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Hoe werkt een congres?

aan bod. Het Septembercongres is verder het moment waarop het
nieuwe Landelijk Bestuur haar beleidsplan presenteert.

Wat is een congres?
Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge
Democraten. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: twee keer 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.

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.

Binnen de JD wordt het ‘one man, one vote’ systeem gehanteerd. Dat
betekent dat ieder (betalend) lid mag stemmen en het woord mag voeren
tijdens de ALV. Op die manier heeft elk lid invloed op de organisatorische
en inhoudelijke koers van de vereniging. Er worden op de verschillende
congressen namelijk allerlei inhoudelijke en organisatorische zaken
besproken en bepaald. Bovendien vinden er verkiezingen plaats. Zo
worden op het Zomercongres het Landelijk Bestuur, de DEMO-redactie
en de Kascommissie verkozen.
Op de politieke congressen wordt er gediscussieerd over inhoudelijke
onderwerpen. Dat gebeurt tijdens de behandeling van politieke moties,
resoluties en amendementen.
Op het organisatorisch congres komen de organimo’s (organisatorische
moties), HR-wijzigingen, Statutenwijzigingen en de financiën uitgebreid

Speciaal voor nieuwe leden
Voor nieuwe leden is een congres erg interessant. Het is een gelegenheid
om te ervaren wat er speelt bij de Jonge Democraten en een hoop
mensen te leren kennen. Voor het begin van het congres is er om 09:30
een speciaal moment waarbij alles verteld wordt dat je over een congres
moet weten. Als je nog vragen hebt tijdens het congres staan er altijd
ervaren leden voor je klaar om te helpen.
Wat voor voorstellen zijn er?
Een voorstel kan worden ingediend door werkgroepen, Algemene
Afdelingsvergaderingen, het Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden.
Over deze voorstellen zal tijdens het congres worden gestemd door de
leden. De voorstellen die worden aangenomen bepalen wat de JD 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:
Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement & Statuten
Er kunnen wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement (HR)
en de Statuten van de Jonge Democraten worden ingediend. Voor
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wijzigingen van de Statuten geldt een bijzondere stemprocedure in twee
rondes.
Beleidsplan & Bestuursverantwoording
Het Landelijk Bestuur stelt elk jaar in de zomer een beleidsplan voor het
komende jaar op. Verder legt het Landelijk Bestuur bij elk congres
verantwoording af over het functioneren in de afgelopen periode en de
uitvoering van organisatorische moties. Je kunt over het beleidsplan, of
de uitvoering hiervan, vragen stellen tijdens het bestuursblok.
Organisatorische Moties (Organimo’s)
Als leden het bestuur willen oproepen om iets te doen, gebeurt dat via
een organimo. Het Landelijk Bestuur probeert organimo’s altijd zo goed
mogelijk uit te voeren. Naar aanleiding van het bestuursblok kunnen ook
actuele organimo’s worden ingediend. Dat kan tot drie uur na het
bestuursblok.
Politiek Programma (PP)
In het Politiek Programma zijn de grote lijnen van de politieke
standpunten van de Jonge Democraten opgenomen. Het Politiek
Programma kan door middel van resoluties en amendementen tijdens de
politieke congressen worden veranderd. Kleine wijzigingen vinden plaats
door middel van een amendement. Een resolutie dien je in als je meer
dan één alinea wilt wijzigen, toevoegen of schrappen. Deze resoluties
kunnen zelf ook worden geamendeerd. In dat geval worden eerst de
amendementen behandeld, en vervolgens wordt over de resolutie als
geheel gestemd.

Politieke Moties (PM’s)
Over concrete onderwerpen 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 urgente politieke
moties (UPM’s) geschikt om een uitspraak van het congres te vragen
over een actuele politieke kwestie die bij het volgende congres niet meer
relevant zal zijn.. Deze UPM’s hebben dan ook een latere inleverdeadline
dan normale moties. Als wordt gesproken over moties gaat het meestal
om politieke moties.
Moties van Orde
Een motie van orde is geen motie die vooraf moet worden ingediend,
maar die tijdens het congres kan worden ingediend. Vind je bijvoorbeeld
dat het congres te rumoerig wordt of vind je dat de behandeling van
moties niet overeenstemt met de statuten, dan sta je op en roep je
“Motie van Orde!”. De congresvoorzitter zal je dan spreekrecht geven
om je motie van orde toe te lichten. Daarna zal de voorzitter je motie
overnemen of aan het congres ter stemming voorleggen.
Congresfunctionarissen
Het congres moet natuurlijk geleid worden. Hiervoor worden een aantal
ervaren leden aangesteld die streng doch rechtvaardig, en met de nodige
kwinkslagen, de zaak in het gareel proberen te houden.
Congresvoorzitters (CVZ)
Het congres wordt voorgezeten door onafhankelijke congresvoorzitters.
Zij worden door het Landelijk Bestuur voorgedragen aan de Algemene
Ledenvergadering om het congres technisch te leiden en hebben het
4

Wintercongres der Jonge Democraten
ALV91 - Digitaal

recht om gedurende het congres, indien nodig, met aanpassingen van de
tijden in de agenda te komen.
Stem- en Notulencommissie (SNC)
Dit zijn de mensen die zich bezighouden met de stemming over de
verschillende voorstellen en het notuleren van de ALV. Ook tellen zij de
stemmen die op de verschillende kandidaten voor bestuursfuncties en
de DEMO worden uitgebracht.

Jan Terlouwprijs
Dit jaar reiken we op het wintercongres voor de tweede keer de Jan
Terlouwprijs uit. Dit is een prijs voor de sociaal-liberale 'persoon van het
jaar.' Wie vind jij dat - nadat vorig jaar Steven van Weijenberg en Renske
Leijten de prijs ontvingen - dit jaar moet winnen? Stuur ons je nominaties
door uiterlijk 15 januari te mailen naar secretaris@jongedemocraten.nl!
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Resolutie Energie
RES01

Nieuwe energie in het partijprogramma

Onderwerp

Resolutie energie

Indiener(s)

Werkgroepen Economie, Financiën en Sociale
zaken / Ruimte en Mobiliteit / Defensie en
Internationale veiligheid

Woordvoerder

Lennart Droppert

Betreft

Het volledige hoofdstuk 9.3 Energie PP

Schrap/voeg toe

9.3. Energie
Wereldwijd neemt .....
tot
..... opslaan van chemische energie.

Vervang door

9.3. Energie
In Nederland en over de gehele wereld zal de vraag
naar energie toenemen door een groeiende
welvaart en bevolking. Energie wordt gebruikt in
de vorm van brandstof, elektriciteit en warmte,
welke
momenteel
alle
drie
grotendeels
voortkomen uit fossiele brandstoffen. Deze
situatie is niet houdbaar vanwege de eindigheid
van de fossiele bronnen en bovenal de vervuiling
die wordt veroorzaakt bij de verbranding van
brandstoffen. De afhankelijkheid van de Europese
economie van fossiele brandstoffen dient daarom

teruggeschroefd te worden. Hierdoor ontstaan
kansen voor innovatie op het gebied van duurzame
energietechnologie,
zoals
chemische
energieopslag, waar Nederland actief op in moet
spelen. De Jonge Democraten verwachten niet dat
Nederland haar volledige energiebehoefte
zelfstandig duurzaam kan opwekken en opslaan.
Gelukkig is het Nederlandse energienetwerk al
geïntegreerd in het Europese energienetwerk.
Daarom zetten de Jonge Democraten in op een
duurzame Europese energiemarkt. Dat is ook
belangrijk om te zorgen dat Europese landen
minder
afhankelijk
worden
van
het
Midden-Oosten
en
Rusland
voor
hun
energievoorziening.
Tot slot zal door de toenemende elektrificatie van
de samenleving het aandeel van elektriciteit in de
energiemix toenemen. De Jonge Democraten gaan
ervan uit dat elektrische energie zal worden
gewonnen uit meerdere duurzame bronnen. Een
bijkomend voordeel van het doorvoeren van het
‘vervuiler betaalt’ principe in de energiesector is
dat de mix van deze bronnen grotendeels aan de
vrije markt kan worden overgelaten.
9.3.1. Energieconsumptie
De komende jaren zal in Nederland de vraag naar
elektriciteit doen toenemen. Dit komt doordat
Nederland steeds meer functies uit het dagelijks
leven direct aansluiten op het energienet, zoals
binnen de mobiliteitssector, industrie en in de
gebouwde
omgeving.
Daarnaast
zullen
economische ontwikkelingen meer elektriciteit
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vragen zoals het elektrificeren van de Rotterdamse
haven of het aanleggen van nieuwe datacenters.
De Jonge Democraten zijn daarom van mening dat
het beleid gebaseerd moet worden op een
toenemende vraag van elektriciteit. De Jonge
Democraten pleiten ervoor om naast de afname
van energieproductie uit fossiele brandstoffen de
toename volledig in te vullen door middel van
hernieuwbare energie. Door de toenemende
elektrificatie van de samenleving is het extra
belangrijk dat energie efficiënt gebruikt wordt.
Zowel in de opwekking, opslag en transport van
energie als in het energieverbruik in huishoudens
en industrie moet efficiënter worden. Om dat
mogelijk te maken moeten overheden en private
partijen beiden voldoende investeren in innovatie.
9.3.2. Energieproductie
Omdat Nederland nog ver verwijderd is van de
doelstellingen om in 2050 CO2-neutraal te zijn,
zijn de Jonge Democraten van mening dat geen één
CO2 vrije energiebron uitgesloten mag worden.
Om te realiseren is van het van belang dat we de
vervuiler laten betalen, zodat de beste
alternatieven door middel van de vrije markt
vanzelf naar boven komen. Het is wel van belang
dat de overheid subsidies of leningen verstrekt bij
hoogrisico investeringen. Windmolens op land (en
zee) kunnen een enorme bijdrage leveren aan de
energieproductie,
echter
zijn
de
Jonge
Democraten van mening dat het geen
onacceptabele schade mag veroorzaken aan de
leefomgeving en ecologie. Dit geldt ook voor

zonnepanelen, die ook een belangrijk aandeel
vormen in de energieproductie. Negatieve effecten
op de ecologie dienen een eerlijke beprijzing te
krijgen. Vanwege het feit dat bij de productie van
Biomassa veel CO2 vrijkomt, zijn de Jonge
Democraten
geen
voorstander
van
biomassacentrales. De Jonge Democraten zijn voor
het zo efficiënt mogelijk inrichten van Nederland.
Het aanleggen van zonneweides is daarom alleen
toegestaan als er geen andere functie mogelijk is.
Het opwekken van zonne-energie zal voornamelijk
worden gezien Als een nevenfunctie in een
gebiedsontwikkeling en geen hoofdfunctie.
De Jonge Democraten pleiten ook voor een fonds
vanuit de nationale overheid of Europese Unie
voor investeringen in nieuwe technologieën voor
de opwekking van stroom zoals: getijdencentrales,
fusiereactoren, en andere vormen van duurzame
energie.
9.3.3. Energieopslag
De productie van duurzame energie is niet
constant en kan zowel per dag als per jaargetijde
flink verschillen. Om te zorgen dat er ook op
momenten wanneer de zon niet schijnt en de wind
niet waait energie beschikbaar is, zal er meer
energieopslag gerealiseerd moeten worden. De
Jonge Democraten pleiten daarom voor meer
energieopslag van duurzame energie.
De Jonge Democraten zijn ook van mening dat er
meer investeringen vanuit zowel de publieke als
private sector moeten zijn voor de grootschalige
opslag van energie. Naast het opslaan van het
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overschot van de elektriciteitsproductie kan er ook
de vraag worden aangepast door duurzame
industrieën te stimuleren die de overschot aan
elektriciteit kunnen benutten. Deze industrieën
kunnen bijvoorbeeld bij dagen met veel zon deze
energie benutten voor de productie van groene
waterstof en bio kerosine of het toepassen van
carbon capture technologieën.
9.3.4. Energietransitie
De Jonge Democraten zijn van mening dat
Nederland in 2040 al haar energie koolstofarm
moet opwekken, zoals zon, wind, water en
nucleaire energie. Omwille van de kwaliteit van de
directe leefomgeving en de hoeveelheid uitstoot
broeikasgassen per opgewekte elektrische
energie-eenheid dient overheidsbeleid erop
gericht te zijn niet-duurzame centrales te sluiten in
de volgorde: eerst kolen-, dan olie-, dan
niet-duurzame biomassacentrales en tenslotte de
gascentrales. Nucleaire energie zal pas worden uit
gefaseerd wanneer er voldoende energie
beschikbaar is uit duurzame opslag en
hernieuwbare productie voor de volledige
energievraag. Om de transitie van fossiele
brandstoffen naar duurzame brandstoffen te
stimuleren pleiten de Jonge Democraten voor het
toepassen van het principe de vervuiler betaalt,
hierdoor
zullen
alle
subsidies
en
belastingvoordelen op fossiele brandstoffen zo
snel mogelijk moeten worden afgeschaft. Ook
zullen alle verborgen kosten, waaronder emissies
en vervuiling worden belast.

De Jonge Democraten zijn van mening dat het de
verantwoordelijkheid is van Nederland om
ontwikkelingslanden te helpen met het aanleggen
van duurzame energienetwerken. Doordat deze
landen meestal nog geen grootschalige energie
infrastructuren hebben, zullen lokale initiatieven
meer effect hebben, zoals het aanleggen van
zonnepanelen en batterijen.
Toelichting

Het huidige PP is verouderd op een aantal
onderdelen:
Energievraag,
ruimtelijke
vraagstukken en internationale effecten. Deze zijn
naast een aantal andere onderwerpen aangepast
en geactualiseerd.

Een amendement indienen? Citeer de eerste- en laatste drie woorden
van de zin(nen) waar het om gaat. Je kan tot 15 januari om 23:59 een
amendement
indienen
via
het
formulier
op
jongedemocraten.nl/congressen.
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