksueel misbruik van
kinderen.

PM03

Als zelfs Sophie het niet meer kan volgen...

Onderwerp:

Onkostenvergoedingen Europarlementariërs

Indieners:

[JD Wageningen] Rik Schouten, Saskia van den Berg

Woordvoerder:

Henry Abbink

Constaterende dat
▪

Europarlementariërs een bruto jaarsalaris ontvangen van
meer dan een ton;
Zij daarnaast recht hebben op onbelaste
onkostenvergoedingen voor algemene kosten (4.513 per
maand), reiskosten (max. 371 per maand) en verblijfskosten
(max. 960 per maand), wat meer dan de helft van het originele
salaris is;

▪
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geneigd zijn om kinderporno met echte kinderen te bekijken;
Gedrag alleen verboden zou moeten worden op het moment
dat het schade toebrengt.
Het te risicovol is om te legaliseren op basis van het beperkte
bewijs dat er nu is.

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 83 te Amsterdam 2019

▪
▪
Overwegende dat▪

▪

▪

Spreekt uit dat

▪

▪

Toelichting:

De onkostenvergoedingen grotendeels zonder een controle
van daadwerkelijke kosten worden overgemaakt;
De onkostenvergoedingen en onderliggende uitgaven van de
meeste Europarlementariërs niet openbaar zijn.

▪

▪

Het onwenselijk is dat zo’n groot deel van het inkomen van
Europarlementariërs bestaat uit onbelaste
onkostenvergoedingen;
Het systeem van onkostenvergoedingen zo ingewikkeld is,
dat zelfs Europarlementariërs vaak niet begrijpen waar de
verschillende potjes voor zijn bedoeld;
Met het huidige EU-sentiment het niet verstandig is om zo
veel intransparante vergoedingen uit te keren, alleen
gebaseerd op vertrouwen.

Overwegende dat▪

▪
▪
▪

Het aantal en de grootte van onkostenvergoedingen voor
Europarlementariërs dient te worden gereduceerd en
gecontroleerd op basis van werkelijke uitgaven.
Onkostenvergoedingen voor Europarlementariërs
transparant dienen te worden gemaakt door het Europees
Parlement.

Spreekt uit dat

▪
▪
▪

Bron constateringen: europa-nu.nl

notulen kunnen wijzigen;
deze wijziging geen invloed heeft op de uitkomst van de
stemming, maar alleen op hoe het stemgedrag van individuele
leden wordt weergegeven in de notulen;
meer dan 100 Europarlementariërs tenminste 50 keer
gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid in de
afgelopen 5 jaar;
de kans dat de stemmachines niet juist functioneren op het
moment van stemming zeer klein is;
het nog onwaarschijnlijker is dat dat vooral gebeurt als er een
politiek gevoelig onderwerp besproken wordt;
het nog onwaarschijnlijker is dat zo'n storing net dat ene
nationale blok in een bepaalde fractie treft;
het EP eens transparant moet gaan doen;
de mogelijkheid dat Europarlementariërs hun stem in de
notulen kunnen laten aanpassen afgeschaft wordt;
D66 Europarlementariërs geen gebruik moeten maken van
deze mogelijkheid, zolang deze bestaat;
D66 in haar Europese fractie pleit voor een fractiediscipline
waarbinnen de gehele fractie hier geen gebruik van maakt.

Toelichting:

De notulen van het EP laten zien dat Europarlementariërs
regelmatig hun stem achteraf laten aanpassen ("Rectificaties
stemgedrag/voorgenomen stemgedrag"). Officieel is dit in
geval van het niet functioneren van stemapparatuur, in de
praktijk gebeurt het vooral bij controversiële thema's
(bijvoorbeeld 63 EP’ers bij de eerste stemming over Brexit).

PM04

Kleur bekennen in het EP?

Onderwerp:

Stemmen in het EP

Indieners:

Rens Philipsen, Zane de Ponte, Pauline Gerth van Wijk,
Dennis van Driel, Michiel Lemmers, Bram van Wickeren,
Ruben Kuijper, Erwin Douwes, Malu Pasman, David ten Cate,
Evrim Hotamis

PM05

Integreren kun je leren, niet afdwingen

Woordvoerder:

Rens Philipsen

Onderwerp:

Participatieverklaring nieuwe Nederlanders

Constaterende dat
▪

Europarlementariërs na een stemming hun stem in de

Indieners:

Evrim Hotamis, Pauline Gerth van Wijk, Kyllian van der Put,
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Mathijs Kramer, Sam Bogerd, Tino van Rossum
Woordvoerder:

Evrim Hotamis

Constaterende dat▪

Nieuwe Nederlanders bij het inburgeringstraject een
participatieverklaring moeten ondertekenen om de normen
en waarden van Nederland te erkennen;
Het niet ondertekenen van deze verklaring leidt tot een
boete;
Artikel 9 van het Europees Verdrag van de Rechten van de
Mens en Artikel 6 van de Grondwet stellen dat er vrijheid van
gedachten, geweten en godsdienst is in Nederland.

▪
▪

Overwegende dat▪

▪
▪

▪
▪

Hiermee is deze participatieverklaring een overbodig stuk
symboolpolitiek, waarbij de effectiviteit ver te zoeken is.
Daarom zou deze dus geschrapt moeten worden.

De Nederlandse overheid met deze verplichte verklaring de
vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst van nieuwe
Nederlanders schaadt;
Nieuwe Nederlanders op hun beurt verplicht moeten
erkennen dat ze deze vrijheden bij anderen respecteren;
De participatieverklaring wordt ondertekend door burgers
die op moment van ondertekening nog niet de taal machtig
zijn en dus vaak niet weten waar ze voor tekenen;
Autochtone Nederlanders een dergelijke verklaring niet
hoeven te ondertekenen;
De participatieverklaring dus tegen de fundamentele
waarden van Nederland indruist.

Spreekt uit dat

de
Jonge
Democraten
tegen
een
verplichte
participatieverklaring voor nieuwe Nederlanders zijn.

Toelichting:

Nieuwe Nederlanders moeten een participatieverklaring
ondertekenen. Hierin staat dat de nieuwe Nederlanders onze
fundamentele normen en waarden zullen respecteren. Een
keus om dit te tekenen is er niet, bij niet ondertekenen volgt
een boete. Er wordt later niet getoetst of de nieuwe
Nederlanders daadwerkelijk de normen en waarden
erkennen
en
respecteren.

PM06

Ook Henk en Ingrid moeten integreren

Onderwerp:

Participatieverklaring nieuwe Nederlanders

Indieners:

Evrim Hotamis, Pauline Gerth van Wijk, Kyllian van der Put,
Mathijs Kramer, Sam Bogerd, Tino van Rossum

Woordvoerder:

Evrim Hotamis

Constaterende dat▪

Nieuwe Nederlanders bij het inburgeringstraject een
participatieverklaring moeten ondertekenen om de waarden
en normen van Nederland te erkennen;
Er educatieve, politieke en levensbeschouwende organisaties
zijn binnen Nederland bestaande uit autochtone
Nederlanders die deze normen en waarden niet delen door
bijvoorbeeld vrouwen of LGBT uit te sluiten.

▪

Overwegende dat▪

▪
▪
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Zittende Nederlanders dezelfde normen en waarden horen
te onderkennen als Nieuwe Nederlanders;
Alle Nederlanders dezelfde rechten en verplichtingen
zouden moeten hebben;
Acceptatie van mensen met een andere godsdienst,
geaardheid of levensbeschouwing ook onder de autochtone
Nederlanders laag is.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vinden dat iedere Nederlander vanaf
zijn of haar achttiende levensjaar een participatieverklaring
zou moeten ondertekenen.

Toelichting:

Een overheid die alle Nederlanders op gelijke manier
behandelt, zou dus ook aan alle Nederlanders dezelfde
verplichtingen moeten opleggen.
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▪

Binnen Nederland zijn er meerdere institutionele
groeperingen die de normen en waarden zoals genoemd in de
participatieverklaring niet respecteren. Geen gek idee dus
om deze groeperingen ook te herinneren aan de
fundamentele waarden in Nederland.

PM07

Trump, jij Iranddebiel

Onderwerp:

Iran-deal

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Bas Smit

Woordvoerder:

Thomas Vissers/Alexander van den Berg

Constaterende dat▪

▪
▪

Overwegende dat▪

▪
▪
▪

▪

▪

De VS uit het Iranakkoord is gestapt.
De VS nu met sancties dreigt naar landen die met Iran blijven
handelen en zelfs met regime change lijkt te dreigen.
Iran nog steeds bereid is de deal te respecteren als Europa
zich bereid toont te onderhandelen, maar op dit moment de
deal deels opzegt, omdat veel voordelen door het uitstappen
van de VS wegvallen.
Iran volgens de Internationale Atoomgemeenschap de deal
tot recent altijd netjes heeft gevolgd.
De deal er juist voor zorgt dat Iran geen atoomwapen kan
ontwikkelen in ruil voor sanctieverlichting.
De acties van de VS nu al leiden tot economische schade voor
de Iraanse en Europese bevolking.
Westerse terugtrekking uit de deal Westerse
betrouwbaarheid internationaal verslechterd en
conservatieve stemmen in Iran versterkt.
Het hypocriet zou zijn zware sancties en handelsverboden op
Iran te leggen en niet op landen als Saoedi-Arabië die de
regio minstens net zo erg destabiliseren.
Een sterke Europese stem op het wereldtoneel wenselijk is.

Spreekt uit dat

De EU met Iran zal blijven onderhandelen om de Irandeal te
behouden los van druk vanuit de VS.

Toelichting:

Laten we als EU eens laten zien dat we een onafhankelijke en
relevante stem zijn op het wereldtoneel en niet alleen achter
de VS aanlopen door de juiste keuze te maken in dit dossier.
Het Westen heeft Iran vaak gedestabiliseerd en de relatief
gematigde Rohani heeft nu toch deze succesvolle deal
kunnen sluiten, een mooie erfenis van Obama. De Iraanse
bevolking profiteert, Europa profiteert en Iran krijgt geen
nucleair wapen. De VS gooit nu ongefundeerd en op
hypocriete wijze roet in het eten en dreigt zelfs met militaire
actie. Het is tijd dat de EU nu haar ballen laat zien!

PM08

I’m a 90’s kid

Onderwerp:

autosnelwegen

Indieners:

[Werkgroep Duurzaamheid] [Werkgroep Ruimte &
Mobiliteit] [Werkgroep Economie, Financiën & Sociale
Zaken] [Werkgroep Volksgezondheid] Gerwin Beukhof, Jara
van den Bogaerde, Xander Prijs, Jesse Koper, Stijn Wenders,
Isabelle Saberifar, Ruben van den Bulck, Gerard Peltjes,
Annabel Broer, Cees Haringa, Hugo Tirion, Kimberly
Barentsen, Bas Buise

Woordvoerder:

Gerwin Beukhof

Constaterende dat▪

Nederland snel maatregelen moet treffen om de CO2
uitstoot te verminderen;
Het personenvervoer in Nederland verantwoordelijk is voor
zo’n 21% van de totale CO2-uitstoot;

▪

92

Militaire regime change vanuit het Westen historisch gezien
zeer onwenselijk is.
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▪
▪

▪
▪

▪
Overwegende dat▪

▪
▪
▪

▪

Geschat wordt dat de slaap van circa 1,5 miljoen
Nederlanders ernstig wordt verstoord door verkeerslawaai;
Er jaarlijks 9.200 Nederlanders vroegtijdig overlijden door
een slechte luchtkwaliteit, welke voor een belangrijk deel
wordt veroorzaakt door wegverkeer;
Er jaarlijks zo’n 82 verkeersdoden vallen bij snelheden hoger
dan 100 km/h;
Nederland een groot fileprobleem heeft waarvan 22%
bestaat uit spookfiles, die worden veroorzaakt door
snelheidsverschillen en inhalend verkeer;
Files de Nederlandse economie zo’n 3,7 miljard euro per jaar
kosten.

en het is daarnaast veel veiliger (minder en minder dodelijke
verkeersongevallen). Het tijdsverlies en de economische
schade blijven beperkt en wegen daarmee ruimschoots op
tegen de maatschappelijke baten.

Een snelheidsvermindering de CO2-emissies van
personenvervoer tot 30% kan reduceren en ongeveer 2,8
megaton CO2 kan besparen;
Een lagere snelheid leidt tot minder verkeerslawaai en tot
een kwart minder luchtverontreiniging;
Een lagere snelheid het aantal ongelukken met ernstig letsel
of een dodelijke afloop op snelwegen kan halveren;
Een lagere snelheid tot een betere verkeersdoorstroming en
minder files leidt, en dat we minder hoeven te investeren in
extra asfalt en wegverbredingen;
De maatschappelijke baten opwegen tegenover de
economische schade.

Spreekt uit dat

De JD pleit voor een beperking van de maximumsnelheid tot
90 km/h op snelwegen en autowegen in Nederland.

Toelichting:

Een van de makkelijkste manieren om de CO2 uitstoot in het
verkeer te beperken is een maximumsnelheid van 90 km/u op
de snelweg. De snelheidsvermindering heeft echter nog meer
voordelen. Het vermindert namelijk het aantal files (vanwege
het inhalen), het is gezonder omdat er minder
luchtverontreiniging en geluidsoverlast wordt veroorzaakt

PM09

Parijs is nog ver

Onderwerp:

CO2-heffing

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] David
Fox, Henk Goris, Xander Prijs, Erwin Douwes, Fien van
Solinge, Floris van Loo, Harro Boven, Henry Abbink, Ingmar
Garrah, Jan Jongsma, Lars Gerrits, Mathijs Kramer, Merel
Peereboom, Thijs van Luijt, Tilbe Atav, Yvet Laan

Woordvoerder:

David Fox

Constaterende dat▪

Nederland zich heeft gecommitteerd aan het akkoord van
Parijs;
De Nederlandse industrie verantwoordelijk is voor circa
1/3e van de nationale uitstoot;
De vruchten voortvloeiende uit vervuilende productie door
de industrie worden geplukt;
De lasten van uitstoot gedragen worden door derden;

▪
▪
▪
Overwegende dat ▪

▪

Het beprijzen van kosten die door derden gedragen worden
zowel rechtvaardig als economisch efficiënt is;
Een CO2-heffing de concurrentiepositie niet hoeft te
schaden indien de gemiddelde belastingdruk initieel gelijk
blijft;
Een uniforme CO2-heffing de meest innovatieve en schone
ondernemers beloont;
Nederland als aanjager in de EU en de wereld kan fungeren;

▪

Bij het uitblijven van Europese maatregelen op korte termijn,

▪

▪

Spreekt uit dat
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▪

Toelichting:

Nederland een CO2-heffing moet invoeren die gelijk is voor
alle sectoren.
De invoering van de CO2-heffing gepaard dient te gaan met
een verlaging van overige belastingen, waardoor de
gemiddelde belastingdruk initieel gelijk blijft.

uitvoerbaar is dan het standpunt om de Eerste Kamer af te
schaffen, iets waar momenteel vrij weinig draagkracht voor
is. Als deze tussenvorm bereikbaar is zouden we die dan ook
liever moeten hebben dan de huidige Eerste Kamer en ons
daar wel voor in moeten zetten. Voor meer informatie zie
rapport Staatscommissie Remkes hoofdstuk 7.2.2 blz 301.

Vrijwel elke econoom vindt dat een CO2-heffing de meest
efficiënte manier is om recht te doen aan het vervuilerbetaalt-principe en CO2-uitstoot te verminderen. Bedrijven
kiezen zo voor schonere productie en krijgen een prikkel om
te innoveren. Door deze uniform over alle sectoren in te
voeren, krijgen zo veel mogelijk bedrijven die positieve
prikkels.

PM10

De Eerste Tussenstap

Onderwerp:

Terugzendrecht Eerste Kamer

Indieners:

[JD Arnhem-Nijmegen] Léonie Janssen, Bas Smit

Woordvoerder:

Thomas Vissers

Constaterende dat

De Jonge Democraten de Eerste Kamer eigenlijk willen
afschaffen maar dit een heel lastig proces is.

Overwegende dat ▪

Opties om het functioneren van de Eerste Kamer te
verbeteren mogelijk op korte termijn wel mogelijk zijn.
Een terugzendrecht ervoor kan zorgen dat de Eerste Kamer
meer constructieve uiting kan geven aan kritiekpunt op
wetsvoorstellen, zowel voor nu sneller tegenstemmende
oppositiefracties als nu sneller instemmende coalitiefracties.

▪

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten de Eerste Kamer willen afschaffen,
maar een Eerste Kamer met terugzendrecht prefereren
boven een Eerste Kamer zonder terugzendrecht.

Toelichting:

Het terugzendrecht is een goed idee wat makkelijker

PM11

Wie wil er nou proefkonijn zijn?

Onderwerp:

Dierproeven

Indieners:

Ruben van den Bulck, Jara van den Bogaerde, Michiel van der
Linden, Wesley van der Heijden, Joris Sauvé, Linda Mooren

Woordvoerder Ruben van den Bulck
:
Constaterende
▪ Dierproeven vaak dierenleed veroorzaken.
dat
▪ Het nu vaak wettelijk verplicht is om dierproeven te doen voordat
de medicijnen op mensen getest mogen worden.
▪ De wetgeving rondom dierproeven al lang niet grondig meer
geüpdatet is.
▪ Er in 2016, 403.370 dieren voor dierproeven zijn gebruikt.
▪ De meeste dieren deze proeven niet overleven of voor het
onderzoek ingeslapen moeten worden voor een autopsie.
Overwegende
▪
dat
▪

▪

Dierproeven niet effectief blijken te zijn.
Er steeds meer alternatieve methode ontwikkeld worden, een
beperking van de dierproeven zou dit versnellen.
Dierproeven leiden tot veel dierenleed.

Spreekt uit dat De Jonge Democraten vinden dat het niet meer wettelijk verplicht
moet zijn om dierproeven te houden voordat medicijnen op
mensen getest worden.
Toelichting:
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https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/zijn-dierproeven-
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nuttig?fbclid=IwAR2GoRPbX9EwKpoWF1oKZNLs78KBVNyShGjhDSHoOwoGD6QDhp2OVvd5i0
https://www.centralecommissiedierproeven.nl/onderwerpen/wel
ke-dieren

PM12

Gescheiden is géén burgerlijke staat

Onderwerp:

Burgerlijke staat

Indieners:

Lysanne van Schaik, Kevin Brongers, Marit Gorissen, Desiree
Klomp, Michiel Lemmers, Bloys Sebregts, Michiel van der
Linden, Marjet van Bezooijen, Pauline Gerth van Wijk,
Steven Bliemer, Luuk van Doorn, Bram van Wickeren,
Rosanne Joosse, Dennis van Driel, Evrim Hotamis, Carlijn
Olde Reuver, Bram Brouwer, Danny van der Weijde
Hoogstad, Jasper Ensing, Tommy Somer, Willemijn
Vredegoor, Bas Buise, Jorg Verkerk, Anton Cuijvers, Esther
Verbruggen, Annabel Broer, Joram Schollaardt, Erwin
Douwes, Jelt Pekaar, Malu Pasman, Ruben Kuijper, Charley
van Enckevort, Floris Ephriam, Mohammed Saiah en Marije
Heerma

Woordvoerder:

Lysanne van Schaik

Constaterende dat▪

▪

De burgerlijke staat de ‘formele rechtspositie van de mens’
is, die wordt bijgehouden in de registers van de burgerlijke
stand;
Je regelmatig gevraagd wordt naar je burgerlijke staat,
bijvoorbeeld door je werkgever;
Er 7 vormen van ‘burgerlijke staat’ bestaan, waaronder
‘gescheiden na wettig huwelijk’ en ‘gescheiden na
partnerschap’;
Ongeveer 1/3e van alle huwelijken in een scheiding eindigt;

Overwegende dat ▪

Het voor een individu een negatieve en onnodige associatie

▪
▪

▪

▪

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten voorstander zijn van het verwijderen
van de opties ‘gescheiden na wettig huwelijk’ en ‘gescheiden
na partnerschap’ als burgerlijke staten.

PM13

Europees depositogarantiestelsel

Onderwerp:

Europees depositogarantiestelsel

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Lars
Gerrits, Xander Prijs, David Fox, Erwin Douwes, Fien van
Solinge, Floris van Loo, Harro Boven, Henk Goris, Henry
Abbink, Ingmar Garrah, Jan Jongsma, Mathijs Kramer, Merel
Peereboom, Thijs van Luijt, Tilbe Atav, Yvet Laan

Woordvoerder:

Lars Gerrits

Constaterende dat▪

Een Europees depositogarantiestelsel het spaargeld van
rekeninghouders overal in de EU bescherming biedt.
Met een gemeenschappelijk stelsel grote schokken en
financiële systeemcrises die de nationale draagkracht te
boven gaan, gemakkelijker opgevangen kunnen worden.

▪

Overwegende dat▪
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met zich meebrengt om de rest van zijn of haar leven als
‘gescheiden’ in de boeken te staan, terwijl hij of zij feitelijk
ongehuwd is;
Bij opnieuw trouwen de burgerlijke staat ‘gescheiden’ wijzigt
naar ‘gehuwd’, terwijl er nog wel sprake kan zijn van
verplichtingen (bijvoorbeeld partneralimentatie);
De meerwaarde van het onderscheid tussen de burgerlijke
staten ‘gescheiden’ en ‘ongehuwd’ niet kan worden
aangetoond, omdat de individuele rechten en plichten niet
duidelijk worden in de burgerlijke staat;

Burgers zoveel mogelijk beschermt moeten worden bij het
falen van banken.
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▪

▪

De financiële crisis heeft laten zien dat problemen met
banken niet bij de landsgrenzen ophouden.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vinden dat er een Europees
depositogarantiestelsel, gefinancierd door de banken, moet
worden ingevoerd.

Toelichting:

Geld dat bij een bank wordt aangehouden heet een deposito.
De meeste banken hebben een bedrijfsmodel waarbij ze dit
geld aan andere klanten uitlenen. Ze houden slechts een deel
van het in bewaring gegeven geld achter voor mensen die
geld willen opnemen. Om de deposito's grotendeels veilig te
stellen leggen banken geld in een soort verzekeringsfonds,
dat depositogarantiestelsel wordt genoemd. Als een
nationaal depositogarantiestelsel niet in staat is om bij het
faillissement van een grote bank de deposito's van
rekeninghouders te vergoeden, moet de belastingbetaler
mogelijk het tekort bijpassen, wat slecht is voor de
overheidsfinanciën van dat land.

▪

Overwegende dat ▪

▪
▪

Spreekt uit dat

Sommige van deze ‘lijstduwers’ via voorkeurstemmen zijn
verkozen voor de PS, maar hier geen plaats hebben
genomen;
Ze bij voorbaat aan hebben gegeven niet in de PS of het EP te
gaan zitten als ze gekozen worden, maar zich toch op de
kieslijst laten zetten.
De kiezer ervan uit zou moeten kunnen gaan dat iedereen
die op de kieslijst staat ook van plan is deze functie te
accepteren;
Jezelf op de kieslijst laten zetten, terwijl je dit niet van plan
bent een vorm van kiezersbedrog is;
Er honderden andere manieren zijn je steun aan een
bepaalde kandidaat/partij te lenen, zonder gebruik te maken
van deze manier van kiezersbedrog.
De JD zich uitspreekt tegen lijstduwers die hun verkozen
functie niet accepteren of zich op de kieslijst laten zetten als
ze bij voorbaat niet van plan zijn hun functie te accepteren.

PM14

Lijstduwers

PM15

Europese baantjescarrousel

Onderwerp:

Lijstduwers

Onderwerp:

Rutte naar Europa

Indieners:

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur] Michael
Tessers, Jasper Ensing, Jelrik Westra, Marjet van Bezooijen,
Puck Rouffaer, Wimer Heemskerk, Daniël Jacobs, Rick ten
Holder, Perry Stet, Lotte Peijs, Koen Sijtsema

Indieners:

Woordvoerder:

Perry Stet

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur] Michael
Tessers, Jasper Ensing, Jasper van Den Hof, Jelrik Westra,
Jesse Kooper, Lyke Veen, Marjet van Bezooijen, Puck
Rouffaer, Wimer Heemskerk, Daniël Jacobs, Rick ten Holder,
Koen Sijtsema, Perry Stet, Lotte Peijs

Constaterende dat▪

Afgelopen PS-verkiezingen en EP-verkiezingen veel partijen
‘lijstduwers’ op hun kieslijst hebben gezet;
Sommige van deze ‘lijstduwers’ al een verkozen functie
hebben die niet te combineren is met deze verkiezingen;

Woordvoerder:

Perry Stet

Constaterende dat
▪

Volgens politico.eu Rutte een realistische kandidaat is om
Tusk in November 2019 op te volgen;
Premier Rutte hiervoor zijn premierschap op moet geven voor

▪

▪
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▪
▪

Overwegende dat▪

▪

▪

▪
▪

het einde van de huidige regeerperiode;
EU-sceptische partijen zoals FvD hoog in de peilingen staan;
Deze EU-sceptische partijen claimen dat de EU een
baantjescarrousel is, waar de politieke leiders van Europa
elkaar baantjes toeschuiven.

De JD vindt dat de D66 fractie uit de coalitie moet stappen
zodra premier Rutte vroegtijdig zijn plek inruilt voor een baan
in de Europese top.

Toelichting:

https://www.politico.eu/list/politico-28-2018-ranking/markrutte/
https://home.noties.nl/peil/

Wimer Heemskerk

Constaterende dat▪

Er geruchten rondgaan dat Mark Rutte kans maakt op een
topfunctie in de Europese Unie
Mark Rutte onze premier is

▪
Overwegende dat ▪

Ondanks belofte van Rutte zijn regeerperiode uit te zitten dit
geen 100% garantie biedt;
EU-sceptische partijen zullen gaan claimen dat het beleid van
de huidige regering niet in het beste interesse van Nederland
is, maar in eigen ‘baantjes’ belang van de kabinetsleden;
De hoogste politieke functie binnen Nederland het
Nederlands belang boven zijn/haar eigen belang zou moeten
stellen.
Het vertrouwen in onze politieke leiders geschaad wordt;
De Nederlandse bevolking recht heeft hun stem te laten
horen bij zulke ingrijpende veranderingen.

Spreekt uit dat

Woordvoerder:

▪
▪
▪

Het hebben van Nederlanders in hoge functies van de
Europese Unie goed is voor het Nederlands belang
Het eenieder vrij staat een politieke of bestuurlijke functie
op te zeggen
Wij in Nederland in de realiteit kiezen voor partijen en niet
voor personen
Het legitiem is voor een partij om de plek van een
vertrekkend partijlid op te vullen

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten het toejuichen wanneer een
Nederlands politicus of bestuurder een belangrijke functie in
Europa inneemt, ook als hij of zij daarvoor een Nederlandse
bestuurlijke of politieke functie moet opgeven.

PM17

Internet voor iedereen

Onderwerp:

Internet

Indieners:

Mathijs van der Loo, Wimer Heemskerk, Joris Sauve, Pim van
Dam, Jeffrey Verlegh, Ruben van den Bulck, Linda Mooren,
Michiel Ruland, Peet Wijnen

PM16

Oprutte

Woordvoerder:

Mathijs van der Loo

Onderwerp:

Rutte naar Europa

Constaterende dat▪

Indieners:

Michael Tessers, Jasper Ensing, Jasper van Den Hof, Jelrik
Westra, Jesse Kooper, Lyke Veen, Marjet van Bezooijen,
Puck Rouffaer, Wimer Heemskerk, Daniël Jacobs, Rick ten
Holder, Koen Sijtsema

In 2010 Finland recht op internet in de Grondwet heeft
opgenomen.
De VN in 2011 toegang tot internet tot een mensenrecht
heeft verklaard.

▪
Overwegende dat ▪
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Toegang tot het wereldwijde internet een belangrijke
levensbehoefte is geworden.
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▪

▪

▪
Spreekt uit dat

Mensen afhankelijk zijn van het internet om veel dingen van
het dagelijks leven te regelen, zoals bijvoorbeeld rekeningen
betalen.
Internet voorziet de mensen van moderne maatschappelijke
communicatie, is essentieel in het uitoefenen van
democratische invloed en is bepalend voor bijna alle vormen
van maatschappelijke ordening in hedendaagse
maatschappij.
Staten met dictatoriale trekken het gebruik van internet
beperken.

▪
▪
Overwegende dat▪

▪
▪

De Jonge Democraten voorstander zijn van het in de
Grondwet vastleggen van het recht op internet.

▪
PM18

Nationale verplichting? Dat p(r)ikken we niet!

Onderwerp:

Vaccinatie

Indieners:

Annabel Broer, Bas ter Brugge, Carlijn Koolhaas, Carlijn Olde
Reuver of Briel, Dominiek Veen, Hanneke Albarda, Isabelle
Saberifar, Jesse Koper, Jasper Klasen, Leonoor Graler, Mike
Hulsman, Naomi Rumnit, Richard Van Riessen, Rob Arts, Silke
Van Helden

Woordvoerder:

Jasper Klasen

Constaterende dat
▪

Vaccinaties uit het rijksvaccinatieprogramma beschermen
tegen infectieziektes en zo kinderen en volwassenen
beschermen;
Ouders in toenemende mate hun kinderen niet laten
vaccineren;
Er bij een te lage vaccinatiegraad een reële kans bestaat op
een uitbraak van vaccineerbare ziekten;
Er wereldwijd steeds meer uitbraken zijn van vaccineerbare
ziektes, zoals mazelen, waardoor sommige kinderen ernstig

▪
▪
▪

▪
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ziek worden en doodgaan;
De overheid een zorgplicht heeft jegens haar burgers;
Niet ieder kind gevaccineerd kan worden (wegens ziektes) en
deze kinderen beschermd worden door de ‘kuddeimmunitiet’;
Een voldoende hoge vaccinatiegraad noodzakelijk is om
kuddeimunitiet te bereiken en zo kwetsbare kinderen te
kunnen beschermen.
Iedere ouder in principe het recht heeft te beslissen over de
lichamelijke integriteit van zijn/haar kind;
Individuele rechten als autonomie en lichamelijke integriteit
slechts zo minimaal mogelijk dienen te worden beperkt als
nodig ter bescherming van de volksgezondheid;
Een landelijke vaccinatieplicht niet de minst beperkende
maatregel is;
Een lokale vaccinatieplicht ervoor zorgt dat vaccinaties
alleen verplicht worden in de gemeenten waar de
vaccinatiegraad onder de kritieke grens gekomen is.

Spreekt uit dat

Deelname aan het rijksvaccinatieprogramma verplicht moet
worden in gemeenten zodra de vaccinatiegraad onder de
kritieke grens komt in deze of omliggende gemeenten.

Toelichting:

De kritieke grens verschilt per ziekte, en kan worden
vastgesteld door medische experts op basis van het risico van
een uitbraak en de ernst van een ziekte. Zo kan er
bijvoorbeeld voor worden gekozen de kritieke grens van de
mazelenvaccinatiegraad op 90% te leggen.

PM19

Verplichting? Dat p(r)ikken we niet!

Onderwerp:

Vaccinatie

Indieners:

Lauri van den Berg, Jasper de Wit, Silke van Helden, Rob
Arts, Annabel Broer, Mike Hulsman, Ingeborg Spoor, Leonie
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Janssen, Ferry Wolterinck, Rob Martens, Thomas Vissers,
Stephanie Dauphin.
Woordvoerder:

Jasper de Wit

Constaterende dat▪

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 ▪

▪

Spreekt uit dat

▪

▪

Toelichting:

Reuver of Briel, Dominiek Veen, Hanneke Albarda, Isabelle
Saberifar, Jesse Koper, Jasper Klasen, Jasper de Wit, Leonoor
Graler, Mike Hulsman, Naomi Rumnit, Richard Van Riessen,
Rob Arts, Ruben Korte, Silke Van Helden, Edwin Kaptein
Woordvoerder:

Ruben Korte

Constaterende dat▪

De vaccinatiegraad onder de 90% dreigt te komen, waardoor
er geen sprake meer is van groepsimmuniteit;
Groepsimmuniteit ervoor zorgt dat er geen uitbraken
optreden waardoor ook iedereen die niet gevaccineerd kan
worden of een verminderde afweer heeft beschermd is;
Overdracht van besmettelijke ziektes met name plaatsvindt
op plaatsen waar grote groepen kinderen contact met elkaar
hebben, zoals scholen;
Deelname aan het basisonderwijs verplicht is;
Gemeenten verantwoordelijk zijn voor de toegankelijkheid
van onderwijs;
Er nu al scholen met een hoge concentratie van nietgevaccineerde kinderen zijn;
Het concentreren van ongevaccineerde kinderen in dezelfde
school ertoe leidt dat ze de kinderziektes (bof, mazelen,
rodehond en kinkhoest) tijdens hun kindertijd krijgen

▪

Het verplicht stellen van vaccineren tegen het 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.

▪

▪
▪

De Jonge Democraten spreken zich in het geval van
vaccineren expliciet uit tegen het verplicht ondergaan van
een medische handeling;
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.

▪
▪

Overwegende dat▪

De JD heeft twee jaar geleden 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.

PM20

Laat de rodehond maar buiten staan!

Onderwerp:

Vaccinatie

Indieners:

Annabel Broer, Bas ter Brugge, Carlijn Koolhaas, Carlijn Olde

▪

Spreekt uit dat
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Kinderziektes veel gevaarlijker zijn wanneer je ze krijgt als je
geen kind meer bent, dus dat áls ongevaccineerde mensen
deze ziektes toch krijgen het wenselijker is dat ze deze
ziektes als kind krijgen;
Kinderen waarvan het immuunsysteem niet (goed)
functioneert op een school moeten kunnen zitten waar ze
niet besmet worden met een ziekte waartegen gevaccineerd
kan worden.
Gemeenten individuele scholen toestemming moeten
kunnen geven om niet-gevaccineerde kinderen te kunnen
weigeren, hierbij in acht nemende dat de toegankelijkheid
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van onderwijs geen gevaar loopt.
Toelichting:

▪

Deze motie zorgt ervoor dat de vaccinatiegraad zal stijgen en
dat mensen door ziektes aan hun immuunsysteem,
radiotherapie,
chemotherapie
of
medicijngebruik
(immunosuppressiva) niet kunnen worden gevaccineerd, op
scholen kunnen zitten zonder risico op besmetting door
ziektes waartegen gevaccineerd kan worden. Doordat
gemeentes niet alle scholen binnen hun gemeente deze
toestemming zullen geven komt de toegankelijkheid van
onderwijs niet in gevaar.

Spreekt uit dat

▪
▪

verhoogt;
De vervuiler moet betalen, ongeacht het inkomen.
Er moet worden afgezien van inkomensafhankelijke
energiekortingen of -toeslagen,
Een eerlijke verdeling van de klimaatkosten dient te
gebeuren via lagere belastingtarieven voor lage
inkomensgroepen.

Toelichting:

De zorg dat de rekening van de klimaattransitie oneerlijk
wordt verdeeld, is legitiem. Er moet rekening worden
gehouden met mensen met een lage draagkracht.
Inkomensafhankelijke kortingen of toeslagen, verminderen
echter de prikkel om te werken. Door het rondpompen van
geld, neemt de kans toe op een zogenaamde armoedeval.
Het is beter om lage inkomensgroepen te compenseren voor
klimaatkosten door belastingtarieven voor die groepen te
verlagen. Het gevolg is dat iedereen wordt geconfronteerd
met een hogere energierekening, maar mensen met een laag
inkomen niet te veel opdraaien voor de totale kosten.

PM21

Eerlijk en verstandig delen in klimaatkosten

Onderwerp:

Klimaatkosten

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] David
Fox, Henk Goris, Xander Prijs, Erwin Douwes, Fien van
Solinge, Floris van Loo, Harro Boven, Henry Abbink, Ingmar
Garrah, Jan Jongsma, Lars Gerrits, Mathijs Kramer, Merel
Peereboom, Thijs van Luijt, Tilbe Atav, Yvet Laan

Woordvoerder:

David Fox

PM22

Er wonen ook mensen in het noorden

Constaterende dat▪

Er een zorg bestaat dat de kosten van de klimaattransitie
door de zwakste schouders gedragen zullen worden;
Deze zorg werd blootgelegd door de discussie rondom de
energiebelasting voor consumenten.

Onderwerp:

Lelylijn

Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Tirza Drent, Yvet Laan

Woordvoerder:

Nathan Stamboel

Het Nederlands fiscale stelsel op dit moment al nodeloos
complex is;
De kans bestaat dat men een inkomensafhankelijke
energietoeslag of korting zal voorstellen;
Een inkomensafhankelijke compensatiemaatregel de
marginale belastingdruk (en daarmee de armoedeval)

Constaterende dat▪

Reizen met OV tussen de Randstad en het noorden 2,5 uur
lang duurt.
De A7 dichtslibt.
De Lelylijn een directe spoorverbinding creëert tussen
Amsterdam - Flevoland - Friesland - Groningen.
Het kabinet liever wil inzetten op goedkoper en beter

▪
Overwegende dat▪

▪
▪

▪
▪
▪
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▪

busvervoer tussen de Randstad en het noorden.
Overwegende dat ▪

▪
▪

De Lelylijn treinreizen tussen Amsterdam en Groningen
mogelijk maakt binnen een uur.
De trein een schoon alternatief is tov de auto.
Zowel de Randstad als Flevoland en de noordelijke
provincies profiteren dmv bereikbaarheid en impuls in de
regio.

Spreekt uit dat

De JD voorstander is van de Lelylijn.

Toelichting:

De Lelylijn verbetert niet alleen de infrastructuur in het
noorden, maar zal ook voor een impuls zorgen in de regio.
Met stijgende woningkosten in de Randstad is het belangrijk
om forenzen zoveel mogelijk te stimuleren buiten de
Randstad te wonen, en de bereikbaarheid sneller te maken.

PM23

Dalende biodiversiteit

Onderwerp:

biodiversiteit

Indieners:

[Werkgroep Duurzaamheid] Ruben van der Bulck, Jara van
den Bogaerde, Gerwin Beukhof, Bob Vermeent, Patrick
Widdows, Hugo Tirion, Bas Buise

Woordvoerder:

▪

▪

Ruben van den Bulck

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vinden dat de Nederlandse overheid
snel vergaande maatregelen moet nemen om de biodiversiteit
te beschermen en de urgentie op biodiversiteit moet leggen en
niet op broeikasgassen.

Toelichting:

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2283512-miljoen-soortenmet-uitsterven-bedreigd-wat-kunnen-we-doen.html

PM24

Soms zijn meer accijns wel nodig...

Onderwerp:

Accijns op plastic

Indieners:

[JD Amsterdam] Erwin Douwes, Sanne Schol

Woordvoerd
er:

Kyllian van der Put

Constaterend
▪ Plastic nog altijd een te grote rol in ons leven speelt.
e dat
▪ Een leven zonder het gebruik van plastic onmogelijk gemaakt wordt
door de keuzes van het bedrijfsleven.
▪ Bedrijven keuzes maken aan de hand van winstoogmerk en plastic
een van de goedkoopste opties is.
▪ Het verminderen van het gebruik van plastic ook zorgt voor een
afname van de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele
brandstoffen.
▪ De Europese Commissie eerder al een andere vorm van een

Constaterende dat
▪ Een miljoen van de naar schatting acht miljoen dier- en
plantensoorten wordt met uitsterven bedreigd. Dit is volgens
onderzoekers een direct gevolg van ons eigen handelen, zoals
land- en zeegebruik, klimaatverandering en vervuiling.
▪ De Jonge Democraten al van mening zijn dat het voorkomen
dat natuur beschadigd raakt altijd het geprefereerde
uitgangspunt moet zijn.
Overwegende dat
▪

Als de oorzaak menselijk handelen is, dan is de oplossing ook
menselijk handelen.
Een stijgende zeespiegel of meer droogte vooral over een
aantal jaar gevoeld gaat worden, maar de biodiversiteit een
urgenter probleem is. Doordat het bijvoorbeeld onze
voedselvoorziening in gevaar brengt.
Uitgestorven dier- en plantensoorten nooit meer terug te
krijgen zijn, voorkomen moet, terugdraaien kan immers niet.

Het voor de mensheid levensbedreigend is als de biodiversiteit
zo achteruit blijft gaan.
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▪

Ruim de helft van de docenten weleens lesgeeft aan klassen
van 29 leerlingen of groter.

Overwegende dat ▪

Docenten hierdoor onvoldoende aandacht kunnen geven
aan de uitschieters.
Zowel de excellente leerlingen als de leerlingen met
leerproblemen krijgen hierdoor minder aandacht.
Docenten door de grote klassen al ruim vijf minuten van hun
les kwijt zijn aan het schuiven met tafels en stoelen tussen
lokalen voor zij kunnen beginnen met hun les.
Het schuiven met tafels en stoelen voor een onrustig begin
van de les zorgt.
De lessen onrustiger verlopen omdat er zoveel leerlingen in
de klas zitten en zij daar ook onrustig van worden.
Daarnaast belemmert de drukte de concentratie van de
leerlingen.

plastictax voorstelde.
Overwegend
▪
e dat

▪

▪
▪
Spreekt
dat

Er inmiddels op zowel landelijk als Europees niveau wetten
aangenomen worden die het gebruik van plastic moeten
verminderen.
Een Europese accijns op plastic voor bedrijven een extra stimulans
kan vormen om gebruik te gaan maken van alternatieven voor
plastic.
De plastictax van de Europese Commissie de rekening onterecht bij
de lidstaten legt.
De Jonge Democraten al tegen het gebruik van microplastics zijn
vanwege de gevolgen voor milieu en mens.

▪
▪

▪
▪

uit De Jonge Democraten voorstander zijn van het invoeren van
Europese accijns op plastic voor bedrijven.

Toelichting:

▪

Plastictax
in
het
Verenigd
Koninkrijk:
https://www.plasticsoupfoundation.org/2019/03/verenigdkoninkrijk-voert-plastic-packaging-tax-in/
Voorstel voor een alternatieve plastictax van de Europese
Commissie:https://www.plasticsoupfoundation.org/en/2018/06/eu
ropean-tax-on-plastic-misses-the-point/

PM25

25 is a crowd

Onderwerp:

Kleinere klassen in het voortgezet onderwijs

Indieners:

Ingeborg Spoor, Lauri van den Berg, Dennis van Driel,
Annabel Broer, Steven Bliemer, Erwin Douwes, Amy
Doesborgh, Marten Porte, Hadassa Deijs, Jonah van
Lotringen, Jasper de Wit, Sjoerd Wannet, Jan Stammes

Woordvoerder:

Ingeborg Spoor

Constaterende dat▪

Reguliere klassen soms veel te vol zitten in het voortgezet
onderwijs.
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Spreekt uit dat

Reguliere klassen in voortgezet onderwijs worden begeleid
door een docent per maximaal 25 leerlingen.

Toelichting:

Er zijn scholen die werken met grotere klassen maar dan ook
meer docenten voor de klas hebben staan. Dit kan goed
werken, dus willen we dat niet in de weg zitten door te
verplichten dat klassen max. 25 leerlingen mogen hebben.
Daarom is gekozen voor deze formulering.

PM26

Zonder vizier op het dier

Onderwerp:

Universele rechten voor het dier

Indieners:

[Werkgroep Duurzaamheid] Bob Vermeent, Jara van den
Bogaerde, Patrick Widdows, Ruben van den Bulck, Bas Buise

Woordvoerder:

Bob Vermeent

Constaterende dat▪

Aan dierenwelzijn steeds meer waarde wordt gehecht;
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▪

▪
Overwegende dat▪

▪
▪
▪
Spreekt uit dat

Dierenwelzijnsregels in Nederland moeten toegepast worden
op alle dieren die in Nederland worden gehouden voor de
productie van dierlijke producten of diensten.

De Jonge Democraten voorstander zijn van een groei van de
beleidsinhoudelijke ambtelijke ondersteuning van de Tweede
Kamer.

Toelichting:

In samenspraak met Kamerleden kan worden gekeken
hoeveel
ambtenaren
erbij
moeten
komen.
Bronnen:
[1]
parlement.com
[2]
tweedekamer.nl
[3]
jaarrapportage
bedrijfsvoering
rijk
2018
[4] CBS: vertrouwen in mensen en organisaties

PM28

Hoe ga ik dat betalen dan?

Onderwerp:

Omscholen docenten naar tekortvakken

Indieners:

Ingeborg Spoor, Thijmen van Hoorn, Ferry Wolterinck,
Annabel Broer, Lauri van den Berg, Dennis van Driel, Steven
Bliemer, Thijmen van Hoorn, Erwin Douwes, Amy
Doesborgh, Marten Porte, Hadassa Deijs, Sjoerd Wannet,
Jan Stammes

Woordvoerder:

Ingeborg Spoor

Onderwerp:

Ambtelijke ondersteuning Kamerleden

Indieners:

[JD Wageningen] Rik Schouten, Saskia van den Berg

Woordvoerder:

Henry Abbink

Constaterende dat▪

De Tweede Kamer de Nederlandse regering dient te
controleren;
Tweede Kamerleden daarnaast initiatiefrecht hebben en dit
in 2018 13 keer hebben gebruikt [1];
De ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer uit
ongeveer 600 personen bestaat [2];
De Nederlandse ministeries samen meer dan 100.000
fulltime functies hebben [3];
Een meerderheid van de Nederlandse burgers geen
vertrouwen heeft in de Tweede Kamer [4].

▪
▪

▪

Spreekt uit dat

De democratie kan wel wat hulp gebruiken

▪

▪

De ambtelijke ondersteuning van de Tweede Kamerleden
momenteel onvoldoende is om regering voortduren
zorgvuldig te controleren;
Een grotere ambtelijke organisatie ook kan bijdragen aan een
groter aantal initiatiefwetten vanuit de Tweede Kamer;
Er door ondersteuningsverschillen een grote kenniskloof
bestaat tussen de regering en Tweede Kamer;
Het dichten van deze kloof kan zorgen voor het beter
functioneren van Kamerleden en een toename van het
vertrouwen in de Tweede Kamer.

We weinig weten over pijnperceptie bij insecten;
Er veel meer dieren zijn wiens welzijn kan worden geschaad
doordat zij pijn voelen;
Selectief welzijnsrechten toekennen een vorm van
discriminatie is;
Pijn nooit fijn is.

PM27

▪

Overwegende dat▪

Dierenwelzijnsregels momenteel alleen een selectieve groep
dieren beschermen, zoals gevogelte, primaten of
landbouwdieren als varkens, kippen en runderen;
Insecten steeds populairder worden als voedselbron en ze op
steeds grotere schaal worden gekweekt.

▪
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Constaterende dat▪

▪
▪
▪
▪
Overwegende dat▪

▪
▪
▪

Er enorme tekorten zijn aan docenten voor sommige vakken
zoals natuurkunde.
Er enorme overschotten zijn bij andere vakken zoals
geschiedenis.
Als docenten zich willen omscholen betalen ze instellingsgeld
omdat ze al een bachelor hebben.
Instellingsgeld duizenden euro’s meer per jaar is dan de
wettelijke hoogte van het collegegeld.
Er is wel een lerarenbeurs maar die is alleen voor werkende
docenten.

Docenten zich tweemaal mogen omscholen
tekortvakken tegen betaling van wettelijk collegegeld.

Toelichting:

Door deze maatregel helpen we docenten die graag willen
omscholen naar een vak waar een tekort aan is. Een studie
van 7.000 euro is gewoon niet te betalen voor iemand die een
gezin heeft. Voor mensen die nog geen bachelor binnen het
onderwijs hebben geldt dit al, laten we dit ook mogelijk
maken voor docenten die zich willen omscholen.

PM29

Koning, Keizer, Admiraal:
moeten we allemaal!

Koningshuis

Indieners:

[JD Utrecht] Bloys Sebregts, Pieter van Brakel

Woordvoerder:

Demi Koerhuis

Constaterende dat

Bepaalde leden van het koningshuis op grond van artikel 40
van de Grondwet geen loon- of inkomstenbelasting betalen
over de uitkeringen die zij vanwege het Rijk ontvangen.

Overwegende dat▪

De uitkeringen van deze leden van het koningshuis vanuit
het Rijk betaald worden;
Deze leden van het koningshuis Nederlandse staatsburgers
met een functie zijn;
Andere Nederlandse staatsburgers ook inkomstenbelasting
moeten betalen over inkomsten en uitkeringen.

▪

We deze docenten willen helpen door het makkelijker te
maken voor hen om van vak te wisselen naar een vak waar
een tekort aan docenten voor is.
We een leven lang leren überhaupt willen stimuleren.
Sommige docenten al jaren aan het werk zijn en een gezin
hebben en dus niet zomaar instellingsgeld kunnen betalen.
Sommige docenten niet naast een studie kunnen blijven
werken in het onderwijs door bijvoorbeeld een
gezinssituatie.

Spreekt uit dat

Onderwerp:

▪
Spreekt uit dat

Alle leden van het koningshuis loon- en inkomstenbelasting
moeten betalen.

Toelichting:

Er zijn meerdere leden van het koningshuis die geen loon- of
inkomstenbelasting hoeven te betalen. Op dit moment zijn
deze leden: de koning(in), de vermoedelijke opvolger van de
koning(in) en de koning(in) die afstand heeft gedaan van het
koningschap (en hun echtgenoten).

PM30

Even je plasje overheen doen

Onderwerp:

medicijnresten, waterkwaliteit

Indieners:

[werkgroep Duurzaamheid] Jara van den Bogaerde, Gerwin
Beukhof, Bob Vermeent, Rens Philipsen, Bas Buise, Ruben
van der Bulck, Kiki Kersten, Patrick Widdows, Stijn van der
Spoel, Hilde Leijenhorst, Annabel Broer, Gerard Peltjes,
Hugo Tirion

Woordvoerder:

Jara van den Bogaerde

naar

Inkomstenbelasting betalen
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Constaterende dat▪

▪
▪

▪
Overwegende dat▪

▪
▪
▪
▪
▪
Spreekt uit dat

Toelichting:

Er jaarlijks zo’n 140.000 kilo aan medicijnen via onze
ontlasting in ons oppervlaktewater terecht komt;
Een groot deel van de medicijnen die via de urine het riool in
komen uit ziekenhuizen en zorgcentra afkomstig zijn;
Naar verwachting steeds meer medicijnresten in het water
terechtkomen, doordat met de vergrijzing het
medicijngebruik toeneemt;
Het gezuiverde rioolwater nog medicijnresten bevat op het
moment dat het op het oppervlaktewater geloosd wordt.

PM31

Minder longkanker, meer beter

Onderwerp:

Roken op ziekenhuisterrein

Indieners:

[JD Rotterdam] Pim Cramer, Ronald-Marcel van den Hoek

Woordvoerder:

Hiba Jahouh

Constaterende dat▪

Roken een van de belangrijkste risicofactoren is voor hart en
vaatziekten.
Meerokers dezelfde carcinogene en toxische stoffen
inademen als rokers.
Bij meeroken het risico op hart- en vaatziekten stijgt (1).
Roken een risico is voor de volksgezondheid.
Er gerookt wordt rondom de in- en uitgangen en stoepen van
ziekenhuizen.
Er onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de
rokershokken buiten het ziekenhuis.

▪

Medicijnresten milieuschade kunnen toebrengen;
Medicijnresten in het drinkwater ook voor mensen schadelijk
kan zijn;
Waterschappen erg veel geld moeten investeren om deze
lage concentraties uit het water te halen;
Het vooraf afvangen van medicijnresten gemakkelijker is dan
het verwijderen uit rioolwater;
Meer stoffen kunnen worden teruggewonnen uit zuiver
urine, dan uit rioolwater;
Opvang van urine kansen biedt voor het terugwinnen van
grondstoffen.

▪
▪
▪
▪
Overwegende dat▪

▪
▪

Ziekenhuizen en zorgcentra toiletten moeten installeren die
urine apart opvangen zodat gemakkelijker stoffen eruit
teruggewonnen kunnen worden en de medicijnresten in de
urine niet in het oppervlaktewater terecht komen.

▪

Medicijnresten komen in het water doordat niet alle
medicijnen in het lichaam van de mens worden opgenomen;
wat niet wordt opgenomen, belandt via de urine en
ontlasting in het riool. Het terugwinnen van stoffen uit urine
is zeer lastig te doen als het eenmaal vermengd is met
rioolwater.
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Rokershokken genoeg de ruimte bieden om te roken, zonder
anderen te hinderen.
Bezoekers van een ziekenhuis het recht hebben om schone
lucht in te ademen.
De Jonge Democraten de dreiging op de volksgezondheid
zwaarder moet laten wegen dan het zelfbeschikkingsrecht
van het individu om te roken.
Ziekenhuizen een voorbeeldfunctie hebben tegenover hun
medewerkers, patiënten en de maatschappij.

Spreekt uit dat

Er een verbod moet komen op roken op het terrein van
ziekenhuizen, behalve op aangewezen plekken zoals
rokershokken.

Toelichting:

Rapport van het Institute of Medicine over de
cardiovasculaire effecten en nadelen van meeroken.
Secondhand Smoke Exposure and Cardiovascular Effects:
Making Sense of the Evidence. Washington: National
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▪

Academy of Sciences, Institute of Medicine, 2009 [accessed
2017 Feb 21].

PM32

Zwemles opnieuw invoeren in het primair onderwijs

Onderwerp:

Zwemles opnieuw invoeren in het primair onderwijs

Indieners:

[Werkgroep Sport] Max Christen, Max Verdegaal, Christiaan
Wever, Demi Koerhuis, Merel Peereboom, Jesse Koper,
Arthur van Eekhout, Bram van Wickeren, Xander Prijs, Rens
Philipsen, Jetske Steenstra, Floris van Loo

Woordvoerder:

Lisa van der Marel

Constaterende dat▪

▪
▪
▪
▪
▪

Overwegende dat ▪

▪
▪
▪

De zwemvaardigheid van kinderen slecht is.
Elk jaar nog veel mensen verdrinken, mede omdat ze het
zwemmen niet meer machtig zijn.
De zwemvaardigheid van kinderen achteruitgaat, omdat ze
het zwemmen niet bijhouden.
De helft van de kinderen in Nederland te weinig beweegt.
In 1991 nog 9 van de 10 basisscholen aan schoolzwemmen
deden, wat in 2017 afgenomen is tot 1 op de 3.
Het schoolzwemmen een verplicht onderdeel was op de
basisschool tot 1985. Dit is afgeschaft omdat ouders hun
kinderen zelf laten leren zwemmen.

Spreekt uit dat

Zwemles weer ingevoerd moet worden in het primair
onderwijs.

Toelichting:

Dat de zwemvaardigheid bij kinderen slecht is blijkt uit
onderzoek uitgevoerd door Hogeschool Windesheim vanuit
het kennisproject NL Zwemveilig (augustus 2018).
Uit cijfers van CBS blijkt dat van alle verdrinkingen, daarvan
20% mensen zijn met een niet-Westerse achtergrond (2017)
Uit onderzoek van de Sportraad, raad voor Volksgezondheid
en Samenleving en Onderwijsraad blijkt dat de helft van de
kinderen te weinig bewegen in Nederland en scholen bieden
sport en bewegen te beperkt aan

PM33

In vuur en vlam is het hek van de dam

Onderwerp:

Stalbranden

Indieners:

Stijn van der Spoel, Patrick Widdows, Gerard Peltjes, Ruben
van den Bulck, Bas Buise

Woordvoerder:

Stijn van der Spoel

Constaterende dat▪

Er in het jaar 2017 229.000 dieren gestorven zijn als gevolg
van stalbranden;
De kans op brand in een kippenstal acht keer groter is dan de
kans op een woningbrand;
Vanaf 1 april 2014 nieuwe stallen, door aangescherpte
wetgeving, brandveiliger gebouwd moeten worden;
Het gros van de huidige bestaande stallen gebouwd is voor 1
april 2014;
De belangrijkste oorzaken van brand technisch (met name
kortsluiting, oververhitting, zelfontbranding werktuigen),
menselijk handelen (bijvoorbeeld klussen in de stal) en

▪

Niet alle ouders de noodzaak inzien van het leren of het
bijhouden van zwemmen of daar de financiële middelen niet
voor hebben.
Vooral kwetsbare groepen met een migratie-achtergrond
treft het niet zwemvaardig zijn.
Kinderen met een migratie-achtergrond kunnen vaker niet
zwemmen.
Elk kind naar school gaat en hierdoor elk kind de kans krijgt
om zwemvaardig te worden/blijven.

▪
▪
▪
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Scholen sport en bewegen te beperkt aanbieden.
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▪

blikseminslag zijn (Evaluatie Actieplan Stalbranden, 2016);
De kans op brand bij nieuwe stallen (gebouwd na 1 april
2014), door strengere eisen van de overheid en de
verzekeraars, is afgenomen.

Overwegende dat

Het verbouwen van oude stallen voor kleine boeren een
kostbare investering is.

Spreekt uit dat

Er strengere brandveiligheidsregels, waaronder verplichte
brandalarmen, bliksemafleiders en sprinklerinstallaties,
moeten komen voor bestaande stallen, gebouwd voor 1 april
2014.

Toelichting:

het Nederlandse natuurbeleid.
Overwegende dat▪

▪

▪
▪

Sinds 1 april 2014 zijn er hogere eisen gesteld voor het
bouwen van nieuwe stallen. Echter stamt het gros van de
bestaande stallen uit het tijdperk voor 1 april 2014. Het
wordt tijd dat er voor deze bestaande stallen ook strengere
wetgeving gaat gelden. Het is technisch mogelijk om het
aantal stalbranden in groten getale te verminderen. Het
schort echter aan politieke wil om dit probleem aan te
pakken.

PM34

Stop met het omkappen van Staatsbosbeheer

Onderwerp:

Onverantwoorde bezuinigingen op Staatsbosbeheer

Indieners:

[JD Wageningen] Rik Schouten, Saskia van den Berg

Woordvoerder:

Wim Verhagen

Constaterende dat▪

Staatsbosbeheer een zelfstandig bestuursorgaan met
wettelijke taken is;
Staatsbosbeheer 260.000 hectare natuurgebieden beheert
in Nederland;
Staatsbosbeheer een maatschappelijke functie vervult;
Sinds kabinet Rutte I veel bezuinigingen zijn doorgevoerd in

▪
▪
▪

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vóór het terugdraaien van de sinds
2010 ingevoerde bezuinigingen op Staatsbosbeheer zijn.

PM35

Het vleesje bij de naam noemen

Onderwerp:

naamgeving zuivel- en vleesvervangers

Indieners:

Pauline Gerth van Wijk, Annabel Broer, Bram van Wickeren,
Luisa El Ouardiji, Ruben Kuijper, Anton Cuijvers, Dennis van
Driel, Rens Philipsen

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Constaterende dat▪

Een amendement in behandeling is bij de Europese Unie,
waardoor plantaardige zuivel- en vleesvervangers niet langer
termen mogen gebruiken die worden gebruikt voor melk en
vlees (zoals groenteworst of sojamelk)
Het amendement consumentenmisleiding zou moeten
voorkomen
De naamgeving van een product een belangrijke rol speelt bij
het zoeken en kiezen van producten door consumenten

▪
▪
Overwegende dat▪
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De bezuinigen op Staatsbosbeheer sinds 2010
onverantwoordelijk zijn doorgevoerd;
De overheid Staatsbosbeheer dwingt tot het toepassen
ondernemerschap om haar eigen inkomsten te genereren en
dit heeft geleid tot ongewenste gevolgen voor de
maatschappij; denk aan het kappen van hout en het verkopen
van natuurgronden;
Natuurbeleid van groot belang is voor de Nederlandse
maatschappij;
Het huidige natuurbeleid niet houdbaar is.

Het gebruik van plantaardige zuivel- en vleesvervanger
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gestimuleerd zou moeten worden in het kader van het milieu
en dierenwelzijn
Het gebruik van traditionele benaming de overstap naar
vervangers makkelijker maakt voor consumenten
Consumenten slim genoeg zijn om te begrijpen dat sojamelk
niet uit een koe komt, en er dus geen sprake is van misleiding
Het amendement primair dient om de zuivel- en
vleesindustrie te beschermen

Spreekt uit dat

De JD vindt dat men automatisch moet worden
uitgeschreven uit het studentenreisproduct systeem om
beboeting te voorkomen.

PM37

Meer duurzaam, meer beter

Onderwerp:

Verduurzaming huurwoningen

Spreekt uit dat

zuivel- en vleesvervangers ook de traditionele benamingen
van het product dat ze vervangen mogen gebruiken, als
duidelijk op de verpakking is aangegeven dat het gaat om een
plantaardige vervanger

Indieners:

[Werkgroep Ruimte & Mobiliteit] Stijn Wenders, Peet
Wijnen, Pauline Gerth van Wijk, Boris de Groot, Rens van
Dijk, Hidde Barneveld

Woordvoerder:

Stijn Wenders

Toelichting:

Het gaat om een deel van amendement (Compromise 41) op
verordening 1151/2012. Het is al aangenomen door de
landbouwcommissie maar nog niet door het Europees
Parlement.

Constaterende dat▪

Verhuurders sinds begin 2019 een korting op de
verhuurdersheffing kunnen aanvragen wanneer zij hun
woningen verduurzamen
Het kabinet hier in 2019 volgens het Regeerakkoord 78
miljoen voor beschikbaar heeft gesteld
Er in april 2019 al voor 94 miljoen aan aanvragen is
binnengekomen;
Hiermee 23.000 sociale huurwoningen verduurzaamd
worden
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft besloten de
aanvragen voor 2019 per 1 juli stop te zetten

▪
▪
▪

▪
▪

PM36

Schuldeloos met het OV

Onderwerp:

OV

Indieners:

[JD Rotterdam] Pim Cramer, Ronald van denk Hoek

Woordvoerder:

Ronald-Marcel van den Hoek

Constaterende dat

Studenten en scholieren die tijdens studieperiode recht
hebben op studentenreisproduct een boete krijgen als ze zich
niet bij tijds afmeldden voor het studentenreisproduct.

Overwegende dat▪

▪

▪
▪
Overwegende dat▪

▪

Als het systeem voor het studentenreisproduct kan zien
wanneer je recht afloopt, dit systeem ook moet kunnen
uitschrijven.
Mensen die bijv. op vakantie gaan of op een andere manier
niet in staat zijn af te melden onnodig hoge lasten krijgen.

▪
▪
▪
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40% van de CO2-uitstoot afkomstig is van de gebouwde
omgeving
De verduurzaming van het woningaanbod de hoogste
prioriteit heeft
Het positief is dat verhuurders hun woningaanbod actief
verduurzamen en dit gestimuleerd moet worden
De verhuurderheffing een grote financiële last is voor de
investeringscapaciteit van de woningcorporaties
De laagste inkomens door deze regeling meegenomen
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worden in de verduurzaming
Spreekt uit dat

Het kabinet het budget van de heffingsvermindering
verduurzaming huurwoningen structureel uitbreidt.

Toelichting:

Het kabinet wil de verduurzaming van sociale huurwoningen
stimuleren door corporaties korting te geven op de
verhuurderheffing wanneer zij zich hiervoor inzetten. Dit
werkt zo goed dat het potje voor 2019 nu al leeg is.
Verduurzaming is belangrijk om de klimaatdoelen te halen. Er
zou juist meer budget vrijgemaakt moeten worden in plaats
van het potje op slot te gooien omdat de regeling te populair
is.

PM38

KLM geeft je geen vleugels

Onderwerp:

AirFrance-KLM

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Mathijs
Kramer, Xander Prijs, David Fox, Erwin Douwes, Fien van
Solinge, Floris van Loo, Harro Boven, Henk Goris, Henry
Abbink, Ingmar Garrah, Jan Jongsma, Lars Gerrits, Merel
Peereboom, Thijs van Luijt, Tilbe Atav, Yvet Laan

Woordvoerder:

Mathijs Kramer

Constaterende dat▪

De Nederlandse overheid een belang van 13 procent in
Airfrance-KLM heeft genomen;
Hier 744 miljoen aan besteed is;
Een luchtvaartmaatschappij niet essentieel is voor de
nationale economie of veiligheid;

▪
▪
Overwegende dat▪

▪

▪
Spreekt uit dat

▪
▪

Geef een gefrustreerde socialist geen 1,7 miljard #1

Onderwerp:

Economie

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Mathijs
Kramer, Xander Prijs, David Fox, Erwin Douwes, Fien van
Solinge, Floris van Loo, Harro Boven, Henk Goris, Henry
Abbink, Ingmar Garrah, Jan Jongsma, Lars Gerrits, Merel
Peereboom, Thijs van Luijt, Tilbe Atav, Yvet Laan

Woordvoerder:

Mathijs Kramer

Constaterende dat▪

De Nederlandse overheid 1.7 miljard steekt in het oprichten
van de investeringsbank 'InvestNL' dat scale-ups en startups
moet bevorderen;
InvestNL een zeer vage doelstelling heeft;
De Algemene Rekenkamer en de Raad van State zeer kritisch
zijn op de doelmatigheid en het toezicht van InvestNL;

Overwegende dat ▪

▪

▪
▪
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De aandelen van AirFrance-KLM op den duur verkocht
moeten worden.
De Franse staat aangespoord moet worden om haar belang
ook af te bouwen.

PM39

▪
▪

Airfrance-KLM een bedrijf is zoals ieder ander, en zonder
politieke inmenging beslissingen over de bedrijfsvoering
moet kunnen nemen;
Vorige pogingen tot industriepolitiek miljarden hebben

gekost zonder iets op te leveren;
De regering met grote willekeur beleid voert wat betreft
industriepolitiek;

InvestNL een revolverend fonds is en dus elke euro moet
terugverdienen;
Er volgens InvestNL sprake is van marktfalen als een
ondernemer drie keer is afgewezen bij een private
investeerder;
Er een slechte afbakening van de taken van Invest NL en de
controles slecht zijn;
Publiek geld effectief besteed moet worden;
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Spreekt uit dat

InvestNL zich bezig moet houden met de groene transitie
van het MKB.

PM40

Geef een gefrustreerde socialist geen 1,7 miljard #2

Onderwerp:

InvestNL

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Mathijs
Kramer, Xander Prijs, David Fox, Erwin Douwes, Fien van
Solinge, Floris van Loo, Harro Boven, Henk Goris, Henry
Abbink, Ingmar Garrah, Jan Jongsma, Lars Gerrits, Merel
Peereboom, Thijs van Luijt, Tilbe Atav, Yvet Laan

Woordvoerder:

Mathijs Kramer

Constaterende dat▪

De Nederlandse overheid 1.7 miljard steekt in het oprichten
van de investeringsbank 'InvestNL' dat scale-ups en startups
moet bevorderen;
InvestNL een zeer vage doelstelling heeft;
De Algemene Rekenkamer en de Raad van State zeer kritisch
zijn op de doelmatigheid en op het toezicht van InvestNL;

▪
▪
Overwegende dat ▪

▪

▪
▪
Spreekt uit dat

PM41

Als Lars Westra het kan..

Onderwerp:

Inspraak jongeren

Indieners:

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur] Michael
Tessers, Jasper Ensing, Jelrik Westra, Marjet van Bezooijen,
Puck Rouffaer, Wimer Heemskerk, Daniël Jacobs, Rick ten
Holder, Perry Stet, Lotte Peijs, Koen Sijtsema

Woordvoerder:

Wimer Heemskerk

Constaterende dat▪

We in Nederland een kiesgerechtigde leeftijd van 18+
kennen
Er voor andere vormen van participatie vaak dezelfde
leeftijdsgrens wordt gesteld

▪
Overwegende dat▪

▪

InvestNL een revolverend fonds is en dus elke euro moet
terugverdienen;
Er volgens InvestNL sprake is van marktfalen als een
ondernemer drie keer is afgewezen bij een private
investeerder;
Er een slechte afbakening van de taken van InvestNL en de
controles slecht zijn;
Publiek geld effectief besteed moet worden;

▪
▪

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten van mening zijn dat InvestNL
opgeheven moet worden.
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Het handhaven van een leeftijdsgrens om te mogen stemmen
een goede zaak is, omdat je om een goede keuze te kunnen
maken bij zowel partijverkiezingen als bij besluitvorming veel
verschillende facetten moet kunnen overzien. Dit vereist
ervaring, kennis en een ontwikkeld waardenstelsel
Andere vormen van participatie vaak veel minder
ingewikkeld zijn en je in veel mindere mate ervaring, kennis
en een ontwikkeld waardenstelsel nodig hebt om hier goed
gebruik van te kunnen maken
Ook jongeren van een niet-stemgerechtigde leeftijd het recht
hebben om hun stem te laten horen en gehoord te worden
Het met het oog op hun ontwikkeling nastreefbaar is
jongeren zo vroeg mogelijk bij de politiek en het
maatschappelijke debat te betrekken
Adviserende (bijv. inspraak) en initiërende vormen (bijv. het
ondertekenen van een referendum aanvraag) van
bewonersparticipatie voor alle leeftijden opengesteld
moeten worden.
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PM42

Dokter dokter, je bent geen zzp’er!

Onderwerp:

Salarisstructuur van artsen

Indieners:

[JD Utrecht] Bloys Sebregts, Pieter van Brakel

Woordvoerder:

Bloys Sebregts

Constaterende dat▪

Sinds de intrede van de marktwerking in de zorg in 2006 alle
artsen in perifere ziekenhuizen als eigen ondernemer door
een ziekenhuis ingehuurd worden;
Artsen in perifere ziekenhuizen betaald krijgen per
handeling;
Deze financiële prikkel ingesteld is om wachtlijsten tegen te
gaan; Elke operatie geld oplevert, waardoor artsen een
grotere prikkel krijgen ‘makkelijke’ operaties uit te voeren;
De zorgkosten sinds 2006 enorm zijn gestegen.

▪
▪

▪
Overwegende dat ▪

▪

supermarkten/winkeliers en 24/7 boxen in de wijk niet
gezamenlijk ondersteunen.

Deze financiële prikkel zorgt voor overbodige zorg;
Slechts één perifeer ziekenhuis in Nederland artsen in
loondienst heeft; Loondienst van artsen niet zorgt voor
langere wachtlijsten.

Overwegende dat

Postordebedrijven moeten streven naar gezamenlijke
ondersteuning van pick-up points en 24/7 boxen.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten ervoor pleit dat pick-up points bij
supermarkten/winkeliers en 24/7 boxen in wijken, door alle
postordebedrijven worden ondersteund.

Toelichting:

De vier grootste postordebedrijven hebben allen pick-up
points bij andere supermarkten/winkeliers. De onderlinge
afstand hiertussen kan door de klant als (te) groot worden
ervaren en er toch vaak voor thuisbezorgen wordt gekozen.
Om de CO2-reductie en de efficiëntie van het bezorgproces
te vergroten, moet naar algemene ondersteuning van pick-up
points worden gestreefd. Dit geldt ook voor de 24/7 boxen in
de wijk.

PM44

Ontneem Ziggo de Iron Throne

Onderwerp:

Economie

Indieners:

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Floris
van Loo, Xander Prijs, David Fox, Erwin Douwes, Fien van
Solinge, Harro Boven, Henk Goris, Henry Abbink, Ingmar
Garrah, Jan Jongsma, Lars Gerrits, Mathijs Kramer, Merel
Peereboom, Thijs van Luijt, Tilbe Atav, Yvet Laan
Floris van Loo

Spreekt uit dat

Het wenselijk is dat artsen in alle Nederlandse ziekenhuizen
in loondienst gaan werken.

Toelichting:

Perifere= niet-academische ziekenhuizen

PM43

Het pick-up point van ons allemaal

Onderwerp:

Pick-up-points

Woordvoerder:

Indieners:

Joris Sauvé, Eliana Tuijn, Mathijs van der Loo, Max Verdegaal,
Bram Brouwer.

Constaterende dat▪

Woordvoerder:

Joris Sauvé

Constaterende dat

Postordebedrijven

pick-up

points

▪
▪

bij
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De markt voor internet en tv sterk geconcentreerd is
De verkoper van creatieve content, zoals series, een
monopolie heeft
Veel consumenten series direct willen zien als ze uit zijn en
bereid zijn hiervoor te betalen

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 83 te Amsterdam 2019

▪
Overwegende dat ▪

▪
▪
▪

Contracten voor internet en tv niet direct maandelijks
opzegbaar zijn

▪

Niet alle consumenten direct kunnen switchen van aanbieder
voor internet/tv
Concurrentie op content ten koste gaat van concurrentie op
prijs en internetsnelheid
Een monopolie op de markt voor internet en tv onwenselijk is
Het exclusief aanbieden van creatieve content piraterij
stimuleert

Spreekt uit dat

Aanbieders van internet en/of tv geen
programma's of zenders mogen aanbieden.

Toelichting:

Het enkel gebundeld aanbieden van meerdere producten (in
dit geval toegang tot tv/internet en een zender met series)
beperkt de keuzevrijheid van consumenten en is slecht voor
de
concurrentie.
Blockbuster films zijn in veel verschillende bioscopen te zien;
een nieuwe hit CD past in apparaten van allerlei
verschillende merken. Wij pleiten ervoor dat ook zenders en
series beschikbaar zijn bij verschillende tv/internet
aanbieders.

Overwegende dat▪

▪
▪
▪

exclusieve

PM45

Europese techindustrie, gebouwd op Europese waarden

Onderwerp:

bescherming digitale infrastructuur

Indieners:

[Werkgroep Digitale Zaken] Rens Philipsen, Guido Israels,
Guido van Seeters, Evrim Hotamis, Aart Miedema, Pauline
Gerth van Wijk, Cas Lammerink, Paul Bijenhof, Edwin
Kaptein, Esther van Egmond, Casper Jongeling

Woordvoerder:

Guido Israels

Constaterende dat
▪

Nederland en de EU in toenemende mate digitale kennis

▪
▪
▪

Spreekt uit dat

▪
▪

Toelichting:
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importeren;
Individuele vrijheid en verantwoordelijkheid (?) belangrijke
Europese grondwaarden zijn;
Het onwenselijk is op strategische goederen en netwerken
afhankelijk te zijn van andere geopolitieke machtsblokken;
Andere machtsblokken niet altijd handelen vanuit dezelfde
kernwaarden
Het belangrijk is om hoogwaardige technologische kennis
binnen Europa te houden
Bij de aanleg van communicatienetwerken en ‘Smart City’
projecten (projecten met data en sensoren in de gebouwde
omgeving) er bij misbruik ernstige privacy en veiligheid
implicaties kunnen zijn.
China en de VS ook protectionistische maatregelen nemen
rond communicatieapparatuur en infrastructuur
We geen slaaf van Chinese (of andere) algoritmes willen
worden
De EU sommige producten als strategisch aanmerkt, om te
borgen en verantwoorden dat deze producten van Europese
leveranciers worden afgenomen
de EU investeert in een Europese digitale industrie waar de
Europese grondwaarden een centrale rol spelen;
Communicatieapparatuur en -infrastructuur als strategische
goederen worden aangemerkt
We moeten niet afhankelijk zijn van een China voor onze
technologische infrastructuur. Strategische goederen zijn
bijvoorbeeld wapens of chemicaliën die zowel burgerlijk als
militair nut hebben, en worden gereguleerd in hun in-, uit-, en
doorvoer. Dit biedt een manier om selectief om te gaan met
wie onze digitale infrastructuur optuigt.
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PM46

Buurtsportcoaches inzetten voor ouderen

Onderwerp:

Buurtsportcoaches inzetten voor ouderen

Indieners:

[Werkgroep Sport] Max Christen, Max Verdegaal, Christiaan
Wever, Demi Koerhuis, Merel Peereboom, Bram van
Wickeren, Jesse Koper, Rosanne Joosse, Arthur van Eekhout,
Xander Prijs

Woordvoerder:

Lisa van der Marel

Constaterende dat
▪

Het gezond ouder worden verbeterd kan worden onder
volwassenen.
Bijna de helft van de ouderen (55+) in Nederland eenzaam is.
De meest voorkomende oorzaak dat ouderen vaker vallen
dan jongeren is dat zij niet snel genoeg kracht genereren om
zich op te vangen wanneer ze struikelen.
Veel buurtsportcoaches in Nederland ingezet worden voor
kinderen t/m 17 jaar.

▪
▪

▪
Overwegende dat▪

▪
▪
▪

▪
▪
Spreekt uit dat

Toelichting:

succesvol uit onderzoek van Mulier Instituut ‘Evaluatie
Buurtsportcoaches, 2017’.
Uit onderzoek van Mirjam Pijnappels (hoogleraar
Bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit) blijkt dat
de voornaamste reden dat ouderen vallen wanneer ze
struikelen, is dat ze niet snel genoeg spierkracht kunnen
genereren.
Cijfers
over
eenzaamheid:
Gezondheidsmonitor
Volwassenen en Ouderen, GGD’en, CBS en RIVM

PM47

Meten is weten

Onderwerp:

Diabetes FGM sensoren

Indieners:

[JD Amsterdam] Erwin Douwes, Sanne Schol

Woordvoerder:

Sanne Schol

Samen bewegen een laagdrempelige manier is om mensen te
verbinden.
Bewegen essentieel is om gezond ouder te worden.
Het gewenst is om het vallen van ouderen te voorkomen.
De overheid en gemeente een rol vervullen in het gezond
ouder worden van haar burgers en bij het bestrijden van
eenzaamheid.
Buurtsportcoaches een succes zijn en een verbindende factor
vormen in de wijk.
Het inzetten van buurtsportcoaches is een effectief en
volledig geïmplementeerd beleidsinstrument.

Constaterende dat▪

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een
pilot moet opzetten om buurtsportcoaches ook in te zetten
bij ouderen.

Overwegende dat▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Buurtsportcoaches worden sinds 2012 ingezet en blijkt

113

Er 1,2 miljoen Nederlanders leiden aan diabetes mellitus.
Diabetes mellitus is een van de meest voorkomende
chronische ziekten in Nederland is.
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.
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
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▪
▪

▪

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 mellitus 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 mellitus type 1 en 2 (geen
zwangerschapsdiabetes.
Vrouwen met diabetes mellitus types 1 en 2 die een
zwangerschapswens hebben.

PM48

Je neemt nooit op :(

Onderwerp:

Internetbellen voor Nederlanders in het buitenland

Indieners:

[Werkgroep Buitenlandse Zaken] Zane de Ponte, Koen
Reedijk, Lars Gerrits, Maarten van Iersel, Nina Peeters,
Karen Punter, Abel Hartman, Alexander van den Berg, Axel
Rooden, Alexine van Olst

Woordvoerder:

Zane de Ponte

Constaterende dat▪

Nederlandse overheidsinstanties niet door middel van
internetbellen bereikbaar zijn;

▪
▪

Overwegende dat▪

▪
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Meer dan één miljoen Nederlanders langdurig in het
buitenland wonen;
Nederlanders jaarlijks meer dan 19 miljoen buitenlandse
reizen maken;
Deze Nederlanders nog altijd de hogere tarieven voor bellen
vanuit landen buiten de EU in rekening gebracht krijgen
wanneer zij naar Nederlandse overheidsinstanties bellen
Schriftelijke correspondentie de communicatie ernstig
bemoeilijkt in verband met de vaak complexe aard van de
vraagstukken, het tijdsverschil en de lange reactietijd van de
overheidsinstanties;
Nederlanders over de hele wereld het recht hebben op
adequate bereikbaarheid van de Nederlandse overheid.

Spreekt uit dat

Nederlandse overheidsinstanties voortaan ook door middel
van internetbellen bereikbaar moeten zijn voor
Nederlanders in het buitenland.

Toelichting:

Nederlandse overheidsinstanties zijn telefonisch bereikbaar
en hanteren daarbij de standaard beltarieven, die voor bellen
vanuit landen buiten de EU normaliter aanzienlijk hoger zijn.
De Nederlandse overheid is verder enkel schriftelijk
bereikbaar via e-mail, Twitter en WhatsApp; er kan dus niet
gebeld worden naar het WhatsApp-nummer. Dit betekent
overigens ook dat de overheid momenteel al werknemers in
dienst heeft die zich richten op (schriftelijke) bereikbaarheid
via WhatsApp.

PM49

We willen meer zaad, het maakt niet uit hoe het wordt
gemaakt!

Onderwerp:

zaadveredeling, voedselvoorziening en landbouw

Indieners:

[Werkgroep Duurzaamheid] Jara van den Bogaerde, Gerwin
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Beukhof, Bas Buise, Annabel Broer, Bob Vermeent, Patrick
Widdows, Cees Haringa, Gerard Peltjes, Ruben van den
Bulck, Hugo Tirion, Kimberly Barentsen
Woordvoerder:

Jara van den Bogaerde

Constaterende dat▪

Nederland momenteel een wereldleider is op het gebied van
zaadveredeling;
Zaadveredeling de grondslag is voor onze landbouw en
daarmee voedselvoorziening;
De technologieën (zoals genetische modificatie) die gebruikt
worden in zaadveredeling sneller ontwikkelen dan wet- en
regelgeving kan bijhouden;
De huidige wet- en regelgeving over nieuwe zaadveredeling
technieken uit 2001 stamt en daarmee sterk verouderd is;
Het Europese hof in 2018 toch besloten heeft deze
regelgeving als leidraad te gebruiken om bepaalde
technologieën niet toe te staan binnen de EU.

▪
▪

▪
▪

Overwegende dat▪

▪
▪

Spreekt uit dat

▪
▪

PM50

"Beperkt houdbaar", hoe lang?

Onderwerp:

Voedselverspilling

Indieners:

Joris Sauvé, Eliana Tuijn, Mathijs van der Loo, Max Verdegaal,
Jeffrey Verlegh, Steven Elders

Woordvoerder:

Joris Sauvé

Constaterende dat

Fabrikanten/producenten vaak onduidelijk zijn over de
houdbaarheidsduur van etenswaren na openen.

Overwegende dat

Fabrikanten/producenten duidelijkheid moeten verschaffen
over de houdbaarheidsduur van etenswaren na openen.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten pleit tot verduidelijking van de tekst
"na openen beperkt houdbaar" om voedselverspilling tegen
te gaan.

Toelichting:

Momenteel wordt de houdbaarheid na openen uitgelegd met
“na openen beperkt houdbaar”, maar het woord 'beperkt' is
een breed begrip en niet in een tijdspad uit te drukken. Dit
maakt dat consumenten uit voorzorg etenswaren vaak (veel)
te vroeg weggooien. Het zou daarom beter zijn de zin "na
openen beperkt houdbaar" te vervangen door " Na openen
ten minste (x) dagen houdbaar, maar kijk, ruik en proef
vooral". Deze laatste zin wordt, in een andere vorm, al door
Campina toegepast.

PM51

Stokbrood of broodstok?

Onderwerp:

Strengere regels voedselbenaming

Indieners:

[JD Rotterdam] Pim Cramer, Ronald-Marcel van den Hoek

Woordvoerder:

Ronald-Marcel van den Hoek

Constaterende dat▪

Etens- en drinkwaren producten in Nederland veel te vaak

Nederland de leidende positie als zaadveredelaar dreigt te
verliezen door de conservatieve houding van de EU om weten regelgeving van 2001 te handhaven voor het toestaan van
nieuwe technieken;
Belangrijker is wat in het eindproduct zit en of het veilig is en
niet met welke techniek het gemaakt wordt;
Buiten de Europese Unie veel andere landen zich richten op
de veiligheid van het eindproduct en niet op de techniek die
gebruikt is om het eindproduct te verkrijgen.
De EU de verouderde wetgeving over zaadveredeling
vervangt met progressiever beleid.
Uitgangspunt van het beleid is gericht op de veiligheid van
het eindproduct en niet op de productietechniek.
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▪
Overwegende dat▪

▪
▪
Spreekt uit dat

onvoldoende correct worden aangeduid.
De voedselindustrie vaak met opzet misleidende etiketten
plakken op hun producten.

winkels-mogen-onverkochte-kleding-niet-meer-weggooien
MVO Nederland

Consumenten vaak niet bewust kunnen zijn van wat ze
kopen door misleidende reclame/etiketten.
Consumenten het recht hebben te weten wat ze kopen.
De producten duidelijk, helder en met de correcte
aanduiding moet worden gekenmerkt zonder misleiding.

En nu is het klaar met dat rente-gedonder!

Onderwerp:

Rente studielening

Indieners:

Marjet van Bezooijen, Jetske Steenstra, Jan-Willem het Lam,
Thomas Hellebrand, Noa Rosenberg, Heleen Labuschagne,
Sanne Schol, Jasper Ensing, Desiree klomp, Koen Sijtsema,
Remco Vonk, Michael Daarnhouwer, Malu Pasman, Jeffrey
Eelman, Myrthe Koopmans.

Woordvoerder:

Marjet van Bezooijen

Constaterende dat▪

Het huidige stelsel van studiefinanciering bestaat uit de
studielening met eventueel een aanvullende beurs.
Het leenstelsel in 2015 gefaseerd is ingevoerd en pas sinds
2017 voor iedereen geldt.
Bij invoering van het nieuwe stelsel bepaald is dat de rente
op de studielening gebaseerd wordt op de 5-jaars rente op
staatsobligaties.
De regering de rente op studieleningen wil gaan baseren op
de 10-jaars rente op staatsobligaties.
De rente bij 10 jaar vast altijd hoger is dan de rente op 5 jaar
vast.

De JD vindt dat er strengere eisen moeten komen op wat er
op etiketten staat van etens- en drinkwaren producten en dit
testen en keuren door de voedsel en warenautoriteit

PM52

Weggooien? Nee! Weggeven? Ja!

Onderwerp:

Verspilling

Indieners:

[JD Amsterdam] Erwin Douwes, Sanne Schol

▪
▪

Woordvoerder: Noa Rosenberg
Constaterende
▪
dat
▪

Er jaarlijks 21,5 miljoen kledingstukken niet verkocht worden
Hiervan 1,2 miljoen kledingstukken worden vernietigd

Overwegende▪
dat
▪

Deze verspilling teruggedrongen zou moeten worden
Er in Frankrijk een wet is aangenomen die voorschrijft dat winkels
geen kleding mogen weggooien
De industrie een voorbeeld zou kunnen geven met betrekking tot
verspilling voor andere industrieën én voor de particulier.

▪

PM53

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten voorstander zijn van wetgeving voor
nieuwe doeleinden van niet-verkochte kleding, om zo
kledingverspilling door de kledingindustrie tegen te gaan.

Toelichting:

Bronnen:
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180501_00060915/franse-

▪
▪
Overwegende dat▪

▪

▪
▪
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Sinds het afschaffen van de basisbeurs de gemiddelde
studieschuld is gestegen en dat deze nog steeds stijgt.
Als gevolg van de voorgestelde wijziging oud-studenten met
een gemiddelde lening van EUR 21.000 in veel gevallen EUR
5000 extra moeten afbetalen door gestegen rentekosten.
Dat studenten geen melkkoeien zijn.
Dat het telkens veranderen van de voorwaarden waaronder
geleend wordt ervoor zorgt dat de leenangst onder
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studenten groeit.

worden voor woningbouw

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten van mening zijn dat de huidige
situatie, waarbij de rente op studieleningen wordt gebaseerd
op de (lage) 5-jaars rente op staatsobligaties, behouden moet
blijven.

Toelichting:

Bron
getallen
leegstand:
https://www.clo.nl/indicatoren/nl2151-leegstand-winkels

Toelichting:

Bij invoering van het leenstelsel in 2015 is studeren
behoorlijk duurder geworden. De beloofde investeringen zijn
grotendeels uitgebleven. Met het aanpassen van de rente
wordt studeren door de hogere rente opnieuw duurder.
Daarbij komt dat het helemaal niet duidelijk is waarvoor het
extra geld dat bij oud-studenten wordt opgehaald nodig is.
Nu met name de lagere sociale niveaus weerstand hebben
tegen het lenen van de studiefinanciering, neemt echter de
kansenongelijkheid juist toe.

PM55

EHBO of een mooie video?

Onderwerp:

Beeldmateriaal

Indieners:

[JD Utrecht] Bloys Sebregts, Pieter van Brakel

Woordvoerder:

Hidde Hekman

Constaterende dat

Er steeds meer mensen beeldmateriaal van slachtoffers van
ongelukken maken

Overwegende dat ▪

Slachtoffers van een ongeluk of ernstig geweld beschermd
moeten worden, wanneer zij dit niet zelf kunnen;
Slachtoffers van een ongeluk of ernstig geweld kwetsbaar
zijn en niet voor zichzelf kunnen opkomen;
Het maken van beeldmateriaal van iemand, zonder
toestemming van diegene, een inbreuk op de privacy en
buitengewoon respectloos is;
Het erg confronterend kan zijn voor slachtoffers en
eventuele nabestaanden om beeldmateriaal van een
dergelijk incident te zien;
Je bij een ongeluk of ernstig geweld beter kan helpen of
afstand kan nemen in plaats van beeldmateriaal maken.

▪
PM54

Winkel weg? Woning!

Onderwerp:

Woningbouw

Indieners:

[JD Amsterdam] Erwin Douwes, Sanne Schol

Woordvoerder:

Noa Rosenberg

Constaterende dat
▪

▪
▪
Overwegende dat
▪

▪
▪
Spreekt uit dat

▪

▪

8% van het totale winkeloppervlakte gaat om winkelleegstand
Dit komt neer op ongeveer 3 miljoen m2
Er sprake is van een tekort aan woningen

▪

Het percentage van winkelleegstand nog meer toe zal nemen
door grote faillissementen, waaronder Intertoys en CoolCat.
Winkelleegstand kan zorgen voor verloedering van het
straatbeeld
Winkelleegstand verminderd zou kunnen worden door
leegstaande winkels om te bouwen tot woningen
De Jonge Democraten vinden dat winkelleegstand benut moet
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Spreekt uit dat

De Jonge Democraten voorstander zijn van een verbod op
het maken van beeldmateriaal van slachtoffers van een
ongeluk of ernstig geweld, tenzij dit het slachtoffer kan
helpen.

Toelichting:

Op de fiets naar de uni word je geschept door een auto. Drie
gebroken ribben, gescheurde lever (en die had je de komende
borrel nog hard nodig) en je gezicht aan gruzelementen. Na
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een ziekenhuisperiode kom je er gelukkig bovenop, maar een
paar dagen later krijg je een foto doorgestuurd. Je ziet jezelf
bewusteloos en weinig flatteus op de weg liggen. Terwijl jij
weerloos op de grond ligt heeft een omstander snel een
kiekje voor in de groepschat gemaakt. Dit soort acties zijn
respectloos naar slachtoffers en onacceptabel. Daarom moet
er een verbod komen op het maken van dergelijk
beeldmateriaal.

circulariteit. Daarbij is het mooi de consument tegemoet te
komen in de vorm van een korting om dit gedrag te
stimuleren.

PM57

Denk aan de kinderen

Onderwerp:

Voorlichting over pedofilie

Indieners:

Jonah van Lotringen, Hiba Jahouh, Jelrik Westra, Pim
Cramer, Casper Jongeling

PM56

Oud voor nieuw

Woordvoerder:

Jonah van Lotringen

Onderwerp:

Circulaire economie

Constaterende dat▪

Indieners:

Joris Sauvé, Eliana Tuijn, Mathijs van der Loo, Max
Verdegaal, Bram Brouwer

Woordvoerder:

Joris Sauvé

Constaterende dat

Winkeliers nauwelijks de mogelijkheid bieden oude
producten in te leveren bij aanschaf van nieuwe producten.

Pedofilie een seksuele geaardheid is, waar men mee geboren
wordt.
Pedofilie niet standaard wordt behandeld bij seksuele
voorlichting in het onderwijs.
Een gebrek aan een gedeelde groepsidentiteit pubers extra
raakt.
Pedofielen een hoge kans hebben in een zware depressie te
raken.
Veel pedofielen overwegen suïcide te plegen.

Overwegende dat

Winkeliers samen met leveranciers afspraken maken over de
inname van oude/gebruikte producten.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten ervoor pleit dat winkeliers en
leveranciers het inleveren van gebruikte producten mogelijk
maken en de klanten daarbij tegemoetkomt bij de aanschaf
van nieuwe producten.

Toelichting:

▪
▪
▪
▪
Overwegende dat ▪

▪
▪

Het is momenteel bij veel winkeliers niet mogelijk is oude
producten in te leveren bij de aanschaf van nieuwe
producten. Dit zorgt er veelal voor dat oude producten op
zolders verdwijnen, terwijl (delen van) deze producten
hergebruikt kunnen worden bij de productie van nieuwe
producten. Vanwege de steeds schaarser wordende
grondstoffen, wordt met deze motie een beroep gedaan op

Spreekt uit dat
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Pedofielen kunnen worstelen met hun geaardheid, zeker
tijdens de puberteit
Pedofilie geen gerespecteerde identiteit in de samenleving is
waarmee pedofielen zich kunnen identificeren
Voorlichting in het onderwijs leidt tot meer inzicht en nuance
wat pedofilie betreft
Op middelbaar onderwijs voorlichting dient te worden
gegeven over pedofilie als seksuele geaardheid
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PM58

Vrachtwagens pesten

Onderwerp:

Goederentransport

Indieners:

Louis van Appeven, Max Christen, Jasper van den Hof, Casper
de Jong, Gerard Peltjes, Tjoek Korenromp, Hester
Krommendijk, Daniël Voogsgerd

Woordvoerder:

Data: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en

Casper de Jong

Constaterende dat
▪ Het Europees Systeem voor Emissiehandel (EU ETS) niet van
toepassing is op de transportsector;
▪ De transportsector verantwoordelijk is voor ongeveer een
kwart van alle Europese broeikasgassen;
▪ De uitstoot van broeikasgassen in de Europese transportsector
met 20% is toegenomen sinds 1990;
Overwegende dat
▪

▪
▪

De Jonge Democraten vinden dat Europees goederentransport
per trein een beter alternatief moet worden voor
vrachtwagens.

Toelichting:

De problemen die meer gebruik van het spoor tegenhouden
wisselen sterk. Soms gaat het om afwijkende standaarden,
soms missen stations een "bypass" voor vrachtvervoer, soms is
een traject te druk, soms is de containeroverslag slecht
bereikbaar (of te klein) en soms is een vrachtwagen gewoon
goedkoper. Op verschillende plekken van het Europese
spoornetwerk moeten verschillende van deze deelproblemen
opgelost
worden.

Nee niet weer de vakbonden!

Onderwerp:

Verhoging minimumloon

Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Tirza Drent, Yvet Laan

Woordvoerder:

Nathan Stamboel

Constaterende dat

De FNV het wettelijke minimumloon wil verhogen naar 14
euro per uur om de koopkracht te verhogen.

Overwegende dat ▪

Een (kunstmatige) stijging van het wettelijk minimumloon tot
extra werkloosheid leidt (CPB).
De collectieve lasten voor werkenden ongeveer 20 miljard
euro stijgt (vanwege stijging wettelijk minimumloon en
verwachte stijging werkloosheid).

▪

Handel in Europa voor een groot deel van goedkoop transport
afhankelijk is;
Goederentreinen aanzienlijk minder broeikasgassen uitstoten
dan transport per vrachtwagen;
Het verminderen van het gebruik van vrachtwagens
bijkomende voordelen heeft zoals verkeersveiligheid en
luchtkwaliteit;

Spreekt uit dat

PM59

119

Spreekt uit dat

De JD tegen kunstmatige verhoging is van het wettelijk
minimumloon.

Toelichting:

Het wettelijk minimumloon is de afgelopen decennia niet
gestegen, maar dat is simpelweg omdat dit gekoppeld is aan
de algehele stijging van lonen. Een 40 procent stijging van
het wettelijk minimumloon leidt tot meer werkloosheid,
meer robotisering en automatisering van banen en meer
inzet van flexwerkers en zzp'ers. Er zijn betere alternatieven
om de koopkracht te stimuleren.

PM60

Staken voor je normen & waarden

Onderwerp:

Demonstreren

Indieners:

[JD Utrecht] Bloys Sebregts, Pieter van Brakel
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Woordvoerder:

Nathalie Leushuis

Constaterende dat

Scholieren door scholen als ongeoorloofd absent worden
aangemerkt wanneer ze meedoen bij een staking

Overwegende dat▪

Demonstreren een aanvulling op maatschappijleer kan zijn,
door te leren over burgerschap en democratie in de praktijk;
De Jonge Democraten het belangrijk vinden dat burgers hun
stem laten horen en politiek betrokken zijn;
Het belangrijk is meningsvorming te stimuleren bij
scholieren;
Het van groot belang is de stem van jongeren duidelijker te
laten horen.

▪
▪
▪
Spreekt uit dat

Scholieren 1 dag per jaar geoorloofd mogen demonstreren

Toelichting:

Tegenover de absentie kan bijvoorbeeld de voorwaarde
gesteld worden dat de leerlingen die dus aanwezig willen zijn
bij de staking een motivatiebrief of iets dergelijks moeten
schrijven.

PM61

Nee meneer Ratelband, u bent te oud voor de JD

Onderwerp:

Vrijheid van vereniging

Indieners:

Indieners: WG Democratie] Michael Tessers, Jasper Ensing,
Jelrik Westra, Marjet van Bezooijen, Puck Rouffaer, Wimer
Heemskerk, Daniël Jacobs, Rick ten Holder, Perry Stet, Lotte
Peijs, Koen Sijtsema

Woordvoerder:

Koen Sijtsema

Constaterende dat

de vrijheid van vereniging een grondrecht is.

Overwegende dat▪

de vrijheid van vereniging een fundamenteel recht is in de
liberale rechtsstaat;
verenigingen private organisaties zijn;

▪

▪

▪
▪
▪
Spreekt uit dat

▪

▪
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Verenigingen veelsoortig zijn, waarbij gedacht kan worden
aan sportverenigingen, kerkverenigingen,
muziekverenigingen en politieke verenigingen;
de verenigingsvrijheid impliceert dat de vereniging zelf
bepaalt wie het lidmaatschap kan verwerven;
de overheid zeer terughoudend dient te zijn bij het opleggen
van regels over op welke wijze mensen zich verenigen;
het ledenbeleid van een vereniging in dienst moet staan van
de statutaire doelstelling van de vereniging.
de Jonge Democraten de vrijheid van vereniging zien als
fundamenteel grondrecht, net als de vrijheid van betoging en
de vrijheid van meningsuiting
verenigingen het recht hebben om zelf over hun ledenbeleid
en de overheid slechts in uitzonderlijke gevallen inbreuk op
dit recht mag maken.

Toelichting:

Toelichting: van uitzonderlijke gevallen is bijvoorbeeld
sprake als er sprake is van een vereniging die criminele
activiteiten uitvoert of faciliteert, of als een politieke partij
weigert bepaalde mensen toe te laten, wat een inbreuk
oplevert op het passief kiesrecht.
De wet schrijft nu voor dat leden mogen worden geweigerd
als dit in lijn is met de doelstelling van een vereniging. Zo kan
worden gedacht aan een leeftijdsgrens bij de JD, een
afkomst-eis bij de Turkse Arbeidersvereniging Nederland en
de eis dat je minimaal een IQ van 130 moet hebben om lid te
worden van Mensa.

PM62

Hoe meer zielen..

Onderwerp:

Ondersteuning Parlement

Indieners:

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur] Michael
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Tessers, Jasper Ensing, Jasper van Den Hof, Jelrik Westra,
Marjet van Bezooijen, Puck Rouffaer, Wimer Heemskerk,
Daniël Jacobs, Rick ten Holder, Lotte Peijs, Perry Stet, Koen
Sijtsema
Woordvoerder:

Jasper Ensing

Constaterende dat▪

Een goed functionerende controlerende macht essentieel is
voor het versterken van het dualisme van de Nederlandse
politiek;
Het vaak veel werk is om alle (kamer)brieven, rapporten en
verdere ontwikkelingen ten aanzien van een bepaald
onderwerp te lezen en bij te houden;
Kamerleden, vooral deze van kleinere fracties, vaak
meerdere onderwerpen tegelijk moeten bijhouden;

▪

▪
Overwegende dat▪

▪
▪
▪

▪

Nederlandse Kamerleden zeer weinig ondersteuning. Niet
alleen stapten meerdere Kamerleden dit jaar op vanwege de
werklast, maar zij worden ook steeds afhankelijker andere
spelers. Om een functionerende democratie te verzekeren is
het belangrijk dat de Kamer een tegenwicht kan bieden
tegen ministeries. Tegelijkertijd moet het slagkrachtverschil
tussen grote en kleine partijen niet vergroot worden.
Daarom zouden de eerste zetels van verhoudingsgewijs
meer ondersteuning moeten krijgen. Concreet kan gedacht
worden aan een systeem waarbij de eerste 5 zetels 5 fte aan
ondersteuning krijgen per zetel en de daaropvolgende
vijftallen steeds één fte minder.

Kamerleden met slechts één persoonlijke
beleidsmedewerker te weinig ruimte hebben om alle
debatten en Kamervragen goed voor te bereiden;
Kamerleden hierdoor sterk afhankelijk zijn van de informatie
welke gedeeld wordt door media en ministeries;
Gezien de controlerende taak van Kamerleden deze
afhankelijkheid voor informatie ongewenst is;
Kamerleden van grotere fracties op dit moment al in het
voordeel zijn nu zij minder onderwerpen en daarmee meer
tijd per onderwerp hebben zich goed voor te bereiden;
Het ongewenst is dat Kamerleden van kleine fracties zich
niet inhoudelijk kunnen mengen in het debat omdat zij zich
niet goed voor konden bereiden.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten ervoor pleiten dat Kamerleden meer
ondersteuning krijgen op grond van een getrapt systeem
waarbij rekening wordt gehouden met de extra druk op
Kamerleden van een kleine fractie.

Toelichting:

In

vergelijking

met

omringende

landen

krijgen
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Onderwijs à la carte

Onderwerp:

Onderwijs

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Jetske Steenstra,
Pim van Dam, Floris Ephraim, Jan Willem het Lam, Cas
Lammerink, Justus Weustink, Tino van Rossum, Max
Verdegaal, Evrim Hotamis, Eswara de Mol, Wim Verhagen,
Hendrik van Hout, Hidde van der Vlist

Woordvoerder:

Jetske Steenstra

Constaterende dat
▪

Veel stichtingen, bedrijven en organisaties graag aanvullende
lessen aanbieden aan onderwijsinstellingen.
Veel onderwijsinstellingen graag aanvullende lessen hebben
om zo meer kennis in huis te halen.
Onderwijsinstellingen geen overzicht hebben over welke
stichtingen, bedrijven en organisaties welke lessen
aanbieden.
Stichtingen, bedrijven en organisaties vaak geen contact
kunnen krijgen met onderwijsinstellingen.

▪
▪

▪

de
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Overwegende dat▪

▪

▪

Gastlessen een mooie aanvulling zijn op het bestaande
curriculum van onderwijsinstellingen.
Onderwijs geen eiland meer moet zijn, dus weer meer moet
gaan samenwerken met stichtingen, bedrijven en
organisaties.
Gastlessen meewerken in het proces voor
arbeidsmarktoriëntatie en burgerschapsonderwijs in het
algemeen.

neemt in een zo spoedig mogelijk vreedzame oplossing voor
het Israël-Palestina conflict
Toelichting:

Als JD zijn we al voorstander van het erkennen van de staat
Palestina en voor sancties tegen Israël. Gezien de recente
ontwikkelingen in de internationale politiek is het juist nu
urgent om als Nederland en Europa zijnde in te grijpen,
omdat Israël nog steeds illegale nederzettingen bouwt en
Palestijnen ernstig in hun bewegingsvrijheid worden
beperkt. Het conflict moet daarom hoger op de Nederlandse,
Europese en internationale agenda komen staan omdat er
simpelweg geen progressie in zit.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vinden dat stichtingen, bedrijven en
organisaties die lessen aanbieden aan onderwijsinstellingen
regionaal en thematisch in kaart moeten worden gebracht.

PM64

De-escalatie van het Israëlisch-Palestijnse conflict

PM65

Jouw pedo, mijn pedo

Onderwerp:

Israël - Palestina conflict

Onderwerp:

Pedofilie

Indieners:

[JD Leiden-Haaglanden] Tirza Drent, Yvet Laan

Indieners:

[JD Rotterdam] Pim Cramer, Ronald-Marcel van den Hoek

Woordvoerder:

Omar Al Sadeh

Woordvoerder:

Jelrik Westra

Constaterende dat▪

De 'Deal of the century' van Trump en de wens van premier
Netanyahu om Westelijke-Jordaanoever te annexeren
averechts werkt voor vrede tussen Israël - Palestina.
De recente gedragingen van Israël in strijd zijn met
internationale verdragen en Oslo-akkoorden.
De tweestatenoplossing nu ondermijnt wordt.

Constaterende ▪
dat

Pedofilie een seksuele geaardheid is waar men uiteraard niet
zelf voor kiest.
Uit onderzoek blijkt dat 80% van de kindermisbruikers geen
pedofiele voorkeur heeft.
Pedoseksualiteit betrekking heeft tot het moedwillig uitvoeren
van seksuele handelingen met minderjarigen.
Seksuologen vooral de termen ‘pedofiel’ en ‘kindermisbruiker’
gebruiken.

▪
▪
Overwegende dat ▪

▪
▪
Spreekt uit dat

▪
▪
▪

Gezien de recente ontwikkelingen het juist nu urgent is om
als internationale gemeenschap in te grijpen.
Het Israël-Palestina conflict (weer) hoger op de Nederlandse,
Europese en internationale agenda moet staan.
Vrijheid, gelijkheid en mensenrechten fundamentele
waarden zijn voor de JD.

Overwegende dat
▪ Er momenteel verwarring bestaat over de betekenis van de
termen ‘pedofilie’ en ‘pedoseksualiteit’.
▪ Deze verwarring zorgt voor een onverdiend stigma op
pedofielen.
▪ Dit stigma kan het moeilijker maken voor pedofielen om hulp te

Spreekt uit dat de JD graag ziet dat D66 een voortrekkersrol
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krijgen of te zoeken.

in getraind worden en hierbij hulp nodig hebben.

Spreekt uit dat

De term pedoseksueel officieel veranderd moet worden naar
kindermisbruiker.

Spreekt uit dat

De overheid de verbetering van seksuele voorlichting op
scholen moet stimuleren.

Toelichting:

https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/op-goedegrond/

Toelichting:

Dit kan bijvoorbeeld door onderzoek te laten doen naar, of
geld vrij te maken voor, betere voorlichting middels training
van de docent. Tevens kan er onderzoek verricht worden
naar de ‘gaten’ in de kennis van de docent en naar de ‘gaten’
in het curricula.

PM66

Let’s talk about sex, baby

Onderwerp:

Seksuele voorlichting

Indieners:

Bas ter Brugge, Carlijn Koolhaas, Carlijn Olde Reuver of
Briel, Dominiek Veen, Hanneke Albarda, Isabelle Saberifar,
Jesse Koper, Jasper Klasen, Leonoor Graler, Mike Hulsman,
Naomi Rumnit, Richard Van Riessen, Rob Arts, Silke Van
Helden

PM67

Gucci Gang of *piep* gang?

Onderwerp:

Gehoorschade

Indieners:

Hiba Jahouh, Casper Jongeling, Jelrik Westra, Jonah van
Lotringen, Koen Sijtsema, Annabel Broer, Andrew Theunisse

Woordvoerder:

Jasper Klasen

Woordvoerder:

Hiba Jahouh

Constaterende dat▪

Scholen sinds eind 2012 verplicht zijn aandacht te besteden
aan seksualiteit;
Eén op de drie meisjes en één op de vijf jongens voor hun
18de een vorm van seksueel geweld meemaken;
Er jaarlijks minstens 100 correctie-operaties van het
maagdenvlies plaatsvinden;
1 op de 5 jongeren wel eens aan sexting heeft gedaan en een
naaktfoto van zichzelf heeft gemaakt.

Constaterende dat▪

Het ministerie van Volksgezondheid in 2014 een afspraak,
het hoorconvenant, heeft gemaakt met
evenementorganisatoren dat het gemiddelde geluidsniveau
tijdens concerten en evenementen maximaal maar 103 dB
mag bedragen.
Er bij 85 dB na 8 uur en bij 100 dB na 15 minuten al
gehoorschade ontstaat zonder adequate
gehoorbescherming.
Gehoorschade (grotendeels) permanent is.
Gehoorbescherming niet standaard bij elke nachtclub
verkocht wordt of verkrijgbaar is.
Gehoorschade door lawaaitrauma alleen voorkomen en niet
genezen kan worden.

▪
▪
▪
Overwegende dat▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

De JD een progressief-liberale vereniging is, die van mening
is dat seksuele voorlichting moet worden verzorgd door een
onafhankelijke partij;
Reproductieve rechten behoort tot de mensenrechten;
Jongeren recht hebben op seksuele vorming;
Veel scholen momenteel niet adequaat aandacht besteden
aan seksuele voorlichting en docenten zelf hier niet adequaat

▪
Overwegende dat▪
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▪
Spreekt uit dat

Toelichting:

behoort.
Het verkopen van gehoorbescherming winst kan leveren
voor discotheken en evenementorganisatoren.

hierdoor niet optimaal benut.

Het ministerie van Volksgezondheid een wet moet indienen
dat evenementorganisatoren gehoorbescherming op locatie
moeten verkopen bij evenementen, waar het volume boven
de 88 dB is.
Voor geluid in de vrije tijd adviseert de Nationale
Hoorstichting een norm van 88 decibel.

PM68

Laten we eens goed gaan scheiden!

Onderwerp:

Afvalscheiding

Indieners:

Joris Sauvé, Eliana Tuijn, Mathijs van der Loo, Max
Verdegaal, Bram Brouwer.

Woordvoerder:

Joris Sauvé

Constaterende dat

Openbare prullenbakken in Nederland en de EU niet of
nauwelijks afvalscheiding kennen.

Overwegende dat

Er op (inter)nationaal niveau afspraken worden gemaakt
voor het verbeteren van de afvalscheiding van openbare
prullenbakken.

PM69

Cammen tegen geweld (1/2)

Onderwerp:

Geen geweldsmiddelen voor boa's

Indieners:

Bas Smit, Desiree Klomp, Marjet van Bezooijen, Thijmen van
Hoorn, Pim van Achthoven

Woordvoerder:

Bas Smit

Constaterende dat▪

Er steeds meer boa's in Nederland zijn, die steeds meer
handhavingstaken moeten uitvoeren;
Boa's bij de uitvoering van deze taken te maken krijgen met
steeds zwaarder geweld;
De overgrote meerderheid van de boa's geen wapens zoals
pepperspray en wapenstok mogen gebruiken van hun
werkgever.

▪
▪

Overwegende dat▪

▪
▪

Boa's door middel van protestacties kenbaar maken zich niet
veilig genoeg te voelen om hun handhavingstaken uit te
voeren;
De Jonge Democraten zich in het verleden al hebben
uitgesproken voor het staatsmonopolie op geweld;
Het bewapenen van boa's een aantasting zou zijn van het
staatsmonopolie op geweld.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten ervoor pleiten afvalscheiding van
openbare prullenbakken in Nederland en de EU te
verbeteren.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten voorstander zijn van het
staatsmonopolie op geweld, waardoor er geen sprake kan
zijn van het bewapenen van boa's.

Toelichting:

Laatste jaren is er op huishoudelijk niveau veel gedaan aan
afvalscheiding. Echter is afvalscheiding niet of nauwelijks van
toepassing op openbare prullenbakken. Hierbij is vooral de
berg restafval erg groot. Restafval is nog voor 90% te
scheiden. Met namen het hergebruik van afval als GFT wordt

Toelichting:

Steeds meer buitengewone opsporingsambtenaren (boa's)
krijgen te maken met zwaar geweld. Dat is onacceptabel voor
de 25.000 inspecteurs en handhavers die o.a. onze treinen,
steden, bossen en havens veilig houden. Tegelijkertijd is het
bewapenen van boa's niet de juiste oplossing; daarmee
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ondermijn je het staatsmonopolie op geweld en kan een
burger er niet langer zeker van zijn dat een bewapend
iemand een politieagent of militair is.

PM70

Cammen tegen geweld (2/2)

Onderwerp:

Wel bodycams voor boa's

Indieners:

Bas Smit, Desiree Klomp, Thijmen van Hoorn, Pim van
Achthoven, Ferry Wolterinck

Woordvoerder:

Bas Smit

Constaterende ▪
dat

Er steeds meer boa's in Nederland zijn, die steeds meer
handhavingstaken moeten uitvoeren;
Boa's bij de uitvoering van deze taken te maken krijgen met
steeds zwaarder geweld;
De overgrote meerderheid van de boa's geen wapens zoals
pepperspray en wapenstok mogen gebruiken van hun
werkgever;
Handboeien vaak geen onderdeel zijn van de boa-uitrusting,
waardoor ze moeten werken met plastic tiewraps;
Ook bodycams meestal geen onderdeel zijn van de boauitrusting.

▪
▪

▪
▪
Overwegende dat
▪

▪
▪

▪

Boa's door middel van protestacties kenbaar maken zich niet
veilig genoeg te voelen om hun handhavingstaken uit te voeren;
Metalen handboeien comfortabeler zijn dan tiewraps, en
minder risico hebben de bloedsomloop af te knellen;
Uit onderzoek door de Nationale Politie blijkt dat het dragen
van een bodycam de-escalerend werkt en tot significant minder
geweldsincidenten leidt;
Het voorkomen van geweld altijd de voorkeur heeft boven
geweld bestrijden met geweld.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten van mening zijn dat boa's moeten
worden uitgerust met bodycams en handboeien als zij in hun
taken worden geconfronteerd met geweld.

Toelichting:

Steeds meer buitengewone opsporingsambtenaren (boa's)
krijgen te maken met zwaar geweld. Dat is onacceptabel voor
de 25.000 inspecteurs en handhavers die o.a. onze treinen,
steden, bossen en havens veilig houden. Tegelijkertijd is het
bewapenen van boa's niet de juiste oplossing. Daarom moeten
boa's beschikken over bodycams: een bewezen effectief middel
dat het aantal geweldsincidenten verlaagt en bovendien
vervolging voor overtredingen makkelijker maakt.
Onderzoek:
https://www.politie.nl/nieuws/2019/april/23/00-bodycamwaardevol-voor-politie-op-straat.html

PM71

Verbieden als genezing

Onderwerp:

Snorfietsen

Indieners:

[JD Amsterdam] Erwin Douwes, Sanne Schol

Woordvoerder:

Kyllian van der Put

Constaterende dat▪

De snorfiets een aparte tussenvorm is tussen een fiets en
een bromfiets.
De gemeente Amsterdam in een gedeelte van haar stad de
snorfiets naar de rijbaan heeft verbannen.
De begrenzing van snorfietsen ervoor zorgt dat ze t.o.v.
andere vervoersmiddelen onredelijk veel CO2 uitstoten.
De Jonge Democraten sinds ALV77 pleitten voor meer
fietssnelwegen en daarmee impliciet ook voor het
bevorderen van de (elektrische fiets).

▪
▪
▪

Overwegende dat ▪
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▪

Spreekt uit dat

daardoor een gevaar op het fietspad vormen.
De eerste weken na verhuizing er al meerdere zware
ongevallen met snorfietsers op de rijbaan hebben
plaatsgevonden.
De Jonge Democraten voorstander zijn van een landelijk
verbod op zowel elektrische als benzine snorfietsen en in
plaats daarvan het gebruik van elektrische fietsen wil
stimuleren.

PM73

Hallo. Clowns zijn stom. Einde.

Onderwerp:

Clowns

Indieners:

Steven Bliemer, Anton Cuijvers, Ruben Kuijper, Michiel
Lemmers, Erwin Douwes, Rens Philipsen

Woordvoerder:

Steven Bliemer

Constaterende dat▪

(Horror) Clowns jaarlijks voor veel emotioneel leed en
trauma’s zorgen
Cliniclowns nog nooit wetenschappelijk aantoonbaar iemand
hebben genezen
Coulrofobie veel voorkomt onder voornamelijk kinderen en
jongvolwassenen

▪
PM72

Burn baby burn

Onderwerp:

Draaiorgels

Indieners:

Koen Sijtsema, Dennis van Driel, Bram van Wickeren, Edwin
Kaptein, Jelrik Westra, Lars van den Broek, Matthijs Kramer,
Laurens Hodes, Hiba Jahouh, Casper de Jong, Jonah van
Lotringen, Michiel Lemmers, Erwin Douwes, Nathan
Stamboel, Ruben Kuijper

Woordvoerder:

Koen Sijtsema

Constaterende dat

draaiorgels aanwezig zijn in openbare ruimte.

Overwegende dat▪

draaiorgels nare apparaten zijn;
geluidsoverlast ook milieuvervuiling is;
draaiorgels thuishoren in een museum;
draaiorgels niet zelden worden gesubsidieerd;
folklore een slecht argument is.

▪
▪
▪
▪
Spreekt uit dat

▪
Overwegende dat ▪

▪

De Jonge Democraten voorstander zijn van een totaalverbod
op functionerende draaiorgels in de openbare ruimte.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten zich moeten inzetten voor een
landelijk verbod op clowns

Toelichting:

Dit land is ziek, doodziek. Door clowns. Laat je niks anders
wijsmaken door groene gekkies of Brusselse bureaucraten.
Voor een land dat je door wilt geven. Vrij van clowns.

PM74

Handen af van het gele hesje

Onderwerp:

Beschermde status gele hesjes

Indieners:

[JD Wageningen] Rik Schouten, Saskia van den Berg

Woordvoerder:

Arthur van Eekhout

Constaterende dat▪

Het gele veiligheidshesje essentieel is voor de
herkenbaarheid van hulpverleners;
Dit hesje desondanks de associatie met protesteren heeft.

▪
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Overwegende dat▪

▪

Deze associatie tot vervelende situaties met hulpverleners
kan leiden;
Demonstraties met gele hesjes onveilig zijn, omdat
hulpverleners en begeleiders niet herkenbaar zijn.

Spreekt uit dat

Het gele hesje een beschermde status krijgt als
veiligheidshesje, en verboden wordt als demonstratieattribuut.

PM75

Baas over eigen fiets

Onderwerp:

Zadelhoesjes en flyers aan fietsen

Indieners:

Bob Vermeent, Ruben van den Bulck, Rens Philipsen, Jara
van den Bogaerde, Michiel van der Linden, Wesley van der
Heijden, Bram Brouwers, Annelies Becker,

Woordvoerder:

Ruben van den Bulck

Constaterende dat▪

▪
Overwegende dat ▪

▪
▪
Spreekt uit dat

Er regelmatig reclame aan fietsen wordt gehangen.
Veel reclame die aan fietsen wordt gehangen op de grond
belandt.
Afval op de grond milieuvervuilend is.
Een fiets privé-eigendom is en reclame vaak zonder
toestemming aan de fiets wordt gemonteerd.
Afval op de grond onnodig werk voor schoonmaakdiensten
is.
De Jonge Democraten voorstander zijn van een verbod op
om reclame aan fietsen en voertuigen te hangen zonder de
toestemming van de eigenaar.
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je als voorzitter benaderbaar bent en dat je conflicten binnen de vereniging tijdig
signaleert en kan bemiddelen. Dit is ook waar mijn kracht ligt. Drie uitdagingen van
Bestuur Broer voor komend jaar: (i) Afdelingen; de afgelopen jaren was het soms
lastig voor afdelingen om een bestuur te vinden, of om een overdracht te krijgen.
Een gemiste kans! Juist omdat afdelingen dé plek zijn waar leden actief worden. Als
voorzitter wil ik werken aan een laagdrempelige samenwerking tussen functieequivalenten, een set basis-overdrachtsdocumenten schrijven en intensiever
contact houden met een afdeling als het minder goed gaat. (ii) Het Landelijk Bestuur;
van een fulltime bestuur stappen we over naar een parttime bestuur. Ik wil inzetten
op een sterk team dat soepel samenwerkt. Zo is er meer ruimte om leden en
afdelingen bij te staan. Dit kunnen we bereiken door binnen het bestuur een sterk
team-gevoel op te bouwen en gemeenschappelijke doelen te stellen. Ook moeten
we duidelijk communiceren over wat het LB oppakt en waar we meer samenwerking
met de vereniging op zullen zoeken. (iii) Extern; Komend jaar hebben we geen
verkiezingen. Tijd om onze visie te delen dus, bijvoorbeeld via een spraakmakende
ludieke actie. Verder kunnen we D66 inspireren door op onderwerpen als
duurzaamheid, medische ethiek en onderwijs ons progressieve geluid te laten horen.
Zo dragen we onze eigen standpunten uit en maken we D66 progressiever. Ik hoop
op jullie steun om er samen een inspirerend jaar van te maken, onze open sfeer te
behouden en extern onze mening te laten horen!

Kandidaten
Landelijk Bestuur
Naam
Afdeling
Genoten
opleidingen
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds
(Eerdere) functies
binnen de JD

(Eerdere) functies
buiten de JD

Lid van politieke
organisaties
Lid
van
maatschappelijke
organisaties

Annabel Broer
Utrecht
VWO Maartenscollege Haren;
Bachelor Geneeskunde UU;
Master Environmental Sciences
aan de WUR
Voorzitter
1 jaar
26-12-2014
Lokale WG Zorg Utrecht (2015-2018), Afdelingsvoorzitter
Utrecht (2017-2018), Landelijke WG Zorg (2017-heden),
Creatief team (2018-heden), Trainer (2018-heden),
Lustrumteam (2018-heden), Stem- en Notulencommussie
(septembercongres 2018, wintercongres 2019)
Verscheiden organisatorische commissies bij de Utrechtse
geneeskunde studievereniging (2015-2017), Bestuur
Loveley Leah Foundation (2015-heden), Hoofddocent en
teamleider bij Engels en Geschiedenis eindexamencursussen
van Stichting Studiebegeleiding Leiden (2015-heden),
License to Heal (2016-2018)
JD
D66
n.v.t.

Motivatie:
Met jullie steun word ik volgend jaar graag jullie voorzitter! In de afgelopen jaren
heb ik met veel van jullie samengewerkt en ben hierdoor enorm gegroeid op het vlak
van openbaar spreken, mensen samenbrengen/motiveren en discussiëren. Deze
vaardigheden wil ik graag inzetten in het Landelijk Bestuur. Ik vind het belangrijk dat

Naam
Afdeling
Genoten opleidingen

Erwin Douwes
Amsterdam
Bachelor Politicologie

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

Voorzitter
1 jaar
24-04-2012
Trainer
retorica,
Afdelingspenningmeester
en
vicevoorzitter Amsterdam, Voorzitter Amsterdam,
Landelijke WG Economie
n.v.t.

(Eerdere)
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buiten de JD
Lid
van
politieke
organisaties
Lid
van
maatschappelijke
organisaties

JD
D66
n.v.t.

Motivatie:
In deze motivatiebrief wil ik twee zaken aan jullie uitleggen: waarom ik jullie
landelijk voorzitter wil worden en waarom ik denk dat ik daar in hemelsnaam
geschikt voor ben. Als eerste: waarom wil ik dit? De JD is een supermooie club
mensen en ik wil graag helpen om die club nog mooier te maken, op de manier
waarop ik dat kan: met een dosis niet aflatend enthousiasme, een bonk energie en
wat gezonde assertiviteit.
De JD is voor mij zo waardevol omdat het de enige plek is die ik ken waar iedereen
100% zichzelf kan zijn: zolang je iets bij wilt dragen en anderen met respect
behandeld, is hier een plekje voor je. Bij ons is niks taboe, alles bespreekbaar en die
open sfeer is voor mij goud waard. Ik heb de afgelopen 2 jaar mij als afdelingsbestuur
ingezet om in Amsterdam die open sfeer voor iedereen te creëren, maar het heeft
nooit als 'werk' gevoeld. De JD geeft mij telkens opnieuw energie en ik wil niets
liever dan dat vonkje overdragen aan zo veel mogelijk mensen.
Waarom denk ik dan dat ik dat zou kunnen? Jullie kennen me bijna allemaal
persoonlijk, met mij als landelijk voorzitter weet je waar je voor kiest: Iemand die
een groep mensen bij elkaar brengt en enthousiasmeert, zaken in beweging krijgt en
die een boodschap helder en met volle overtuiging kan overbrengen. Ik zie de grote
lijnen en heb geen moeite met mijn persoonlijke mening opzijzetten omwille van het
grote plaatje.
Want het grote plaatje is het allerbelangrijkste: een hechte, vernieuwende en
krachtige vereniging garanderen voor zo veel mogelijk leden. Ik nodig ieder lid van
harte uit om samen met mij de juiste puzzelstukjes te zoeken en het plaatje compleet
te maken. Ik kijk er enorm naar uit.

Naam
Afdeling
Genoten
opleidingen

Cas Lammerink
Leiden-Haaglanden
Integrale Veiligheidskunde,
minor: Cybersafety en
cyberlawenforcement

Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds
(Eerdere) functies
binnen de JD
(Eerdere) functies
buiten de JD
Lid van politieke
organisaties
Lid
van
maatschappelijke
organisaties

Voorzitter
1 jaar
20-10-2017
Algemeen Secretaris en Secretaris Organisatie Brabant
(2018)
Stagiair Landelijk Bureau D66 (2018-2019)
JD
D66
N.v.t.

Motivatie:
Een tijdje geleden werd ik benaderd door een OrCo lid met de vraag of ik interesse
had in een functie in het Landelijk Bestuur van de JD. De posities van voorzitter en
pers & politiek werden mij voorgesteld. Beide functies leken mij erg interessant.
Voor een jaar in het LB moet ik echter een tussenjaar nemen. In het kader van dit
tussenjaar is de functie van voorzitter de enige functie waarvan ik vind dat de
bijkomende leercurve het 't waard is om een tussenjaar te nemen.
In de functie van voorzitter zou ik me willen inzetten voor verbetering in de
onderwijskwaliteit, verlaging van prestatiedruk op studenten en persoonlijke
ontwikkeling binnen de vereniging. Ook zou ik me willen inzetten voor een strak
financieel beleid, het naar buiten dragen van ideeën uit de opkomende resolutie van
onderwijs en wetenschap en ik zou heel veel de vereniging in willen gaan.
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Naam
Afdeling
Genoten opleidingen

Yvet Laan
Leiden-Haaglanden
Bachelor Bestuurskunde

Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds
(Eerdere)
functies
binnen de JD
(Eerdere)
functies
buiten de JD

Secretaris
1 jaar
16-03-2017
Algemeen Secretaris Leiden-Haaglanden, Stem- en
Notulencommissie Wintercongres 2019
Secretaris Ledenbinding dispuut M.O.C.C.A., Secretaris
Acquisitie NC-in SSR-Leiden, Penningmeester lustrumjaar
dispuut M.O.C.C.A., Secretaris Intercom SSR-Leiden
JD
D66
n.v.t.

Lid
van
politieke
organisaties
Lid
van
maatschappelijke
organisaties

te zorgen dat de vereniging goed draait. Daarnaast vind ik zelf het waarborgen van
privacy belangrijk en interessant, hier wil ik graag scherp op blijven samen met onze
functionaris gegevensbescherming. Ook ICT blijft een punt van aandacht en samen
met het ICT-team wil ik kijken naar een duurzame oplossing voor onze websites en
administratie. Als secretaris zal ik ook vaak notuleren en laat ik dat nou leuk vinden
om te doen. Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan en ik hoop op jullie
steun. Tot op het congres!

Motivatie:
Hi JD'ers! Aankomend jaar wil ik mij graag als landelijk secretaris inzetten voor onze
vereniging. Een vereniging die ik de afgelopen jaren heb leren kennen als een plek
waar mensen zich continue ontwikkelen en nieuwe inzichten opdoen. Een plek waar
iedereen respect voor elkaar heeft, ook al zijn mensen het niet altijd met elkaar eens.
Een plek waar ik mij als lid gewaardeerd voel. Die waardering voor leden vind ik erg
belangrijk en wil ik als landelijk bestuur uitdragen. De Jonge Democraten heeft mij
veel gebracht en nu wil ik bijdragen aan de vereniging. Afgelopen jaar ben ik daarom
algemeen secretaris van de afdeling Leiden-Haaglanden geweest en heb ik tijdens
het congres in Eindhoven meegeholpen als lid van de Stem en Notulen Commissie.
De functie van secretaris is er een die erg bij mij past en waar ik ook al ervaring in
heb. Achter de schermen zaken op orde houden en andere bestuursleden
ondersteunen bij hun wilde plannen zijn taken waar ik veel voldoening uit haal. Op
het gebied van communicatie wil ik kijken naar het verbeteren van de directe lijn
tussen de leden en het bestuur. Communicatie is een van de belangrijkste zaken om

Naam
Afdeling
Genoten opleidingen

Kyllian van der Put
Amsterdam
Bachelor Geschiedenis
Master Geschiedenis

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

Penningmeester
1 jaar
06-03-2017
Bestuurslid Politiek & Pers Amsterdam (2018-2019),
Interim Penningmeester Amsterdam (2018-2019), Team
MENA (2017-heden)
Secretaris en Campagneleider D66 Amsterdam NieuwWest (2018-heden), Permanent Campagneteam D66
Amsterdam (2017-heden)
JD
D66
Vakcentrale FNV

(Eerdere)
buiten de JD

functies

Lid
van
politieke
organisaties
Lid
van
maatschappelijke
organisaties

Motivatie:
De afgelopen weken heb ik veel en lang nagedacht wat, hoe en waar ik actief wil
blijven binnen de Jonge Democraten. Na een pittig bestuursjaar in Amsterdam als
Politiek en Pers en vanaf januari ook als interim-penningmeester was ik er zeker van
dát ik in ieder geval graag nog lang actief blijf binnen de JD, alleen wist ik nog niet in
welke rol. Na lang wikken en wegen en gesprekken met diverse JD’ers heb ik
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besloten mij kandidaat te stellen voor misschien wel de meest gevreesde landelijke
functie van het moment: het penningmeesterschap.
Waarom ik denk geschikt te zijn om jullie schatkist te bewaken? Allereerst denk ik
over de kenmerken te beschikken die een goede penningmeester zou moeten
hebben. Zo ben ik secuur, streng doch rechtvaardig (bijvoorbeeld bij het aanvragen
van prosu’s) en kan ik soms een tikkeltje gierig zijn. Ook ben ik niet bang om ergens
nee op te zeggen: iets wat zeker in financieel onzekere tijden belangrijk kan zijn voor
het voortbestaan van onze vereniging. Daarom hoop ik over een jaar hier voor jullie
te kunnen staan als penningmeester van een financieel gezonde en een
toekomstbestendige vereniging. Om dit te bereiken wil ik onder andere meer
continuïteit in de begrotingen brengen, bijvoorbeeld door een meerjarenbegroting
te introduceren.
Ik zou het een grote eer vinden om een aantal jaar nadat ik voor het eerst
meegetrokken werd naar een typische JD-avond in Amsterdam onderdeel te mogen
van ons landelijk bestuur. Ook voor mij is de JD dé ideale plaats voor een goede
politieke discussie en een goed feest, maar bovenal een plaats waar je je als persoon
ongelofelijk kunt ontwikkelen. Als ik de Kyllian die voor het eerst bij de JD
binnenkwam vergelijk met de Kyllian die nu voor jullie staat, dan zijn deze twee
personen bijna niet meer met elkaar te vergelijken. Als echte liberaal gun ik eenieder
dezelfde kansen en ontwikkeling en hoop ik als landelijk bestuurder ook dáár een
positieve bijdrage aan te kunnen leveren.
Naam
Afdeling
Genoten opleidingen

Wimer Heemskerk
Arnhem-Nijmegen
Bachelor Politicologie

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

Bestuurslid Politiek & Pers
1 jaar
02-02-2016
Afdelingsvoorzitter Arnhem-Nijmegen (2017-2019),
Portefeuillehouder Democratie & Openbaar Bestuur
(2017-2018)

(Eerdere)
functies
buiten de JD
Lid
van
politieke
organisaties
Lid
van
maatschappelijke
organisaties

Fractievolger D66 Nijmegen (2018),
Communicatiemedewerker D66 Nijmegen (2018-heden)
JD
D66
n.v.t.

Motivatie:
De weg naar het centrum van de macht is - ondanks de vele kanalen die D66 al
decennialang zegt te graven - lang. Wij als Jonge Democraten dragen bij aan het
verkorten van deze weg. Door de stem van progressieve jongeren te laten horen,
door jongeren te informeren wat er in Den Haag precies gebeurt en door jongeren
met de wens om iets te veranderen aan te moedigen en een steuntje in de rug te
geven.
Ook ik heb de afgelopen jaren van deze aanmoediging en dit steuntje in de rug
gebruik gemaakt. Want wat heb ik al veel bij de JD geleerd. Van het vormen en
verdedigen van mijn eigen mening tot het omzetten van die mening in actie om
politiek echt iets voor elkaar te krijgen. Deze geleerde lessen wil ik nu op het
hoogste politieke podium van Nederland inzetten. Voor de JD. De ervaringen die ik
heb opgedaan als voorzitter van de JD Arnhem-Nijmegen, Poho Democratie &
Openbaar Bestuur en later als persvoorlichter en communicatiemedewerker bij
D66 Nijmegen, zullen mij helpen de JD samen met de rest van het bestuur politiek
herkenbaarder te maken dan ooit. In de pers en in politiek Den Haag. Een scherpe
pen, politiek inzicht en een drive om zaken te regelen, dat breng ik naar de functie
Politiek & Pers.
Ook wil ik bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van onze vereniging. Door
discussies, niet alleen over inhoud maar ook over strategie, onderdeel te maken van
onze cultuur, door in te zetten op het stimuleren van initiatief en door te zorgen dat
wij als vereniging inhoudelijk vernieuwend blijven. Met mijn scherpte, vermogen om
mensen te enthousiasmeren en uitgesproken karakter kan ik de JD deze stap laten
zetten.
Zo hoop ik mijn bijdrage te leveren aan onze politieke herkenbaarheid en aan de
politieke ambities van elke JD’er.
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Naam
Afdeling
Genoten opleidingen

Pim Cramer
Rotterdam
Bachelor Business
Administration

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

Bestuurslid Talentontwikkeling
1 jaar
05-11-2016
Afdelingsvoorzitter Rotterdam (2018-heden),
Bestuurslid Ledenontwikkeling & Algemene Zaken
Rotterdam (2018)
Trainer stichting LOKAAL Rotterdam (2018)

(Eerdere) functies buiten
de JD
Lid
van
politieke
organisaties
Lid van maatschappelijke
organisaties

Daarbij zou coaching juist een stuk flexibeler moeten. Op het moment is het
coachingstraject vrij rigide en bedoeld voor langdurige en specifieke één-op-éénontwikkelingstrajecten. Coaching moet meer maatwerk worden.
Daarnaast wil ik het tweede kaderweekend naar voren schuiven. Met een
kaderweekend in februari heb je veel meer tijd om het geleerde in de praktijk te
brengen. Een kaderweekend in april is gewoon te laat.
Ten slotte wil ik me inzetten voor een betere kennisoverdracht bij bestuurswissels
en meer ondersteuning bieden aan nieuwe portefeuillehouders. Mede door deze
plannen hoop ik de JD nog ontwikkelingsgerichter te maken en leden nog meer te
enthousiasmeren.

JD
D66
n.v.t.

Motivatie:
Met veel enthousiasme stel ik me kandidaat als bestuurslid talentontwikkeling. Het
afgelopen anderhalf jaar was ik actief in het afdelingsbestuur van Rotterdam. Daar
heb ik de kans gekregen om niet alleen mezelf te ontwikkelen op gebied van
leiderschap, coördinatie en organisatie, maar ook om de rest van bestuur te zien en
helpen ontplooien. Dat laatste is precies wat mij het meeste plezier heeft gebracht.
Die passie voor persoonlijke ontwikkeling wil ik meenemen naar het landelijk
bestuur. Als vereniging doen we goed werk. We beschikken over een enthousiaste
groep coaches en trainers, en organiseren tal van evenementen die gericht zijn op
talentontwikkeling en zelfontplooiing. Ik wil ervoor zorgen dat leden zich bij ons in
een veilige omgeving kunnen blijven ontwikkelen en onze leden daarbij nog beter
ondersteunen.
Ten eerste wil ik aan de slag gaan met bestuurstrainingen in een vernieuwde vorm,
waarbij de trainingen niet alleen momentopnames zijn, maar de trainers de besturen
langer blijven volgen en aanspreekpunt blijven voor de bestuursleden.

Naam
Afdeling
Genoten opleidingen

Jasper Ensing
Arnhem-Nijmegen
Master Politiek en
Parlement

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

Bestuurslid Organisatie
1 jaar
16-11-2016
Bestuurslid Profilering Amsterdam,
Congresteam Amsterdam
n.v.t.
JD
D66
n.v.t.

(Eerdere) functies buiten de JD
Lid van politieke organisaties
Lid
van
organisaties

maatschappelijke

Motivatie:
Toen ik drie jaar geleden binnenliep bij de introductieborrel van de Jonge
Democraten Amsterdam had ik niet verwacht dat ik was aanbeland bij de mooiste
vereniging van Nederland. De afgelopen jaren leerde ik bij de JD debatteren,
spreken in het openbaar, evenementen organiseren en veel meer. Maar misschien
nog wel belangrijker, ik maakte er vrienden voor het leven. Juist die combinatie
maakt dat er geen betere plek is om volwassen te worden dan bij de JD. Om deze
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reden is het, dat ik komend jaar mezelf in wil zetten voor de vereniging, als landelijk
bestuurslid organisatie.
Het afgelopen jaar heb ik gezien dat er ondanks al het optimisme, ook zorgen zijn
over de toekomst van de JD. Als bestuurslid in Amsterdam en later als lid van het
congresteam merkte ik dat we steeds beter moeten nadenken over hoe we ons geld
uitgeven. Voor de organisatie is het dan ook essentieel om komend jaar kritisch te
kijken naar landelijke evenementen. Als bestuur is het belangrijk op de basis te
focussen en zoveel mogelijk tijd in de afdelingen te steken. De focus moet bij de
organisatie van evenementen meer op het coachen en ondersteunen van de
afdelingen komen te liggen.
De opdracht van het landelijk bestuur is aankomend jaar het overbrengen van de
inhoudelijke passie en de gezelligheid die de JD uniek maken. Juist nu de vereniging
in een moeilijke fase zit, is het essentieel om naar de buitenwereld uit te stralen hoe
mooi onze vereniging is. Ook is het komend jaar belangrijk dat het landelijk bestuur
niet in de Haagse bubbel blijft zitten, maar actief de afdelingen opzoekt. Met deze
mentaliteit hoop ik het komend jaar dienst te mogen doen als bestuurslid
organisatie. heb je nog vragen hebben over mijn kandidatuur? Twijfel dan niet om
mij om verdere uitleg te vragen!
Naam
Afdeling
Genoten opleidingen

Yoël Mahabier
Fryslân
VWO

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

Bestuurslid Organisatie
1 jaar
29-09-2017
Afdelingsvoorzitter Fryslân, Kascommissie
Fryslân
Redacteur Schoolkrant ‘de Bel’
JD
D66
n.v.t.

(Eerdere) functies buiten de JD
Lid van politieke organisaties
Lid

van

maatschappelijke

organisaties
Motivatie:
Na een ontzettend leuk en leerzaam jaar als voorzitter van de afdeling Fryslân, heb
ik behoefte aan een nieuwe uitdaging. Tijdens mijn voorzitterschap merkte ik dat ik
veel voldoening haalde uit het organiseren van activiteiten in de afdeling en dan
vooral uit de organisatie van de activiteiten van een grotere omvang die wij met
andere PJO’s hebben georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een debat voor de
Provinciale Statenverkiezingen. Nu ik heb geleerd door het voorzitten van een
afdeling, maar ook van de geweldige JD’ers die met mij het bestuur vormen en de
leden van de afdeling, wil ik die kennis graag inzetten om op het hoogste niveau een
bijdrage te kunnen leveren aan een van de fundamenten van de vereniging: De
activiteiten. De landelijke activiteiten zijn hét moment voor JD’ers van alle
afdelingen om bij elkaar te komen, met de ALV’s als kern van de vereniging. Ik denk
wel dat door de overgang naar een parttime bestuur bepaalde weekenden of
activiteiten moeten worden afgelast of ingekort. Ik vind het belangrijk dat het
nieuwe LB deze keuze, via bijvoorbeeld een enquête, door de leden laat maken in
plaats van zelf te kiezen. Als ik bestuurslid organisatie zou zijn zou ik ook nauw
contact onderhouden met de verantwoordelijken voor organisatie binnen de
afdelingen en zouden zij altijd bij mij terecht kunnen voor vragen en steun. Als
bestuurslid beloof ik te staan voor zoveel mogelijk interne democratie en
transparantie. Qua politiek wil ik in het LB, net als in Friesland, staan voor vrijheid,
gelijkwaardigheid, solidariteit, duurzaamheid en democratisering. Ik kijk er vol met
passie voor onze vereniging naar uit om een jaar vol politieke en gezellige
activiteiten te verzorgen en met enthousiaste leden de tofste congressen te
organiseren die de JD ooit heeft gehad.
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Naam
Afdeling
Genoten opleidingen

Marije Heerma
Wageningen
VWO
Bachelor Food Technology

Beoogde functie

Bestuurslid Campagne &
Communicatie
1 jaar
14-09-2017
Bestuurslid Promotie Wageningen

Beoogde periode
Lid van de JD sinds
(Eerdere)
functies
binnen de JD
(Eerdere)
functies
buiten de JD
Lid
van
politieke
organisaties
Lid
van
maatschappelijke
organisaties

hen inzetten op het wakker schudden van slapende leden en het werven van nieuwe
leden. Lokale promo’s wil ik daarbij ondersteuning bieden, zodat we lokaal goed
zichtbaar zijn. Ook wil ik graag kennis en ervaringen delen en een actief netwerk van
promo’s opzetten.
Meer halen uit de landelijke en lokale facebookpagina’s, permanente campagne
voeren, organiseren en coördineren van ludieke acties rond actuele thema’s die voor
jongeren belangrijk zijn en het aansturen van het Zomeroffensief voor het mbo, hbo
en wo zijn punten waar ik mee aan de slag wil gaan.
Als bestuurslid Campagne en Communicatie wil ik alle jongeren in Nederland laten
weten dat wij bestaan en waarvoor wij staan. Ik hoop op jullie steun en vertrouwen
om onze mooie vereniging verder te laten groeien en bloeien.

Weekendkracht stal Wiggers, Medewerker productielijn
Huuskes, Student Assistent Wageningen Universiteit,
Vakantiekracht Hippisch Centrum Monte D’Avo Portugal
JD
D66
n.v.t.

Hoofdredactie DEMO

Motivatie:
Graag ben ik aankomend jaar jullie nieuwe bestuurslid Campagne en Communicatie.
Op deze manier wil ik me inzetten voor de JD, om zo samen een progressief-liberaal
geluid te laten horen in tijden van polarisatie en populisme.
Sinds twee jaar ben ik lid van de JD in Wageningen. Vrijwel direct werd ik actief en
heb ik de functie Promotie vervuld. Vooral het werven van nieuwe leden door
zichtbaar te zijn op sociale media was een van mijn belangrijkste activiteiten. Groei
van het aantal actieve leden leidde ertoe dat wij van regiocommissie uitgroeiden tot
de zelfstandige afdeling. Met veel plezier heb ik het Zomeroffensief in Wageningen
georganiseerd, waar ik veel van mijn creativiteit in kwijt kon. Zo maakte ik een
Instagram frame voor mooie beelden op sociale media en een politiek Twister die de
pers haalde. Gedurende het jaar informeerde ik studenten over onze activiteiten via
zelfgemaakte posters.
In de komende periode zet ik mijn opgedane ervaring graag op landelijk niveau in.
Een sterke JD kan niet zonder sterke lokale afdelingen. Daarom wil ik samen met
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Naam
Afdeling
Genoten opleidingen

David den Hartog
Leiden-Haaglanden
Bachelor Geschiedenis
Creative Writing
ArtEZ Hoge School in de Kunsten

Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds
(Eerdere)
functies
binnen de JD
(Eerdere)
functies
buiten de JD
Lid
van
politieke
organisaties
Lid
van
maatschappelijke
organisaties

Hoofdredacteur DEMO
1 jaar
13-06-2017
Creatief team, Hoofdredacteur DEMO
Schrijver en redacteur ABC-yourself
JD
D66
n.v.t.
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Motivatie:
Afgelopen jaar is er hard gewerkt om de DEMO in een nieuwe online vorm te gieten.
Als redactie hebben we afgelopen jaar hard ons best gedaan om de site te vullen en
het bereik zo groot hoog mogelijk te krijgen. Dit werk wil ik komend jaar graag door
zetten, het bereik vergroten en ook de redactie uitbouwen. Daarnaast zou ik als
hoofdredacteur volgend jaar meer willen vragen van de leden, over wat zij van ons
willen lezen en zien. Mijn jaar als hoofdredacteur vond ik prettig en leerzaam, en ik
zou het graag nog een jaar voortzetten.
Naam
Afdeling
Genoten opleidingen

Mathijs van der Loo
Brabant
Lerarenopleiding Geschiedenis
Bachelor Geschiedenis

Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds
(Eerdere)
functies
binnen de JD
(Eerdere)
functies
buiten de JD
Lid
van
politieke
organisaties
Lid
van
maatschappelijke
organisaties

Adjunct-hoofdredacteur DEMO
1 jaar
04-05-2017
Algemeen Secretaris Brabant (2017-2018), Adjuncthoofdredacteur DEMO (2018-heden)
Penningmeester bij N.S.Z.V. De Loefbijter (2013-2014)

van hoe de redactie te werk gaat. De samenwerking met David is mij goed bevallen
en daarom wil ik er graag, met hem, nog een jaar tegenaan gaan.

Kascommissie
Naam
Afdeling
Genoten opleidingen

Iza Bergman
Rotterdam
Bachelor Industrieel Ontwerpen

Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds
(Eerdere)
functies
binnen de JD
(Eerdere)
functies
buiten de JD

Kascommissie
1 jaar
20-03-2019
n.v.t.

Lid
van
politieke
organisaties
Lid
van
maatschappelijke
organisaties

JD
D66
COC Nederland

Werkstudent Rebel (2018-heden), Raad van Bestuur,
Studentenvereniging Virgiel (2018-heden), Dagelijks
Bestuur, Studentenvereniging Virgiel (2016-2017),
TEDxDelft Award Commissie, Yes! Delft Students (20152016)
JD
D66
Fier, Rotterdam

Motivatie:
Vorig jaar heb ik een cadeaulidmaatschap van D’66 gekregen omdat ik nieuwsgierig
ben over de Politiek en graag mijn wereld wil verbreden. Deze heb ik dit jaar
verlengd en hier kwam ook het lidmaatschap voor de Jonge Democraten bij, waar ik
graag meer betrokken bij zou willen raken. Toen de vacature van de kascommissie
voorbijkwam trok deze daarom mijn interesse, ook omdat ik recent door mijn
werkstudentschap bij Rebel geïnteresseerd ben geraakt in de financiële wereld.

Motivatie:
Afgelopen jaar heb ik samen met David den Hartog veel in het werk gesteld om ons
prachtige verenigingsblad weer helemaal op de kaart te krijgen en met een mooie
site is dat dan ook gelukt. Mijn energie en mijn plannen voor de DEMO zijn nog
onverminderd groot. In een (hopelijk) verkiezingloos jaar ligt er een uitdaging om de
site goed gevuld te houden. Ook kunnen we als "verenigingsmedium" blijven
innoveren d.m.v. meer filmmateriaal te plaatsen, maar ook een grondige herziening
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Ik denk geschikt te zijn vanwege mijn ervaring in advies geven en ben ook al veel in
contact geweest met de financiën van een vereniging, maar ben er nog nooit
verantwoordelijk voor geweest. Het lijkt me erg leuk om me hier met een groep in te
verdiepen, en ben enthousiast om hier snel meer over te leren. Ik denk graag na over
dingen en zou mij focussen op de verbanden tussen beleid en begroting. Ik vind het
belangrijk dat er naar iedereen geluisterd wordt, en vindt dat er ook ruimte moet
zijn om gewoon iets te proberen. Daarnaast staat gezelligheid in een groep bij mij
hoog in het vaandel en vind het leuk om van anderen te leren.
Volgend jaar ga ik een master doen aan de Rotterdam School of Management om
meer te leren over onder andere politiek en financiën en ik denk dat de
Kascommissie hier leuk bij aansluit!
Naam
Afdeling
Genoten opleidingen

Floris van Loo
Utrecht
Bachelor Econometrie
Master Quantitative Finance
and Actuarial Sciences

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

Kascommissie
1 jaar
30-03-2015
Afdelingskascommissie Utrecht (2017-2019), Landelijke
WG Economie (2016-heden), Voorzitter Lokale WG
Economie Utrecht (2016-2017)
Secretaris
Studievereniging
Asset,
Voorzitter
Studentensportvereniging TilSAC
JD
D66
n.v.t.

(Eerdere)
functies
buiten de JD
Lid
van
politieke
organisaties
Lid
van
maatschappelijke
organisaties

Motivatie:
Ik ben al enkele jaren met veel plezier lid van de JD. Gezien de vele wisselingen op de
post van penningmeester is het van extra belang dat er een sterke, kritische
kascommissie aanwezig is en daar wil ik graag aan bij dragen. Vanuit mijn
studieachtergrond heb ik een goed gevoel voor cijfers en kan ik snel zien of
uitkomsten plausibel zijn. Daarnaast kan ik een balans lezen en ben ik bekend met de
basis van accounting. Eveneens belangrijk is dat ik de vereniging en haar
verschillende activiteiten goed ken. Daarnaast kan mijn ervaring bij de afdelings
kascommissie in Utrecht van pas komen. Hierdoor heb ik meer zicht op de financiën
van afdelingen.
Als lid van de Kasco zie ik als belangrijke taken het controleren van de financiën en
er zorg voor dragen dat bij stemmingen over de begroting de juiste informatie op
tafel ligt.
Naast mijn JD-activiteiten werk ik fulltime voor een pensioenuitvoerder. Ik blijf lid
van de werkgroep economie, maar ben geen kandidaat voor de
afdelingskascommissie van Utrecht voor komend jaar.
Naam
Afdeling
Genoten opleidingen

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

(Eerdere)
buiten de JD
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Malu Pasman
Amsterdam
Bachelor Communicatiewetenschap
Master Persuasive
Communication
Kascommissie
1 jaar
17-08-2010
ICT-team (2014-heden), Commissie Bolknaak (20172019), Trainer (2014-2017), Commissie LOEP (20152016), Algemeen Secretaris en Vicevoorzitter Jonge
Democraten (2013-2014), Algemeen Secretaris en
Vicevoorzitter Amsterdam (2012-2013), Congresteam
Amsterdam (2011)
Bestuurslid en Fractiemedewerker D66 Amsterdam
Nieuw-West (2018-heden), Bestuurslid Digitaal66
(2017-2019), IT & Business Consultant KPN (2014-
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Lid
van
politieke
organisaties
Lid
van
maatschappelijke
organisaties

heden)
JD
D66
n.v.t.

Motivatie:
Inmiddels heb ik acht jaar actief JD’er zijn achter de rug en komt de leeftijdsgrens in
zicht. Ik heb mijn JD-tijd ervaren als een mooie periode, waarin ik veel geleerd heb
en waar ik in het dagelijks leven altijd nog veel aan heb. De JD biedt al 35 jaar deze
ervaring aan mensen en ik hoop dat zij dit nog lang mag blijven doen. Vanuit de
Kascommissie wil ik me er sterk voor maken dat de organisatorische en financiële
basis hiervoor op orde is.
Gedurende acht jaar heb ik verschillende (financiële) situaties mogen meemaken. Ik
heb de JD zien groeien van een opkomend clubje tot een bloeiende vereniging van
ruim 6000 leden en bijbehorende financiële middelen, die nu misschien financieel
een stapje terug moet doen. Vanuit de Kascommissie wil ik het Landelijk Bestuur
dan ook ondersteunen in het optimaal benutten van onze financiële middelen. Ik
geloof persoonlijk niet in het met de botte bijl bezuinigen, maar juist in het
aanhouden van een nuchtere blik en het bekijken van mogelijkheden. Ik ken de
dilemma’s waarmee het Landelijk Bestuur moet dealen en hoop dat de
Kascommissie gezamenlijk met het LB een tandem kan vormen die haar basis op
orde heeft, zonder dat leden hier veel hinder van ondervinden.
Waarom ik geschikt ben? Ik ken de JD als organisatie zeer goed en weet hoe het
financiële reilen en zeilen eraan toe gaat. Daarnaast ben ik bekend met de relatie
tussen de JD en externe partijen en de (mogelijke) administratieve en financiële
afspraken hiertussen. Ten opzichte van een paar jaar geleden kan ik bovendien een
bak werkervaring meenemen waarin budgetteren een belangrijke rol speelt. Ik ben
ervan overtuigd als KasCo-lid van toegevoegde waarde te kunnen zijn en hoop op
jullie steun!

Naam
Afdeling
Genoten opleidingen

Bram van Wickeren
Utrecht
Bachelor Economie
Bachelor Rechtsgeleerdheid
Master Financial Economics

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

Kascommissie
1 jaar
26-05-2014
Afdelingspenningmeester Rotterdam, Penningmeester
Jonge Democraten, Voorzitter Huisvestingscommissie,
Trainer
Student Assistent Accounting, Business Controller bij
PGGM
JD
D66
n.v.t.

(Eerdere)
functies
buiten de JD
Lid
van
politieke
organisaties
Lid
van
maatschappelijke
organisaties

Motivatie:
Mijn naam is Bram van Wickeren (25) en middels deze motivatie wil ik toelichten
waarom ik mij voor de JD wil inzetten in de Landelijke KasCo. De vereniging staat al
enige tijd voor grote financiële uitdagingen, en die worden waarschijnlijk niet
minder. Met de mogelijkheid van een Landelijk Bestuur zonder penningmeester
hoop ik als ik gekozen word met mede KasColeden het Landelijk Bestuur en de
vereniging te kunnen ondersteunen om een juist financieel beleid te voeren met oog
voor heden en toekomst.
Zelf heb ik voor onze mooie vereniging al plaats mogen nemen als penningmeester
van het Landelijk Bestuur en wil hier mijn voordeel mee doen in de KasCo. Ik ben
bekend met de financiële structuur van de JD, de werking van de Wet Financiering
Politieke Partijen en alle andere financiële zaken die het LB en de vereniging
aangaan.
Als KasColid wil ik mij focussen op de ondersteunende rol van de
KasCo, een LB van informatie voorzien en gevraagd en ongevraagd van (financieel)
advies voorzien.
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In mijn dagelijkse werk pas ik veel skills toe die ik graag zou delen met het LB om de
finance van de JD naar een nog hoger niveau te tillen. Ik kijk er naar uit om onze
vereniging te helpen in deze uitdagende financiële tijden!
Naam
Afdeling
Genoten opleidingen

Peet Wijnen
Leiden-Haaglanden
Bachelor Geografie,
Planologie & Milieu

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

Kascommissie
1 jaar
14-07-2007
Diverse lokale werkgroepen Brabant (2012-2015),
Landelijke WG Ruimte & Mobiliteit (2013-heden),
Voorzitter Brabant (2015-2016), Portefeuillehouder
Ruimte & Mobiliteit (2016-2018), Kascommissie Brabant
(2017-2019), Kascommissie Fryslân (2018-heden),
Kascommissie Leiden-Haaglanden (2018-heden),
Oriëntatiecommissie (2019-heden), Congresteam
Eindhoven (2019), Gin-Tonic Leiden-Haaglanden (2018heden)
Junior Professional Ruimte bij JS Consultancy (2016heden), Penningmeester Stichting Iedersgedacht (2002009), Politiek Secretaris D66 Eindhoven (2017-2018),
Kascommissie D66 Den Haag (2018-heden)
JD
D66
n.v.t.

(Eerdere)
buiten de JD

functies

Lid
van
politieke
organisaties
Lid
van
maatschappelijke
organisaties

In beide gevallen is financieel behoudend beleid gewenst. Daar beslist natuurlijk de
ALV over via het begrotingsvoorstel van het landelijke bestuur. De landelijke
kascommissie kan echter daaraan bijdragen. Adviseren over, meekijken met en
controleren van de financiën, dat zijn taken van de kascommissie. Een kascommissie
die volledig bezet is, van ervaren tot minder ervaren leden kan zorgen dat die taken
goed worden opgepakt en het landelijk bestuur maximaal ondersteunen.
Met mijn ervaring als lid van diverse afdelingskascommissies en wat andere functies
binnen de Jonge Democraten heb ik redelijk goed inzicht van de financiën van de JD.
Graag zou ik met die ervaring het komende jaar het landelijk bestuur helpen om
verantwoord financieel beleid te voeren.
En voor de goede lezer: De diverse lidmaatschappen van de afdelingskascommissie
waar ik op dit moment zitting in heb zullen deze zomer aflopen. Zodoende heb ik ook
de handen vrij om die tijd in te zetten voor de landelijke kascommissie voordat ik
eind 2020 afzwaai als lid.

Motivatie:
De landelijke kascommissie, een nuttig en noodzakelijk orgaan. De afgelopen jaren
ben ik daar steeds meer van doordrongen geraakt. Als het goed gaat met de JD dan
is er geld te over, maar als het minder goed gaat met de JD dan is er ook minder geld.
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