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Voorwoord afdelingsvoorzitter
Beste Jonge Democraten,

Welkom in Eindhoven! Stad van Philips, PSV en glow. Stad van

technologie, waar de wereld van morgen bedacht en ontworpen wordt

op de TUE. Maar ook de stad van de langste kroegenstraat van het land.

Het zou Brabant ook niet zijn zonder een goede mogelijkheid om te

pilsen. Gezellig en modern dus met altijd een blik op de toekomst, een

echte JD stad.

Vooral het moderne en kunstzinnige Strijp-S waar we ons het komende

congres mogen bevinden is een gebied om inspiratie op te doen. Het is

het culturele hart van Eindhoven met een ruw randje. Van museu vol

moderne kunst tot ijskraampjes met experimentele smaken, urban

sports en geweldige LED-kunstwerken die de verbinding met het Philips

verleden sterk houden. Want dat is wellicht wel wat dit gebied zo

bijzonder maakt. Het is de brug naar het verleden die de toekomst

mogelijk maakt. Het gebruiken van een oud industrieterrein om een hip

stadsdeel te ontwikkelen.

Strijp-S heeft pas sinds 2012 permanente inwoners. Een decennia later is

het een begrip geworden. Het levende bewijs dat met kunde, wil en visie

grote verandering niet alleen mogelijk maar onvoorkombaar is. Kijk dus

rond, laat je inspireren en kijk naar je verleden. Wat ga jij veranderen?

Liberale groeten,

Sam Pollé, voorzitter Jonge Democraten Brabant

Voorwoord congresteam
Beste Jonge Democraten,

Welkom in Eindhoven, de stad van techniek, design en kennis.

Samenvattend is dit natuurlijk ons thema, innovatie: levenslang leren. In

het kader van dit thema hebben we dan ook veel mooie sessies op de

planning staan. Zo is er een sessie met Robbert Dijkgraaf over de

toekomst van onderwijs en wetenschap, geleid door de werkgroep

Onderwijs & Wetenschap. Ten slotte is er nog een sessie in het kader van

de Provinciale Staten over de toekomst van de provincie. Wat zijn de

uitdagingen en hoe kan de provincie zich relevant maken?

Ook zorgen we dat er genoeg te doen is, om nieuwe leden helemaal thuis

te laten voelen. Zo start de zaterdag met een nieuwe ledenmoment en is

er later op de dag een training om je eerste keer inspreken te oefenen.

Op de zondag kan Niels je vertellen wat er allemaal te doen is binnen de

JD en wat de JD zo uniek maakt.

Om de Eindhovense vibes te ervaren (#sharethevibe ;)), gaat het congres

natuurlijk ook om gezelligheid en netwerken. Daarom staat er weer een

leuke borrel op de planning voor de vrijdagavond en is er een tof feest op

de zaterdagavond in het thema ‘recycling’. Neem naast je kleding voor

het congres, dus ook iets mee wat je al eerder naar een feestje bij de JD

hebt aangehad. Kies dus zelf je thema, denk bijvoorbeeld aan Halloween,

gala of under the sea, maar alle thema’s zijn welkom. Zolang je er maar

geen nieuwe kleren voor koopt.
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Naast al dit moois staat er natuurlijk ook weer veel politieke inhoud op

het programma, we hebben namelijk niet één, maar twee resoluties te

bespreken. We gaan stemmen over de Jan Terlouwprijs, waarbij we de

meest sociaal-liberale persoon van dit jaar verkiezen. Een goed gevuld

programma voor het eerste congres van 2023 en de 94e ALV.

Wij wensen iedereen een fijn congres,

Het wintercongresteam (2023)

Lennart Droppert (Congresteamvoorzitter), Vasko Lozanov (Algemeen

congresteamlid), Fay Jansen (Algemeen congresteamlid), Julia van

Herpen (Promotie), Yara Wilhelmy Damsté (Uitvoerend congresteamlid),

Steyn Lemke (Uitvoerend congresteamlid) en Manish Jhinkoe-Rai

(Uitvoerend congresteamlid) & Sarah Rahali (Bestuurslid Organisatie)

Congreslocaties
Congreslocatie - Seats2meet
Het congres vindt dit keer plaats in de Seats2meet. Een voormalige

Philips Fabriek waar de nieuwste technologie van de jaren ‘80 werd

geproduceerd. Door de ontwikkelingen is deze locatie nu een mooie

locatie voor ons wintercongres. De locatie bevindt zich aan de rand van

het centrum, in de mooie wijk Strijp-S. Een OV-fiets is handig al is het ook

bereikbaar lopend, met de bus en met de trein.

Adres: Torenallee 24, Eindhoven

Slaaplocatie 1 - 3BE Backpackers Hostel
De eerste slaaplocatie, inclusief ontbijt, is de 3BE Backpackers Hostel.

Het is een half uur lopen naar de congreslocatie, maar met een (OV-)fiets

is het slechts 10 minuutjes. Je slaapt hier met meerdere mensen op een

kamer met stapelbedden. Er is een leuke huiskamer, dus als je eerder

wakker bent kan je lekker even ontspannen zitten of een spelletje spelen.

Adres: Stratumsedijk 31, Eindhoven

Slaaplocatie 2 - Crown Hotel
De tweede slaaplocatie, inclusief ontbijt, is The Crown Hotel. Het

eveneens zeer centraal gelegen hotel en ligt vlakbij Station Eindhoven

Centraal. Dit hotel is iets korter dan een half uur lopen, maar ook

hiervoor geldt, je bent er sneller als je fietst. Dit is een mooi hotel,

midden in het centrum, dus een mooie plek voor je ochtendwandeling.

Adres: Vestdijk 14-16, Eindhoven

Borrellocatie vrijdag - Beleef Eindhoven
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Dit café is vanuit zowel het hostel als het hotel goed te lopen, slechts vijf

tot tien minuten. Dus ook als je het deze eerste avond al te wild maakt,

ben je zo weer teruggekropen naar je slaapplek. Maar vooral is het een

mooie plek om alvast gezellig een drankje met iedereen te doen, voordat

zaterdag alle serieuze inhoud van start gaat.

Adres: Jan van Lieshoutstraat 24K, Eindhoven

Dinerlocatie zaterdag - Nog niet bekend
Deze locatie wordt zsm bekend gemaakt.

Feestlocatie zaterdag - Stadscafé Spijker
Stadscafé Spijker zit in de leukste straat van Eindhoven, namelijk

Stratumseind! In deze hele straat kan je heerlijk uitgaan en is het altijd

gezellig. Dus ook wij gaan hier een mooi feestje bouwen. Dus kom in je

leuke gerecyclede outfit en kom gezellig dansen en drinken. Ook hier kan

je vanuit het hostel en hotel lopend naar toe.

Adres: Stratumseind 15-21, Eindhoven

Agenda ALV
Zaterdag

9:15 Opening inschrijfbalie

9:30 Nieuweledenmoment

10:00 Opening congres

10:45 Opening ALV94 Installatie CVZ & SNC

Vaststellen agenda

Vaststellen notulen ALV93

DEMO-verantwoording

Bestuursverantwoording

Kandidatenpitch CvB

Politieke voorstellen

12:30 Schorsing ALV94 Lunch

13:30 Opening Stemdoos

13:30 Heropening ALV94
Resolutie Democratie en
Openbaar Bestuur

Politieke voorstellen

16:00 Schorsing ALV94 Q&A

Zondag

10:00 Heropening ALV94 Statutenwijzigingen

Wijzigingen Huishoudelijk
Reglement

Urgente politieke moties

Politieke voorstellen

11:30 Schorsing ALV94 Interview Robbert Dijkgraaf

Lunch

13:30 Sluiting stemdoos

13:30 Heropening ALV94 Resolutie Mobiliteit

Politieke voorstellen

Bekendmaking
verkiezingsuitslag

Jan Terlouwprijs

17:00 Sluiting ALV94
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Congresprogramma
Vrijdag Zaal

18:00 Opening inschrijfbalie slaaplocaties

3BE Backpackers
Hostel & Crown

Hotel

20:00 Borrel Beleef Eindhoven

Zaterdag

09:30 - 10.00 Nieuweledenmoment 1.

10:00 - 10:20 Opening 1.

10:20 - 10:45 Opening Jorien Migchielsen 1.

11:00 - 11:45
Training: voor de eerste keer
inspreken 3.

12:30 - 13:30 Lunch 4.

13:45 - 15:00 Parallelle sessie I: Stadswandeling Eindhoven

14:00 - 15:00 Parallelle sessie II: Sociale Veiligheid 3.

15.00 - 16.00
Parallelle sessie III: Toekomstige
Innovatie 2.

16:15 - 17:00 Q&A Gastspreker 1.

18:00 - 20:00 Diner Dinerlocatie

21:00 - 03:00 Feest: Recyclen Stadscafe Spijker

Zondag

11:30 - 12.30 Interview Robbert Dijkgraaf 1.

12:30 - 13:30 Lunch 4.

14:00 - 15:00
Parallelle sessie IV: Toekomst van de
provincie 2.

15:00 - 16:00 Parallelle sessie V: De JD 3.

16:30 -17:00 Jan Terlouwprijs 1.

17:00 Afsluiting 1.

Zalen 1. Plenaire zaal (Saal)

2. Parallelle zaal (Kaf &
Koren)

3. Parallelle zaal (Verder)

4. Plein

5. Prikkelluwe ruimte (Lava)
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Hoe werkt een congres?

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.

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

aan bod. Het Septembercongres is verder het moment waarop het

nieuwe Landelijk Bestuur 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.

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
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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.

Volgorde van behandeling
Het Landelijk Bestuur en de CVZ maken samen een voorstel voor de

volgorde waarin voorstellen op het congres worden behandeld. Hierbij

letten ze op hoe relevant, vernieuwend en actueel de ingediende

voorstellen zijn. De ALV stelt die volgorde uiteindelijk vast.

Algemene bestuursverantwoording
Voorwoord

Beste Jonge Democraten,

Hoewel sommige memes suggereren dat een deel van onze generatie

nog bezig is met het verwerken van 2020, staan we alweer aan het begin

van het jaar 2023. Daarmee breekt ook het moment aan om de

tussenstand op te maken voor Landelijk Bestuur Duvekot.

In september hebben wij beloofd het roer om te gooien en te gaan

bouwen aan een sterke, inclusieve en invloedrijke vereniging. Daarmee

zijn we hard aan de slag gegaan. We zijn verder gegaan met de

ledenjourney die onze voorgangers aan ons overgedragen hebben, en

hebben daarnaast een nieuwe visie op papier gezet voor de structuur

van onze vereniging. Ook hebben we het verenigingsgevoel een boost

gegeven met het organiseren van het eerste Wintergala en de eerste

nieuwjaarsborrel in jaren. We hebben commissies opgezet om de

structuur van de werkgroepen en het verleden van onze vereniging te

onderzoeken, en hebben externe trainers aangetrokken om de

vereniging verder te helpen op het gebied van sociale veiligheid en

mentaal welzijn. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan om met het

focusplan in de hand onze politieke output te stroomlijnen en effectiever

te maken, met persmomenten en ludieke acties tot gevolg. Ook

internationaal hebben we de JD op de kaart gezet met als hoogtepunt

het IFLRY Congres in Amsterdam.
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Kortom, veel gedaan en nog veel meer te doen. We zijn met een aantal

plannen nog niet zo ver als we gehoopt hadden, maar dat is ook een

puntje verwachtingsmanagement voor onszelf. Het roer om gooien gaat

niet vanzelf, en zeker niet zonder slag of stoot. We blijven de komende

tijd hard aan onze doelen werken, zodat we in september een sterke,

invloedrijke en inclusieve vereniging achterlaten.

Met sociaal-liberale groet,

Landelijk Bestuur der Jonge Democraten 2022-2023

Kalle Duvekot, Voorzitter

Niels Koppelaar, Secretaris

Mathijs Kramer, Penningmeester

Michiel van Alst, Bestuurslid Politiek

Thomas Alberts, Bestuurslid Campagne & Profilering

Kay van der Hoop, Bestuurslid Extern

Sarah Rahali, Bestuurslid Organisatie

Dianne Jacobs, Bestuurslid Interne Zaken

Ledenaantallen en groeiplan
Het aantal leden daalt nu al een paar jaar vrij flink. Het aantal staat nu op

iets meer dan 3500 leden. Vorig jaar was er weer sprake van een grote

daling en hebben 1200 leden zich uitgeschreven. De redenen tot deze

dalingen zijn lastig te bepalen. Het is ons namelijk niet bekend waarom

een lid zich uitschrijft. Het kan liggen aan de JD, aan de politieke

standpunten van D66, maar soms ook aan de ledenadministratie van

D66 (er zijn eerder leden uitgeschreven om onbekende redenen). Om

nuance te brengen aan de situatie moet wel gezegd worden dat de daling

sinds een aantal maanden steeds minder is. Sinds ons aantreden in

september zijn er ‘maar’ 200 leden minder. Het is alleen nog steeds niet

wat we willen, we willen namelijk dat het aantal stijgt.

Om ervoor te zorgen dat het ledenaantal weer stijgt zijn er twee dingen

nodig: we moeten ervoor zorgen dat de uitstroom minder wordt en de

instroom meer. We zijn nu in gesprek met het Landelijk Bureau van D66

om ervoor te zorgen dat de ledenadministratie op orde komt, want dit

kan zo niet langer. Er worden leden uitgeschreven om de meest

onduidelijke redenen, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van

ledengegevens, maar leden worden ook uitgeschreven wanneer ze zich

enkel wilden uitschrijven van D66. Hiernaast worden leden te vroeg

uitgeschreven vanwege de leeftijd: op de leeftijd van 30 in plaats van 31.

Er gaat te veel mis. We zijn daarom aan het kijken met D66 hoe deze

problemen opgelost kunnen worden en hoe we het aanmelden bij de JD

makkelijker en toegankelijker kunnen maken. We hebben er goede hoop

op dat deze problemen opgelost worden en ook een rol kunnen spelen in

de oplossing van het probleem.

Maar hoop op zichzelf is niet genoeg: er moet ook hard voor gewerkt

worden. Onze voorgangers hebben de ledenjourney ontwikkeld. Voor

wie hier nog niet bekend mee is, is hier een korte uitleg. De ledenjourney

is een beschrijving van de verschillende fasen in het lidmaatschap van

een JD’er, van begin tot eind. Door deze in kaart te brengen kan bepaald

worden hoe onze vereniging zich in kan zetten om deze verschillende

fasen te verlengen in duur, en de overgang tussen fasen soepeler te

maken, zodat leden actief worden en langer actief blijven. De afgelopen

tijd zijn wij aan de slag gegaan met deze ledenjourney bijschaven en
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voorzien van feedback uit de vereniging. Zodra we deze verwerkt

hebben zullen we de ledenjourney, die nu vooral toegespitst is op

landelijk beleid, vertalen naar de situaties van de afdelingen. Met deze

nieuwe versie van de ledenjourney zullen wij vervolgens samen met de

afdelingen en regio’s plannen maken waarin zij hun ledenjourneys

aanvullen en versterken waar nodig, zodat onze vereniging op lokaal

niveau weer gaat bloeien.

Naast de ledenjourney hebben we de afgelopen tijd ook gewerkt aan een

nieuwe visie voor de interne structuur van onze verenigingen. Op dit

moment kent het Huishoudelijk Reglement namelijk als enige lokale

organisatievorm alleen de afdelingen. Dit heeft geleid tot een grote

bureaucratische drempel voor leden om zich op lokaal niveau actief te

maken voor onze vereniging. Hierdoor hebben we in de afgelopen tijd

meer afdelingen zien verdwijnen zoals Zeeland, Limburg en Overijssel.

Wij hebben een nieuwe structuur geschreven die voorziet in meerdere

vormen van lokale organisatie, zodat enthousiaste leden met elkaar

kunnen bepalen welke vorm het beste bij hun ambitieniveau past. Deze

vormen bestaan uit de afdelingen zoals we die nu kennen, aangevuld

door regio’s en netwerken, met elk verschillende hoeveelheden

zelfstandigheden en regeldruk. Op dit moment wordt deze visie

bijgewerkt op basis van ingewonnen feedback uit de vereniging. Zodra

wij daarmee klaar zijn zullen we deze visie als bestuur omzetten in een

reeks voorstellen voor HR-wijzigingen voor het volgende congres.

Belangrijk om te melden is dat we naast al het papierwerk ook een pilot

in de praktijk zijn begonnen. De afdeling Wageningen heeft zichzelf

omgedoopt tot de Afdeling Onafhankelijke Regio’s, waarmee zij een

organisatievorm uit onze visie hebben aangenomen, namelijk een regio

direct onder het Landelijk Bestuur in plaats van onder een afdeling. De

bevindingen van deze pilot worden vanzelfsprekend meegenomen in de

visie en de praktische uitwerking daarvan in het HR.

Sociale veiligheid
Sinds september hebben we een gedragscode, de afgelopen maanden

hebben we in de praktijk moeten uitvinden hoe we die toepassen. We

zijn zo wel op verbeterpunten gekomen, maar over het algemeen biedt

de gedragscode goede handvaten. We zijn nu bezig met het ontwikkelen

van een handleiding om een meer praktische ondersteuning te bieden.

Daarnaast zijn er tot nu toe externe trainingen gegeven op het

kaderweekend, hebben wij tips ontvangen van leden voor het

ontwikkelen van een een veilige sfeer binnen de vereniging, en wordt er

gekeken om ook op andere landelijke evenementen hier training over te

kunnen geven.

Zoals eerder genoemd gaan we kijken of we de huidige training sociale

veiligheid verder kunnen uitbreiden, en hebben wij ons best gedaan om

de zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen te vergroten zodat leden

ten allen tijde terecht kunnen bij een onafhankelijke partij.

Op landelijke evenementen heeft een groot deel van het Landelijk

Bestuur nuchterheidsdienst en is inmiddels het hele LB BHV’er. De

mensen met nuchterheidsdienst zijn op de evenementen ook de

aanspreekpunten voor als dingen aan de hand zijn. Zij kunnen dan ook

snel beslissen om actie te ondernemen. Ook hangen wij bij alle landelijke

evenementen posters op met de foto's, namen, en contactgegevens van

de nuchterheidsdiensten. Dit omdat niet iedereen direct op ons af durft
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te stappen als er iets gebeurd is, en wij graag de drempel verlagen met

betrekking tot het melden van (sociaal) onveilige situaties.

Ledenbinding
Ondanks de eerder genoemde daling van leden, worden nog steeds veel

mensen actief bij de Jonge Democraten en vinden veel leden hun plekje

in de vereniging. Dit komt grotendeels door de tomeloze inzet van onze

afdelingsbestuursleden, portefeuillehouders en andere leden van de

vereniging. Daarvoor zijn wij erg dankbaar.

Maar wij proberen natuurlijk ook te kijken naar manieren om binding

met en tussen leden te bevorderen. Daarom maken wij bij veel landelijke

activiteiten een optionele WhatsApp-groep aan waarin leden ook

kunnen onderling communiceren. We zien daarmee dat de sfeer bij een

evenement direct een stuk hechter is omdat leden zo makkelijk met

elkaar kunnen communiceren. Een ander belangrijk onderdeel van

ledenbinding waar we naar kijken is het contacteren van nieuwe leden,

onze oproep aan de afdelingen is geweest om ieder nieuw lid ook zelf te

benaderen en in iedere Nielsbrief staat ook de oproep dat je je makkelijk

kan aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Iedere keer komen daar

weer reacties op wat laat zien dat het werkt en dat er behoefte is aan die

contactmogelijkheden.

Zonder contact is er dus geen binding. Om die reden zijn we ook met de

ledenadministratie aparte ledenbestanden aan het opzetten voor

regiocommissies zodat ook besturen van regiocommissies contact

kunnen opnemen met de lokale leden om ze te binden. Ten slotte zijn we

ook bezig met de eeuwige tour langs de afdelingen om de afstand tussen

het Landelijk Bestuur en de vereniging te verkleinen. We vinden het

iedere keer weer heel leuk om nieuwe en bekende gezichten te zien. We

worden vaak goed ontvangen en dat maakt het de reis volledig waard en

is een drijfveer voor het werk dat we doen voor de vereniging en de

leden.

Contact D66
Het contact met de Tweede Kamerfractie is zoals gebruikelijk een

mengeling van gezelligheid en wederzijdse inspiratie als we het met onze

moederpartij eens zijn, en een gezonde dosis spanning als we het oneens

zijn. In beide gevallen is er een goede dynamiek ontstaan waarin we met

elkaar in gesprek gaan en elkaar proactief op de hoogte houden van

elkaars standpunten. Dit heeft onder andere geleid tot gesprekken over

jongerenparticipatie in een vroeg stadium van de beleidsvorming, en

natuurlijk een half miljard extra erbij voor de basisbeurs.

Dit jaar heeft de JD ook een vast contactpersoon bij de Eerste Kamer die

eens per maand de fractievergaderingen van de D66-fractie kan

bijwonen. Dit wordt als zeer prettig ervaren en we merken dat we

kunnen meepraten over de onderwerpen die worden besproken tijdens

deze vergaderingen. Eerste Kamerleden zijn vaak benaderbaar en

denken graag mee wanneer we bezwaren hebben.

Het contact met het Landelijk Bestuur van D66 is amicaal. Hoewel er wel

eens serieuze verschillen in mening zijn over stemprocedures en de rol

van een Landelijk Bestuur binnen de partij, merken we wel dat we actief

worden meegenomen en er naar ons geluisterd wordt wanneer wij onze

bezwaren uiten, bijvoorbeeld in de aanloop naar een congres. Het

contact met het Landelijk Bureau van D66 is hiernaast ook erg collegiaal.
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Politieke uitingen
We zijn dit jaar ook aan de slag gegaan met politieke uitingen. hiervoor

hadden we aan het begin van het jaar een focusplan opgezet, zodat we

onze uitingen beter konden inplannen. Dit werkte gedeeltelijk. Het plan

gaf ons in het begin een duidelijke richting om in te werken en veel

onderwerpen uit het eerste blok zijn dan ook aan bod gekomen, zoals

artikel 23, studentenhuisvesting en het leenstelsel. Denk hierbij

bijvoorbeeld aan de actie op paarse vrijdag, gesprekken met kamerleden

en de moties op het D66-congres. Waar we onszelf wel hebben

gevonden is hoe lang het duurt om een onderwerp goed te behandelen.

Het eerste blok bevatte bijvoorbeeld de energiecompensatie voor

studenten, waar we nog steeds lang niet klaar mee zijn! Ondertussen

proberen we natuurlijk wel ook de volgende blokken te behandelen

wanneer ze aan bod komen en dit lukt enigszins, maar gaat wel stroeven

dan gedacht.

Het toppunt van politieke acties is natuurlijk de ludieke actie. Afgelopen

halfjaar hebben we daarom enkele keren ludieke acties opgezet. Tijdens

onze eerste actie zijn we met ladder en al het land ingetrokken om

Nederlandse vlaggen weer recht te hangen. Een simpel concept, behalve

als de ladder te groot is voor het busje. Dit leverde gelukkig wel leuke

foto’s op. Onze tweede actie had als doel te protesteren tegen de

regeringsdelegatie naar Qatar. Hiervoor hebben we samen met de

andere coalitie-PJO’s penalties geschopt voor het binnenhof. Veel

bewindspersonen kwamen langs, waaronder Conny Helder, maar helaas

wilde ze niet meedoen. Tenslotte hebben we op Paarse Vrijdag

regenboogvlaggetjes uitgedeeld buiten een middelbare school om

aandacht te vragen voor sociale acceptatie op middelbare scholen.

Persoonlijke verantwoording
Voorzitter - Kalle Duvekot
Ondanks een goede overdracht van Joris voelde september toch als het

overnemen van het roer van een wel heel erg snel varend schip (ik wilde

zeggen vliegtuig, maar dat is slecht voor het milieu). Aan dek gebeurt

ontzettend veel tegelijk, en het is als voorzitter aanpoten om alles bij te

houden. Gelukkig doe ik dit niet alleen. Ik ben trots op het team dat ik om

me heen heb. Stuk voor stuk zijn mijn bestuursgenoten energieke,

enthousiaste doorzetters waarmee ik trots een hecht team vorm.

Door die goede samenwerking kon ik in oktober beginnen aan mijn

belangrijkste speerpunt voor mijn bestuursjaar: het groeiplan. In het

algemene stuk staat uitgebreid beschreven hoe dit eruit komt te zien en

waar we nu precies zijn, dus hier houd ik het kort. We zitten nu in de fase

waarbij we de feedback op de ledenjourney verzameld hebben en aan

het verwerken zijn. De volgende stap is met de afdelingen hun eigen

lokale ledenjourney te analyseren, en plannen met hen te maken om de

gaten in de journey de komende tijd in te gaan vullen.

Daarnaast pakken we een meer structureel probleem aan, namelijk de

bureaucratische last voor onze lokale organisatie, door een nieuwe visie

op te stellen voor de interne structuur van onze vereniging. Na het

opstellen van een visiedocument en het ophalen van feedback, zijn we nu

bezig met het bijwerken van de visie. Vervolgens zullen wij op basis

daarvan, en op basis van de pilot in Wageningen (zie de algemene

verantwoording voor meer), wijzigingen voor het Huishoudelijk

Reglement voorstellen op het zomercongres om de nieuwe structuur

vast te leggen.
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Over de voortgang van het groeiplan ben ik kritisch op mezelf. Ik had

graag gezien dat de gesprekken met de afdelingen over de ledenjourney

al voor de jaarwisseling plaatsvonden, zodat we nu in de uitvoeringsfase

hadden gezeten. Ook de HR-wijzigingen voor de nieuwe

verenigingsstructuur had ik graag al op dit wintercongres

gepresenteerd. Toch is deze nieuwe planning geen ramp. Het roer

omgooien is riskant, en vereist goed vooruit kijken. Met deze planning

kunnen we de resultaten van de pilot meenemen in onze plannen, en

hebben we tijd om goed het gesprek met afdelingen te voeren.

Daarnaast gebeurt er ondertussen nog veel meer aan dek dat mijn

aandacht opeist.

Een van die zaken is natuurlijk de verhouding met D66 en de politieke

output. We hebben goed contact met de fractie, en zijn op meerdere

gebieden de samenwerking aangegaan. Zo voeren we gesprekken op het

gebied van LHBTI-emancipatie, jongerenparticipatie en de financiële

positie van studenten. Dit laatste onderwerp is bij uitstek een geval

waarbij we het gesprek graag met onze moederpartij voeren, maar niet

bang zijn ons ongenoegen te uiten waar ze in gebreken blijft. Een doel

van me de komende tijd is om deze lobbykant van mijn functie nog

toegankelijker te maken voor de rest van onze vereniging. Ik voer nu al

het beleid dat bestuursleden, afdelingen en werkgroepen iets wat zij van

de Kamer nodig hebben op mijn ‘boodschappenlijstje’ kunnen zetten,

maar ik wil deze mogelijkheid nog zichtbaarder en aanweziger maken,

zodat ik nog meer kan helpen met het leggen van de juiste contacten.

Daarnaast hebben we, zoals bij de algemene verantwoording is

beschreven, meerdere ludieke acties gehouden en meerdere

persmomenten gehad, waar ik zelf ontzettend veel energie van kreeg.

Heb ik koffie nodig? Nee, zet me met een bouwhelm en een schaar op

een ladder in De Lier om een vlag recht te hangen, en ik ben dolgelukkig.

Komende tijd ga ik mij richten op de campagne voor al onze geweldige

JD’ers op de lijst voor de Provinciale Staten. Daarnaast ga ik door met

mijn missie van het groeiplan, en blijf ik me inzetten voor een

productieve relatie met D66. Ook mijn derde speerpunt, een

inclusievere vereniging, wil ik samen met Dianne meer gaan oppakken.

Secretaris - Niels Koppelaar
Het is allemaal snel gegaan, het is alweer tijd voor het wintercongres!

Tegelijkertijd is er ook veel gebeurd en kan deze

bestuursverantwoording echt een heel boekwerk worden. De afgelopen

periode heb ik veel gedaan omdat ik vrij makkelijk mijn draai heb kunnen

vinden in de rol van secretaris. Daarvoor ben ik erg dankbaar naar

Hester, mijn voorganger, wie ik nog vrij regelmatig lastig val met de

meest willekeurige vragen. Ik heb de afgelopen periode veel plezier

gehaald uit al mijn taken binnen de functie, maar ook de taken buiten de

functie.

Laat ik beginnen met iets waar ik zelf zeer enthousiast over ben, namelijk

het opzetten van de historische commissie! Dit was een van mijn missies

dit jaar en daarom wilde ik dit ook zo snel mogelijk opzetten. Er zitten nu

5 enthousiaste mensen in die allemaal plannen hebben om de

geschiedenis van de JD beter in kaart te brengen en deze ook

toegankelijker te maken. Lijkt dit je interessant? Kom er dan vooral bij!

Naast deze commissie zijn er ook projecten geweest met het ICT-team

en het Juridisch Team. Zo hebben we op deze ALV een aantal wijzigingen

over digitaal stemmen en is de heuse congresapp steeds dichterbij
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lancering! Naast deze projecten heb ik verder met deze teams veel

kunnen sparren. Daar wil ik ze graag voor bedanken.

Ook was dit een maand met veel contracten. Zo is er met D66

onderhandeld over het servicecontract en over het huurcontract. De

inhoud van het contract is goed uitgekomen, maar we zijn ontevreden

over de kosten. In de rest van het jaar zal ik daarom kijken naar

goedkopere alternatieven om enkele delen van het servicecontract niet

meer met D66 in zee te gaan.

Ik heb me natuurlijk ook met een hoop andere zaken bezig gehouden. Zo

zijn we hopelijk op dit congres lid van de NJR, zijn er ledenbestanden

voor de regiocommissies en hebben we het kantoor verbouwd. Over de

afgelopen periode ben ik ook druk geweest met het handhaven van de

Gedragscode, waar veel tijd in heeft gezeten. Om het leuk af te sluiten

ben ik de laatste tijd ook veel bij de afdelingen langs geweest (hopelijk

voor het congres ook een keer bij de afdeling Groningen). Hier heb ik

echt veel energie uit heb gehaald. Hopelijk zie ik jullie daar ook snel

weer!

Penningmeester - Mathijs Kramer
Het was een bewogen half jaar. Ik heb het als een eer en een voorrecht

ervaren om deze rol in te vullen voor onze vereniging. Deze rol

combineren met mijn fulltime baan is zwaar, maar geeft ook veel

voldoening. Het betekent dat ik totaal ongeveer 60 uur per week werk,

waardoor ik wel mijn persoonlijk leven op een lager pitje heb moeten

zetten. De waarde die ik kan toevoegen aan de vereniging voor onze

leden maakt dit het meer dan waard.

Ik ben tevens zeer verheugd met de grote ijver die de afdelingen hebben

getoond met het indienen van projectsubsidies voor mooie projecten.

Dat betekent dat het beschikbare budget ten goede komt aan onze

leden.

Persoonlijk heb ik mij naast de financiële administratie en het

ondersteunen van afdeling penningmeesters vooral beziggehouden met

wat zaken op de achtergrond, zoals de functieprofielen in een nieuw jasje

steken en wat grotere projecten zoals het gala. Verder heb ik prettig

contact onderhouden met de KasCo, Erwin Nypels Stichting en Vrienden

van de Jonge Democraten. Ik kijk er naar uit om in het komende half jaar

nog meer nieuwe dingen op te pakken.

Bestuurslid Politiek - Michiel van Alst
Pfoe, waar te beginnen? Het zal weinig origineel zijn als ik zeg dat het

eerste halfjaar ontzettend snel voorbij is gegaan, maar de lol is er

gelukkig nog lang niet af. Augustus begon gestaag met een reeks aan

portefeuillehoudersollicitaties. Ik heb hier veel geleerd van mijn

voorganger, Lars, en hoewel hij in de zomer begon aan zijn stage in de VS

heb ik mijn overdracht als compleet (en leuk) ervaren.

Na het septembercongres was ik dan officieel bestuurslid, en vanaf dat

moment is het bestuursjaar eigenlijk één groot leertraject geweest.

Zoals jullie hieronder zometeen uitgebreider kunnen lezen denk ik dat ik

sommige taken zeker beter had kunnen oppakken. Toch ben ik

optimistisch. Het is namelijk misschien het grootste cliché van de

vereniging, maar de JD is écht een leerschool. Elke week heb ik weer het

gevoel mijn taken iets beter uit te kunnen voeren. Ik ga dan ook met veel

energie de tweede helft van de bestuursperiode in.
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Ik begon mijn bestuursjaar natuurlijk met de belofte om extra aandacht

te besteden aan het FEO en PKO. Voor het FEO heb ik vrij snel na het

begin van het jaar een trainingsdag opgezet. De tweede trainingsdag liet

iets langer op zich wachten, maar staat ondertussen gepland. Binnen het

PKO heb ik vooral gefocust op binding en contact tussen de

verschillende Portefeuillehouders en werkgroepen. Ook is de intervisie

nu elke vergadering verplicht, ongeacht hoeveel het PKO uitloopt. Ook is

er in lijn met een motie van het afgelopen septembercongres een ad hoc

commissie werkgroepstructuur opgezet. Een verdere uitweiding

hierover kunnen jullie vinden bij de bestuursvragen.

Verder heb ik (vanzelfsprekend) gewerkt aan de politieke output. Het

meest zichtbaar hiervan zijn de ludieke acties geweest. Van deze ludieke

acties is geen enkele zonder complicaties uitgevoerd, maar allemaal

noem ik ze uiteindelijk geslaagd. Het is dan ook hartstikke leuk om met

een voetbal in hand te vragen of Connie Helder een balletje wilde

trappen voor de 6500 gestorven arbeiders in Qatar.

Ik heb de JD regelmatig mogen vertegenwoordigen naar externe

stakeholders en de Eerste Kamerfractie. Ook hebben we meermaals

samengewerkt met andere PJO’s en andere maatschappelijke

organisaties. Een persoonlijk hoogtepunt die ik nog wil noemen was het

afgelopen D66-congres. Hoewel niet alle JD-moties het hebben gehaald

en sommige moties nog op uitvoering wachten was ik ontzettend te

spreken over de inzet vanuit de gehele vereniging. Er werd actief door

JD’ers ingesproken en ook bij de (online) stemmingen kwam het

JD-geluid goed naar voren.

Toch wil ik deze paragraaf afsluiten met een kleine dosis zelfkritiek.

Dingen die wél goed gingen, deed ik vaak langzamer dan gewenst. Ik

kreeg aan het begin van het jaar de tip om goed te plannen, omdat het

anders makkelijk is om politieke output op de lange baan te schuiven en

jezelf te verliezen in de alledaagse taakjes. Dit heb ik onvoldoende

gedaan en de hoeveelheid politieke output vanuit mijzelf ligt hierdoor

lager dan ik zelf had gewild. Het plannen gaat me gelukkig wel steeds

beter af!

Tenslotte sluit ik mijn bestuursverantwoording af met een gigantisch

dankwoord voor alle portefeuillehouders en bestuursleden politiek.

Zonder hun inzet in het voorbereiden van vergaderingen, het

organiseren van activiteiten en het opzetten van politieke output gok ik

dat ik binnen een maand met een burn-out thuis had gezeten.

Bestuurslid Campagne & Profilering - Thomas Alberts
Het afgelopen halfjaar heb ik met veel liefde en toewijding mogen

bouwen aan onze vereniging. Een drukke, bewogen en intensieve

periode die ik zonder de fijne overdracht van Eswara nooit zo goed had

kunnen invullen. Een ren-je-rot, bestuur-je-rot en reis-je-rot periode

waarbij minstens één keer bij elke afdeling op een activiteit ben geweest,

en bij vijf afdelingen heb mogen helpen op een zomermarkt. Liefde voor

de politiek, gezelligheid en een open houding voor anderen en hun

ideeën is wat mij, en ons allemaal, met die afdelingen en onze mooie

vereniging verbind.

Een jaar waarin ik meer dan 350 nieuwe leden via WhatsApp persoonlijk

heb mogen berichten en verwelkomen; waarbij ik sommige namen

herkende van mijn studie of zelfs middelbare school. Revoluties maken
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voor ze beginnen is nog niet helemaal gelukt, maar we hebben het wel op

de voorkant van het D66-verslag nieuw leiderschap gekregen – waar ik

trots aan heb mogen meeschrijven.

Ga ik verder in op mijn dagelijkse werkzaamheden dan is dat vooral

ondersteunen, vragen beantwoorden van de afdelingen, en posts

klaarzetten voor sociale media. Behalve die kernwerkzaamheden heb ik

ook mogen werken aan de verkiezingen, het huisstijlboek, de

ledenjourney, het groeiplan, de sociale veiligheid, trainingen mogen

geven, o.a. organimo’s 62/08, 90/12, 91/01, 91/07 en 93/05

(mede-)uitgevoerd en heb ik de kar getrokken bij het realiseren van het

wintergala.

En tegelijkertijd, als ik kritisch ben, blijft onze politieke output te veel

achter. Daarbij heb ik persoonlijk niet het idee dat mijn werk een verschil

maakt die de beslaglegging op mijn werk, studie en sociale leven

rechtvaardigt. Als je dan gaat wikken en wegen en reflecteert dat je niet

uit het jaar haalt wat je wilt; dan moet er iets veranderen. Na reflectie

heb ik, in overleg met mijn bestuur, moeten concluderen dat de enige

weg daar uit is om af te treden en dat is dan ook wat ik doe.

Kan ik ergens anders nog helpen, of inspringen vanuit een andere positie

dan doe ik dat graag. Tegelijk wil ik de rest van het bestuur de ruimte

geven om de plannen op hun manier in te richten en uit te voeren.

Daarbij heb ik ook het volste vertrouwen in een enorm geslaagde

campagne, want we hebben echt fantastische kandidaten en

enthousiaste afdelingsbestuurders.

Uiteraard wil afsluiten met het bedanken van ‘mijn’ Thomas-teams en

iedereen die zich in mijn FEO of op de zomermarkten heeft ingezet, met

name Elias, Chune, Fay, Bas, Arnout, Danique & Wisse. Voor de rest wil ik

iedereen van het afdelingsbestuur van Amsterdam een shoutout geven,

dus bij deze Floris, Charles, Nadia, Friso, Rubén & Izabella: jullie hebben

ons enorm bij acties & activiteiten geholpen, zijn bijgesprongen op de

zomermarkten van andere afdelingen én zijn het voorbeeld van hoe we

als vereniging de dalende ledentrend willen keren.

Er is nog zo veel meer dat ik zou willen zeggen; en nog veel meer mensen

op te bedanken, van de landelijke kasco tot de regiocommissies, maar dat

kan altijd op de borrel. Kalle, Niels, Mathijs, Michiel, Kay, Dianne & Sarah,

ik wil jullie heel veel succes wensen met de rest van dit jaar. Uiteraard

hoop ik iedereen te blijven zien op activiteiten, en op straat bij de

verkiezingen. Tot snel, het was een groot plezier om bestuurslid te

mogen zijn van deze prachtige vereniging.

Bestuurslid Extern - Kay van der Hoop
Toen ik in juni 2022 werd verkozen als het nieuwe bestuurslid Extern

was ik nog redelijk onbekend met de (landelijke) JD. Ik had bij mijn

afdeling al vele leuke activiteiten mogen meemaken en organiseren,

maar het Zomercongres waarop ik werd verkozen was eigenlijk mijn

eerste landelijke activiteit. Daarom was het in de eerste weken in functie

en in de overdracht best even wennen, en ook wel spannend op sommige

momenten. Toch kijk ik met veel plezier en voldoening terug op het

afgelopen halfjaar.

Dat komt ook zeker door hoe ik door de vereniging ontvangen ben.

Daarvoor wil ik ook graag van de gelegenheid gebruik maken om een

paar mensen te bedanken, te beginnen met mijn voorganger Gijs. Dankzij

zijn goede, rustige en volledige overdracht had ik al vroeg het gevoel dat
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ik klaar was om met de functie aan de slag te gaan. Ten tweede wil ik

graag alle (kader)leden met wie ik in de afgelopen periode heb gesproken

en samengewerkt bedanken voor hun steun en vertrouwen. Ook mijn

medebestuursgenoten ben ik heel dankbaar voor alle hulp en humor

waarmee ze mijn functie leuker en makkelijker hebben weten te maken.

Dan over de functie zelf: ik ben tevreden met de perslijst die er nu ligt,

maar ik zie voornamelijk een uitdaging om in de rest van het jaar vaker

en beter in de media te verschijnen. Er staan een paar leuke

opiniestukken, mediaoptredens en vermeldingen genoteerd, maar ik

merkte zeker in de eerste maanden van mijn functie dat ik het lastig

vond om 'zomaar' in de pen te klimmen en iets te gaan schrijven. Hierin

heb ik mezelf echter weten te ontwikkelen (en dat hoop ik de komende

maanden nog meer te doen), waardoor er een aantal stukken klaarliggen

om knallend het nieuwe jaar in te gaan. Stay tuned!

Een andere doelstelling is om de leden beter te informeren over onze

persuitingen. Afgelopen periode is dit nog niet zoveel gebeurd, daarom

wil ik de komende maanden beter gebruik maken van onze sociale media

om de persuitingen die we hebben zoveel mogelijk onder de aandacht te

brengen.

Ook het internationale deel van de vereniging valt onder mijn

portefeuille. Een hoogtepunt hierin was natuurlijk het congres van de

International Federation of Liberal Youth (IFLRY), wat wij samen met de

JOVD hebben georganiseerd in Amsterdam. Dit was een groot succes

dankzij de inspanningen van onze International Officer, het congresteam

en de delegatie, die nog hard gevochten heeft voor een vleestax (dit

mocht helaas niet baten, al heeft Maarten de strijd nog niet opgegeven).

Verder is er succesvol een resolutie over Oekraïne van onze pen

aangenomen bij het LYMEC congres in Boekarest, hier ook dank aan de

delegatie!

Verdere internationale projecten binnen onze vereniging zijn natuurlijk

de twinnings van de afdelingen, en de internationale teams. Er beginnen

steeds meer twinnings vorm te krijgen bij de afdelingen, wat goed is om

te zien. De internationale teams zijn ook steeds actiever, zeker het

nieuwe team Oekraïne draait erg goed. Als alle teams weer op volle

toeren draaien, is het ook mijn plan om een nieuw team Afrika op te

richten. Stuur vooral een berichtje als het je leuk lijkt om in dit team (of

een ander team) plaats te nemen!

Ik wil deze verantwoording graag afsluiten met een dankwoord naar

onze International Officer Maarten Tollenaar. Ik heb grote bewondering

voor alle tijd en inzet die hij in de internationale activiteiten van de JD

steekt. Ik ben heel erg blij met onze samenwerking en kijk uit naar de

dingen die we nog kunnen gaan neerzetten. Dankjewel Maarten!

Bestuurslid Organisatie - Sarah Rahali
Wat ben ik ontzettend blij dat ik het een halfjaar geleden aangedurfd heb

om mij te kandideren als bestuurslid Organisatie van deze geweldige

vereniging! Het bestuursjaar begon al goed, dankzij de fijne

samenwerking met Tom met het organiseren van het septembercongres.

De afwisseling waar je mee te maken krijgt als landelijk bestuurslid

maakt het voor mij een ontzettend leerzame functie, waar ik erg

dankbaar voor ben. Van de organisatie omtrent IFLRY en LYMEC tot de

verbetering van onze promotie, ledenbinding en sociale veiligheid, is er

voor mij nog genoeg te doen dit jaar.
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De organisatie van het IFLRY congres liep soms ietwat stroef, maar is

uiteindelijk in mijn optiek een geweldig evenement geworden; ik hoop in

de toekomst nog meer evenementen te organiseren met onze

internationale koepelorganisaties, om de JD nóg meer op het

internationaal vlak op de kaart te zetten. Op het zomercongres heb ik

mijn ambities uitgesproken omtrent het organiseren van meer

EU-gerelateerde evenementen. Ik ben dus hard aan de slag gegaan met

de voorbereidingen van de Brusselreis.

Ik heb zelf ook een geweldige twinning mee mogen maken naar Münster,

en wil het FEO organisatie (in het bijzonder afdeling JDB en JDA-N)

bedanken voor deze ervaring.

Ik ben echter op enkele punten ook kritisch op mijzelf. Dankzij Dianne is

ons eerste kaderweekend qua scholing een groot succes geworden, en ik

wil haar ook bedanken voor haar tomeloze inzet voor dit evenement.

Echter was er op organisatorisch vlak veel wat ik beter had kunnen doen,

en werd ik helaas gelimiteerd door het feit dat we op Texel zaten. Ik heb

veel geleerd van deze ervaring, en heb dit meegenomen naar de

organisatie van de activiteiten die hierna kwamen.

Ik kijk echter met trots terug op het wintergala, wat erg positief

beoordeeld is, en hoop deze trend voort te zetten in 2023.

Qua promotie heb ik geprobeerd mijn ervaring als bestuurslid Profilering

van de JDA toe te passen en de promotie berichten zo effectief en

toereikend mogelijk te maken. Tot nu toe zijn deze veranderingen

positief beoordeeld, en wil ik het FEO Profilering bedanken voor haar

inzet.

De voorbereidingen voor het zomercongres, kaderweekend en de

onderhandelingen voor het PJO-parlement zijn al een tijdje geleden

begonnen, en ik kan niet wachten om mij de aankomende tijd verder in te

zetten voor de bovengenoemde punten!

Bestuurslid Interne Zaken - Dianne Jacobs
Wat gaat de tijd toch snel. Voor mijn gevoel was het nog niet zo lang

geleden dat ik de overdracht met Silke deed. Wat een hele fijne periode

was, omdat Silke altijd bereikbaar was voor al mijn vragen. Dus daarvoor

wil ik Silke nog hartelijk bedanken!

Bij aanvang van het bestuursjaar wist ik dat ik minder zou kunnen doen

dan andere bestuursgenoten of mijn voorganger. Dus wilde ik mij vooral

inzetten op sociale veiligheid en de andere taken die nu al binnen de

functie vallen.

In september moest ik best wel wennen aan het bestuur doen. We waren

natuurlijk net pas officieel ingehamerd en moesten het nu in ons eentje

doen zonder hulp van onze voorgangers. Er kwamen al gauw een hoop

grote weekenden aan, zoals ons eigen bestuursweekend en het

kaderweekend in oktober. Ik vond het heel origineel van mezelf om voor

ons bestuursweekend als teambuilding activiteit een IKEA keukenkrukje

in elkaar te zetten. De frustraties bij de teams tijdens het in elkaar zetten

was erg vermakelijk en herkenbaar. Voor het kaderweekend wilde ik

meer aandacht voor sociale veiligheid en mentale gezondheid, en dus

heb ik daarvoor externe trainers geregeld. Ik vond het erg spannend wat

de reactie van de deelnemers zou zijn op de sessie over mentale

gezondheid, maar gelukkig heb ik alleen maar positieve feedback

gekregen. Buiten de trainingen om heeft iedereen zich ook goed kunnen
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vermaken: mensen zijn onder andere gaan surfen, hebben een

strandwandeling gemaakt of hebben de schapenboerderij bezocht.

Qua trainingen zijn er inmiddels al een hoop trainingen gegeven. Ik hoop

dat we in aanloop naar de verkiezingen ook nog interessante trainingen

kunnen geven. Verder is een groep trainers een nieuwe training aan het

ontwikkelen en ben ik met Emma Dolmans en Silke Kok aan het kijken

naar het verder ontwikkelen van de training sociale veiligheid. In

december is er ook een nieuw coachingstraject gestart.

Daarnaast heb ik me met de organisatie van het wintergala en de

nieuwjaarsborrel beziggehouden. Ik was erg blij met de positieve

feedback op beide evenementen en dat iedereen het naar de zin heeft

gehad.

Het komende half jaar wil ik mij nog verder focussen op onder andere de

gedragscode en het opstellen van een handleiding voor bestuurders wat

te doen rondom sociale veiligheid. Welke stappen doorloop je als er een

melding komt? Wie informeer je? Hoe stel je een dossier op? Allemaal

erg praktische zaken die denk ik heel relevant zijn voor zowel landelijke

en afdelingsbestuurders. Daarnaast zal ik Kalle ondersteunen met het

verder uitwerken van het groeiplan.

Terugkoppeling aangenomen organimo’s
ORG02 - Een goedwerkende werkgroep voor de werkgroepen werkt
goed om ze weer goed te laten werken in een groep
Spreekt uit dat:

● Besluit tot het instellen van een Commissie ad hoc Hervorming
Landelijke Werkgroepen;

● Besluit dat het de taak van de Commissie zal zijn om
hervormingsvoorstellen voor de Werkgroepen uit te werken, die
uiterlijk op het Zomercongres van 2023 worden ingediend;

● Besluit de Commissie de bevoegdheid tot inzage in de
geanonimiseerde ledenaantallen en financiële uitgaven van de
Werkgroepen toe te kennen;

● Verzoekt het Landelijk Bestuur de leden van de Commissie te werven
en selecteren voor een diverse samenstelling.

De commissie is ingesteld en is al bezig met vergaderen. Bij het congres

zijn er als het goed is al twee vergaderingen geweest. De inzage in

geanonimiseerde ledenaantallen en financiële uitgaven zullen ze

uiteraard toegang tot hebben. Binnenkort zal de commissie ook het

politiek kernoverleg bijwonen. Bij het selecteren van leden van de

commissie is er gekeken naar een diverse samenstelling zodat veel

werkgroepen en veel verschillende soorten werkgroepen

vertegenwoordigd zijn.

ORG04 - Showniels
Spreekt uit dat: De landelijke nieuwsbrief komend jaar de Nielsbrief moet
heten
Dit besluit van de ALV is uiteraard uitgevoerd. Er is zelfs een horoscoop

in iedere Nielsbrief te vinden

ORG05 - Das belangrijk
Spreekt uit dat:  "Stropdas" op de webshop gewijzigd moet worden naar "Das"
Gezien de ernst van dit besluit is dit zo snel mogelijk uitgevoerd na het

congres. Vanaf nu staat het goed op de webshop.
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Beantwoording schri�telijke bestuursvragen
Vragen van Thijmen van Hoorn
Is het Landelijk Bestuur bekend met de op het 89e congres aangenomen motie
Urkxit?

Jazeker.

Is het Landelijk Bestuur ervan op de hoogte dat deze motie, in tegenstelling tot
andere aangenomen moties, niet op de website www.jongedemocraten.nl
vermeld staat?

Hier zijn we van op de hoogte.

Is het een bewuste keuze geweest om deze motie niet op de website te
vermelden? Zo ja, wat is de gedachtegang achter deze keuze?

Voor zover wij weten heeft deze motie nooit op de site gestaan. De

gedachtegang hierachter is als volgt: Als vereniging zijn wij

verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor elk lid, ook als deze uit

Urk komen. Het (aanzetten tot) ontpolderen van Urk zou een gevaar

kunnen vormen voor de fysieke/sociale veiligheid van deze leden,

afhankelijk van de locatie van de huizen van deze leden t.o.v. het

waterpeil ná ontpoldering.

Kan het Landelijk Bestuur de motie alsnog op de website zetten? Zo ja, op
welke termijn? Zo nee, wat is de gedachtegang achter deze keuze?

Dit heeft niet de voorkeur van het landelijk bestuur. Los van

bovengenoemde redenen is het ook een standpunt waarvan wij denken

dat het schade kan toebrengen aan het imago van de JD. Nu is dit

normaal niet een overweging die wij meenemen, maar gezien het ludieke

karakter van de motie vinden we dit nu wel gepast. Mocht de ALV erop

aandringen de motie toch te publiceren, dan kan hij binnen enkele dagen

na het congres op de website worden gezet, samen met de moties die

aangenomen zullen worden op dit congres.

Hoe reflecteert het Landelijk Bestuur op het aannemen van de motie Urkxit?

Dit is voor elk landelijk bestuurslid een persoonlijke afweging. Voor

enkelen was dit de eerste motie op hun eerste congres dus heerst er ook

sentimentele waarde aan deze motie, naast de politieke waarde.

Hoe reflecteert het Landelijk Bestuur in het algemeen op het ingepolderd zijn
van Urk?

Teleurgesteld en verbaasd.

Wat vindt het Landelijk Bestuur ervan dat de landelijke politiek tot op heden
nog geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de Jonge Democraten om
Urk te ontpolderen?

Er is overwogen om de banden met D66 te verbreken vanwege hun

continue zwijgen over de situatie Urk.
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Gaat het Landelijk Bestuur zich inzetten voor het onder de aandacht brengen
van de motie Urkxit bij de landelijke politiek, de media en de Nederlandse
burgers in het algemeen? Zo ja, hoe? Zo nee, wat is de gedachtegang achter
deze keuze?

We zetten nu vooral in op het zetten van interne druk. De aandacht van

de Tweede Kamerfractie lijkt nu vooral gericht op gebieden als de

Waddenzee, maar we blijven drukken op de Urkxit.

Heeft het Landelijk Bestuur beleid omtrent de inclusie van eventuele Urkse
leden, zoals het gratis verstrekken van een schep en een roeiboot aan Urkse
Jonge Democraten om zelf maar te starten met het ontpolderen?

Hoewel het Twentekanaal in de jaren 1930 ook voor een groot deel met

de hand uitgegraven is, denken wij dat het anno 2023 niet meer nodig

hoeft te zijn om met schop en emmer te werken. Al zijn wij natuurlijk wel

voor burgerparticipatie. Ter ondersteuning van de uitvoering van de

ontpoldering is er een verkennend technisch rapport opgesteld. Eerst

zullen achter Urk nieuwe dijken aangelegd moeten worden om de

Noordoostpolder te beschermen. Vervolgens kan de Urker bevolking

zelf bepalen hoe de oude dijk met het Ijsselmeer ontmanteld zal worden.

Hierin staan wij zeer positief tegenover burgerinitiatieven.

https://jongedemocraten.nl/wp-content/uploads/Technisch-Rapport-Ur

k-2023.pdf

Vragen van Bastiaan Smit
Bij het aantreden van dit Landelijk Bestuur werd kenbaar gemaakt dat de
overeenkomsten met D66 - namelijk die voor onze huisvesting en die voor
verschillende geleverde diensten - binnenkort moesten worden vernieuwd.

Ook werd er toegezegd dat de overeenkomsten tegen het licht aan zouden
worden gehouden, en dat waar nodig er kon worden onderhandeld over
aanpassingen of verbeteringen. Dit nadat de Algemene Ledenvergadering zich
in de periode 2019-2021 meermaals kritisch heeft uitgelaten over sommige
delen van die overeenkomsten, zoals in het verleden niet nagekomen beloften
en kosten die om onduidelijke redenen veel hoger liggen dan wat
marktconform zou zijn. Verdere actie hierop werd door het voorgaande
Landelijk Bestuur doorgeschoven naar het huidige Landelijk Bestuur, dat naar
mijn weten ook daadwerkelijk de onderhandelingen met D66 zal moeten
doen. Is hier inmiddels voortgang op geboekt?

Ja, er is een nieuw contract onderhandeld waarbij deze voorvallen goed

in het achterhoofd zijn gehouden. Om wijzigingen makkelijker te maken

is het contract nu ook voor de periode van een jaar ipv meerdere jaren.

Zo ja, heeft het Landelijk Bestuur punten aangewezen waar zij aanpassing of
verbetering wenst te zien? Zijn er al (voorlopige) uitkomsten die het Landelijk
Bestuur met de ALV kan delen?

In het huidige contract staan diensten die wij gebruiken of makkelijk

kunnen gebruiken. Er zijn zelfs nieuwe gratis diensten toegevoegd.

Een tegenvaller in het nieuwe contract is dat de kosten hoger liggen.

Hier hebben wij ook onze onvrede over geuit en we zullen ook

overwegen om aan het volgende bestuur alternatieve opties mee te

geven.

Op ALV 93 werd de organisatorische motie "Een goedwerkende werkgroep
voor de werkgroepen werkt goed om ze weer goed te laten werken in een
groep" aangenomen. Hierin besloot de ALV, gebruikmakend van haar
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besluitrecht zoals vastgelegd in Artikel 30 van het Huishoudelijk Reglement,
tot het instellen van de Commissie ad hoc Hervorming Landelijke
Werkgroepen. Ook besloot de ALV wat de taak van deze commissie ad hoc is,
en welke bevoegdheden zij daarvoor krijgt. Terwijl inmiddels alle kleine en
middelgrote werkgroepen schrikbarend genoeg amper het hoofd boven water
houden is er echter nog weinig vernomen van deze commissie. Integendeel, er
ontstond juist verwarring nadat het Landelijk Bestuur vanuit het (politieke)
kader een schijnbaar alternatief orgaan met een andere opzet maar een
soortgelijk doel wilde samenstellen.
Kan het Landelijk Bestuur deze verwarring wegnemen door duidelijkheid te
scheppen over of dit een parallel orgaan, een afwijking op de door de ALV
genomen besluiten over de Commissie ad hoc, of slechts een onhandige fout in
de communicatie betreft? Indien dit geen fout maar een doelbewust besluit
betreft, kan zij motiveren waarom zij het besluit van de ALV naast zich
neerlegt en waarop zij haar vermeende bevoegdheid tot het naast zich
neerleggen van dit ALV-besluit baseert?

Dit is denk ik een fout in communicatie. De commissie ad hoc die is

opgezet is de commissie die wordt bedoeld in de Organisatorische motie.

De verwarring ligt er denk ik in dat "commissie ad hoc Hervorming

Landelijke Werkgroepen" een beetje een lange naam is, dus wordt het

net iets anders genoemd, zoals "Commissie werkgroepbeheer" of

"werkt-niet-zo-goed-groep". Dit neemt echter niets af van het mandaat,

insteek of opzet van de Commissie ad hoc.

Kan de betreffende Commissie ad hoc dan wel een alternatief orgaan zelf een
korte, schriftelijke voortgangsrapportage aan de ALV overleggen? Indien dit
orgaan nog niet bestaat of niet aan haar werk is begonnen, kan het Landelijk

Bestuur motiveren waarom dit orgaan op zich laat wachten, en wat zij tot
dusver heeft gedaan in de uitvoering van de motie?

Schriftelijk voortgangsrapportage van de commissie: "De ad hoc

commissie is eind vorig jaar opgericht bestaande uit een recent

aangetreden portefeuillehouder, een langzittende portefeuillehouder

een van de indieners van de organimo, een oud bestuurslid politiek, een

oud landelijk bestuurslid en een lid uit een kleine werkgroep. De

commissie verkent momenteel waar werkgroepen tegenaan lopen en

wenst deze in de komende maanden via enquêtes en interviews verder

uit te werken. Daarbij is ze van plan zowel binnen de vereniging als

daarbuiten naar oplossingen en alternatieven te zoeken."

Acht het Landelijk Bestuur, en indien aanwezig ook dit orgaan, het haalbaar
dat de motie vóór het Zomercongres van 2023 volledig is uitgevoerd, inclusief
het indienen van congresvoorstellen door het orgaan?

Het is nog onduidelijk of het de ad hoc commissie zal lukken om voor het

zomercongres 2023 met een volledig advies inclusief congresvoorstellen

naar buiten te treden.

Indien de leden voor het orgaan inmiddels zijn geworven, kan het Landelijk
Bestuur inzicht geven in hoe zij tijdens de selectie heeft gezorgd voor een
diverse samenstelling? Is zij erin geslaagd niet alleen haarzelf en de
portefeuillehouders van de grotere werkgroepen te vertegenwoordigen, maar
juist ook de portefeuillehouders van de kleinere werkgroepen, de
werkgroepsleden, en afdelingsbestuurders?
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Het landelijk bestuur is begonnen met het samenstellen van de

commissie ad hoc door te kijken welke functies op wat voor manieren

naar de werkgroepstructuur zouden kunnen kijken. Denk hierbij aan

ervaring binnen werkgroepen, het politiek kernoverleg en de wijdere

vereniging. Op basis daarvan hebben we een initiële selectie gemaakt

bestaande uit een net aangetreden portefeuillehouder, een langer

zittende portefeuillehouder, een indiener van de commissie ad

hoc-motie, een oud landelijk bestuurslid politiek, een ander oud landelijk

bestuurslid, een lid van een grote werkgroep, een lid van een

"middelgrote" werkgroep en een lid van een kleine werkgroep. Hoewel

de eerste 5 commissieleden snel gevonden waren, ging het werven van

de "gewone" werkgroepleden moeizamer. Het lid van de kleine

werkgroep was relatief snel gevonden, maar binnen de andere

werkgroepen was het lastiger. Uiteindelijk is besloten dat de commissie

ad hoc niet langer kon wachten met beginnen. Wel moet het opgemerkt

worden dat de oud landelijk bestuurslid lid is van een grote werkgroep

en het oud bestuurslid politiek én de (nieuwe) motie-indiener allebei lid

zijn van middelgrote werkgroepen, waardoor ze indirect alsnog

vertegenwoordigd zijn. Er is in eerste instantie niet gekeken om ook

afdelingsbestuurders in de commissie te laten deelnemen, hoewel dat

per toeval nu wel het geval is.

Kan het Landelijk Bestuur opsommen wat zij sinds haar aantreden zelf al
heeft ondernomen om de grote problemen bij de landelijke werkgroepen te
adresseren? Heeft zij hiervoor nieuwe initiatieven genomen, beleid
geïntroduceerd, of hervormingen doorgevoerd?

Dit is iets waar we zeker aandacht aan besteden. Eén van de initiatieven

waar ik (Michiel) blij mee ben is dat ik zie dat werkgroepen naar mijn

gevoel vaker langskomen bij afdelingen. Hoewel het qua ledenbinding

nog een wisselend effect heeft, geloof ik wel dat dit de werkgroepen

zichtbaarder maakt binnen de vereniging. Daarnaast besteden we er

vanzelfsprekend veel tijd aan tijdens de politieke kernoverleggen en

intervisies en maak ik er een persoonlijk doel van om bij elke

afdelingsactiviteit iemand te introduceren tot de werkgroepen.

Vragen van Julia van Herpen en Fay Jansen
In jullie verantwoording benoemen jullie dat er ludieke acties zijn uitgevoerd.
Wij hebben die niet teruggezien op sociale media en de site. Wat is dan het nut
van de acties en hoe willen jullie dit gaan veranderen?

We hebben het hier concreet over drie acties:

Ten eerste het recht hangen van Nederlandse vlaggen. Dit

beeldmateriaal was eigenlijk net te laat geschoten om nog relevant te

zijn voor de stikstofdiscussie. Daarom hebben we besloten het

beeldmateriaal te bewaren voordat het ongetwijfeld weer terugkomt

rond de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen.

Ten tweede hebben we de Qatar-actie. Dit was onze eerste actie en dit

was vooral een leermoment. We deden de actie samen met de JOVD

(o.a.) en er was gezorgd dat er media aanwezig was bij de actie, maar

omdat het VVD-congres dat weekend plaatsvond ging de meeste media

daar op in, waardoor de daadwerkelijke actie wat ondergesneeuwd

raakte.

Tenslotte hebben we op Paarse Vrijdag regenboogvlaggen uitgedeeld.

Dit is wel gewoon op meerdere Instagram-accounts gekomen, alleen

soms wat later dan gepland. Het is begrijpelijk dat zo'n actie niet

verassend veel aandacht krijgt, maar dat betekent niet dat je op een dag

als Paarse Vrijdag maar moet besluiten om geen signaal te zenden.
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De communicatie voor het nieuwe ledenweekend kwam maar langzaam op
gang. Hoe kan dit, zeker in een tijd waarin ledenbinding zo hoog op de agenda
staat?

Dit komt door 2 dingen. Allereerst waren we misschien een beetje laat

begonnen met het zoeken van een locatie. Toen we eenmaal een locatie

hadden verliep het contact met de locatie erg moeizaam waardoor de

details pas laat rond waren. Hierdoor kon het evenement pas laat

gepromoot kon worden. Dit betreuren wij omdat dit weekend juist een

weekend is waarover je duidelijk en op tijd wil communiceren.

Jullie benoemen sociale veiligheid als speerpunt in jullie verantwoording. Daar
zijn grote stappen in gemaakt en dit is ontzettend belangrijk. Aan de andere
kant is er het ‘studentenkarakter’ van de JD met onder andere feesten,
alcohol, e.d. die veel leden erg waarderen, maar die veel leden wellicht ook
minder waarderen en waarvan je kan verwachten dat dit niet altijd bijdraagt
aan de sociale veiligheid. Uit nieuwsgierigheid: hoe zien jullie de balans tussen
het ‘studentenkarakter’ van de JD en sociale veiligheid?

Het studentenkarakter is niet iets wat we actief promoten, maar wel iets

wat natuurlijk toegelaten wordt. Hierbij geldt voor alles dat het

natuurlijk moet passen binnen de normen van de sociale veiligheid. Dat

is namelijk een prioriteit. Het is erg belangrijk dat we allemaal elkaars

grenzen accepteren, en dat als we daar overheen gaan erop

aangesproken kan worden, zodat iemand diens gedrag kan verbeteren.

Er zou per provincie slechts één kandidaat gesteund worden voor de
Provinciale Staten. Om transparant te zijn over wie dit werd en waarom en

zodat er een logische kandidaat gekozen werd, zou er een puntenschema
komen en zou deze ook gedeeld worden. Waarom hebben wij het
puntenschema m.b.t. het steunen van kandidaten voor de Provinciale Staten
nooit ontvangen?

Dit puntenschema is inderdaad gebruikt bij de sollicitaties voor de

interne verkiezingen. Kandidaten hebben een sollicitatiegesprek gehad,

waarna de twee LB'ers die bij de sollicitatie zaten een schema invulde.

Dit schema bevatte de volgende thema's: Motivatie (50 pt), persoonlijke

kwaliteiten (70 pt), Volgen van het JDPS-programma (30 pt),

Verkiesbaarheid (40 pt), binding met de JD (30 pt), beantwoording casus

(30 pt).

De reden dat we het schema tijdens de sollicitaties niet gedeeld hebben

is vanzelfsprekend, maar na de sollicitaties is het ons gewoon

ontschoten. Wat belangrijk is om nog te benoemen is dat dit schema niet

gebruikt is bij sommige kandidaten die later in beeld zijn gekomen,

tijdens of na de interne verkiezingen. Bij de externe verkiezingen wordt

dan ook meer gekeken naar de plekken op de lijst, naast de sollicitaties.

Veel van de politieke output die in de perslijst geplaatst is, is alleen een
benoeming van de JD. We missen de stukken die echt door de JD zelf
geschreven zijn. Zou er in de perslijst voortaan een link naar het artikel
kunnen worden opgenomen?

Alle artikelen staan in de perslijst, ook degene die door de JD zelf zijn

geschreven. Verder is het natuurlijk mogelijk om voortaan een link naar

het artikel in de perslijst op te nemen.

Vragen van Lennart Droppert
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Is er door het LB met de DEMO overleg geweest hoe de DEMO kan helpen met
de profilering van de Jonge Democraten, zowel voor potentiële leden als voor
onze politieke mening?

Een dergelijk overleg is er nog niet geweest, omdat het Landelijk Bestuur

de onafhankelijkheid van de DEMO respecteert, en de redactie dus niet

ziet als een verlengstuk van de profileringsteams. Het Landelijk Bestuur

staat er wel voor open om samen met de DEMO te kijken in hoeverre de

redactie interesse heeft om te helpen met de profilering van de

vereniging. Het artikel van 23 januari vonden we daarbij erg fijn om te

zien.

Wat is ons ledenaantal over de jaren heen(in grafiek vorm)?
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Verantwoording FG
In het vorige congresboek heb ik reeds aangekondigd te vertrekken als

Functionaris gegevensbescherming bij de JD. In de tussentijd, terwijl de

vacature openstond, ben ik uiteraard doorgegaan met het adviseren van

het bestuur ten aanzien van gegevensbeschermingsvraagstukken. Ook

heb ik in oktober nog de jaarlijkse privacy-bewustwordingstraining

verzorgd voor de aangetreden afdelingssecretarissen.

Vanaf 1 februari zal Bart Lauwen de functie van Functionaris

gegevensbescherming vervullen. Ik wens hem veel succes in zijn nieuwe

rol. Binnenkort zal ik met de Landelijk Secretaris en de nieuwe

Functionaris gegevensbescherming bijeenkomen om de overdracht af te

ronden.

Indien je vragen hebt over de bescherming van (jouw) persoonsgegevens

door de JD, dan kun je contact opnemen door te e-mailen naar

functionarisgegevensbescherming@jd.nl

Met vriendelijke groet,

Domenico Essousi

Verantwoording DEMO
Beste Jonge Democraten,

Vijf maanden geleden zijn we met een gloednieuwe redactie aan de slag

gegaan met de DEMO. In die tijd hebben we hard gewerkt aan het

schrijven van opiniestukken, interviews en boekrecensies en hebben we

2022 afgesloten met een ware oudejaarsshow. De serieuze

onderwerpen proberen we af te wisselen met luchtigheid en gezelligheid

binnen en buiten de redactie, al zijn de gesprekken over zure matten en

de hamsters van de Albert Heijn tijdens de eindredactie toch maar uit de

podcast geknipt.

In deze periode heeft de hoofdredactie ook wat verandering

doorgemaakt. Adjunct-hoofdredacteur Bram heeft begin november zijn

taken bij de DEMO neergelegd, waardoor er een gat ontstond in de

hoofdredactie. Voormalig adjunct-hoofdredacteur en DEMO-coryfee

Richard Korpel bleek toch niet weg te slaan bij de DEMO en heeft dan

ook besloten om de functie van ad-interim adjunct-hoofdredacteur op

zich te nemen. Naast dat ik hier persoonlijk erg blij mee ben, zorgt dit

ook voor meer stabiliteit binnen de (hoofd)redactie.

Voor de komende tijd zie ik kansen in het vergroten van de

naamsbekendheid van de DEMO en het vasthouden aan ons streven van

één artikel per week. De redactie bestaat uit elf enthousiaste

redacteuren met uiteenlopende interesses, wat leidt tot een breed palet

aan artikelen. Zo zijn er artikelen geschreven over diversiteit, activisme

en de vereniging en verlaat

iedereen de redactievergaderingen altijd vol inspiratie. Ook de podcast

met een terugblik op 2022 is goed ontvangen. De komende maanden

kunnen jullie hier zeker een vervolg op verwachten, uiteraard weer met

een goede editie van de wandelgangen. Daarnaast blijven we – gevraagd

en ongevraagd – van ons laten horen, ware het in podcastvorm, of in de

vorm van een artikel op demojd.com. Mijn doel voor de komende

maanden is dat meer leden ons weten te vinden, bijvoorbeeld door lid te
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worden van de appgroep waarin DEMO-updates worden gedeeld of

door onze instagram (@demojdcom) of twitter (@DEMOnieuws) te

volgen.

Voor nu wens ik iedereen vooral een fijn congres toe en zoek mij vooral

op als je mee wil werken aan de DEMO of op de hoogte wil blijven van

wat we doen!

Namens de DEMO-redactie,

Frouke van Dam (hoofdredacteur DEMO)

Perslijst

Platform Datum Titel Wie?

BNR
Nieuwsradio

18-8-2022 BREEKT | We

moeten accepteren

dat het kopen van

een huis voor veel

mensen definitief

verleden tijd is

Kalle Duvekot

Algemeen
Dagblad

31-8-2022 Wethouders tegen
ministers:
compenseer
studenten via DUO
voor energierekening

Jonge
Democraten

Parool 31-8-2022 Wethouders tegen Jonge

ministers:
compenseer
studenten via DUO
voor energierekening

Democraten

Volkskrant 2-9-2022 Opinie: Asielakkoord
van kabinet is D66
onwaardig en een
schandalige knieval
voor
rechts-populisten

Jonge
Democraten,
Joris
Hetterscheid,
Kalle Duvekot

Volkskrant 2-9-2022 Wrevel bij achterban
houdt coalitie
ondanks
asielcompromis in
woelig vaarwater

Jonge
Democraten

Volkskrant 2-9-2022 Het opstappen van
VVD-Kamerlid Daan
de Neef heeft groot
effect op de andere
regeringspartijen

Jonge
Democraten

Reformatorisch
Dagblad

6-9-2022 Meeregeren doet
pijn, dat is niets
nieuws

Jonge
Democraten

BNR
Nieuwsradio

8-9-2022 BREEKT | Met

lastenverzwaringen

draait Den Haag

Nederlandse

Kalle Duvekot
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bedrijfsleven nek om

Faqda 19-9-2022 Drugs: Time for
change! Of niet?

Jonge
Democraten,
Joris
Hetterscheid

BNR
Nieuwsradio

20-9-2022 BREEKT |

Prinsjesdag-editie

Kalle Duvekot

RTL Nieuws 29-9-2022 Jongerenclubs

coalitiepartijen

vragen kabinet om

boycot WK Qatar

Jonge
Democraten

Katholiek
Nieuwsblad

29-9-2022 ‘De bal ligt nu bij ons’:

jongeren CU en CDA

roepen kabinet op tot

WK-boycot

Jonge
Democraten

MSN 29-9-2022
Jongerenclubs

coalitiepartijen

vragen kabinet om

boycot WK Qatar

Jonge
Democraten

BNR
Nieuwsradio

6-10-2022 BREEKT | Het

kabinet moet de

aanpak-Remkes een

op een overnemen

Kalle Duvekot

NOSop3 20-10-2022 Singles: maatschappij

te veel gericht op

'samen'

Jonge
Democraten,
Kay van der
Hoop

BNR
Nieuwsradio

27-10-2022 BREEKT | The war on

drugs is mislukt, het

is tijd om

drugsgebruik te

legaliseren

Kalle Duvekot

Nederlands
Dagblad

9-11-2022 Jongerenorganisaties

D66, CDA en

ChristenUnie: ‘Nieuw

pensioenstelsel is

goed voor jong én

oud

Jonge
Democraten

BNR
Nieuwsradio

18-11-2022 BREEKT | Stop met

studies zonder

toekomstperspectief,

leer eens een nuttig

vak!

Kalle Duvekot

Trouw 18-11-2022 Klimaatschade vraagt
nú om meer geld van
Nederland

Jonge
Democraten,
Kalle Duvekot
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Volkskrant 19-11-2022 Nieuw leiderschap of
niet, op het
D66-congres heeft
Sigrid Kaag weinig te
vrezen

Jonge
Democraten,
Kalle Duvekot

DUB 23-11-2022 Check: breekt het
kabinet twee beloftes
aan studenten?

Jonge
Democraten

BNR
Nieuwsradio

8-12-2022 BREEKT | Het BKR

moet terug z’n hok in

Kalle Duvekot

Den Haag FM 14-12-2022 Haagse invloeden Kalle Duvekot

BNR
Nieuwsradio

22-12-2022 BREEKT | Het is

onrealistisch om

forse

loonsverhogingen te

verwachten van

bedrijven

Kalle Duvekot

Trouw 27-12-2022 EU moet strenger zijn
bij toelating van
nieuwe lidstaten

Jonge
Democraten,
Kalle Duvekot

BNR
Nieuwsradio

09-1-2023 BREEKT | Werken

voor een baas is niet

meer van deze tijd

Kalle Duvekot

Voordracht Commissie van Beroep
Het Landelijk Bestuur draagt de volgende kandidaat voor om plaats te

nemen in de Commissie van Beroep.

Manon Venix
Al een jaar neem ik met veel interesse deel aan de

Commissie van Beroep. Zowel de juridische

achtergrond, als de praktische ervaring van mijn

werk, waar ik werk met gedrag en risicocultuur,

helpen mij bij het behandelen van zaken voor de

Commissie van Beroep. Daarom stel ik mezelf graag

nog een jaar verkiesbaar.

Beoogde termijn: 1 jaar

Over de voordracht wordt gestemd met het stembriefje. Deze ontvang

je bij het inchecken op het congres. Je kan je stem uitbrengen van 13:30

op zaterdag tot 13:30 op zondag door de stem in de stembus te doen.

Jan Terlouwprijs
Op dit congres reiken we voor de tweede keer de JD-eigen Jan

Terlouwprijs uit. Dit is een prijs voor de sociaal-liberale persoon van het

jaar. De genomineerde die de meeste stemmen ontvangt, wint de prijs.

Mochten er in de eerste ronde twee of meer kandidaten evenveel

stemmen ontvangen, dan zal er nog eens tussen die kandidaten gestemd

worden.
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Dit jaar hebben wij (op alfabetische volgorde) de volgende nominaties

met toelichting mogen ontvangen:

JOVD
De Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie betekent al jaren veel

op het sociaal-liberaal vlak. Zo zijn ze onlangs nog in het water gaan

zitten, om te laten zien dat het kabinet echt iets moet gaan doen om de

klimaatdoelstellingen te halen. Op de radio hebben ze zich hard gemaakt

voor onder andere verhoging van de erfbelasting, het niet sturen van

ministers naar Qatar en het afschaffen van de Jubelton. Daarnaast

hebben ze geld uitgedeeld op straat om te laten zien dat een prijsplafond

voor de energiekosten niet werkt, maar dat er juist een plan moet komen

voor de groep die het hardst geraakt wordt. Ook zijn ze meerdere keren

in het nieuws geweest, vanwege hun steun voor de spreidingswet. Tot

slot presenteerden zij 3 liberale voornemens voor het nieuwe jaar in het

FD, waaronder het toepassen van 'true pricing'.

Marijke van Beukering
Marijke van Beukering is Tweede Kamerlid namens D66. Marijke heeft

vorig jaar haar sociaal-liberale geest laten zien door het betrekken van

jongeren bij het nieuwe pensioenstelsel. Ze heeft daarbij ook contact

gezocht met de JD en toen veel met de JD samengewerkt.. Ze heeft goed

de belangen van jongeren weten te verdediging tegen de niet geringe

kritiek van de senioren in eigen partij. Marijke is onvermoeibaar het land

doorgegaan om met JD'ers in gesprek te gaan over een thema waar het

jongerenperspectief vaak ondergesneeuwd wordt. Marijke beschikt

daarnaast over een dosis humor, blijkend uit het feit dat toen de JD voor

de Tweede Kamer stond verkleed als oudjes voor een ludieke actie, zij

vrolijk de bingokraam voor ons bemande.

Niels Koppelaar
Alhoewel prominente politici vaker de attentie krijgen met hun werk,

betekent dat niet altijd dat ze de beste keuze voor de Jan Terlouwprijs

zijn. Niels bekleedt een van de meest belangrijke functies binnen onze

vereniging: secretaris. Zonder deze functie kan de sociaal-liberale geest

van onze vereniging niet bestaan, kan de vereniging niet functioneren en

als resultaat de sociaal-liberale waarden niet agenderen. Deze functie is

de pilaar van een gezonde en productieve vereniging en zonder deze

functie kan de vereniging niet bestaan, laat staan in de toekomst meer

prominente politici zoals Rob Jetten en Jan Paternotte produceren.

Zonder Niels kan geen enkel sociaal-liberaal project in stand gebracht

worden. Niels is het stabiele fundament van de vereniging, zonder wie

geen enkele andere politicus (inclusief Jetten en Paternotte) hun

sociaal-liberale visie naar de oren van jongeren kan brengen.

Sander Schimmelpenninck
Sander Schimmelpenninck is opiniemaker. Hij is niet eens genomineerd

vanwege zijn sociaal-liberale programma's, maar vooral vanwege zijn

onversneden mening op Twitter richting uiterst links of ''domrechts''.

Waar de D66-bewindspersonen nog wat kleur op de wangen missen

digitaal, verdedigt Sander snoeihard het radicale midden tegen de

extremen op de flanken. En dat (volgens mij??) zonder D66 lid te zijn.

Over de Jan Terlouwprijs wordt gestemd met het stembriefje. Deze

ontvang je bij het inchecken op het congres. Je kan je stem uitbrengen

van 13:30 op zaterdag tot 13:30 op zondag door de stem in de stembus

te doen.
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Wijzigingen aan de Statuten

STA01 Beroep bij de ALV? Weg ermee!

Onderwerp Verduidelijking bij niet toelating tot vereniging

Indiener(s) [Commissie van Beroep]

Betreft Artikel 4 lid 3 van de Statuten

Vervang 3. Tegen een besluit tot weigering van toelating
staat beroep open bij de Algemene
Ledenvergadering, waarvoor de procedure is
vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Door 3. Tegen een besluit tot weigering van toelating
staat beroep open overeenkomstig het
Huishoudelijk Reglement.

Toelichting Met deze wijziging wordt verduidelijkt dat de
procedure tegen een besluit in het Huishoudelijk
Reglement staat. Dit is nodig omdat op dit moment
een Commissie van Beroep en niet de ALV een
beroepsprocedure behandelt. Tegelijkertijd zou
een verwijzing naar de Commissie van Beroep in de
Statuten bezwaarlijk zijn. Op een - eventueel -
toekomstig moment dat de Commissie van Beroep
niet meer bestaat, zullen de Statuten moeten
worden gewijzigd. Dat brengt voor een dergelijke
wijziging onevenredige grote inspanningen en
kosten met zich mee.

STA02 U HRt nog van mijn advocaat!

Onderwerp Mogelijk maken dat bij opzegging/ontzetting
lidmaatschap dit gebeurt bij de CvB

Indiener(s) [Commissie van Beroep]

Betreft Artikel 6 lid 4 van de Statuten

Vervang 4. Van een besluit tot opzegging namens de
vereniging of ontzetting wordt de betrokkene zo
snel mogelijk schriftelijk en gemotiveerd op de
hoogte gesteld. Tegen dit besluit staat beroep open
bij de Algemene Ledenvergadering, waarvoor de
procedure is vastgelegd in het Huishoudelijk
Reglement.

Door 4. Van een besluit tot opzegging namens de
vereniging of ontzetting wordt de betrokkene zo
snel
mogelijk schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte
gesteld. Tegen dit besluit staat beroep open
overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement.

Toelichting Met deze wijziging wordt verduidelijkt dat de
procedure tegen een besluit in het Huishoudelijk
Reglement staat. Dit is nodig omdat op dit moment
een Commissie van Beroep en niet de ALV een
beroepsprocedure behandelt. Tegelijkertijd zou
een verwijzing naar expliciet de Commissie van
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Beroep in de Statuten bezwaarlijk zijn. Op een -
eventueel - toekomstig moment dat de Commissie
van Beroep niet meer bestaat, zullen de Statuten
moeten worden gewijzigd. Dat brengt voor een
dergelijke wijziging onevenredige grote
inspanningen en kosten met zich mee.

STA03 Schorsingsmogelijkheid

Onderwerp Schorsing

Indiener(s) [Landelijk Bestuur] [Juridisch Team]

Betreft Na artikel 6 van de Statuten

Voeg toe Artikel 7. Schorsing
1. Het Landelijk Bestuur is bevoegd een lid te
schorsen voor ten hoogste drie maanden.
2. Een besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan
het betreffende lid medegedeeld. Hierbij wordt het
besluit onderbouwd en de duur van de schorsing
benoemd.
3. Een schorsing kan éénmaal voor de duur van ten
hoogste drie maanden worden verlengd. Bij een
besluit tot verlenging van de schorsing, licht het
Landelijk Bestuur het betreffende lid opnieuw in.
4. Een lid kan geschorst worden indien:
a. het lid in strijd met de Statuten, reglementen, of
besluiten van de vereniging handelt; of

b. het lid de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt;
c. het lid een mogelijk strafbaar feit heeft gepleegd
waarover een politieonderzoek loopt of welke
grond geeft voor een politieonderzoek.
5. Wanneer een lid geschorst is, houdt dat tevens
een schorsing in van alle functies die dat lid binnen
de vereniging bekleedt.
6. Tegen een besluit tot schorsing staat beroep open
overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement.

Toelichting Dit amendement voegt de mogelijkheid toe om een
lid tijdelijk te schorsen. Schorsing is een zware
sanctie, die weloverwogen ingezet moet worden.
Daarom moet een besluit tot schorsing altijd goed
onderbouwd worden. Het voorgestelde artikel geeft
de gronden voor schorsing en de gevolgen daarvan,
net als een aantal procedurele waarborgen.
Door dit artikel toe te voegen aan de Statuten,
schuiven de volgende artikelen een nummertje op.
De nummers van en verwijzingen naar artikelen
verderop in de Statuten, zullen we dan mee laten
opschuiven.

STA04 Digitale democratie

Onderwerp Digitale ALV

Indiener(s) [Landelijk Bestuur] [Juridisch Team]
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Betreft Artikel 8 van de Statuten

Schrap 3. Ieder ter vergadering aanwezig stemgerechtigd
lid heeft één stem. Het is niet mogelijk een stem
door een gemachtigde te laten uitbrengen.

Voeg toe 3. Ieder stemgerechtigd lid dat aan de vergadering
deelneemt heeft één stem. Het is niet mogelijk een
stem door een gemachtigde te laten uitbrengen.
4. Een lid kan uitsluitend onder bij het
Huishoudelijk Reglement te stellen voorwaarden
deelnemen aan de vergadering door middel van een
elektronisch communicatiemiddel. Het stemrecht
kan in dat geval worden uitgeoefend door een
elektronisch communicatiemiddel.

Toelichting Tijdens de coronacrisis was het tijdelijk mogelijk om
de ALV digitaal te organiseren. Met dit amendement
leggen we deze mogelijkheid vast in de Statuten,
omdat dit straks (mogelijk) nodig is dat te kunnen
blijven doen (Artikel 38, zesde lid en verder, Boek 2
Burgerlijk Wetboek). In het HR moet vervolgens
verder worden geregeld op welke manier en onder
welke voorwaarden dit kan. Dit voorstel laat dus
nog ruimte voor volledig digitale vergaderingen en
hybride vergaderingen, maar ook volledig fysieke
vergaderingen.
De benodigde HR-wijzigen zullen worden
besproken bij de tweede lezing van dit
amendement, als dit nu wordt aangenomen.

STA05 You belang to me

Onderwerp Toevoegen Wbtr bepaling tegenstrijdig belang

Indiener(s) [Landelijk Bestuur] [Juridisch Team]

Betreft Na art. 12 Statuten

Voeg toe 1. Een lid van het Landelijk Bestuur neemt niet deel
aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij/zij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang
heeft dat tegenstrijdig kan zijn met het belang van
de vereniging of als het van invloed kan zijn op het
te nemen bestuursbesluit. Wanneer hierdoor geen
besluit kan worden genomen is de Algemene
Ledenvergadering bevoegd het betreffende besluit
te nemen.
2. Als (potentieel) tegenstrijdig belang wordt in
ieder geval aangemerkt: het aangaan van een
overeenkomst met geldelijk belang tussen de
vereniging en derden in de relationele sfeer.
3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij
eenieder die een functie binnen de Jonge
Democraten uitoefenen.

Toelichting De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)
vereist dat in de Statuten een bepaling wordt
opgenomen die voorziet in een regeling bij
tegenstrijdig belang. Wanneer alle leden van het
Landelijk Bestuur een tegenstrijdig belang hebben,
is de ALV bevoegd een besluit te nemen. Daarvoor
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dient eventueel een spoed-ALV te worden
gehouden.
De JD kent veel meer organen dan enkel het LB. Al
deze organen hebben een ruime bevoegdheid en
nemen veel besluiten. We willen met lid 3
voorkomen dat leden van deze organen wel de
vrijheid voelen zich te mengen in een besluit waarbij
zij een persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig
is of kan zijn.

STA06 Live and belet live

Onderwerp Toevoegen Wbtr bepaling belet en ontstentenis

Indiener(s) [Landelijk Bestuur] [Juridisch Team]

Betreft Na art. 12 Statuten

Voeg toe 1. Bij belet (langdurig tijdelijke afwezigheid) of
ontstentenis (overlijden, schorsing of ontslag) van
e ́én of meer bestuurders van het Landelijk Bestuur
berust het bestuur bij de overige leden/het overige
lid van het Landelijke Bestuur (welk(e) lid/leden niet
door belet of ontstentenis afwezig is/zijn).
2. Bij belet of ontstentenis van het voltallige
Landelijk Bestuur berust het bestuur bij de
Algemene Ledenvergadering.
3. De termijn waarna twee procent van de
stemgerechtigde leden de Algemene
Ledenvergadering zelf mogen uitschrijven als

genoemd in artikel 7 lid 4 tweede volzin van de
Statuten is in dat geval geen veertien dagen maar
vijf dagen.
4. De Algemene Ledenvergadering kan zelf een
besluit nemen, dan wel één of meerdere personen
aanwijzen om tijdelijk in het bestuur van de
vereniging te voorzien.

Toelichting De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)
vereist dat in de Statuten een bepaling wordt
opgenomen die voorziet in de situatie van belet of
ontstentenis van een bestuurslid. Door een andere
termijn te gebruiken dan artikel 7 lid 4 tweede
volzin noemt, wordt voorkomen dat JD-leden
ondanks dat al duidelijk is dat het - gehele - LB belet
of ontstentenis heeft toch nog veertien dagen
moeten wachten alvorens zij een ALV uit mogen
schrijven. Desondanks behoudt het LB de
bevoegdheid een ALV uit te schrijven binnen vijf
dagen. Hiermee wordt het LB nog de mogelijkheid
gegeven hun belet te herstellen.

Wijzigingen aan het Huishoudelijk
Reglement

HR01 Ontzeggen, ontzetten, opzeggen en opzouten nu!

Onderwerp Verduidelijking bij ontzegging, opzegging en
ontzetting van het lidmaatschap

Indiener(s) [Commissie van Beroep]
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Betreft HR Artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement

Vervang 1. Het Landelijk Bestuur kan besluiten tot
ontzegging of opzegging van het lidmaatschap of
van ontzetting uit het lidmaatschap van een
persoon, zoals beschreven in artikels 4.2, 6.3 en 6.4
van de Statuten.
2. Tegen het besluit van het Landelijk Bestuur kan
door de persoon die het besluit betreft, bezwaar
gemaakt worden bij het Landelijk Bestuur binnen
30 dagen na de schriftelijke kennisgeving.
3. Op het moment dat het bezwaar kenbaar wordt
gemaakt wordt een Geschillencommissie ingesteld
conform artikel 29 van dit Reglement. Vervolgens
zal de procedure conform dit artikel worden
gevolgd.
4. Zolang de procedure loopt, kan de betrokkene
geen lidmaatschapsrechten uitoefenen anders dan
in dit artikel bepaald

Door 1. Het Landelijk Bestuur kan besluiten tot
opzegging van het lidmaatschap of van ontzetting
uit het lidmaatschap van een persoon, zoals
beschreven in artikels 4.2, 6.3 en 6.4 van de
Statuten.
2. Tegen het besluit van het Landelijk Bestuur kan
door de persoon die het besluit betreft, beroep
worden ingesteld bij de Commissie van Beroep als
genoemd in artikel 29 van het Huishoudelijk
Reglement. Het Landelijk Bestuur wijst het lid op
deze mogelijkheid.
3. In afwijking van artikel 29 lid 11 van het
Huishoudelijk Reglement bedraagt de

beroepstermijn tegen een besluit als genoemd in lid
1, 30 dagen.

Toelichting Met deze wijziging wordt allereerst verduidelijkt
dat de Commissie van Beroep een beroep tegen
opzegging en ontzetting van een lidmaatschap
behandeld. Daarnaast wordt de procedure
daarvoor gelijk getrokken met de reguliere
procedure bij de Commissie van Beroep. Zo bestaat
de mogelijkheid voor een voorlopige voorziening
(art. 29 lid 15 van het Huishoudelijk Reglement).
Gelet op de ingrijpendheid van een besluit tot
ontzetting of opzegging, acht de Commissie van
Beroep rechtvaardig dat de beroepstermijn
verlengd wordt tot 30 dagen.

Verder wordt de term “ontzegging” geschrapt,
omdat dit meer in lijn is met de formulering in de
Statuten en deze term ook eigenlijk feitelijk geen
toegevoegde waarde heeft in deze context.

HR02 A signal to the world

Onderwerp Overstappen met kader chat communicatie naar
Signal

Indiener(s) [Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Betreft Artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement

Voeg toe 7. Alle JD-gerelateerde schriftelijke chat
communicatie tussen bestuurs- en/of kaderleden
(zowel tussen twee individuen als in groepen) mag
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uitsluitend plaatsvinden via een door het Landelijk
Bestuur aangewezen app voor privacy-vriendelijk
beveiligd berichtenverkeer.
a. Het Landelijk Bestuur besluit, zich baserend op
door haar ingewonnen adviezen van het ICT-team
en de Functionaris Gegevensbescherming, welke
app voor berichtenverkeer als voldoende
privacy-vriendelijk en veilig wordt beschouwd voor
de in dit artikel genoemde communicatie.

Toelichting WhatsApp is de eigendom van een bedrijf met een
slechte privacy track record, de broncode is niet
open source en proprietary encryptie protocollen
worden gebruikt. Daarentegen is Signal, de meest
gebruikte app voor privacy-vriendelijk beveiligd
berichtenverkeer, volledig open source, gebruikt
open encryptie standaarden en is een not-for-profit
organisatie. Aangezien de privacy van de JD leden
van uiterst belang is, we niet afhankelijk van een
Amerikaans bedrijf bestuurd door Mark Zuckerberg
willen zijn en we pro open source software zijn
verzoeken we alle kader chat communicatie binnen
de JD (privé en in groepen) uitsluitend via Signal te
laten gebeuren.

HR03 JDigitaal vergaderen

Onderwerp Digitale ALV in bijzondere gevallen

Indiener(s) [Juridisch Team]

Betreft Na artikel 9 HR

Voeg toe Artikel 10 Digitaal vergaderen
1. Het Landelijk Bestuur kan besluiten dat een
Algemene Ledenvergadering digitaal plaatsvindt als
zich omstandigheden voordoen waardoor dit in het
bijzonder aangewezen is.
2. Leden kunnen alleen digitaal deelnemen, met
uitzondering van door het Landelijk Bestuur
aangewezen leden.
3. Het Landelijk Bestuur zorgt ervoor dat de leden
hun rechten rondom de Algemene
Ledenvergadering naar behoren digitaal kunnen
uitvoeren. Een lid is in beginsel zelf
verantwoordelijk voor de door het lid benodigde
apparatuur en software.
4. Het digitaal plaatsvinden van de Algemene
Ledenvergadering wordt ten minste twee weken
van tevoren schriftelijk aangekondigd.
5. Uiterlijk zeven dagen voor de Algemene
Ledenvergadering wordt informatie verstrekt aan
de leden hoe zij digitaal deel kunnen nemen.

Toelichting Dit amendement hangt samen met de
Statutenwijziging Digitale democratie. Dit voorstel
zorgt ervoor dat in bijzondere gevallen een volledig
digitaal congres kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld
vanwege een ernstige crisis waardoor grotere
bijeenkomsten niet mogelijk zijn (zoals heropleving
corona). Verder kan gedacht worden aan een ad-hoc
congres, oftewel een aanvullend congres, waarbij
het organisatorisch moeilijk is om voldoende snel
een fysiek congres te organiseren. Uitgangspunt

36



Wintercongres der Jonge Democraten

ALV94

blijft dat congressen (ook) fysiek toegankelijk
blijven voor leden.

Dit amendement kan samengaan met het voorstel
voor soms hybride vergaderen of altijd hybride
vergaderen.

HR04 Meer hybride, meer beter

Onderwerp Hybride ALV standaard mogelijk

Indiener(s) [Juridisch Team]

Betreft Na artikel 14 HR

Voeg toe Artikel 15. Hybride vergaderen
1. Het is voor leden mogelijk om digitaal deel te
nemen aan de Algemene Ledenvergadering, onder
de voorwaarden dat:
a. het lid niet aanwezig is op de locatie van de
Algemene Ledenvergadering;
b. de identiteit van het lid voldoende kan worden
vastgesteld, waarbij het lid in elk geval de volledige
naam deelt en het lid zich op verzoek van het
Landelijk Bestuur of een Congresfunctionaris laat
zien voor een camera;
c. het lid met niet meer dan één apparaat toegang
krijgt tot de niet-schriftelijke stemming;
d. het lid enkel kan deelnemen aan de
niet-schriftelijke stemming als het lid deelneemt
aan dat deel van de vergadering en niet in het bezit
is van een papieren stemkaart;
e. het lid enkel kan deelnemen aan schriftelijke

stemmingen als het lid voor die stemmingen geen
papieren stembiljet heeft ontvangen;
f. een lid is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de
door het lid benodigde apparatuur en software. ;
g. het lid het risico accepteert dat deelname niet
volledig mogelijk blijkt door technische problemen.

2. Het Landelijk Bestuur en de
Congresfunctionarissen zorgen ervoor dat digitale
deelname aan de Algemene Ledenvergadering
mogelijk is voor leden. Dat betekent tenminste dat:
a. de Algemene Ledenvergadering live te volgen is;
b. leden digitaal kunnen inspreken;
c. leden digitaal een Motie van Orde of actuele
organisatorische motie kunnen indienen;
d. er een mogelijkheid is om te stemmen door
middel van een elektronisch communicatiemiddel
bij zowel schriftelijke als niet-schriftelijke
stemmingen;
e. Uiterlijk zeven dagen voor de Algemene
Ledenvergadering informatie wordt verstrekt aan
de leden hoe zij digitaal deel kunnen nemen.

Toelichting Dit amendement hangt samen met de
Statutenwijziging Digitale democratie en regelt dat
ALV’s altijd hybride zijn.

Het voorstel gaat uit van Zoom of iets
vergelijkbaars. De orde van de ALV blijft zoveel
mogelijk onveranderd, ook voor digitale
deelnemers. Verder enkele maatregelen tegen
stemfraude, zoals dat digitale deelnemers niet op
locatie mogen zijn en geen stemkaart hebben. Het is
wel denkbaar dat een fysiek aanwezig lid, de
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stemkaart inlevert bij de balie en daarna toegang
krijgt tot de digitale omgeving.

Dit amendement kan samengaan met het voorstel
om digitale ALV’s mogelijk te maken in bijzondere
gevallen.

HR05 Beetje hybride, beetje beter

Onderwerp Hybride ALV bij LB besluit

Indiener(s) [Juridisch Team]

Betreft Na artikel 14 HR

Voeg toe Artikel 15. Hybride vergaderen
1. Het Landelijk bestuur kan besluiten dat het voor
de leden mogelijk is om digitaal deel te nemen aan
een Algemene Ledenvergadering, onder de
voorwaarden dat:
a. het lid niet aanwezig is op de locatie van de
Algemene Ledenvergadering;
b. de identiteit van het lid voldoende kan worden
vastgesteld, waarbij het lid in elk geval de volledige
naam deelt en het lid zich op verzoek van het
Landelijk Bestuur of een Congresfunctionaris laat
zien voor een camera;
c. het lid met niet meer dan één apparaat toegang
krijgt tot de niet-schriftelijke stemming;
d. het lid enkel kan deelnemen aan de
niet-schriftelijke stemming als het lid deelneemt
aan dat deel van de vergadering en niet in het bezit
is van een papieren stemkaart;

e. het lid enkel kan deelnemen aan schriftelijke
stemmingen als het lid voor die stemmingen geen
papieren stembiljet heeft ontvangen;
f. een lid is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de
door het lid benodigde apparatuur en software.
g. het lid het risico accepteert dat deelname niet
volledig mogelijk blijkt door technische problemen.

2. Als het Landelijk Bestuur een besluit heeft
genomen zoals bedoeld in het het eerste lid, zorgen
het Landelijk Bestuur en de Congresfunctionarissen
ervoor dat digitale deelname aan de Algemene
Ledenvergadering mogelijk is voor leden. Dat
betekent tenminste dat:
a. de Algemene Ledenvergadering live te volgen is;
b. leden digitaal kunnen inspreken;
c. leden digitaal een Motie van Orde of actuele
organisatorische motie kunnen indienen;
d. er een mogelijkheid is om te stemmen door
middel van een elektronisch communicatiemiddel
bij zowel schriftelijke als niet-schriftelijke
stemmingen;
e. Uiterlijk zeven dagen voor de Algemene
Ledenvergadering informatie wordt verstrekt aan
de leden hoe zij digitaal deel kunnen nemen.

Toelichting Dit amendement hangt samen met de
Statutenwijziging Digitale democratie en regelt dat
ALV’s hybride zijn mits het LB dat besluit

Het voorstel gaat uit van Zoom of iets
vergelijkbaars. De orde van de ALV blijft zoveel
mogelijk onveranderd, ook voor digitale
deelnemers. Verder enkele maatregelen tegen
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stemfraude, zoals dat digitale deelnemers niet op
locatie mogen zijn en geen stemkaart hebben. Het is
wel denkbaar dat een fysiek aanwezig lid, de
stemkaart inlevert bij de balie en daarna toegang
krijgt tot de digitale omgeving.

Dit amendement kan samengaan met het voorstel
om digitale ALV’s mogelijk te maken in bijzondere
gevallen.

HR06 Ik ben ook (g)een klant! Ik wil kaas!

Onderwerp Gelijkstelling niet-toegelaten lid voor beroep

Indiener(s) [Commissie van Beroep]

Betreft HR Artikel 29 lid 8 van het Huishoudelijk
Reglement

Vervang Voor ieder besluit van een orgaan van de JD kan
beroep worden ingesteld, behoudens besluiten van

de ALV en de Commissie van Beroep. Een beroep
kan worden ingesteld door één of meer leden die
belanghebbende zijn bij het besluit. De weigering
om een besluit te nemen wordt gelijkgesteld met
een besluit.

Door Voor ieder besluit van een orgaan van de JD kan
beroep worden ingesteld, behoudens besluiten van

de ALV en de Commissie van Beroep. Een beroep
kan worden ingesteld door één of meer leden die
belanghebbende zijn bij het besluit. Gelijkgesteld
met een lid is degene die niet is toegelaten tot de

vereniging conform artikel 4 van de Statuten en
tegen dat besluit beroep wenst in te stellen.
Gelijkgesteld met een besluit is de weigering om een
besluit te nemen.

Toelichting In het Huishoudelijk Reglement is opgenomen dat
alleen JD-leden bij de Commissie van Beroep
terechtkunnen. Tegelijkertijd kan de situatie
ontstaan dat een lid niet wordt toegelaten tot de
vereniging en tegen dat besluit beroep wenst in te
stellen. In het licht van het doel van de instelling van
de Commissie van Beroep ligt dan in de rede dat de
Commissie uitspraak mag doen. Met dit
amendement verduidelijken we dat.

HR07 Niet vies van verschoonbaarheid

Onderwerp Verschoonbare termijnoverschrijding

Indiener(s) [Commissie van Beroep]

Betreft Artikel 29 lid 11 van het Huishoudelijk Reglement

Vervang Beroepen kunnen tot 14 dagen na bekendmaking
van een besluit worden ingediend bij de Commissie
van Beroep of het Landelijk Bestuur. Het Landelijk
Bestuur is verplicht een ingediend beroep door te
zenden aan de Commissie van Beroep. Beroepen die
na deze termijn worden ingediend zijn
niet-ontvankelijk.

Door Beroepen kunnen tot 14 dagen na bekendmaking
van een besluit worden ingediend bij de Commissie
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van Beroep of het Landelijk Bestuur. Het Landelijk
Bestuur is verplicht een ingediend beroep door te
zenden aan de Commissie van Beroep. Beroepen die
na deze termijn worden ingediend zijn
niet-ontvankelijk, behalve indien naar het oordeel
van de Commissie van Beroep sprake is van
verschoonbare termijnoverschrijding.

Toelichting Met deze wijzigingen van het Huishoudelijk
Reglement wordt geregeld dat indien een beroep bij
de Commissie van Beroep wordt ingediend na de
beroepstermijn van 14 dagen niet per definitie
niet-ontvankelijk is. Wanneer sprake is van
verschoonbare termijnoverschrijding, kan wel
ontvankelijkheid volgen. Te denken valt aan een
situatie dat een besluit dat een lid betreft niet direct
met het lid gedeeld is maar alleen in de
besluitenlijsten van het bestuur is opgenomen.
Zonder deze wijziging zou de Commissie van
Beroep in een dergelijk geval (mogelijk) geen
inhoudelijk oordeel kunnen vellen omdat het HR
spreekt van een beroepstermijn waarop onder geen
enkel beding uitzondering kan volgen.
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Resoluties
Resolutie Mobiliteit

RES01 Resolutie Mobiliteit

Onderwerp Mobiliteit

Indiener(s) [Werkgroep Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
En Mobiliteit]

Betreft Hoofdstuk 10.1 van het politiek programma

Vervang 10.1.1. Efficiënte mobiliteit
Het Nederlands mobiliteitsnetwerk…

tot

… op worden aangepast.

Door 10.2 Mobiliteit
Duurzaamheid, betaalbaarheid, snelheid en
efficiëntie. Dit zijn de uitgangspunten voor alle
vormen van mobiliteit waar de Jonge Democraten
voor staan. De uitstoot van CO 2 , stikstof en fijnstof
door alle vormen van mobiliteit moet zo snel
mogelijk worden teruggebracht naar nul. Om dit
doel te bereiken moeten er ingrijpende keuzes
worden gemaakt en is een verandering van onze
verkeerspatronen noodzakelijk. Het openbaar
vervoer speelt hierin een onmisbare rol. Een
betrouwbaar en omvangrijk openbaar-

vervoernetwerk vermindert de behoefte om een
eigen auto aan te schaffen. Minder auto’s betekent
minder uitstoot, minder file en meer beschikbare
ruimte voor vergroening en ontspanning. De Jonge
Democraten zijn van mening dat de overheid het
voortouw dient te nemen bij het aanleggen van
duurzame infrastructuur en het ondersteunen van
duurzame innovaties, en daarna pas het gebruik van
de auto actief gaat ontmoedigen. Verouderde
wetgeving mag nieuwe duurzame mobiliteitsopties
niet in de weg staan.

10.2.1 Internationale mobiliteit
Nederland is gebouwd op goede verbindingen met
de rest van de wereld. Dit moet absoluut zo blijven,
maar de manier waarop moet anders. Vliegen moet
de uitzondering worden in plaats van de regel.
Hiervoor zijn de ontwikkeling van een omvangrijk en
hoogwaardig Europees spoorwegnetwerk en een
Europees betaalsysteem noodzakelijk. Door deze
verbetering van het internationaal treinverkeer zal
de noodzaak van vliegen op het Europese continent
afnemen. De Jonge Democraten zien ook een
belangrijke rol weggelegd voor de Europese Unie in
de organisatie en financiering van het
grensoverschrijdende openbaar vervoer.
Concessies voor internationale spoorlijnen kunnen
vervolgens ook Europees worden
geregeld.
Vliegen moeten we niet zien als een recht, maar een
luxe. Op korte en middellange afstanden moet het
openbaar vervoer aantrekkelijk worden gemaakt als
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alternatief. Dit kunnen we alleen doen door de
externaliteiten van het vliegen te verwerken in de
ticketprijs. Dit zorgt ervoor dat consumenten de
eerlijke prijs betalen voor hun vliegtickets en de
trein aantrekkelijker wordt. Dit betekent ook dat
Schiphol zal moeten krimpen en andere luchthavens
in Nederland hun deuren moeten sluiten. Naast
personen gaan er ook goederen de grenzen over. De
Jonge Democraten zijn van mening dat bij de keuze
tussen lucht, weg, spoor en water steeds een
integrale afweging gemaakt dient te worden, waarbij
naast bereikbaarheid en kosten ook leefbaarheid en
veiligheid worden meegewogen. Hierbij is het
belangrijk om de de transitie naar een duurzame
logistieke sector te ondersteunen vanuit de
Europese en nationale overheid door de benodigde
infrastructuur aan te leggen. De Jonge Democraten
voorzien een verandering in het logistieke systeem
door de transitie. Hierdoor moet een uitbreiding van
de haven van Rotterdam richting zee mogelijk
blijven. Daarnaast moet er meer worden ingezet op
transport via pijpleidingen, spoor en water. Deze
manieren van transport nemen minder ruimte in
beslag dan vervoer over de weg en kosten per te
transporteren goederen ook minder energie.
Hiervoor zal het spoor moeten worden uitgebreid
en zullen er meer binnenhavens moeten worden
gebouwd aan de rivieren. Hiervoor stellen de Jonge
Democraten wel de eis dat de binnenvaart vanaf
2035 op volledig hernieuwbare energie draait en dat
dit voor de internationale scheepvaart het geval is
vanaf 2040.

10.2.2 Nationale mobiliteit
De verbindingen in Nederland dienen van hoge
kwaliteit te zijn. Zowel via de auto als met de trein
dienen alle Nederlanders te kunnen reizen tussen
alle grote plaatsen op een hoogwaardige verbinding.
De grote plaatsen zullen hierdoor functioneren als
hubs voor de omliggende plaatsen. Deze kleinere
plaatsen kunnen op een regionale schaal het beste
worden verbonden. Op een nationale schaal zijn er
twee hoofdnetwerken: rijkswegen en spoor. Beide
netwerken dienen onder bezit en beheer van de
Nederlandse overheid te zijn. Hierdoor kan er
worden gegarandeerd dat het netwerk voldoet aan
alle eisen die de samenleving aan het netwerk stelt
en kan het netwerk voor iedereen toegankelijk
worden gemaakt.
De Jonge Democraten zijn van mening dat het spoor
een kwaliteits- en kwantiteitsverbetering nodig
heeft. Bestaande trajecten moeten worden
verbreed en er moeten nieuwe trajecten worden
aangelegd tussen plaatsen waar nog geen
verbinding is. Daarnaast moet het volledige
spoornetwerk vanaf 2030 geëlektrificeerd zijn,
waarmee vervuiling wordt voorkomen. Daarnaast
moet het beveiligingssysteem van het spoor
versneld worden vernieuwd naar de nieuwe
Europese standaard, ERTMS. Hierdoor wordt het
mogelijk om meer treinen op hetzelfde traject te
laten rijden, waardoor de wachttijd voor de reizigers
zal dalen.
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De Jonge Democraten zijn van mening dat de
rijkswegen moeten worden ontworpen op basis van
de wens van de omgeving en niet meer op de vraag
van de huidige situatie. De capaciteit van het
netwerk beïnvloedt immers de vraag, waardoor dit
geen betrouwbaar, noch een reëel uitgangspunt is.
Zo wordt voorkomen dat Nederland wordt
overspoeld met onnodig veel en brede snelwegen.
Door de vraag invulling te geven middels het
aanbieden van alternatieven, is de noodzaak van
brede snelwegen ook minder. De veiligheid van de
rijkswegen verbeteren is nog altijd een noodzaak,
opdat er zo min mogelijk ongelukken gebeuren. De
Jonge Democraten zijn ook voor het smart maken
van de rijkswegen. De infrastructuur wordt beter
benut als bijvoorbeeld de matrixborden actief
worden gebruikt om de snelheid aan te passen,
zodat file wordt voorkomen. Daarnaast wordt het
ook klaar gemaakt voor verduurzaming en
automatisering van het systeem.
De Jonge Democraten zijn van mening dat de
verkoop van voertuigen met een fossiele
verbrandingsmotor verboden moet worden vanaf
2030 en het gebruik van een voertuig met een
verbrandingsmotor vanaf 2040. De Jonge
Democraten zijn daarom tegenstander van het
gebruik van biologische brandstoffen, die deze bron
van vervuiling overeind houden. Om de transitie
waar te maken dient de overheid een stimulerende
en faciliterende rol te blijven spelen, door de
benodigde infrastructuur te realiseren in
samenwerking met de markt. Hiervoor dienen

sterke prijsprikkels te komen, zodat de meest
duurzame manier de meest betaalbare is. Hierdoor
is het mogelijk om door heel Nederland met een
elektrisch voertuig te rijden. Door deze doelen
wordt en blijft Nederland de koploper op het gebied
van elektrisch vervoer.

Door het elektrische vervoer ontstaat er een
reductie in de uitstoot van broeikasgassen, fijnstof
en geluidsoverlast.

10.2.3 Regionale mobiliteit
Een goed transportnetwerk is nodig om te zorgen
dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. In
aanvulling op het nationale netwerk bestaande uit
snelwegen en spoorlijnen is er een meer fijnmazig
netwerk nodig dat de gebruiker dichter bij de
bestemming kan brengen.
Het regionale openbare netwerk bestaat
voornamelijk uit metro’s, trams en bussen. Deze
vervoermiddelen dienen de gebruikers zowel vanaf
het nationale netwerk als binnen een regionaal
gebied op een snelle manier te kunnen vervoeren.
De Jonge Democraten zijn van mening dat het
regionale openbaar vervoer moet kunnen
garanderen dat alle essentiële voorzieningen binnen
één uur te bereiken zijn vanuit iedere woning.
Hieronder worden voorzieningen zoals
ziekenhuizen, gemeentehuizen en supermarkten
verstaan. In dichter bevolkte gebieden wordt een
hogere eis gesteld, omdat de voorzieningen dichter
bij elkaar gelegen zijn. Om dit waar te maken dient
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er een grootschalige investering te worden gedaan
in het regionale netwerk. De Jonge Democraten zijn
van mening dat alle steden in Nederland met meer
dan 500.000 inwoners een hoogwaardig
metronetwerk nodig hebben om de stad op een
efficiënte manier te verbinden. Daarnaast dient
lokaal openbaar vervoer goed te worden afgesteld
op de eisen van de samenleving. Hiervoor worden
concessies vanuit de overheid afgesteld op
duurzaamheid en technische en sociale eisen. Zo
verdienen de werknemers een leefbaar salaris, dient
het volledige openbaar vervoer op duurzame
energie te rijden en dienen de verbindingen en
voertuigen van hoge kwaliteit te zijn. Naast
openbaar vervoer en privévervoer is er ook
deelmobiliteit. Met deze vorm van mobiliteit wordt
de vrijheid van privévervoer ondersteund en de
duurzaamheid van openbaar vervoer versterkt. Om
deelmobiliteit te versterken zijn er hubs nodig,
waarin de auto kan worden achtergelaten aan de
rand van de stad, dorp of woonwijk. Bij deze hubs
kan de integratie plaatsvinden tussen alle vormen
van mobiliteit die aanwezig zijn in de omgeving.
Hierdoor is het noodzakelijk om de hubs goed te
integreren in het regionale netwerk, door vormen
van openbaar vervoer en opties voor deelmobiliteit
op deze locatie te integreren. Hierdoor ontstaat er
een hiërarchie van hubs, waarin elke regio, hoe klein
dan ook, wel een hub heeft. Ook wordt het reizen
tussen hubs zo gemakkelijker gemaakt.
Om direct een positief effect te leveren op de
leefomgeving zijn de Jonge Democraten van mening

dat elke binnenstad in Nederland een milieuzone
moet instellen voor oudere personenauto’s,
bestelauto’s en vrachtwagens. Daarnaast moet de
maximale snelheid in de bebouwde kom verlaagd
worden naar 30 kilometer per uur en 80 kilometer
per uur aan de grens van de stad. Hiervoor dienen de
wegen te worden aangepast aan de nieuwe situatie
over de komende jaren. Daarnaast moet de
bebouwde kom zoveel mogelijk autoluw worden
herontwikkeld. Dit zorgt direct voor minder uitstoot
van fijnstof en stikstofoxide, wat de leefbaarheid van
de woongebieden drastisch zal verbeteren voor
iedereen. Daarnaast zal de aanwezigheid van hubs
aan de rand van woongebieden de noodzaak van
parkeerplekken in de woongebieden verminderen.
Hierdoor is er meer ruimte over om effectief in te
richten ter versterking van de leefomgeving.

10.2.4 Lokale mobiliteit
De Jonge Democraten zien als basis van de
mobiliteit de voetganger, rolstoelgebruiker en
fietser. De meeste verkeersbewegingen die dagelijks
plaatsvinden zijn van korte afstand. Deze dienen
zoveel mogelijk met deze manier van bewegen te
worden afgelegd. Fietsen en lopen is namelijk
gezonder voor de mens en beter voor het milieu. Het
zorgt dat Nederlanders meer bewegen en dat
minder energie wordt verbruikt van zowel
duurzame als fossiele bronnen. Dit zorgt er voor dat
er ook minder energieopwekking noodzakelijk is.
De Jonge Democraten staan voor een goede
infrastructuur op lokale schaal. Dit betekent dat er
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voor de voetganger overal waar mogelijk stoepen
moeten worden aangelegd die breed genoeg zijn dat
twee personen met een kinderwagen elkaar kunnen
passeren. Daarnaast streven we ook naar een
aantrekkelijke omgeving om in te wandelen, waarbij
meer groen en water in de wijk terug komt. Als dit
niet mogelijk is, omdat de weg hiervoor te klein
wordt dient de straat eenrichtingsverkeer of
volledig autovrij te worden gemaakt. Daarnaast zijn
de Jonge Democraten ook voor het autoluw maken
van woonwijken. Hierdoor wordt het veiliger om te
lopen en te fietsen en wordt autogebruik voor korte
afstanden ontmoedigd. De Jonge Democraten zijn
voor het aanleggen van snelfietspaden. Deze
fietspaden kunnen ook langere afstanden naar
bijvoorbeeld werk vervangen van de auto naar de
fiets. Door de lokale mobiliteit als basis te gebruiken
kan de ervaring op deze schaal worden verbeterd.
Om de transitie te versterken naar het gebruik van
minder auto’s is deelmobiliteit een goede aanvulling.
Parkeerplekken die vrij komen kunnen worden
hergebruikt voor het opstallen van deelmobiliteit,
zoals een elektrische scooter of deelauto. De
gemeente dient hiervoor samen met de aanbieders
van de deelmobiliteit samen te werken, zodat deze
locaties geordend worden afgestemd en overlast
van het wildparkeren van deze voertuigen wordt
voorkomen. Om de voetganger, rolstoelgebruiker en
fietser tegemoet te komen is het van belang dat
nieuwe woningen de dichtheid van de plaats
vergroten en niet de plaats naar buiten laat uitdijen.
Dit maakt het makkelijker voor mensen om te lopen,

rollen of fietsen, omdat een grotere dichtheid de
afstand tot producten en diensten effectief verkleint
en dit het gebruik van een auto voor dagelijkse
bezigheden onnodig maakt.

10.2.5 Toegankelijkheid
De Jonge Democraten zijn van mening dat iedereen
recht heeft op hoogwaardig vervoer, zodat iedereen
kan deelnemen aan de maatschappij zonder
drempels. Hiervoor is een goed mobiliteitsnetwerk
noodzakelijk, zodat alle voorzieningen binnen een
redelijke tijd en tegen lage kosten zijn te bereiken.
Doordat niet alle Nederlanders over eigen vervoer
beschikken, zoals een auto of een fiets is het van
noodzaak dat iedereen in Nederland is verbonden
met een openbaar-vervoersnetwerk. De Jonge
Democraten zijn daarom voor het in stand houden
en het uitbreiden van het bestaande
openbaar-vervoersnetwerk om te zorgen dat
iedereen via het openbaar vervoer naar de
benodigde voorziening kan reizen. Daarnaast moet
het openbaar vervoer ook toegankelijk zijn voor
iedereen, een lichamelijk of geestelijke beperking
moet niet uitmaken. De Jonge Democraten eisen
daarom dat alle opstappunten in het gehele land
toegankelijk moeten zijn, zowel het punt als de route
er naar toe. Door een toegankelijk systeem kan
iedereen gebruik maken van het openbaar vervoer,
ongeacht de toestand van de persoon. Initiatieven
vanuit de bevolking zoals vrijwillige buurtbussen
worden daarom ook ondersteund. Daarnaast is de
combinatie van deelmobiliteit en openbaar vervoer
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een mogelijkheid om te voldoen aan deze eis. Ook
mensen die ‘s nachts reizen hebben recht op een
verbinding. De Jonge Democraten zijn daarom
voorstander voor het uitbreiden van het
nachtnetwerk. Daarnaast dient er rekening
gehouden worden met mensen die nachtdiensten
werken, zoals ziekenhuispersoneel. Het openbaar
vervoer dient hierbij dus ook rekening te houden
met mensen die ‘s avonds moeten werken.

10.2.6 Betaalbaarheid
Mobiliteit is een noodzaak in de huidige
samenleving. Een betaalbaar mobiliteitsnetwerk
zorgt voor een kleinere afstand tot de samenleving.
De Jonge Democraten pleiten daarom voor het
behouden van onder andere groepskortingen,
groepstickets, voordeelabonnementen en
studentenkortingen. De Jonge Democraten zijn
voorstander van een eerlijke benadering en
vergelijking van het mobiliteitsnetwerk. Doordat de
belasting op het gebruik van auto’s niet
kostendekkend is, gaat er algemeen geld naar deze
mobiliteitsvorm, ten koste van het openbaar
vervoer. De Jonge Democraten willen daarom naar
een systeem waarin de gebruiker betaalt. Hiervoor
is een belasting per gereden kilometer noodzakelijk
met een verschil in plaats, tijd en milieubelasting.
Een kilometerheffing maakt de werkelijke kosten
van een autorit ook inzichtelijker, waardoor het
maken van een objectieve keuze tussen
verschillende vervoerswijzen wordt bevorderd. De
differentiatie naar plaats en tijd biedt mogelijkheden

om actief te sturen op het terugdringen van de vraag
op de drukste plaatsen en momenten. De kosten die
de staat betaalt aan het aanleggen en onderhouden
van wegen moeten zoveel mogelijk opgebracht
worden door de gebruiker. De kilometerheffing op
voertuigen dient dus zoveel mogelijk gelijk te zijn
aan de kosten van de weg. Om dit eerlijk te maken
voor Nederlanders pleiten de Jonge Democraten
voor een Europees kilometer-belastingssysteem
met tarieven per land, waardoor elke weggebruiker
in Europa betaalt voor het onderhoud van wegen.
Op die manier kan een gemeente een heffing
invoeren voor vervuilende voertuigen. Om de
kosten te verlagen dienen onnodige
vervoersbewegingen te worden gereduceerd. De
Jonge Democraten zijn ook van mening dat er een
minimumbedrag moet zijn voor
het bezit van een auto. Doordat een parkeerplek
altijd wordt gebruikt moet er voor dit
gebruik ook worden betaald. Hiervoor is het
noodzakelijk dat alle gemeenten een
systeem opzetten dat de parkeerplekken eerlijk
belast.

Toelichting Het huidige hoofdstuk over mobiliteit is het oudste
hoofdstuk in het partijprogramma.
Het hoofdstuk is aangenomen op het wintercongres
van 2014, hierdoor is het aan
vervanging toe. Zo is de JD op dit moment positief
neutraal over de uitbreiding van
Schiphol. Het hoofdstuk is opgebouwd volgens twee
principes, bereik van mobiliteit
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voor de paragrafen en binnen de paragrafen gaat de
capaciteit drager eerst, dus trein
voor auto, of voetganger voor fiets. Hiermee laten
we in de opbouw onze prioriteit zien
voor een beter maatschappelijk systeem.

Amendementen resolutie Mobiliteit

AMRES01 Boeren hebben ook recht op een traumahelikopter

Onderwerp Luchtvaart in de regio

Indiener(s) [Werkgroep Economie]

Betreft Resolutie Mobiliteit 10.2.1

Schrap “[...] en andere luchthavens in Nederland hun deuren
moeten sluiten.”

Vervang door

Toelichting De keuze die wij hier maken gaat over een afweging
tussen klimaat en welvaart. Een keuze tussen geen
groei, krimp of totaal geen luchtvaart zal leiden tot
totaal andere effecten op onze welvaart. De
luchtvaart speelt namelijk wel degelijk een
belangrijke rol in Nederland. Nederland is
wereldwijd een koploper in internationale
bereikbaarheid. En dat is nodig, want zonder deze
bereikbaarheid zou Nederland Handelsland niet
bestaan. De impact op onze welvaart van geen groei
in de luchtvaart of zelfs krimp kan nog te overzien

zijn. Maar als we luchtvaart gaan verbieden buiten
Amsterdam, zal dit een desastreus effect hebben op
de welvaart van de betrokken regio’s.

AMRES02 Guus Meeuwis moet terug kunnen vliegen naar
Brabant

Onderwerp Vliegvelden

Indiener(s) [Werkgroep Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening
en Mobiliteit]

Betreft Resolutie Mobiliteit 10.2.1 Regionale mobiliteit

Schrap Dit betekent ook dat Schiphol zal moeten krimpen
en andere luchthavens in Nederland hun deuren
moeten sluiten.

Vervang door Dit betekent dat Eindhoven Airport en een kleiner
Schiphol zal blijven, alle andere luchthavens in
Nederland zullen hun deuren moeten sluiten.

Toelichting Als werkgroep kwamen we er niet uit wat we willen
met vliegen. We weten dat we Schiphol willen
houden in kleinere staat. Maar of de tweede
luchthaven open moeten houden weten we niet. Dus
wat willen we?

AMRES03 Beetje gassen, beetje file rijden
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Onderwerp Autosnelheid

Indiener(s) [Werkgroep Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Mobiliteit]

Betreft Resolutie Mobiliteit 10.2.3 Regionale mobiliteit

Schrap Daarnaast moet de maximale snelheid in de
bebouwde kom worden verlaagd naar 30 kilometer
per uur en 80 kilometer per uur aan de grens van de
stad. Hiervoor dienen de wegen te worden
aangepast aan de nieuwe situatie over de komende
jaren.

Vervang door Daarnaast moet de huidige situatie gehanteerd
blijven. In de bebouwde kom moet het mogelijk
blijven om 50 km per uur te rijden. Daarnaast moet
de snelheid buiten de bebouwde kom maximaal 100
kilometer per uur blijven.

Toelichting Tijdens het schrijven van de resolutie kwamen er
hier een aantal vragen over. Er is dus gekozen om 3
opties voor te leggen aan de ALV. In de resolutie
staat het afremmen van de snelheid. In de twee
amendementen staan opties voor de status Quo en
een optie voor meer gas geven.
Dus wat vindt de ALV?

AMRES04 Vroem Vroem

Onderwerp Autosnelheid

Indiener(s) [Werkgroep Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening
en Mobiliteit]

Betreft Resolutie Mobiliteit 10.2.3 Regionale mobiliteit

Schrap Daarnaast moet de maximale snelheid in de
bebouwde kom worden verlaagd naar 30 kilometer
per uur en 80 kilometer per uur aan de grens van de
stad. Hiervoor dienen de wegen te worden
aangepast aan de nieuwe situatie over de komende
jaren.

Vervang door Daarnaast moet de maximale snelheid in de
bebouwde kom 50 kilometer per uur blijven en moet
de maximale snelheid voor snelwegen terug worden
gebracht naar 130 kilometer per uur

Toelichting Tijdens het schrijven van de resolutie kwamen er
hier een aantal vragen over. Er is dus gekozen om 3
opties voor te leggen aan de ALV. In de resolutie
staat het afremmen van de snelheid. In de twee
amendementen staan opties voor de status Quo en
een optie voor meer gas geven.
Dus wat vindt de ALV?

Resolutie Democratie & Openbaar Bestuur

RES02 Resolutie Democratie & Openbaar Bestuur

Onderwerp Democratie & Openbaar Bestuur

Indiener(s) [Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur]
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Betreft Hoofdstuk 2 van het politiek programma

Vervang 2.1. Gekozen bestuurders
De Jonge Democraten…

tot

… de beste personen.

Door De Jonge Democraten staan voor versterking van onze
democratie en rechtsstaat. Democratie en rechtsstaat
zijn immers de twee centrale aspiraties van onze
staatsontwikkeling, gericht op vrijheid, welvaart en
welzijn. Om het rechtsstatelijk ideaal te realiseren moet
de overheid zich binden aan het recht en aan de
grondrechten, zoals vastgelegd in onze Grondwet. Alle
overheidsorganen moeten zich hieraan houden en
rechters moeten hierover waken. Rechtsstaat en
democratie zijn twee kanten van dezelfde medaille.
In veel landen staan vrijheid en democratie onder grote
druk. Slechts 20% van de wereldbevolking leeft in een
democratisch en vrij land. Bedreigingen voor de
democratie zijn er in allerlei vormen: parlementen
krijgen minder bevoegdheden, de onafhankelijke
rechtspraak komt in gevaar, vrije journalistiek en
mensenrechten worden ingeperkt. Maar ook als mensen
hun vertrouwen in de overheid verliezen en afhaken bij
democratische processen komt de democratie onder
druk te staan. De Jonge Democraten zetten zich in om
dit tij te keren, zowel in Nederland als in andere landen.
Niets doen is geen optie als democratie en rechtsstaat
worden bedreigd.

De Jonge Democraten zien daarbij drie belangrijke
invalshoeken om in actie te komen. Ten eerste moet de
betrokkenheid van burgers bij het proces van
democratische besluitvorming worden vergroot. Een
sterke democratie bestaat slechts bij de gratie van
actieve kiezers die meedenken en meewerken aan de
kwaliteit van onze maatschappij en vertrouwen hebben
in het openbaar bestuur. Ten tweede moeten de
waarborgen om de democratie te verdedigen worden
versterkt. Denk aan een verstevigd systeem van checks
and balances, versterking van de onafhankelijke
rechterlijke macht een effectieve bescherming van
mensenrechten. Ten derde moeten de belangen van de
burger meer centraal komen te staan bij beleid,
wetgeving en uitvoering. Daarbij geldt als uitgangspunt:
laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Dit stelt ook
eisen aan de inrichting en werkwijzen van ons openbaar
bestuur. De overheid moet minder met zichzelf bezig zijn
en meer met de burger. Om de grote transities van deze
tijd op een effectieve wijze te kunnen uitvoeren, moeten
we af van bureaucratische rompslomp en onduidelijke
taakverdelingen en meer aandacht geven aan uitvoering
en resultaat.
De Jonge Democraten willen een voortvarende aanpak
van versterking en vernieuwing van democratie,
rechtsstaat en openbaar bestuur. Daarbij willen zij
ruimte voor experimenten en een
grotere rol voor jongeren.

2.1 Vergroot de betrokkenheid van burgers bij het
proces van politieke besluitvorming
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2.1.1 Jong geleerd, jong gedaan
De betrokkenheid van burgers bij democratie en
rechtsstaat begint bij de opvoeding. Kinderen die al
vroeg leren over het belang van het kiesrecht en
andere grondrechten zullen een heel andere
houding ontwikkelen tegenover de democratie en
rechtsstaat dan kinderen die hierover tijdens hun
opvoeding nooit iets hebben gehoord. Uit
internationale studies is gebleken dat de kennis en
vaardigheden van Nederlandse leerlingen op het
gebied van burgerschap achterblijven bij die van
leerlingen in andere landen. De Jonge Democraten
vinden het belangrijk dat burgerschapsonderwijs
meer prioriteit krijgt in het primair en voortgezet
onderwijs. Burgerschapsonderwijs moet nog veel
meer dan nu worden gezien als een essentieel vak;
alleen dan kunnen de kiezers van straks op een
effectieve manier staan voor de weerbaarheid van
de democratische rechtsstaat. Scholen moeten
daarbij goede ondersteuning krijgen en de overheid
moet ervoor zorgen dat er voldoende bevoegde
docenten zijn om het onderwijs te geven.

2.1.2 Vergroot de invloed van burgers op de
besluitvorming
Een sterke, weerbare democratie bestaat slechts bij
de gratie van actieve kiezers die meedenken en
meewerken aan de kwaliteit van onze maatschappij
en vertrouwen hebben in het openbaar bestuur. Om
die reden is het van belang dat de overheid en
maatschappelijke organisaties samenwerken aan
het vergroten van de invloed van burgers op

politieke besluitvorming. Het is niet voldoende om
eenmaal per vier jaar naar de stembus te gaan en
volksvertegenwoordigers te kiezen. Ook daarna
moeten burgers in staat worden gesteld om hun
standpunten naar voren te brengen en mee te doen
aan de politieke besluitvorming.
Onze representatieve democratie moet worden
verrijkt met elementen van directe democratie. Dat
kan met behulp van door burgerraden of burgerfora,
waarbij desgewenst in bepaalde situaties ook kan
worden gekozen voor het betrekken van specifieke
doelgroepen (jongeren, vrouwen, mensen met een
beperking, et cetera). Daarbij moeten de burgers
worden geïnformeerd door deskundige experts,
zodat iedereen op eenzelfde niveau kan meepraten.
De Jonge Democraten willen dat het gebruik van
dergelijke constructies verder wordt uitgebreid. Dat
kan op allerlei terreinen van het overheidsbeleid,
maar in ieder geval bij politieke besluitvorming rond
grote maatschappelijke transities en vraagstukken -
zoals klimaat, energie, de woningbouwopgave en de
opvang van vluchtelingen. Iedere minister of
staatssecretaris zou op ten minste één onderdeel
van zijn of haar beleidsterrein een burgerforum of
een vergelijkbare constructie moeten organiseren.
Voor de gemeenten en provincies geldt hetzelfde.
Daarbij is het essentieel om vooraf helder te maken
wat er achteraf met de uitkomsten van het
burgerforum of vergelijkbare constructie gebeurt.

2.1.3 Vergroot de invloed van burgers bij benoeming van
bestuurders
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De Jonge Democraten zijn al lange tijd voorstander
van een grotere invloed van burgers bij
benoemingen van bestuurders, met name bij de
benoeming van burgemeesters. De Jonge
Democraten zijn van mening dat burgers hun
burgemeester rechtstreeks zouden moeten kunnen
kiezen. In Nederland heeft de burgemeester veel
taken op het terrein van openbare orde en
veiligheid. Daarnaast dragen burgemeesters ook de
verantwoordelijkheid voor het bewaken van de
bestuurlijke Integriteit van hun gemeente.
Rechtstreekse verkiezing mag niet leiden tot
ondermijning van de rechtsstaat, dus het is
belangrijk dat kandidaten voor de functie van
burgemeester van tevoren goed gescreend worden.
Verder pleiten de Jonge Democraten ervoor om te
bezien welke andere bestuurders rechtstreeks
gekozen zouden kunnen worden. Te denken valt aan
andere provinciale en regionale bestuurders als de
commissaris van de Koning of de dijkgraaf.

2.1.4 Ruimte voor referenda
De Jonge Democraten zien het organiseren van
referenda als een waardevolle aanvulling op het
representatieve stelsel van democratie. De
democratische rechtsstaat wordt daarmee
versterkt. Bij een referendum organiseert de
overheid een verkiezing onder alle kiesgerechtigde
burgers over een bepaalde concrete vraag.
Momenteel bestaat in ruim dertig landen de
mogelijkheid om een referendum te organiseren. In
veel van deze landen zijn de ervaringen met

referenda positief. Burgers hebben hierdoor het
gevoel dat zij direct invloed kunnen uitoefenen op
de politieke besluitvorming.
De Jonge Democraten zijn van mening dat er een
brede politieke consensus moet komen over de
meerwaarde van referenda als aanvulling op onze
representatieve democratie. Bestuurders en
volksvertegenwoordiging moeten tezamen actief
nadenken en bepalen welke dossiers de komende
jaren in aanmerking kunnen komen voor een
referendum.
De Jonge Democraten pleiten voor een nieuw
juridisch kader voor referenda op landelijk niveau,
waarbij er ruimte moet zijn voor raadplegende,
raadgevende correctieve referenda. Referenda
moeten over meer zaken kunnen gaan dan alleen
over door de Tweede en Eerste Kamer vastgestelde
wetten. Juist de ervaringen met referenda bij
gemeenten hebben laten zien dat het loont om op
dit punt ruimte te bieden. Anderzijds moeten
bepaalde besluiten, zoals de goedkeuring van
internationale verdragen, wel worden uitgesloten
van referenda. Een uitkomstdrempel van 33,3% van
de kiesgerechtigden is een goede aanvullende
waarborg. Hiermee kan worden bevorderd dat de
uitslag van een referendum door een groot deel van
de Nederlandse bevolking ook daadwerkelijk als
democratisch wordt beschouwd.

2.1.5 Meer mensen naar de stembus
Voor een goed functioneren van de democratische
rechtsstaat is het van groot belang dat er bij
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verkiezingen zoveel mogelijk kiezers hun stem
uitbrengen. Een lage opkomst betekent meestal dat
kiezers weinig vertrouwen hebben in de overheid en
denken dat hun stem geen effect zal hebben op de
besluitvorming.
De Jonge Democraten vinden het van groot belang
dat politieke partijen, maatschappelijke organisaties
en de overheid zich inzetten voor een zo hoog
mogelijke opkomst bij verkiezingen. Dat kan door
goede campagnes te ontwikkelen en gebruik te
maken van inzichten uit de wetenschap. Ook is het
goed om na te denken wat mensen afkomstig uit
specifieke doelgroepen zou kunnen overhalen om te
gaan stemmen, in tegenstelling tot een generieke
benadering van alle potentiële kiezer tegelijk. Om
meer mensen te laten stemmen is het ook van groot
belang dat er voldoende en goed toegankelijke
stembureaus zijn. Het helpt ook als de stembureaus
gevestigd zijn in of bij locaties die laagdrempelig zijn
voor groepen die traditioneel minder gemakkelijk
gaan stemmen, zoals praktisch opgeleiden en
burgers die uit een ander land afkomstig zijn. Een
laagdrempelige locatie is bijvoorbeeld een school of
een wijkgebouw. Ook het moderniseren van het
kiesproces kan leiden tot een hogere opkomst. De
Jonge Democraten zijn voorstander van het bieden
van de mogelijkheid dat kiezers vervroegd kunnen
stemmen of gebruik kunnen maken van
briefstemmen.

2.1.6 Met 16 jaar stemgerechtigd

Een grotere betrokkenheid van burgers bij het
democratisch proces kan ook worden
bewerkstelligd door het verlagen van de
kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar. Op 16-jarige
leeftijd krijgen jongeren ook allerlei andere rechten:
zo kunnen ze bijvoorbeeld een
arbeidsovereenkomst aangaan, rijlessen nemen en
een verzoek doen tot euthanasie. De Jonge
Democraten vinden dat 16-jarigen ook stemrecht
moeten krijgen. Binnen de EU gaan steeds meer
stemmen op om de kiesgerechtigde leeftijd te
verlagen naar 16 jaar. In Oostenrijk hebben 16- en
17-jarigen al sinds 2007 stemrecht en de ervaringen
daar zijn positief. Ook Duitsland wil het kiesrecht
verlagen naar 16 jaar. Jongeren moeten zich beter
vertegenwoordigd voelen en zelf een stem kunnen
uitbrengen. Verlaging van de kiesgerechtigde
leeftijd kan ook tot gevolg hebben dat jongeren op
school gestimuleerd kunnen worden om te gaan
stemmen; daardoor zouden zij op de lange termijn
waarschijnlijk ook vaker gaan stemmen.

2.2 Versterk de weerbaarheid van de
democratische rechtsstaat
2.2.1 De positie van volksvertegenwoordigers moet
beter
Voor de weerbaarheid van de democratische
rechtsstaat is een goed systeem van checks and
balances van groot belang. Dat houdt in dat de
vertegenwoordigende organen - de Tweede Kamer,
provinciale staten en de gemeenteraad - in staat
moeten zijn om hun belangrijkste taak (het
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controleren van het bestuur) naar behoren te
vervullen.
De laatste jaren staat deze taak onder zware druk.
Kamerleden, statenleden en raadsleden ervaren dat
zij te weinig tijd hebben en te weinig ondersteuning
krijgen om deze functie goed te kunnen vervullen.
Dit komt doordat zij zich tegenwoordig met steeds
meer onderwerpen tegelijk moeten bezighouden, er
vaker dan vroeger onderzoekscommissies zijn en
dat onze informatiesamenleving om snelle reacties
vraagt. Voor sommigen geldt zelfs dat de druk te
groot wordt en dat zij moeten terugtreden.
De Jonge Democraten vinden dat Kamerleden,
leden van provinciale staten en gemeenteraden
ondersteuning moeten krijgen die zij nodig achten.
De regering, de colleges van gedeputeerden en van
Burgemeester en Wethouders moeten dat mogelijk
maken. Ook goede, onafhankelijke rekenkamers
kunnen de volksvertegenwoordigers helpen om hun
werk goed te doen. Op het rijksniveau is er de
Algemene Rekenkamer; ook bij alle provincies en
gemeenten moeten onafhankelijke rekenkamers
zijn.
Daarnaast vinden de Jonge Democraten dat
uitbreiding van het aantal leden van de Tweede
Kamer tot 200 gewenst is. Nederland heeft relatief
gezien een van de kleinste parlementen van Europa
en uitbreiding kan de belasting van Tweede
Kamerleden verminderen. Ook vinden de Jonge
Democraten dat er experimentele werkwijzen
moeten komen waarbij - in alle openheid -
Kamerleden in samenwerking met leden van het

kabinet en hun ambtenaren voorstellen kunnen
ontwikkelen om bepaalde problemen op te lossen.
In het dualistische bestel richten veel Kamerleden
zich nu vooral op het controleren, het stellen van
vragen en het uiten van kritiek op het kabinet.
Contacten met leden van het kabinet worden te
vaak nog omgeven met een zweem van
geheimzinnigheid. De Jonge Democraten vinden dat
de zogenaamde Aanwijzingen voor de externe
contacten van rijksambtenaren op ruimhartige wijze
moeten worden versoepeld zodat rijksambtenaren
vaker Kamerleden deskundige informatie kunnen
verstrekken.

2.2.2. Volksvertegenwoordigers kiezen hun eigen
voorzitter
Voor het bevorderen van de checks and balances
tussen volksvertegenwoordiging en bestuur is het
van groot belang dat de volksvertegenwoordigers
hun eigen voorzitter kunnen kiezen. Voor wat
betreft de Tweede Kamer is dit al praktijk, maar bij
provincies en gemeenten bestaat deze mogelijkheid
niet. De Commissaris van de Koning is voorzitter van
provinciale staten, de burgemeester is voorzitter
van de gemeenteraad. De Jonge Democraten vinden
dat de staten en de raad zelf een voorzitter uit hun
midden moeten kunnen kiezen om de leiding te
nemen tegenover college en de ambtelijke
organisatie, zodat de staten en de gemeenteraad
echt in positie worden gebracht.

2.2.3 De Eerste Kamer moet anders
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De Jonge Democraten pleiten voor behoud van de
Eerste Kamer. De Eerste Kamer vervult in ons een
systeem van checks and balances een belangrijke
rol. Zo kijkt de Eerste Kamer niet alleen naar de
grondwettelijkheid van wetten, maar ook naar de
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Op die
manier heeft de Eerste Kamer naast de Tweede
Kamer, waar soms te veel aandacht is voor de
politieke waan van de dag, een belangrijke
heroverwegende functie als chambre de réflexion.
De Jonge Democraten zijn van mening dat de leden
van de Eerste Kamer rechtstreeks gekozen moeten
worden en niet via een indirecte constructie door de
leden van provinciale staten. Dit maakt het proces
voor de burger erg ingewikkeld. Directe verkiezing
van Eerste Kamerleden zou ook de democratie
verlevendigen en geeft bovendien de Eerste Kamer
meer democratische legitimatie.

2.2.4 Een brede constitutionele toetsing
De Jonge Democraten vinden dat het verbod op
constitutionele toetsing uit de Grondwet moet
worden gehaald. Zij zijn voorstander van
constitutionele toetsing waarbij de rechter wetten
kan toetsen aan bepalingen van de Grondwet.
Daarbij vinden zij dat de rechter niet alleen zou
moeten toetsen aan klassieke vrijheidsrechten maar
ook aan zogenaamde sociale grondrechten. Als de
rechter strijd met deze bepalingen constateert, kan
hij de betreffende wet buiten toepassing laten. De
invoering van een dergelijke toetsing versterkt de
positie van de rechter en daarmee de weerbaarheid

van onze democratische rechtsstaat. Bovendien
geeft de mogelijkheid van constitutionele toetsing
meer waarde aan onze Grondwet.

2.2.5 Verduidelijk en versterk de regels ten aanzien van
politieke partijen
Politieke partijen kennen binnen de Nederlandse
democratie een grote mate van onafhankelijkheid.
De overheid heeft zich in vergelijking met andere
landen altijd terughoudend opgesteld bij het stellen
van regels ten aanzien van politieke partijen. De
Jonge Democraten zijn voorstander van een brede
Wet op de Politieke Partijen met regels over
financiering, digitale campagnevoering,
microtargeting, het stellen van maxima voor giften
en een wettelijke basis voor het partijverbod. Er is
behoefte aan een specifiek op politieke partijen
gerichte verbodsgrond.
De Jonge Democraten willen een heldere regeling
van het partijverbod. Als binnen een democratie
wordt toegestaan dat democratie en rechtsstaat op
democratische wijze wordt afgeschaft of aangetast,
is er daarna geen ruimte meer voor zelfcorrectie.
Daarom moet de democratie zich ook bij
bedreigingen effectief kunnen verdedigen. De Jonge
Democraten pleiten voor een verbodsgrond die ziet
op feitelijke handelingen en inhoudelijke
doelstellingen van politieke partijen, die een
zodanige bedreiging vormen voor de
grondbeginselen van de democratische rechtsstaat
dat zij (zeer waarschijnlijk) leiden tot ondermijning
van die grondbeginselen of zelfs de afschaffing
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daarvan. De beslissing over een partijverbod is enkel
en alleen aan de onafhankelijke rechter.

2.2.6 De overheid geeft het goede voorbeeld en is
transparant en integer
De weerbaarheid van democratie en rechtsstaat is
gediend bij een overheid die zich in alle opzichten
voorbeeldig gedraagt, regels naleeft en regels
handhaaft. De burgers moeten dat kunnen zien en
controleren. Daarom is transparantie een eis van
goed openbaar bestuur en vastgelegd in de Wet
open overheid (de Woo).
De Jonge Democraten bepleiten een sterke
coördinerende rol van de minister van Binnenlandse
Zaken om ervoor te zorgen dat alle overheden in
staat zijn om hun informatiehuishouding op orde te
krijgen. Pas dan kan de Woo ook goed gaan werken.
Ook zou een bruikbare toolkit moeten worden
ontwikkeld om de overheid te ondersteunen in de
ontwikkeling naar een andere, meer transparante
bestuurscultuur.
Overheden en overheidsorganen zouden het goede
voorbeeld van de Raad van State moeten volgen, die
wekelijks actief alle adviezen openbaar maakt op de
eigen website.
Behalve transparantie is ook het bewaken van de
integriteit van allen die voor het openbaar bestuur
werken - volksvertegenwoordigers, bestuurders en
ambtenaren - van groot belang om de weerbaarheid
van democratie en rechtsstaat te waarborgen.
Decentrale overheden behoeven meer
mogelijkheden om met bestuurlijke problemen en

integriteitskwesties om te gaan. De Jonge
Democraten willen tevens dat er een verplichte
risicoanalyse voor bestuurders voorafgaand aan hun
benoeming.

2.2.7 Tegengaan desinformatie
Onjuiste of tendentieuze informatie kan grote
gevolgen hebben: voor mensen, voor organisaties,
maar ook voor de democratische rechtsstaat. Als
mensen vaak genoeg worden bestookt met onjuiste
informatie bestaat er een serieuze kans dat ze erin
gaan geloven met als een van de mogelijke gevolgen
ontwrichting van de democratische rechtsstaat. De
zorgen over nepnieuws op het internet nemen toe.
De Jonge Democraten zijn van mening dat er binnen
de Europese Unie meer gezamenlijke doelen moeten
worden geformuleerd om desinformatie te
bestrijden. Zij vinden dat overheid, organisaties,
bedrijven en burgers daarbij gezamenlijk
verantwoordelijkheid dragen en moeten
samenwerken. De overheid moet daarbij de regie
nemen om ervoor te zorgen dat alle Nederlanders
mediawijs en digitaal vaardig worden en beter in
staat zijn om desinformatie te herkennen.

2.3 Stel de belangen van burgers centraal bij
wetgeving, beleid en uitvoering

2.3.1 Een nieuw kompas voor het openbaar bestuur: de
burger
Alom lijkt overeenstemming te bestaan over de
noodzaak om te komen tot een andere werkwijze
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van het openbaar bestuur. De toeslagenaffaire,
discriminatie bij de Belastingdienst, de aanpak van
de compensatie van de aardbevingsschade in
Groningen, de aanpak van de vluchtelingencrisis, de
organisatie van de jeugdzorg: de overheid lijkt zijn
taken niet meer aan te kunnen en feitelijk met de
verkeerde dingen bezig te zijn. De menselijke maat is
uit het oog verloren. Burgers willen met respect
behandeld worden op basis van
behoorlijkheidsnormen en gelijkwaardigheid, terwijl
de basishouding van de overheid nog te vaak is dat
alle burgers potentiële wetsovertreders zijn.
Burgers verliezen daardoor het vertrouwen in de
overheid en haken af. Deze ontwikkeling heeft veel
negatieve gevolgen voor het functioneren van onze
democratische rechtsstaat.
De Jonge Democraten vinden dat alles op alles moet
worden gezet om het beschadigde vertrouwen van
de burger in de overheid te herstellen. Dat kan
alleen als op alle plaatsen in het openbaar bestuur
op een eerlijke wijze wordt afgesproken het belang
van de burger voortaan centraal te stellen bij het
ontwikkelen van wetgeving, beleid en bij de
uitvoering. De volksvertegenwoordiging heeft een
belangrijke rol om het bestuur te begeleiden en te
controleren op dit pad naar vernieuwing. De
uitdaging is om een moderne democratie in te
richten waarbij niet wordt gedacht vanuit de
overheid, maar vanuit de burger. Het is daarom ook
belangrijk dat wet- en regelgeving begrijpelijk zijn
voor alle burgers. Wanneer dit om wetstechnische
redenen niet goed mogelijk is, moeten voor burgers

begrijpelijke teksten worden opgesteld over de
inhoud van de wetgeving.

2.3.2 Bescherm burgers tegen onevenredige en onbillijke
gevolgen van besluiten
De Jonge Democraten willen dat de
rechtsbeginselen die het voor de rechter mogelijk
maken om in een concreet geval tot een
rechtvaardige uitspraak te komen in de wetgeving
worden verankerd. De Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State toetst al
indringender aan het evenredigheidsbeginsel. De
Jonge Democraten pleiten ervoor om het
evenredigheidsbeginsel expliciet in de wetgeving
vast te leggen. Ook omarmen zij daarnaast de
gedachte om in wetgeving standaard een
zogenaamde hardheidsclausule op te nemen, zodat
het bevoegd gezag en de bestuursrechter in
individuele gevallen de discretionaire bevoegdheid
hebben om onrechtvaardige en onbillijke gevolgen
te corrigeren. In een goed functionerende
democratische rechtsstaat handelt de overheid
legitiem maar ook rechtvaardig.

2.3.3 Denk vanuit de burger en moderniseer de
inrichting van het openbaar bestuur
De Jonge Democraten vinden dat de inrichting van
het openbaar bestuur in Nederland aan
modernisering en vernieuwing toe is. Het Huis van
Thorbecke (de huidige bestuurlijke indeling van
Nederland met drie bestuurslagen en hun
onderlinge taakverdeling) is een groot goed, maar op
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onderdelen past de wijze waarop wij dit huis hebben
ingericht niet meer bij de problemen en grote
maatschappelijke opgaven van deze tijd.
De organisatie van de overheid is ingewikkeld en op
onderdelen ondoelmatig; veel overheidstaken
kunnen alleen worden uitgevoerd met behulp van
complexe samenwerkingsconstructies. Die
samenwerkingsconstructies zijn vaak moeilijk te
doorgronden, niet alleen voor de burger maar ook
de overheid zelf lijkt het spoor soms bijster. De
taakverdeling tussen het Rijk, de provincies en de
gemeenten is ten dele historisch gegroeid en ten
dele het gevolg van incidentele politieke keuzes.
Veel gemeenten zijn te klein om al hun taken op een
goede manier te kunnen uitvoeren. Voor andere
taken of opgaven geldt weer dat het eigenlijk niet
duidelijk is wie waarvoor of voor welk deel
verantwoordelijk is. Dat betekent dat de overheid bij
vrijwel elk aan te pakken probleem ontzettend veel
tijd kwijt is met overleg over doelen, taken,
financiering en aanpak en dus vooral met zichzelf
bezig is.
De Jonge Democraten bepleiten een herijking van
de bestaande taakverdeling tussen Rijk, provincies
en gemeenten, met als uitgangspunt dat de
gewenste taakverdeling het beste resultaat moet
opleveren voor de burger. Om de grote transities
van deze tijd op een adequate en evenwichtige wijze
te kunnen uitvoeren, moeten we af van
bureaucratische rompslomp en onduidelijke
taakverdelingen en meer aandacht geven aan
uitvoering en resultaat voor de burger.

De Jonge Democraten zijn van mening dat daarbij
onorthodoxe oplossingen niet mogen worden
geschuwd. De Nederlandse wetgeving spreekt over
'de gemeente', terwijl in de praktijk de verschillen
tussen de bestuurskracht van gemeenten erg groot
zijn. Gemeenten moeten alleen taken krijgen die ze
echt aankunnen, zowel financieel als bestuurlijk.
Daarnaast is het voor de burger niet handig als
verschillende overheden aan hetzelfde onderwerp
of probleem werken. Dat komt doordat alle
provincies en gemeenten de wettelijke bevoegdheid
hebben om hun eigen huishouding te regelen.
De Jonge Democraten vinden dat er een betere
taakverdeling moet komen waarbij onnodige
overlap wordt vermeden. Voor sommige taken –
zoals grote maatschappelijke problemen en
noodzakelijke transities – geldt voorts dat het
onvermijdelijk is meer mogelijkheden te creëren
voor doorzettingsmacht om zo nodig voortvarend te
kunnen optreden in crisissituaties. De
democratische rechtsstaat kan alleen goed
functioneren als ook het openbaar bestuur goed
functioneert.

2.3.4 Het Koningshuis past niet meer bij deze tijd
Bij de modernisering van het openbaar bestuur past
volgens de Jonge Democraten ook het afschaffen
van het Koningshuis als onderdeel van de
Nederlandse regering. Een inrichting van het
openbaar bestuur met overerfbare regeringstaken
past niet meer in deze tijd. De Jonge Democraten
pleiten voor een staatsmodel met een rechtstreeks
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door de bevolking gekozen president alleen
ceremoniële taken, zoals dat bijvoorbeeld in
Duitsland is toegepast. Voor deze president moeten
geen andere fiscale regels gelden dan voor iedere
andere burger in Nederland.

2.4 Aandacht voor goede en effectieve
Koninkrijksrelaties
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier
landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben een aparte
status binnen Nederland. Samen met Aruba,
Curaçao en Sint Maarten vormen zij het Caribisch
deel van het Koninkrijk. De Jonge Democraten
vinden dat er meer aandacht moet zijn voor het
functioneren van de democratische rechtsstaat in
dit deel van het Koninkrijk. Zo moet ook in Caribisch
Nederland de positie van de
volksvertegenwoordiging worden versterkt, moet er
meer aandacht zijn voor burgerschapsonderwijs
en moet de burger meer centraal komen te staan in
het openbaar bestuur. De Jonge Democraten vinden
dat veel prioriteit moet worden gegeven aan het
versterken van de uitvoeringskracht van het
openbaar bestuur op de eilanden. Daarbij behoeft
ook de transparantie van het bestuur veel aandacht.
De Jonge Democraten zijn van mening dat er in de
Tweede Kamer meer aandacht zou moeten zijn voor
de specifieke problemen van het functioneren van
de democratische rechtsstaat in het Caribisch deel
van het Koninkrijk, ook bij het behandelen van
wetgeving op het terrein van het openbaar bestuur.

Tenslotte achten de Jonge Democraten het van
belang dat er een goede balans wordt gevonden
tussen het ondersteunen en versterken van
democratie en rechtsstaat in het
Caribisch deel van het Koninkrijk enerzijds en de
eigen verantwoordelijkheid van het lokale bestuur
anderzijds.

2.5 Aandacht voor de Europese dimensie van onze
democratie
Onze democratische rechtsstaat wordt ook
beïnvloed door het functioneren van democratische
en rechtsstatelijke waarden binnen de Europese
Unie. De Jonge Democraten vinden het van groot
belang dat Nederland zich actief inzet voor
versterking van het democratisch functioneren van
de EU, bijvoorbeeld doordat het Europees
Parlement een volwaardig wetgevende taak en het
recht van initiatief krijgt, evenals meer
mogelijkheden om de Europese Commissie te
controleren. Ook zou de voorzitter van de Europese
Commissie rechtstreeks door de Europese
bevolking moeten worden gekozen, met een
kiessysteem dat recht doet aan de pluriformiteit van
de EU. In de Tweede Kamer zou het democratisch
functioneren van de EU vaker op de agenda moeten
staan. Daarnaast vinden de Jonge Democraten het
noodzakelijk dat alle lidstaten jaarlijks worden
getoetst aan de Europese waarden over vrijheid,
democratie, rechtsstaat en mensenrechten.
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Toelichting Het huidige hoofdstuk over Democratie & Openbaar
Bestuur in het Politiek Programma dateert alweer
van enige tijd geleden. Daarom is er aanleiding voor
een nieuwe tekst die beter past bij deze tijd. De
werkgroep heeft de afgelopen periode gewerkt aan
een nieuw hoofdstuk met veel aandacht voor
democratische vernieuwing, burgerparticipatie,
versterking van de democratische rechtsstaat en de
inrichting van het openbaar bestuur. Dit hoofdstuk
willen wij met de resolutie graag aan jullie
voorleggen.

Amendementen resolutie Democratie & Openbaar Bestuur

AMRES05 Uitkomstdrempel referendum

Onderwerp Verhogen van de uitkomstdrempel voor referenda
naar 50%

Indiener(s) [Werkgroep D&OB]

Betreft Resolutie D&OB par. 2.1.4

Schrap ‘Een uitkomstdrempel van 33,3% van de
kiesgerechtigden is een goede aanvullende
waarborg.’

Vervang door ‘Een uitkomstdrempel van 50% van de
kiesgerechtigden is een goede aanvullende
waarborg.’

Toelichting Het referendum is een goede aanvulling op het
huidige stelsel van representatieve democratie. Een
uitkomstdrempel garandeert dat een referendum
alleen effect sorteert wanneer een substantieel deel
van de Nederlandse (kiesgerechtigde) bevolking
zich voor of tegen een bepaald voorstel uitspreekt.
Een drempel voor 33,3% is daarbij te laag; een
drempel van 50,0% is passender.

AMRES06 Met 150 man winnen we de oorlog niet

Onderwerp Vergroten hoeveelheid parlementariërs

Indiener(s) [Arnhem-Nijmegen]

Betreft Resolutie D&OB par. 2.2.1

Schrap Resolutie D&OB par. 2.2.1: Daarnaast vinden de
Jonge Democraten dat uitbreiding van het aantal
leden van de Tweede Kamer tot 200 gewenst is.

Vervang door Daarnaast vinden de Jonge Democraten dat
uitbreiding van het aantal leden van de Tweede
Kamer tot 250 gewenst is.

Toelichting We zien in Nederland dan ook dat zeker kleine
fracties een enorme werkdruk hebben. De JD is al
voorstander van meer ambtelijke ondersteuning
voor Kamerleden, maar het kan nog beter. Meer
zetels zorgt ervoor dat Kamerleden zich meer
kunnen toespitsen op 1 onderwerp en daar echt een
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expert op kunnen worden. Zo kunnen ze zich ook
beter focussen op het controleren van de regering
en het indienen van initiatiefwetten (dit is
bijvoorbeeld in 2018 maar 13 keer gebeurd). Is 250
niet superveel? Nee hoor. Nederland is met 150
Kamerleden een sterke uitschieter naar beneden.
Zie bijvoorbeeld de grafiek op deze link:
shorturl.at/aqFKV

AMRES07 Een eerste kamer die ook echt iets toevoegt

Onderwerp Vergroten hoeveelheid parlementariërs

Indiener(s) [Arnhem-Nijmegen]

Betreft Resolutie Democratie & Openbaar Bestuur

Schrap Resolutie D&OB par. 2.2.3: De Jonge Democraten ...
meer democratische legitimatie.

Vervang door maar ook naar de uitvoerbaarheid en
handhaafbaarheid. Op die manier heeft de Eerste
Kamer naast de Tweede Kamer, waar soms te veel
aandacht is voor de politieke waan van de dag, een
belangrijke heroverwegende functie als chambre de
réflexion. De Jonge Democraten zien echter te vaak
dat de Eerste Kamer optreedt als een tweede
Tweede Kamer, met vergelijkbare personen in de
bankjes en met vergelijkbare standpunten. Met als
grootste verschil dat de Eerste Kamer nog minder
divers is dan de Tweede. De Jonge Democraten zijn

daarom voorstander van een grootschalige wijziging
in de samenstelling van de Eerste Kamer. De Jonge
Democraten zijn van mening dat de leden van de
Eerste Kamer niet langer verkozen moeten worden
via een indirecte verkiezing door de leden van
Provinciale Staten, maar dat zij verkozen dienen te
worden via een districtenstelsel waarin alle
geografische delen van Nederland een gelijk aantal
leden verkiest. Het vervangen van het indirecte
kiesstelsel geeft de Eerste Kamer meer
democratische legitimatie, en verkiezing via een
districtenstelsel geeft de landelijke politiek een
nieuwe vorm van democratie en representatie.

Toelichting We zien dat de Eerste Kamer te vaak een politieke
rol aanneemt, en dat ze de hoedanigheid van de
Provinciale Statenverkiezingen verziekt. Tijd voor
een écht redelijk radicaal idee voor democratische
vernieuwing. Is dit niet een idee dat compleet uit de
lucht is gegrepen? Nee hoor! Lees het Appèl uit
1966 er nog maar eens op na.
Het is een bewuste keuze om de districten niet op
voorhand te specificeren, maar gedacht kan worden
aan 13 districten (provincies+BES-eilanden en
Nederlanders in het buitenland), 20 districten (de
kieskringen) of 26 districten (de
veiligheidsregio's+BES-eilanden en Nederlanders in
het buitenland). Vervolgens worden dan 2 à 3
senatoren verkozen per district.

AMRES08 Afschaffing Eerste Kamer
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Onderwerp Eerste Kamer afschaffen en vervangen door een
constitutioneel hof

Indiener(s) [Werkgroep D&OB]

Betreft Resolutie D&OB par. 2.2.3

Schrap De Jonge Democraten pleiten voor behoud van de
Eerste Kamer. De Eerste Kamer vervult in ons een
systeem van checks and balances een belangrijke
rol. Zo kijkt de Eerste Kamer niet alleen naar de
grondwettelijkheid van wetten, maar ook naar de
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Op die
manier heeft de Eerste Kamer naast de Tweede
Kamer, waar soms te veel aandacht is voor de
politieke waan van de dag, een belangrijke
heroverwegende functie als chambre de réflexion.
De Jonge Democraten zijn van mening dat de leden
van de Eerste Kamer rechtstreeks gekozen moeten
worden en niet via een indirecte constructie door de
leden van provinciale staten. Dit maakt het proces
voor de burger erg ingewikkeld. Directe verkiezing
van Eerste Kamerleden zou ook de democratie
verlevendigen en geeft bovendien de Eerste Kamer
meer democratische legitimatie.

Vervang door ‘De Jonge Democraten pleiten voor afschaffing van
de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is de afgelopen
jaren steeds politieker geworden. De Eerste Kamer
heeft daardoor zijn oorspronkelijke functie van
chambre de réflexion verloren. Bovendien wordt de
Eerste Kamer niet rechtstreeks gekozen, maar via

een getrapt systeem door de leden van de
provinciale staten. Daardoor mist de Eerste Kamer
ten opzichte van de Tweede Kamer ook
democratische legitimatie. De Jonge Democraten
zijn daarom van mening dat de Eerste Kamer moet
worden afgeschaft en vervangen door een
constitutioneel hof, dat de mogelijkheid heeft om de
grondwettelijkheid van wetten te toetsen.’

Toelichting De werkgroep D&OB heeft na intern beraad en
diverse gesprekken met deskundigen en mensen uit
het veld besloten om in de resolutie te pleiten voor
behoud van de Eerste Kamer. Door dit amendement
op de resolutie in te dienen, wil de werkgroep voor
de leden de mogelijkheid creëren om met elkaar van
gedachten te wisselen over dit onderwerp.

AMRES09 Constitutionele toetsing en sociale grondrechten

Onderwerp Beperk de mogelijkheid om wetten aan de grondwet
te toetsen tot toetsing aan klassieke grondrechten

Indiener(s) [Werkgroep D&OB]

Betreft Resolutie D&OB par. 2.2.4

Schrap ‘Daarbij vinden zij dat de rechter niet alleen zou
moeten toetsen aan klassieke vrijheidsrechten maar
ook aan zogenaamde sociale grondrechten.’
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Vervang door ‘Daarbij vinden zij dat de rechter alleen zou moeten
toetsen aan klassieke vrijheidsrechten en niet aan
zogenaamde sociale grondrechten.’

Toelichting Er wordt door mensen verschillend gedacht over de
mogelijkheid om rechters wetten te laten toetsen
aan sociale grondrechten. Door dit amendement op
de resolutie in te dienen, wil de werkgroep voor de
leden de mogelijkheid creëren om met elkaar van
gedachten te wisselen over dit onderwerp.

AMRES10 Geen partijverbod

Onderwerp In de Wet politieke partijen geen partijverbod
opnemen

Indiener(s) [Werkgroep D&OB]

Betreft Resolutie D&OB par. 2.3.5

Schrap ‘Er is behoefte aan een specifiek op politieke
partijen gerichte verbodsgrond. De Jonge
Democraten willen een heldere regeling van het
partijverbod. Als binnen een democratie wordt
toegestaan dat democratie en rechtsstaat op
democratische wijze wordt afgeschaft of aangetast,
is er daarna geen ruimte meer voor zelfcorrectie.
Daarom moet de democratie zich ook bij
bedreigingen effectief kunnen verdedigen. De Jonge
Democraten pleiten voor een verbodsgrond die ziet
op feitelijke handelingen en inhoudelijke

doelstellingen van politieke partijen, die een
zodanige bedreiging vormen voor de
grondbeginselen van de democratische rechtsstaat
dat zij (zeer waarschijnlijk) leiden tot ondermijning
van die grondbeginselen of zelfs de afschaffing
daarvan. De beslissing over een partijverbod is enkel
en alleen aan de onafhankelijke rechter.’

Vervang door ‘Hoewel de Jonge Democraten toejuichen dat er in
de Wet op de politieke regels duidelijkere regels
voor politieke partijen komen, zijn zij geen
voorstander van een partijverbod. Zij zijn van
mening dat de vrijheid van meningsuiting en
vereniging in een democratische rechtsstaat een
groot goed zijn. Het is uiteindelijk aan de kiezer om
te bepalen wanneer een partij een gevaar vormt
voor de democratische rechtsstaat. Het is niet nodig
om hiervoor een extra controlemechanisme in te
bouwen.’

Toelichting De werkgroep D&OB heeft na intern beraad en
diverse gesprekken met deskundigen en mensen uit
het veld besloten om in de resolutie te pleiten voor
de invoering van een partijverbod. Hierdoor moet
het voor rechters mogelijk worden om een politieke
partij die een gevaar vormt voor de democratische
rechtsstaat te verbieden. Omdat over dit onderwerp
verschillend wordt gedacht, wil de werkgroep
middels dit amendement de mogelijkheid creëren
om hier met elkaar op het congres van gedachten
over te wisselen.
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Politieke voorstellen

AMPP01 Beter één student in een pand, dan tien in de
(buiten)lucht.

Onderwerp Het weren van internationale studenten in het geval
van een huisvestingstekort

Indiener(s)

Betreft Het politiek programma 3.1.8

Schrap De internationale student is in Nederland altijd
welkom en heeft toegang tot introductieweken,
medezeggenschap, verenigingen en Nederlandse
taalcursussen. De onderwijsinstelling moet zich
ervoor inzetten om taal- en cultuurbarrières te
verlagen om de kwaliteit van het onderwijs te
beschermen. Tot slot moet bij het binnenhalen van
internationale studenten rekening worden
gehouden met huisvesting.

Vervang door De internationale student is in Nederland welkom
en heeft toegang tot introductieweken,
medezeggenschap, verenigingen en Nederlandse
taalcursussen, mits er genoeg woonruimte
beschikbaar is. Onderwijsinstellingen hebben het
recht om studenten van buiten de EU te weigeren en
studenten uit de EU te ontraden om in Nederland te
komen studeren, als ze zien dat er onvoldoende
huisvesting is.

Toelichting Er is sprake van een enorm huisvestigingsprobleem
onder studenten. Dit raakt zowel Nederlandse
studenten, als internationale studenten.
Internationale studenten hebben echter geen
sociaal vangnet in Nederland. Meer dan de helft van
hen kampt met zware psychische problemen,
daarnaast weten ze de hulpmiddelen van de
Nederlandse overheid niet te vinden. Als huisvesting
niet beschikbaar is, is het niet ethisch internationale
studenten met de belofte van goedkoop en
kwalitatief goed onderwijs naar Nederland te
lokken. Daar zijn zowel de internationale studenten
zélf, als onze Nederlandse kamerloze studenten de
dupe van.

AMPP02 Amalia krijgt straks een basisbeurs, best wel gek
toch?

Onderwerp Studiefinanciering

Indiener(s) [Werkgroep Onderwijs &. Wetenschap]

Betreft Hoofdstuk 3.1.7 financiering

Schrap De Jonge Democraten zijn voorstander van een
negatieve inkomstenbelasting (een verzilverbare
belastingkorting ter vervanging van de sociale
inkomensvoorzieningen) die ook de
studiefinanciering gedeeltelijk vervangt. Het
collegegeld en de aanvullende beurs worden
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afgeschaft. De optionele studielening en het
studentenreisproduct blijven behouden.

Vervang door De Jonge Democraten zijn voorstander van een
inkomensafhankelijke studiebeurs. Daarbij worden
de basis- en aanvullende beurs geschrapt en
vervangen voor een studiebeurs die afloopt
naarmate de ouders meer verdienen. De optionele
studielening en het studentenreisproduct blijven
behouden.

Toelichting De basisbeurs is erg ondoelmatig en bevordert niet
altijd de kansengelijkheid in het onderwijs. Met de
invoering van de basisbeurs krijgt elke student geld,
dus bijvoorbeeld ook de kinderen van miljonairs.
Dat is zonde, want dat geld kan beter besteed
worden aan de studenten die het echt nodig hebben.
Door dit nieuwe stelsel ontvangen die studenten
een beurs en die het niet nodig hebben kunnen als
ze willen lenen tegen goede voorwaarden. Door dit
systeem geef je als rijk doelgericht geld uit en
bevorder je de kansengelijkheid.

PM01 De lege stoelen voor het misplaatste gevoel van
superioriteit

Onderwerp Eerste klasse van treinen

Indiener(s) [Werkgroep Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Mobiliteit]

Constaterende
dat:

De Jonge Democraten nog geen mening heeft over
de eerste klasse in het openbaar vervoer.
De treinstellen afgelopen jaren worden vervangen
door nieuwe moddellen met meer eerste klasse.
De tweede klasse steeds voller raken door het
personeelstekort.

Overwegende dat: Bij afschaffing van de eerste klasse er meer ruimte
vrij komt voor tweede klasse zit ruimte.
De treinen beter tot hun maximale capaciteit
kunnen worden benut.

Spreekt uit dat: Dat de Jonge Democraten de eerste klasse in
treinen af wil schaffen.

Toelichting

PM02 Lieve NS, ik zou het op prijs stellen als jullie me wat
minder vaak zouden naaien

Onderwerp Tariefberekening Treinreizen

Indiener(s) [Friesland]

Constaterende
dat:

De NS haar tarieven berekend aan de hand van de
afgelegde tariefeenheden, die min of meer
overeenkomen met het aantal kilometer, over
bestaand spoor.
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Overwegende dat: - De treinreizigers vaak langere afstanden aflegt om
op zijn bestemming te komen dan e automobilist
omdat er minder spoor ligt.
- De treinreiziger door de langere afstanden al
langer onderweg is en daarnaast ook meer moet
betalen en hierdoor twee keer benadeeld worden
- We als Jonge Democraten reizen met de trein
aanmoedigen.
- Het hanteren van een hemelsbreed tarief wellicht
een incentive kan zijn om meer spoor aan te leggen

Spreekt uit dat: Treinvervoerders de hemelsbrede afstand tussen
het start- en eindstation moeten hanteren bij het
berekenen van het tarief voor de reis, als dit tarief
gebaseerd is op afstand.

Toelichting Het duurt nog wel even tot we een Lelylijn hebben.
Tot die tijd wordt de noorderling nog flink genaaid
met de extra kosten voor het nemen van de
onvrijwillige omweg via Zwolle.

PM03 Tax Elon’s Jets

Onderwerp Luchtvaart

Indiener(s) [Werkgroep Duurzaamheid]

Constaterende
dat:

privévliegtuigen ongeveer 10 keer zo veel CO2
uitstoten per passagier-kilometer dan commerciele
vliegtuigen.

privévliegtuigen veel gebruikt worden voor korte
afstanden (onder de 500 km).
privévluchten buiten het Europees
emissiehandelssysteem vallen, terwijl commerciële
vluchten er binnen vallen.
privévliegtuigen ook op andere vlakken
belastingvoordelen krijgen.
het aantal privévluchten veel sneller groeit dan het
aantal commerciële vluchten.

Overwegende dat: mensen met krappe inkomens accijnzen en
CO2-taks betalen om klimaatverandering tegen te
gaan, terwijl de rijksten veel meer schade
aanrichten.
het niet eerlijk is dat commerciële vluchten elkaar
jaar minder rechten kunnen opkopen in het ETS,
terwijl privévluchten op dit moment onbeperkt
kunnen vliegen.
privévluchten minder belangrijk zijn voor de
economie en het algemeen welzijn dan commerciële
vluchten.

Spreekt uit dat: privévluchten belast moeten worden evenredig met
de vervuiling die ze veroorzaken, en net als de
commerciële luchtvaart onder het ETS moet gaan
vallen.

Toelichting

PM04 Ban Elon’s jets
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Onderwerp Luchtvaart

Indiener(s) [Werkgroep Duurzaamheid]

Constaterende
dat:

privévliegtuigen ongeveer 10 keer zo veel CO2
uitstoten per passagier-kilometer dan commerciele
vliegtuigen.
privévliegtuigen veel gebruikt worden voor korte
afstanden (onder de 500 km)
privévluchten buiten het Europees
emissiehandelssysteem vallen, terwijl commerciële
vluchten er binnen vallen. Hierdoor wordt weinig
belasting betaald.

Overwegende dat: mensen met krappe inkomens accijnzen en
CO2-taks betalen om klimaatverandering tegen te
gaan, terwijl de rijksten veel meer schade
aanrichten.
privévluchten veel minder bijdrage leveren aan de
commerciële vluchten.

Spreekt uit dat: privévluchten verboden moeten worden, met
uitzonderingen voor essentiële toepassingen zoals
diplomatieke vluchten en overheidsverkeer die niet
door commerciële luchtvaart of andere vormen van
vervoer te vervangen zijn.

Toelichting

PM05 Begrijp jij het nog!?

Onderwerp Nederlands Examenprogramma Aanpassen

Indiener(s) [Brabant]

Constaterende
dat:

-    Begrijpend lezen de grootste oorzaak is dat de
taalvaardigheid onder Nederlanders daalt;
-    Begrijpend lezen vormt 60 procent van het
onderwijsprogramma van het voortgezet onderwijs;
-    Van de jongeren kan 24 procent niet op het
gewenste niveau lezen. Met als gevolg dat ze
teksten niet goed kunnen begrijpen. Ze hebben er
moeite mee om de boodschap van berichten eruit te
halen en conclusies aan een tekst te verbinden.
-    Het eindexamen volledig bestaat uit begrijpend
lezen dat ervoor zorgt dat hier geduurdende de hele
schoolperiode de nadruk op ligt.
-    Je bij het onderdeel ‘begrijpend lezen’, trucjes
aanleert (om het eindexamen goed te maken) in
plaats van daadwerkelijk het leren van het begrijpen
van teksten/literatuur.

Overwegende dat: -    De Jonge Democraten grote waarde hechten aan
een hoog niveau van het onderwijs;
-    Beheersing van de Nederlandse taal is cruciaal
voor het optimaal participeren in de maatschappij;
-    Veel vaardigheden – die je bij het vak Nederlands
zou moeten ontwikkelen – onderbelicht worden
(zoals: literatuur, discussiëren en kritisch schrijven).

Spreekt uit dat: De nadruk op begrijpend lezen in het voortgezet
onderwijs een belemmering vormt voor de algehele
ontwikkeling van taalvaardigheid onder
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Nederlanders en daarom het huidige Nederlands
examenprogramma op de schop moet, waarbij
begrijpend lezen een kleinere rol krijgt.

Toelichting Nederlandse jongeren stonden eerst in de top 10
van ‘jongeren met het meeste leesplezier’. Na de
herinrichting van het examenprogramma staan
Nederlandse jongeren nu op de laatste plek. Op de
een na laatste plek staat België, dit is het enige land
in West-Europa waar begrijpend lezen ook een
grote rol in het onderwijs heeft. Examenteksten
bestaan nu uit artikelen waarbij er zelf woorden
(vooral signaalwoorden) worden toegevoegd, zodat
de leerlingen de trucjes kunnen toepassen.

AMPP03 I made this

Onderwerp Auteursrecht van AI-gegenereerde werken [1/5]

Indiener(s) [Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Betreft Politiek Programma, Digitalisering &
Automatisering, Artikel 5.6.

Schrap

Vervang door In het huidige tijdperk zien we dat de wettelijke lijn
tussen makerschap en intellectueel eigendom
steeds vaker vragen oproept wanneer het om
kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) gaat. De
ontwikkelingen in AI hebben het mogelijk gemaakt

dat computersystemen een eigen ontwerp
genereren. Juist op dit gebied kampen mensen
steeds vaker met die vraag aan wie uiteindelijk de
auteursrechten op het gegenereerde werk zou
moeten toekomen. De Jonge Democraten zijn
voorstander van het ontwikkelen van een wettelijk
stelsel waarin de maker van de AI gezien wordt als
de fictief maker van door AI-gegenereerde werken.

Toelichting Voor andere werken is de wet helder: degene die het
werk vervaardigt (de maker) of onder
omstandigheden degene die opdracht heeft gegeven
tot het vervaardigen van het werk (de fictieve
maker). Bij AI-gegenereerde werken is de huidige
situatie echter nog onduidelijk. Vast staat in ieder
geval wel dat de AI zelf geen rechthebbende kan
zijn; een AI is immers geen persoon en heeft dan ook
geen wettelijke rechten en plichten zoals jij en ik.
Natuurlijk bestaat er nog altijd de vrijheid om in een
contract hiervan af te wijken, en zouden
AI-ontwikkelaars en hun afnemers tot andere
oplossingen kunnen komen.

AMPP04 You made this? … I made this.

Onderwerp Auteursrecht van AI-gegenereerde werken [2/5]

Indiener(s) [Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Betreft Politiek Programma, Digitalisering &
Automatisering, Artikel 5.6.
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Schrap

Vervang door In het huidige tijdperk zien we dat de wettelijke lijn
tussen makerschap en intellectueel eigendom
steeds vaker vragen oproept wanneer het om
kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) gaat. De
ontwikkelingen in AI hebben het mogelijk gemaakt
dat computersystemen een eigen ontwerp
genereren. Juist op dit gebied kampen mensen
steeds vaker met die vraag aan wie uiteindelijk de
auteursrechten op het gegenereerde werk zou
moeten toekomen. De Jonge Democraten zijn
voorstander van het ontwikkelen van een wettelijk
stelsel waarin de eigenaar van de trainingset data
wordt als de fictief maker van door AI-gegenereerde
werken.

Toelichting Zie "I made this.", Auteursrecht van
AI-gegenereerde werken [1/5]

AMPP05 You made this? … My AI made this.

Onderwerp Auteursrecht van AI-gegenereerde werken [3/5]

Indiener(s) [Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Betreft Politiek Programma, Digitalisering &
Automatisering, Artikel 5.6.

Schrap

Vervang door In het huidige tijdperk zien we dat de wettelijke lijn
tussen makerschap en intellectueel eigendom
steeds vaker vragen oproept wanneer het om
kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) gaat. De
ontwikkelingen in AI hebben het mogelijk gemaakt
dat computersystemen een eigen ontwerp
genereren. Juist op dit gebied kampen mensen
steeds vaker met die vraag aan wie uiteindelijk de
auteursrechten op het gegenereerde werk zou
moeten toekomen. De Jonge Democraten zijn
voorstander van het ontwikkelen van een wettelijk
stelsel waarin de rechthebbende van de AI gezien
wordt als de fictief maker van door AI-gegenereerde
werken.

Toelichting Zie "I made this.", Auteursrecht van AI-gegenereerde
werken [1/5]

AMPP06 Just putting your details in now… Computer says
‘no’.

Onderwerp Auteursrecht van AI-gegenereerde werken [4/5]

Indiener(s) [Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Betreft Politiek Programma, Digitalisering &
Automatisering, Artikel 5.6.

Schrap
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Vervang door In het huidige tijdperk zien we dat de wettelijke lijn
tussen makerschap en intellectueel eigendom
steeds vaker vragen oproept wanneer het om
kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) gaat. De
ontwikkelingen in AI hebben het mogelijk gemaakt
dat computersystemen een eigen ontwerp
genereren. Juist op dit gebied kampen mensen
steeds vaker met die vraag aan wie uiteindelijk de
auteursrechten op het gegenereerde werk zou
moeten toekomen. De Jonge Democraten zijn
voorstander van het ontwikkelen van een wettelijk
stelsel waarin degene die de prompt aan de AI geeft
gezien wordt als de fictief maker van door
AI-gegenereerde werken.

Toelichting Zie "I made this.", Auteursrecht van
AI-gegenereerde werken [1/5]

AMPP07 I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't let you own that.

Onderwerp Auteursrecht van AI-gegenereerde werken [5/5]

Indiener(s) [Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Betreft Politiek Programma, Digitalisering &
Automatisering, Artikel 5.6.

Schrap

Vervang door In het huidige tijdperk zien we dat de wettelijke lijn
tussen makerschap en intellectueel eigendom

steeds vaker vragen oproept wanneer het om
kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) gaat. De
ontwikkelingen in AI hebben het mogelijk gemaakt
dat computersystemen een eigen ontwerp
genereren. Juist op dit gebied kampen mensen
steeds vaker met die vraag aan wie uiteindelijk de
auteursrechten op het gegenereerde werk zou
moeten toekomen. De Jonge Democraten zijn
voorstander van het ontwikkelen van een wettelijk
stelsel waaronder AI-gegenereerde werken volledig
uitgesloten van auteursrecht worden en alle werken
automatisch in de publieke domein belanden.

Toelichting Zie "I made this.", Auteursrecht van
AI-gegenereerde werken [1/5]

PM06 De mijnbouw, terug uit de woestijn

Onderwerp Mijnbouw

Indiener(s) [Werkgroep Duurzaamheid]

Constaterende
dat:

strategische grondstoffen een essentieel onderdeel
zijn in alle elektronische apparaten aanwezig.
afhankelijkheid van import voor deze materialen
een groot risico kan vormen voor de Europese
economie en de energietransitie
grondstofwinning en -raffinage binnen de EU niet
economisch competitief is met import
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er een groot aantal vergunningen en rapporten
nodig is om een nieuwe mijnbouwoperatie te
beginnen

Overwegende dat: het in het huidige systeem bijna onmogelijk is voor
mijnbouwbedrijven om nieuwe projecten te
beginnen binnen de EU
de EU niet afhankelijk moet zijn van klein aantal
landen buiten de EU (vaak ook totalitaire regimes)
voor deze strategische grondstoffen. Er bestaat
hierbij een grote kans op eventuele chantage in de
toekomst.
de Europese commissie het verkrijgen van
vergunningen voor mijnbouw op enkele vlakken al
wil verlagen.

Spreekt uit dat: het winnen en raffineren van grondstoffen binnen
de EU aangemoedigd moet worden, en barrières
voor nieuwe operaties verlaagd moeten worden op
een manier dat de schade aan omgeving en milieu
beperkt blijft.

Toelichting Er moet een afweging gemaakt worden tussen
veiligheid, kosten, vervuiling, en
ondernemingsklimaat. Op het moment is het klimaat
binnen de EU dusdanig dat het bijna onmogelijk is
voor mijnbouwbedrijven om hier grondstoffen te
winnen, en het economisch niet verantwoord is voor
chemische bedrijven om de raffinage hier te doen.
Om tekorten van deze essentiële grondstoffen te
voorkomen, en om toegang te garanderen in de
toekomst, zullen deze activiteiten toch deels binnen

de EU moeten plaatsvinden. Daarvoor zijn
hervormingen nodig. Ondanks dat de kosten
wellicht iets hoger liggen dan buiten de EU, het van
strategisch belang is enige mate van
onafhankelijkheid te bereiken in de productie van
strategische grondstoffen.

PM07 Als het ICC het niet kan dan doet een ander het maar

Onderwerp Poetin-tribunaal

Indiener(s) [Team Oekraïne]

Constaterende
dat:

Russische soldaten en bevelhebbende
mensenrechten en het oorlogsrecht schenden en
misdaden tegen de mensheid begaan in Oekraïne;
Oekraïne in 2014 het Internationaal Strafhof (ICC)
jurisdictie heeft gegeven op haar grondgebied;
naast degene die misdaden uitvoeren ook hun
bevelhebbers kunnen worden vervolgd door het ICC;
Oekraïne heeft gevraagd om een speciaal tribunaal
om Poetin te vervolgen voor zijn misdaden bij de
invasie van Oekraïne.

Overwegende
dat:

het ICC is opgericht mede met het idee om niet meer
telkens een apart tribunaal op te moeten richten;
er in er het verleden succes is geweest met
internationale ad hoc tribunalen, zoals bij het
Joegoslaviëtribunaal en het Rwandatribunaal,
gecreëerd door de VN Veiligheidsraad (UNSC);
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het een open vraag is of het Poetin immuniteit heeft
van vervolging door het ICC zolang hij staatshoofd is
van Rusland aangezien Rusland geen partij is van het
Statuut van Rome;
als Poetin immuniteit geniet van vervolging van het
ICC dat niet omzeild kan worden door een verwijzing
van de UNSC aangezien Rusland in de P5 zit;
Poetin verantwoordelijk gehouden moet worden voor
zijn misdaden.

Spreekt uit dat: de Jonge Democraten voorstander zijn van een
speciaal Poetin tribunaal mocht het ICC besluiten dat
zij Poetin niet kan vervolgen, idealiter met de macht
om straffen op te leggen.

Toelichting https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5341033/po
etin-oorlog-tribunaal-internationaal-strafhof-den-ha
ag-oekraine-motie;
https://360info.org/can-the-icc-prosecute-putin-the-
head-of-a-non-member-state/

PM08 Geen enkele stem mag verloren gaan

Onderwerp Lijstencombinaties (lijstverbindingen)

Indiener(s)

Constaterende
dat:

er steeds meer partijen in Nederland zijn;
een groter aantal partijen als gevolg heeft dat meer
stemmen eindigen als reststemmen en daardoor
niet vertegenwoordigd worden;

er in Nederland tot 2017 de mogelijkheid was om
lijstencombinaties te creëren waarbij partijen die
aan zo’n lijstencombinatie mee deden gezamenlijk
niet minder zetels konden krijgen dan de
lijstcombinatie in totaal verdiend zou hebben als het
één partij was geweest.

Overwegende dat: er in een democratie nagestreefd moet worden dat
zo min mogelijk stemmen verloren gaan;
reststemmen een nog groter probleem zijn bij
verkiezingen waarbij weinig zetels te behalen vallen
zoals de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Spreekt uit dat: Nederland het creëren van lijstencombinaties weer
mogelijk moet maken.

Toelichting

PM09 Meedoen is belangrijker dan winnen

Onderwerp Transgender participatie sport

Indiener(s) [Werkgroep Diversiteit en Participatie]

Constaterende
dat:

-Het Internationaal Olympisch Comité regelgeving
rondom de toelating van transgender mensen in
sport overlaat aan individuele sportfederaties.
-Discussies en lobbywerk steeds vaker leiden tot
uitsluiting van transgender sporters.
-Het toegewezen geslacht hierbij steeds vaker
leidend is in de toelating van transgender mensen.
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Overwegende dat: -Transgender mensen na hormoontherapie van 1 tot
2 jaar de meeste sportieve voordelen met cisgender
mensen verliezen.
-Veel transgender sporters actief zijn en niet
bijzonder goed presteren; de uitschieters
vertekenen het beeld.
-Om het overige verschil aan te pakken,
sportcommissies strenge regels kunnen vaststellen
voor ieder deelnemer, bijvoorbeeld op het gebied
van testosteron hoeveelheid.
-Strenge toegangseisen betreffende natuurlijke
voordelen vaak niet worden gehandhaafd voor
cisgender sporters.
-Genderacceptatie cruciaal is voor de sociale
gezondheid, en met het huidig beleid onder vuur ligt.

Spreekt uit dat: Transgender sporters mogen niet op basis van hun
toegewezen geslacht geweerd worden van
deelname aan competities of wedstrijden.

Toelichting Deze motie laat bewust de mogelijkheid open voor
sportbonden om regulaties te maken betreffende
bijvoorbeeld testosterongehaltes of
schouderspanwijdte, zolang deze regulaties ook
gelden voor cisgender atleten.
Bronnen:
Barrières participatie transgender atleten
zwembond FINA:
https://nos.nl/artikel/2433301-zwembond-fina-kom
t-met-strikte-regels-voor-transpersonen-en-werkt-
aan-open-klasse

In Missouri wordt het weren van transgenders op
alle niveaus (dus ook op school) besproken:
https://www.kcur.org/news/2022-12-28/missouri-g
op-renews-push-to-limit-transgender-athlete-parti
cipation-in-school-sports
Ruwe schatting aantal transgender sporters laat
zien dat veel van hen niet domineren in hun sport:
https://www.espn.com/espn/story/_/id/32115820/y
oung-transgender-athletes-caught-middle-states-d
ebates
Atletisch voordeel van transgender atleten
nagenoeg verdwenen na 2 jaar hormoontherapie:
https://bjsm.bmj.com/content/55/11/577

PM10 Dat is toch niet norminaal!

Onderwerp Basisbeurs voor leenstelselstudenten

Indiener(s) [Werkgroep Onderwijs & Wetenschap]

Constaterende
dat:

- In de zomer van 2023 de basisbeurs wordt
ingevoerd;
- Een student uitsluitend recht heeft op een
basisbeurs binnen de nominale studieduur;
- Een student recht heeft op een studielening
gedurende de nominale studieduur + 3 jaar
(‘leenfase’);
- Studenten die zijn begonnen in het leenstelsel vaak
geen aanspraak meer kunnen maken op de
basisbeurs.
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Overwegende dat: - Het onrechtvaardig voelt dat leenstelselstudenten
geen of beperkt aanspraak kunnen maken op een
basisbeurs;
- Leenstelselstudenten met vertraging een nog
hogere studieschuld krijgen dan dat ze al hadden
zonder basisbeurs;
- De compensatie voor het leenstelsel een fractie is
van de aankomende basisbeurs.

Spreekt uit dat: Leenstelselstudenten, zolang ze onder de leenfase
vallen, onder dezelfde voorwaarden een basisbeurs
kunnen krijgen als de studenten die met ingang van
het studiejaar 2023/2024 een basisbeurs krijgen.

Toelichting Door de mogelijkheid van een basisbeurs voor
leenstelselstudenten gelijk te trekken met het
aantal jaar dat je kan lenen zorg je ervoor dat zij tot
7 jaar recht kunnen hebben op een basisbeurs in
plaats van de huidige nominale duur van 4 á 5 jaar.

PM11 Fix de numerus fixus

Onderwerp Numerus fixus

Indiener(s) [Werkgroep Onderwijs & Wetenschap]

Constaterende
dat:

- Het aantal wo-studenten fors gegroeid is de
afgelopen jaren;
- De bekostiging vanuit de overheid niet evenredig
gegroeid is;

- Er op korte en middellange termijn onvoldoende
financiële middelen zijn binnen de rijksbegroting om
deze scheefgegroeide bekostiging achteraf recht te
trekken;
- De groei in studentenaantallen voor een
substantieel deel toe te schrijven is aan de toename
van het aantal internationale studenten;
- Instellingen zelf aangeven te weinig instrumenten
te hebben om de instroom te kunnen reguleren.

Overwegende dat: - De overheid een taak heeft om de arbeidsmarkt
zodanig te reguleren dat de personeelsvraag
enigszins in lijn is met het personeelsaanbod;
- Het voorgaande impliceert dat de overheid een
taak heeft de studentenaantallen te reguleren;
- Er bij sommige studies een dusdanig hoge instroom
is dat de onderwijskwaliteit onder druk komt te
staan;
- Er bij sommige studies veel meer studenten
afstuderen dan dat er vraag naar is vanuit de markt;
- Er bij andere studies juist grote tekorten zijn in
vergelijking met de vraag;
- De toegang tot het verscheidene studies onder
druk staat voor Nederlandstalige studenten door de
hoge studentenaantallen;
- Internationalisering ook problematische gevallen
oplevert qua woonbeschikbaarheid.

Spreekt uit dat: Onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo) meer
juridisch toelaatbare instrumenten moeten krijgen
om een numerus fixus in te stellen voor studies
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waarbij de studentenaantallen niet meer in lijn zijn
met de vraag

Toelichting Deze motie voorziet als het ware in twee problemen
waarbij vraag en aanbod niet met elkaar afgestemd
zijn: de vraag vanuit de markt (c.q. afstemming van
afstudeerders en marktvraag) en de vraag vanuit
instellingen (c.q. een behapbare instroom). Beide
problemen zijn op te lossen door instellingen meer
instrumenten te geven om de in- en uitstroom van
studies te reguleren.

PM12 Nederland geen landbouwland

Onderwerp Landbouw

Indiener(s) [Werkgroep Duurzaamheid]

Constaterende
dat:

de meeste Nederlandse landbouw niet bijdraagt aan
de voedselzekerheid, maar slechts van economisch
belang is
de economische productiviteit van landbouwgrond
veel lager is dan die van grond in stedelijke of
industriële gebieden
de biodiversiteit in Nederland achteruit holt, terwijl
die, naast andere overwegingen, van groot
economisch belang is
de biodiversiteit in landbouwgrond bijzonder laag is.

Overwegende dat: de landbouw in deze context geen economisch
rationele industrie is om op dezelfde schaal voort te

zetten als dat ten koste gaat van de ontwikkeling
van de economie op andere vlakken
de stikstofcrisis tot de vertraging en het afblazen
van een groot aantal (groene) industriële projecten
en stadsuitbreidingen heeft geleid
de vastberadenheid om de hoeveelheid
landbouwgrond niet af te laten nemen zorgt voor
grenzen aan de (economische) groei van stedelijke
en industriële gebieden

Spreekt uit dat: de hoeveelheid land die in Nederland wordt
gebruikt voor landbouw verminderd moet worden.
In plaats daarvan moeten natuur, industrie, en
woningbouw voorrang krijgen.

Toelichting Het indelen van land wordt over het algemeen door
provincies en gemeenten gedaan. Er is dus politiek
ruimte om de prioriteiten van deze plannen aan te
passen. De Jonge Democraten prefereren het
hanteren van doelen in plaats van middelen; het
verminderen van de hoeveelheid land die gebruikt
kan worden voor landbouw is geen doel op zich,
maar een consequentie van de stikstofcrisis en de
woningcrisis. Het is echter belangrijk om toe te
geven dat dit middel noodzakelijk zal zijn bij het
halen van de doelen die afgesproken zijn.

PM13 Gemeenschappelijk landbouwbeleid, maar dan
goed

Onderwerp Hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
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Indiener(s) [Werkgroep Europese Unie]

Constaterende
dat:

met €379 miljard en daarmee ca. 31% van de de
uitgaven van het meerjarig financieel kader van de
EU (2021-2027) het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) veruit de grootste
structurele kostenpost van de EU is;
veehouderij verantwoordelijk is voor meer dan de
helft van de agriculturele uitstoot geproduceerd in
Europa;
het GLB als doelstelling heeft om uitstoot te
verminderen.

Overwegende dat: het huidige GLB vrijwel niets doet om de uitstoot
van de veehouderij te verminderen, maar het juist
kunstmatig in staat houdt door gigantische
subsidies;
de voedselzekerheid doelstelling van het GLB beter
vervuld kan worden door te focussen op planten
met veel proteïne en nieuwe technieken zoals
kweekvlees en door schimmels geproduceerde
zuivel;
de onethische behandeling van dieren in de bio
industrie mede in stand wordt gehouden door de
subsidies uit het GLB.

Spreekt uit dat: de subsidies van het GLB aan veehouders zo snel
mogelijk moeten verdwijnen, en dat het GLB zich
meer moet richten om niet dierlijke methoden van
eiwitproductie.

Toelichting https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_3.
2.2.pdf

PM14 Don't stop me, Child Penalty

Onderwerp Gelijk ouderschapsverlof

Indiener(s)

Constaterende
dat:

-Vrouwen gemiddeld nog steeds 20% minder
verdienen dan mannen en dit gemiddeld 30% is 7
jaar na een geboorte.
-Vrouwen gemiddeld nog steeds 20% minder
verdienen dan mannen en dit gemiddeld 30% is 7
jaar na een geboorte.
-Er in 2017 1.470 gevallen van
zwangerschapsdiscriminatie op de Nederlandse
werkvloer zijn gemeld.
-De vrouw in totaal 16 weken zwangerschapsverlof
krijgt.
-De man 1 werkweek, plus de tijd dat je vrouw
bevalt, betaald partnerverlof krijgt.
Aangevuld met 5 weken geboorteverlof, dat echter
maar voor 70% vergoed wordt.
-Alle ouders recht hebben op ouderschapsverlof, dat
9 weken 70% vergoed en daarna de mogelijkheid
geeft tot 15 weken onbetaald verlof.
-Vrouwelijke ZZP’ers wel 16 weken lang een
vergoeding van de overheid krijgen terwijl
mannelijke ZZP’ers helemaal geen vergoeding
krijgen.

76



Wintercongres der Jonge Democraten

ALV94

-Het huidige systeem enorm complex is.
-Het huidige systeem nog steeds een groot
onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen
waardoor het systeem niet inclusief is voor mensen
die niet binnen deze hokjes vallen.
-In IJsland beide ouders eerst drie maanden verlof
krijgen en daarna nogmaals drie maanden om te
verdelen naar eigen inzicht.
-De regelingen binnen en tussen bedrijven omtrent
ouderschapsverlof enorm varieert.
-Het politiek programma van de Jonge Democraten
op dit moment slechts stelt dat het
ouderschapsverlof “uitgebreid” moet worden.

Overwegende dat: -Een gelijke verdeling van ouderschapsverlof de
achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt
verkleind. (Ook wel Child Penalty genoemd)

Spreekt uit dat: -Het opvoeden van een kind niet alleen de vrouw
haar taak is, dus dat alle nieuwe ouders minimaal 16
weken 100% betaald verlof moeten krijgen.

Toelichting

AMPP08 Eerlijke erfbelasting optie 1

Onderwerp Economie

Indiener(s) [Werkgroep Economie]

Betreft Economie, 4.2.6 erfbelasting

Schrap -met variërende belastingvrije voet voor: partners
(800.000), kinderen/ouders (120.000),
kleinkinderen (60.000) en overige erfgenamen
(5.000).

Vervang door -Met een vaste belastingvrije voet per persoon van
€50.000 ongeacht de relatie tot de erflater.

Toelichting -De erflater moet het recht hebben om na te laten
aan wie hij zelf wenst. Hier moeten geen sturende of
bemoeilijkende fiscale prikkels aan in de weg liggen.
Daarbij wordt ook de ongelijkheid van grote
erfenissen aangepakt, omdat elk individu maar tot
een bepaald maximum in zijn leven heffingsvrij kan
erven, ongeacht enige familiebanden.

AMPP09 Eerlijke erfbelasting optie 2

Onderwerp Economie

Indiener(s) [Werkgroep Economie]

Betreft Hoofdstuk Economie, 4.2.6 erfbelasting

Schrap -met variërende belastingvrije voet voor: partners
(800.000), kinderen/ouders (120.000),
kleinkinderen (60.000) en overige erfgenamen
(5.000).

Vervang door -Met een vaste belastingvrije voet per persoon van
€75.000 ongeacht de relatie tot de erflater.
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Toelichting -De erflater moet het recht hebben om na te laten
aan wie hij zelf wenst. Hier moeten geen sturende of
bemoeilijkende fiscale prikkels aan in de weg liggen.
Daarbij wordt ook de ongelijkheid van grote
erfenissen aangepakt, omdat elk individu maar tot
een bepaald maximum in zijn leven heffingsvrij kan
erven, ongeacht enige familiebanden.

AMPP10 Eerlijke erfbelasting optie 3

Onderwerp Economie

Indiener(s) [Werkgroep Economie]

Betreft Economie, 4.2.6 erfbelasting

Schrap -met variërende belastingvrije voet voor: partners
(800.000), kinderen/ouders (120.000),
kleinkinderen (60.000) en overige erfgenamen
(5.000).

Vervang door -Met een vaste belastingvrije voet per persoon van
€100.000 ongeacht de relatie tot de erflater.

Toelichting -De erflater moet het recht hebben om na te laten
aan wie hij zelf wenst. Hier moeten geen sturende of
bemoeilijkende fiscale prikkels aan in de weg liggen.
Daarbij wordt ook de ongelijkheid van grote
erfenissen aangepakt, omdat elk individu maar tot
een bepaald maximum in zijn leven heffingsvrij kan
erven, ongeacht enige familiebanden.

PM15 It’s all about the money

Onderwerp Minimumjeugdloon

Indiener(s) [Leiden-Haaglanden]

Constaterende
dat:

- Jongeren van 15 tot en met 20 jaar recht hebben
op een kleiner percentage van het wettelijk
minimumloon, ook wel het minimumjeugdloon
genoemd.
- Een jongere van 15 tot drie keer minder
minimumjeugdloon krijgt dan een jongere van 21.
- Veel jongeren werk doen dat ook door
volwassenen wordt gedaan.

Overwegende dat: - Voor hetzelfde werk hetzelfde loon betaald zou
moeten worden.
- Het goed is als jongeren een eerlijke beloning voor
hun werk krijgen.

Spreekt uit dat: De Jonge Democraten voorstander zijn dat jongeren
vanaf 15 jaar recht hebben op 100% van het
Wettelijk Minimumloon.

Toelichting Jongeren onder de 18 werken nu vaak voor een loon
dat onder de 5 euro per uur ligt, wat een oneerlijke
vergoeding is omdat er ook volwassenen zijn die
hetzelfde werk doen voor twee of drie keer zoveel
geld. Er zou gesteld kunnen worden dat jongeren
dan minder werk zouden krijgen, doordat het loon
hoger wordt. Wat goed is om jezelf dan af te vragen
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is of dat eerlijk is. Werkloosheid onder tieners is niet
ideaal, maar jongeren laten werken voor een loon
dat geen recht doet aan hun inzet is ook niet goed.
Verder werken veel jongeren voor grote
multinationals die het ook zeker zouden kunnen
betalen om een jongere het wettelijk minimumloon
te betalen.

PM16 Eerlijkheid duurt het langst

Onderwerp Onderwijs Slavernijverleden

Indiener(s) [Werkgroep Diversiteit & Participatie]

Constaterende
dat:

•Er momenteel geen verplicht onderwijs over de
Nederlandse slavernijverleden is in het Nederlandse
onderwijs.
•Er weinig aandacht is voor de rol van Nederland in
de slavernij en de impact hiervan op de huidige
maatschappij.
•Er nog steeds onvoldoende erkenning is voor de
slachtoffers van de slavernij en hun nazaten.

Overwegende dat: •Het belangrijk is om onze geschiedenis te leren en
te begrijpen, zowel de lichte- als de donkere kanten
•De slavernij een belangrijk onderdeel is van de
Nederlandse geschiedenis en dat het erkennen van
onze rol daarin een cruciale stap is in het creëren
van een duurzame, rechtvaardige samenleving.
•Er veel plekken zijn waar we nog te weinig weten
over Nederlandse inmenging en dat we nog meer

moeten investeren om de historie te kennen, zoals
Elmina, Ghana.

Spreekt uit dat: Jonge Democraten moeten zich inzetten om meer
inzichten te bieden in het slavernijverleden van
Afrika waar Nederland een grote rol in heeft
gespeeld (bijvoorbeeld het kennen van Elmina)

Toelichting Excuses slavernijverleden van kabinet is niet
compleet, zonder historische correctheid.

PM17 Stedenbanden in andere landen? Laat eens zien die
tanden.

Onderwerp Verbreken stedenbanden

Indiener(s) [Werkgroep Buitenlandse Zaken]

Constaterende
dat:

-Er nog Nederlandse steden zijn die hun stedenband
met Russische steden niet hebben verbroken,
waaronder Groningen, Rotterdam en Nijmegen;
-Sinds 24 februari 2022 Rusland zich in een staat
van oorlog met Oekraïne bevindt;

Overwegende dat: -De Jonge Democraten vanwege de oorlog steun
willen betuigen aan Oekraïne;
-De stedenbanden gedurende de oorlog niet van
veel nut zullen zijn voor de desbetreffende steden;
-De stedenbanden met Rusland nu ambtelijke
capaciteit vergen die beter elders besteed kan
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worden, bijvoorbeeld met nieuwe stedenbanden
met steden in Oekraïne en Moldavië;

Spreekt uit dat: -Nederlandse steden al hun stedenbanden met
Russische steden moeten verbreken.

Toelichting https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/09/raadsleden
-kijk-eens-voorbij-de-gemeentegrens-a4153677?ut
m_source=push&utm_medium=topic&utm_term=2
0230109

Partnersteden of stedenbanden zijn contacten
waarmee vriendschappelijke banden onderhouden
worden en economisch of cultureel voordeel
opgedaan wordt.

PM18 Stedenbanden in andere landen? Ineenslaan die
handen!

Onderwerp Verbreken stedenbanden

Indiener(s) [Werkgroep Buitenlandse Zaken]

Constaterende
dat:

-Er nog Nederlandse steden zijn die hun stedenband
met Russische steden niet hebben verbroken,
waaronder Groningen, Rotterdam en Nijmegen;
-Sinds 24 februari 2022 Rusland zich in een staat
van oorlog met Oekraïne bevindt;

Overwegende dat: -De Jonge Democraten vanwege de oorlog steun
willen betuigen aan Oekraïne;

-De stedenbanden gedurende de oorlog niet van
veel nut zullen zijn voor de desbetreffende steden;
-De stedenbanden met Rusland nu ambtelijke
capaciteit vergen die beter elders besteed kan
worden, bijvoorbeeld met nieuwe stedenbanden
met steden in Oekraïne en Moldavië;
-Moldavië net als Oekraïne kandidaat-lidmaatschap
van de EU heeft omwille van angst voor Rusland, en
in Moldavië nu nog een bevroren conflict met
Rusland is;

Spreekt uit dat: -Nederlandse steden al hun stedenbanden met
Russische steden moeten verbreken én de
vrijgekomen capaciteit ook daadwerkelijk in moeten
zetten om stedenbanden met allereerst Oekraïne en
ten tweede met Moldavië te creëren.

Toelichting https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/09/raadsleden
-kijk-eens-voorbij-de-gemeentegrens-a4153677?ut
m_source=push&utm_medium=topic&utm_term=20
230109

Partnersteden of stedenbanden zijn contacten
waarmee vriendschappelijke banden onderhouden
worden en economisch of cultureel voordeel
opgedaan wordt.

PM19 Het Arsenaal van Vrijheid

Onderwerp Leveren Materieel aan Oekraïne
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Indiener(s) [Team Oekraïne]

Constaterende
dat:

Oekraïne zich nu al bijna een jaar lang verdedigt
tegen de invasie van de Russische Federatie.

Overwegende dat: Oekraïne niet alleen vecht voor de haar eigen
vrijheid maar ook voor vrijheid en democratie en
tegen tyrannie en autocratisch landjepik, en
daarmee ook voor ons vecht;
er om een oorlog te winnen materieel nodig is dat
Oekraïne nu zelf niet toereikend kan produceren;
de kosten van materieel leveren hoog kunnen liggen,
maar het veel lager ligt dat de prijs die Oekraïners
nu betalen of de kosten die eraan verbonden zouden
zijn als Rusland deze oorlog zou winnen.

Spreekt uit dat: de Nederlandse staat materieel dat Oekraïne nodig
heeft of voorzienbaar nodig zal hebben, zowel van
militaire als van andere aard, moet leveren aan
Oekraïne en haar bondgenoten moet aanzetten
hetzelfde te doen, voor zo lang de invasie door
Rusland gaande is.

Toelichting

PM20 Vrij verkeer van personen, ook naar Polen

Onderwerp Rood reisadvies grens Polen Belarus

Indiener(s)

Constaterende
dat:

het Ministerie van Buitenlandse Zaken een rood
reisadvies voor de grens van Polen met Belarus
heeft gegeven;
een rood reisadvies als effect heeft dat je
verzekeringen niet meer gelden in die regio;
het vrije verkeer van personen een van de
fundamenten van de EU is.

Overwegende dat: er geen sprake is van vrij verkeer van personen naar
de Polen als je verzekeringen niet meer gelden in
delen van het land.

Spreekt uit dat: de Nederlandse overheid het rode reisadvies voor
de Poolse grens met Belarus moet intrekken of
anders moet afdwingen dat het geen effect op
verzekeringen heeft.

Toelichting

PM21 De spreidingswet kan beter, deel 2

Onderwerp Spreidingswet

Indiener(s)

Constaterende
dat:

In november 2022 staatssecretaris Van der Burg de
zogenaamde ‘spreidingswet’ heeft gepresenteerd,
Deze wet het mogelijk moet maken vluchtelingen
met een verblijfsvergunning beter over gemeenten
in Nederland te verdelen en zo de realisatie van
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ongeveer 40.000 extra opvangplekken mogelijk
moet maken,
Wanneer gemeenten meer opvangplekken
verzorgen, andere gemeenten in dezelfde provincie
volgens de wet minder vluchtelingen hoeven op te
vangen,

Overwegende dat: De wet ervoor kan zorgen dat gemeenten de opvang
van vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo
lang mogelijk uitstellen, in afwachting van andere
gemeenten, in de hoop dat zij dan minder mensen
hoeven op te vangen,
De wet ervoor kan zorgen dat bij gemeenten waar al
locaties zijn een prikkel ontstaat om deze te doen
krimpen om zo de provinciale opgave te
verminderen;

Spreekt uit dat: Het wenselijk is dat de regering gebruik maakt van
dwang om te voorkomen dat gemeenten de opvang
van vluchtelingen met een verblijfsvergunning
onnodig uitstellen of afbouwen.

Toelichting De prikkel om de opvang van statushouder af te
schalen komt eruit voort dat de provinciale opgave
in de wet is gekoppeld aan de hoeveelheid
statushouders die op dit moment al in die provincie
wordt opgevangen. In de spreidingswet zijn al
bepaalde middelen opgenomen om gemeenten te
dwingen tot het nemen van maatregelen. Een groot
deel van de coalitie, en vooral de VVD, heeft echter
laten weten deze middelen niet te willen inzetten.
Deze motie roept op deze middelen wel in te zetten

wanneer gemeenten de opvang van vluchtelingen
met een verblijfsvergunning onnodig uitstellen of
afbouwen.

PM22 De spreidingswet kan beter, deel 4

Onderwerp Spreidingswet

Indiener(s)

Constaterende
dat:

In november 2022 staatssecretaris Van der Burg de
zogenaamde ‘spreidingswet’ heeft gepresenteerd,
In deze wet niet expliciet staat opgenomen dat
gemeenten geen doelgroepbeperking mogen
hanteren;

Overwegende dat: Het COA in een reactie op het wetsvoorstel heeft
aangegeven zich zorgen te maken over de opvang
van kwetsbare groepen, zoals alleenstaande
minderjarige vluchtelingen (AMV’s),
Een doelgroepbeperking vanuit gemeenten ertoe
zou kunnen leiden dat dit soort kwetsbare groepen
niet goed door het COA kunnen worden
opgevangen;

Spreekt uit dat: Het noodzakelijk is dat alle nieuwe opvanglocaties
voor vluchtelingen zonder doelgroepbeperking
beschikbaar worden gesteld aan het COA, en dat dit
expliciet in de spreidingswet wordt opgenomen.

Toelichting
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PM23 De spreidingswet kan beter, deel 1

Onderwerp Spreidingswet

Indiener(s)

Constaterende
dat:

In november 2022 staatssecretaris Van der Burg de
zogenaamde ‘spreidingswet’ heeft gepresenteerd,
Deze wet het mogelijk moet maken vluchtelingen
beter over gemeenten in Nederland te verdelen en
zo de realisatie van ongeveer 40.000 extra
opvangplekken mogelijk moet maken,
Gemeenten met deze wet een beloning kunnen
krijgen van 2500 euro per extra opvangplek;

Overwegende dat: De financiële beloning voor gemeenten voor het
plaatsen van vluchtelingen in opvanglocaties een
prikkel kan zijn om vluchtelingen niet door te laten
stromen naar woningen, waardoor de druk op de
opvang nog hoger wordt;

Spreekt uit dat: De beloningen voor gemeenten in de spreidingswet
zo ingericht moeten worden dat ook het laten
doorstromen van statushouders naar woningen
wordt beloond.

Toelichting Het probleem is vooral dat in de wet niet duidelijk
staat of de financiële beloning ook wordt toegekend
wanneer statushouders doorstromen naar een
andere vorm van huisvesting. Hier heeft onder
andere het COA ook al zijn beklag bij de

staatssecretaris over gedaan. Deze motie probeert
ervoor te zorgen dat hier duidelijkheid over
ontstaat.

PM24 De spreidingswet kan beter, deel 3

Onderwerp Spreidingswet

Indiener(s)

Constaterende
dat:

In november 2022 staatssecretaris Van der Burg de
zogenaamde ‘spreidingswet’ heeft gepresenteerd,
Deze wet het mogelijk moet maken vluchtelingen
beter over gemeenten in Nederland te verdelen en
zo de realisatie van ongeveer 40.000 extra
opvangplekken mogelijk moet maken,
De locaties die gemeenten voor
vluchtelingenopvang opzetten volgens deze wet
minimaal 5 jaar inzetbaar moeten zijn;

Overwegende dat: De korte beschikbaarheid van opvanglocaties in het
verleden voor een groot deel heeft bijgedragen aan
de asielcrisis en de gevolgen daarvan in 2022,
De Jonge Democraten voorstander zijn van
menswaardige en goede opvang voor iedereen die
dat nodig heeft,
Een duurzaam netwerk aan opvanglocaties in
Nederland essentieel is om in de toekomst
voorbereid te zijn op hogere vluchtelingenstromen,
Het COA in een reactie op de spreidingswet heeft
aangegeven dat zij voor veel locaties een
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beschikbaarheid van 25 tot 30 jaar zouden willen
zien;

Spreekt uit dat: In de spreidingswet moet worden opgenomen dat
nieuwe opvanglocaties voor tenminste 25 jaar
beschikbaar blijven.

Toelichting

PM25 Het Borrellplan

Onderwerp Wederopbouw Oekraïne en potentieel
lidmaatschap

Indiener(s) [Team Oekraïne] [Werkgroep Europese Unie]

Constaterende
dat:

Oekraïne veel schade oploopt door de voortdurende
invasie door de Russische Federatie;
Oekraïne kandidaat-lidstaat van de EU is;
de criteria voor het toetreden van de Europese
Unie, de criteria van Kopenhagen, onder anderen
eisen stellen aan de economie en de democratische
rechtsstaat en instituten van een land.

Overwegende dat: de schade die Oekraïne nu lijdt door de Russische
invasie schade is die wordt geleden in de
verdediging van de gehele vrije wereld;
de schade die Oekraïne nu lijdt het lastiger zal
maken om te voldoen aan de economische eisen
voor toetreding van de EU;

een politiek klimaat na een oorlog, niet perse
bevorderlijk is voor de democratische rechtsstaat;
de criteria van Kopenhagen niet aan de kant moeten
worden gezet, ook niet voor Oekraïne;
Europa na de Tweede Wereldoorlog zo snel haar
economieën en instituten kon opbouwen in geen
kleine maten door het Marshallplan.

Spreekt uit dat: de Europese Unie en haar leden een
ontwikkelingsplan, bestaand uit onder meer giften
en gulle leningen voor Oekraïne moeten opstellen,
met als doelstelling de wederopbouw van Oekraïne
en om Oekraïne zo snel mogelijk aan de criteria van
Kopenhagen te latenvoldoen.

Toelichting

PM26 Laat werken weer lonen

Onderwerp Minder streng beleid bij het aanvragen van
WIA-uitkering

Indiener(s)

Constaterende
dat:

Bij het aanvragen van een WIA-uitkering (Wet werk
en inkomen naar arbeidsvermogen) er in het huidige
beleid een arbeidsvermogen wordt vastgesteld die
vooral focust op fysieke en zichtbare
ziekteverschijnselen.
Er in de huidige procedure om het arbeidsvermogen
vast te stellen, niet genoeg aandacht is voor de
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persoonlijke situatie van de aanvrager voor de
WIA-uitkering.

Overwegende dat: Er te kil en zakelijk wordt gekeken naar de ziekte
van aanvragers waarbij geen tot zeer weinig
rekening wordt gehouden met onzichtbare en/of
mentale ziekteverschijnselen.
Er door het huidige, strenge beleid situaties
ontstaan waarin mensen rond moeten komen met
een maandbudget van wat je in de bijstand zou
krijgen.
Veel arbeidsbeperkte jongvolwassenen hierdoor
gedwongen worden bij hun ouders te blijven wonen,
omdat op zichzelf gaan letterlijk niet te betalen is.

Spreekt uit dat: Er moet worden onderzocht hoe de
aanvraagprocedure van de WIA kan worden
aangepast, om een inclusiever beleid te kunnen
voeren waarin er meer aandacht is voor de
persoonlijke situatie van elk individu.

Toelichting Deze motie is van groot belang voor alle
(jong)volwassenen die willen werken maar dit maar
beperkt kunnen door ziekte of een beperking. Het
huidige WIA beleid is zo streng dat mensen die
ondanks hun ziekte/beperking welwillend werken,
niet in aanmerking komen voor een uitkering.
Mensen die willen werken worden hier nu voor
gestraft. Ze worden haast gedwongen om helemaal
niet meer te werken en in de bijstand terecht te
komen, want dat loont meer dan werken. Dat moet
niet kunnen in Nederland. Werken moet weer lonen

voor deze mensen, zodat ook zij hun leven kunnen
gaan opbouwen.

PM27 Niet knallen met de plofkip

Onderwerp Korting op vlees

Indiener(s)

Constaterende
dat:

De reclamefolders van supermarkten vol staan met
aanbiedingen voor goedkoop vlees, vaak zonder
Beter Leven keurmerk.
De vleesconsumptie in Nederland in belangrijke
mate bijdraagt aan onze ecologische voetafdruk.
De consumptie van vlees negatieve gevolgen heeft
voor de volksgezondheid.

Overwegende dat: Het consumeren van vlees gepaard gaat met vele
negatieve externaliteiten.
Het gedrag van de consument stuurbaar is door
middel van prijsprikkels.
Boeren een eerlijke prijs zouden moeten krijgen
voor hun waren.
Uit onderzoeken blijkt dat rijke landen hun
vleesconsumptie drastisch moeten verminderen om
de klimaatdoelen te halen.

Spreekt uit dat: Dat het stunten met de prijs van vlees beperkt zou
moeten worden.

Toelichting
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PM28 We varen toch niet naar een belastingsparadijs

Onderwerp Belasting vaarverkeer

Indiener(s) [Werkgroep Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Mobiliteit]

Constaterende
dat:

De Jonge Democraten het principe de vervuiler
betaalt hanteert;
Eigenaren van boten op dit moment niet betalen
voor het gebruik van hun vaartuig, ongeacht het
formaat, het gebruik of de mate van vervuiling.

Overwegende dat: De pleziervaart significante watervervuiling
veroorzaakt.
Vaarwegen net als autowegen onderhouden moeten
worden door de overheid.

Spreekt uit dat: Dat alle gebruikers van de Nederlandse vaarwegen
een waterweg belasting moeten gaan betalen voor
zuivering van het water en gebruik van
waterinfrastructuur.

Toelichting

PM29 Its not a bug, it’s a feature

Onderwerp de regels omtrent het verbieden van partijen in
ieder geval niet voor Forum voor Democratie
verruimt moeten worden.

Indiener(s) [Brabant]

Constaterende
dat:

-vertegenwoordiging en de vrijheid om gekozen te
worden opgenomen is in de rechten van de mens;
-de rechter nu al iemand uit het passief kiesrecht
kan zetten bij een ernstig misdrijf;
-de rechter nu al partijen kan verbieden als zij
expliciet aanzetten tot haat;
-de vertegenwoordigers van Forum voor
Democratie (FvD) democratisch gekozen zijn;

Overwegende dat: -de standpunten van FvD weliswaar verwerpelijk
zijn maar gedragen worden door het volk dat hen
volgens de regels democratisch heeft verkozen;
-de FvD nooit een concrete actie om de democratie
omver te werpen heeft gepland of uitgevoerd;
-de FvD verder ontkent heeft te willen aanzetten tot
haat en geweld
-het verbieden van partijen een hellend vlak is en
dus al snel niet democratisch;

Spreekt uit dat: -de regels omtrent het verbieden van partijen in
ieder geval niet voor Forum voor Democratie
verruimt moeten worden.

Toelichting Met ‘vertegenwoordigers’ wordt bedoeld de
mensen die nu namens FvD een zetel in een
vertegenwoordigingsorgaan hebben.

PM30 We have a bug in the system…
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Onderwerp Verbieden van Forum voor Democratie als partij

Indiener(s) [Brabant]

Constaterende
dat:

-Forum voor Democratie (FvD) kamerlid Gideon van
Meijeren heeft gezegd: ‘dat ze [de bevolking] bij
wijze van spreken naar het parlement trekken en
zeggen: wij gaan hier gewoon niet meer weg totdat
de regering weg is’
-kamerlid van Houwelingen tegen D66 kamerlid
Sjoerdsma heeft gezegd: ‘Uw tijd komt nog wel, er
komen tribunalen.’;
-partijleider Baudet al meerdere keren het
Reglement van Orde van de Tweede Kamer heeft
gebroken;
-FvD banden onderhoudt met Erkenbrand, door de
AIVD aangemerkt als extreem-rechtse organisatie;
-D66 al probeert partijen als FvD te verbieden;

Overwegende dat: -de genoemde uitspraken ondermijnend zijn voor de
democratie en rechtsstaat;
-die democratie en rechtsstaat niet moeten dienen
ter bescherming van organisaties die de regels
ervan niet respecteren of moedwillig misbruiken;
-de weg die de FvD is ingeslagen kan leiden tot
onnodig geweld;
-er een zorgelijke trend is waar de FvD een parallelle
samenleving probeert te creëren met als doel om te
polariseren;

Spreekt uit dat: -de rechter in staat gesteld moet worden de
vertegenwoordigers van Forum voor Democratie uit
het passief kiesrecht te zetten;
-de rechter in staat gesteld moet worden Forum
voor Democratie als organisatie te verbieden.

Toelichting Met ‘vertegenwoordigers’ wordt bedoeld de
mensen die nu namens FvD een zetel in een
vertegenwoordigingsorgaan hebben. Of die allemaal
ook daadwerkelijk uit hun passief Kiesrecht ontzet
moeten worden is aan de rechter en afhankelijk van
hun mate van schuld

PM31 Wacht dit is geen Frankrijk?

Onderwerp Tolwegen en traject toeslag

Indiener(s) [Werkgroep Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Mobiliteit]

Constaterende
dat:

Een deel van de Nederlanders gedwongen is meer te
betalen voor hun dagelijks vervoer door de plek
waar ze wonen of werken.

Overwegende dat: Veel van de gebruikers van de tolwegen geen reëel
alternatief hebben voor de betreffende tolweg.
De extra inkomsten voor de overheid relatief klein
zijn.
De tolwegen niet eerlijk over Nederland verdeeld
zijn.
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Spreekt uit dat: Dat de Jonge Democraten pleiten voor het
afschaffen van tolwegen en traject toeslagen.

Toelichting Tolwegen:
Kiltunnel tussen Dordrecht - 's-Gravendeel
Westerscheldetunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen
met Zuid-Beveland
Blankerburgtunnel, Rozenburg - Maassluis
Traject toeslag:
Rotterdam - Schiphol
Hoogstwaarschijnlijk Lelylijn

PM32 Migratiefrustratie

Onderwerp Arbeidsmigratie

Indiener(s) [Leiden-Haaglanden]

Constaterende
dat:

- Er krapte is op de arbeidsmarkt.
- Er een grote hoeveelheid onbenut
arbeidspotentieel is in Nederland.
- Werkgevers het personeelstekort liever bestrijden
met meer goedkope arbeidsmigratie dan door
salarissen en arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Overwegende dat: - Het goed is dat werknemers een betere
onderhandelingspositie hebben gekregen door het
personeelstekort.
- De baten van arbeidsmigratie enkel werkgevers
toekomen, terwijl de samenleving opdraait voor de

kosten door toenemende druk op de zorg, het
onderwijs en de woningmarkt.

Spreekt uit dat: De Jonge Democraten tegenstander zijn van
arbeidsmigratie als oplossing voor het
personeelstekort.

Toelichting Er is in Nederland een krapte op de arbeidsmarkt.
Tegelijkertijd zijn er nog veel Nederlands die niet of
deeltijd werken. Om deze Nederlanders naar de
arbeidsmarkt te krijgen, moeten werkgevers hogere
salarissen en betere arbeidsvoorwaarden bieden.
Het is echter voordeliger voor werkgevers om
goedkope arbeidsmigranten naar Nederland te
halen. Werkgeversorganisaties zoals VNO-NCW
zijn daarom voorstander van arbeidsmigratie als
oplossing voor een tekort aan personeel. Dat terwijl
we in Nederland al kampen met een woning-,
leraren- en huisartsentekort. De samenleving komt
door een toename van arbeidsmigratie nog verder
onder druk te staan, terwijl we een groot deel van de
vereiste arbeidskrachten al in Nederland hebben.

PM33 Flitshandel is niet blits

Onderwerp Markt misbruik door flitshandel

Indiener(s) [Werkgroep Economie]

Constaterende
dat:

Supersnelle beurshandel, bekend als ‘flitshandel’,
gigantische winsten boekt op de financiële markt
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door middel van geautomatiseerde handel die
plaatsvindt in microseconden (0,000001);
Kosten- en marktbarrières de gewone belegger en
pensioenfondsen verhinderen met dezelfde
snelheid als flitshandelshuizen te kunnen handelen;

Gewone beleggers en pensioenfondsen benadeeld
worden met extra kosten doordat flitshandel met
veel hogere snelheid transacties kan inhalen en
vooruitlopend de prijs kan veranderen;

De gewone belegger vaak niet bewust is dat die
benadeeld wordt door flitshandelshuizen.

Overwegende dat: Het gedrag van flitshandelshuizen handel met
voorkennis en marktmanipulatie doet vermoeden,
welke bij wet verboden zijn;
De Autoriteit Financiële Markten flitshandel niet als
een op zichzelf staande handelswijze ziet en gelijk
behandeld als reguliere handel;
De Wet op het Financieel Toezicht geen specifieke
kaders stelt aan flitshandelshuizen;
Op basis van huidige wetgeving, fraude door
flitshandel erg lastig te bewijzen is vanwege de
snelheid waarmee transacties plaatsvinden en
doordat de beslissingen door algoritmes genomen
worden;
De Jonge Democraten voorstander zijn van een
overheid die optreedt als marktmeester.

Spreekt uit dat: De Jonge Democraten het gedrag van
flitshandelshuizen afkeuren;

De Jonge Democraten pleiten voor specifieke
regulering van flitshandel.

Toelichting

PM34 “Beste meneer van Oranje vergeet niet uw
belastingaangifte te doen”

Onderwerp Belasting koningshuis

Indiener(s) [Werkgroep Justitie en Veiligheid]

Constaterende
dat:

* Bepaalde leden van het koninklijk huis geen erf- en
schenkbelasting betalen op grond van artikel 40 van
de Grondwet en de Successiewet;
* de ontvanger van een schenking gedaan door de
koning geen schenkbelasting betaalt op grond van
de Successiewet.

Overwegende dat: * In beginsel alle Nederlanders erf- en
schenkbelasting betalen;
* de leden van het koninklijk huis de Nederlandse
nationaliteit hebben.

Spreekt uit dat: Alle leden van het koninklijk huis erf- en
schenkbelasting moeten betalen, alsmede de
ontvangers van een schenking door de koning.

Toelichting
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PM35 Een gegeven paard op de markt zetten

Onderwerp Kunst en het Koningshuis

Indiener(s) [Werkgroep Kunst, Cultuur & Media]

Constaterende
dat:

- Al decennia lang staatsgeschenken en kunst die via
geld uit de Staatskas aangeschaft zijn op veilingen
verschijnen
- De bovengenoemde categorie kunst een belangrijk
onderdeel is van de koninklijke- en Nederlandse
culturele geschiedenis

Overwegende dat: - Dergelijke kunst niet zomaar op een veiling hoort
te eindigen
- Giften van andere Staatshoofden aan het
Staatshoofd van Nederland niet als
handelsvoorwerpen gezien moeten worden
- Nationale musea in alle gevallen als eerste de
mogelijkheid krijgen nationaal erfgoed tentoon te
stellen, dan wel in bruikleen te nemen

Spreekt uit dat: - Officiële geschenken en kunst, gekocht met geld
uit de Staatskas, worden aangemerkt als Nationaal
Roerend Erfgoed.

Toelichting

PM36 Zoekraken is ook een kunst

Onderwerp Kunst en het koningshuis

Indiener(s) [Werkgroep Kunst, Cultuur & Media]

Constaterende
dat:

- Stichting Archief van het Huis Oranje-Nassau een
ruim maar onvolledig overzicht biedt van de
schatten van het Koninklijk Huis
- Meerdere voorvallen laten zien dat er veel
eigendommen van het koningshuis op zolder en
andere plekken verborgen liggen
- De eerder genoemde stichting als doel heeft
kostbare voorwerpen in bruikleen te brengen, te
conserveren en als nodig te restaureren

Overwegende dat: - (Kwetsbare) kunst niet op een zolder weggelegd
hoort te liggen, omdat de conservering ervan dan
niet gegarandeerd kan worden
- Te veel kunst voor het algemene publiek
onzichtbaar in bezit is van het koningshuis in kaart
te brengen en toe te voegen aan het archief van
Stichting Archief van het huis van Oranje-Nassau

Spreekt uit dat: - Er een ad hoc commissie tot stand moet komen om
alle kunst in bezit van het koningshuis in kaart te
brengen en toe te voegen aan het archief van
Stichting Archief van het huis van Oranje-Nassau

Toelichting

PM37 Kwaad over de huisraad

Onderwerp Kunst en het koningshuis
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Indiener(s) [Werkgroep Kunst, Cultuur & Media]

Constaterende
dat:

- Het bestuur van Stichting Archief van het Huis
Oranje-Nassau bestaat uit een lid van het
koningshuis en twee leden die met het koningshuis
nauwe banden hebben
- Ditzelfde bestuur kan bepalen welke kunst van het
koningshuis wel of niet geveild mag worden
- De statuten van de stichting het verkopen van
kunst toe kunnen staan zodra het bestuur hier
unaniem mee eens is
- Het bestuur nog nooit een inventarislijst
gepubliceerd heeft

Overwegende dat: - Er onvoldoende duidelijkheid is over de status van
vele kunststukken in bezit van het koningshuis
- Het bestuur onvoldoende neutraal staat in
belangrijke beslissingen rond mogelijke
staatseigendommen
- Andere koningshuizen onafhankelijk beheerde
stichtingen hebben om over dit soort kwesties
beslissingen te maken

Spreekt uit dat: - Stichting Archief van het Huis Oranje-Nassau een
onafhankelijk bestuurde stichting moet worden
- Het nieuwe bestuur een periodieke inventarislijst
moet publiceren

Toelichting

PM38 De Europese Unie kan beter voorkomen dan
genezen

Onderwerp EU transparantie

Indiener(s) [Werkgroep EU]

Constaterende
dat:

vrijwel alle grote ziekte-uitbraken in de
geschiedenis, van de pest, tot de Spaanse griep tot
Covid-19 in alle waarschijnlijkheid gevallen van
zoönosen waren;
er op dit moment geen duidelijke regelgeving op
Europees niveau is die zoönose preventief bestrijdt;
door Europese intensieve landbouw er een groot
risico op het uitbreken van een volgende zoönose
bestaat.

Overwegende dat: een grensoverschrijdend probleem als zoönose een
Europese aanpak vereist, zowel om het probleem zo
effectief mogelijk aan te pakken als om geen enkele
Europese boer een concurrentienadeel binnen de
interne markt te geven;
de potentiële kosten, zowel in menselijk leed als in
euro’s, van zoönose zo hoog liggen dat het belang
het spoedig opstellen van effectief beleid gigantisch
is;
een virus dat zich in één land ontwikkelt grote
problemen voor zowel heel Europa als heel de
wereld kan opleveren.
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Spreekt uit dat: de Jonge Democraten zich moeten inzetten voor
nieuwe Europese wetgeving voor de veehouderij om
het risico op een volgende zoönose te verkleinen.

Toelichting

PM39 Hoe stom is Eric van der Burg? A. Heel stom, maar
hij is wel altijd vrolijk. B. Superstom, maar hij is wel
altijd vrolijk. C. Zo stom dat zijn vrolijkheid er niet
meer toe doet.

Onderwerp Nareisbeperking voor families van statushouders

Indiener(s)

Constaterende
dat:

Het kabinet in augustus 2022 een ‘asieldeal’ heeft
gesloten in een poging de knooppunten in de
Nederlandse asielopvang op te lossen,
Als onderdeel van deze asieldeal het nareizen van
familie van statushouders wordt uitgesteld totdat
de statushouder een woning heeft gevonden of na
maximaal 15 maanden,
Twee verschillende rechters al hebben bepaald dat
deze regeling onwettig is,
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft
aangegeven de maatregel tijdelijk op te schorten,
maar wel tegen deze uitspraken in beroep te gaan;

Overwegende dat: De Jonge Democraten geloven dat alle
statushouders in Nederland recht hebben op een

menswaardig verblijf en voldoende kansen om in de
samenleving mee te doen,
Het samenzijn met de directe familie een essentieel
onderdeel is van dit recht,
De nareisbeperking de stroom migranten naar
Nederland niet per se vermindert, maar slechts
verplaatst,
Door deze nareisbeperking gezinnen van
vluchtelingen langer in levensgevaarlijke situaties
blijven leven, bijvoorbeeld in Iran,
De huidige onderliggende problemen in het
Nederlandse asielbeleid, zoals een tekort aan
personeel en opvangplekken, daarmee niet worden
aangepakt;

Spreekt uit dat: De nareisbeperking voor de families van
statushouders definitief moet worden opgeheven.

Toelichting

PM40 Stop maar, begin maar helemaal opnieuw

Onderwerp Omgevingswet

Indiener(s) [Werkgroep Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Mobiliteit]

Constaterende
dat:

De omgevingswet als doel had regelgeving te
vereenvoudigen.
De wet in 2012 was aangenomen.
Het ingaan van de wet daarna vijf keer is uitgesteld.
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Delen van de wet als niet uitvoerbaar zijn
beoordeeld door het adviescollege ICT.
Delen van de wet al verouderd zijn waardoor er
aanvullende wetten zijn.

Overwegende dat: Bij invoering van de wet Nederland een jaar of
langer niks kan uitvoeren.
De wet in huidige staat meer problemen oplevert
dan het zal oplossen.
Een grootschalige wijziging van wetgeving na 2030,
de deadline voor de woningcrisis, verstandiger is
zodat problemen nu opgelost kunnen worden.

Spreekt uit dat: Dat de Jonge Democraten eisen dat de
omgevingswet moet worden ingetrokken en
vervangen door een nieuw voorstel voor de
wetgeving van de fysieke leefomgeving.

Toelichting

PM41 MuseveNIET sponsoren

Onderwerp Oeganda

Indiener(s) [Werkgroep Buitenlandse Zaken]

Constaterende
dat:

-Het Museveni regime in Oeganda met door
Nederland gefinancierde politiebusjes dissidenten
afvoert en opsluit;

-Er nu niet genoeg zicht is door de Nederlandse
overheid op de manier waarop uitgaven worden
gedaan aan buitenlandse organisaties of projecten;

Overwegende dat: -De Jonge Democraten niet willen meedoen aan het
sponsoren van regimes zoals die in Oeganda;
-Het Nederlandse belastinggeld nu niet besteed
wordt waarvoor het bedoeld is;
-De Nederlandse staat onvoldoende zicht heeft op
haar uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking;
-Het Nederlands Instituut voor Meerpartijen
Democratie (NIMD) in 2022 ook al gestopt is met
het sponsoren van het Oegandees democratisch
overlegorgaan IPOD, vooral omdat deze organisatie
eigenlijk alleen theekransjes voor Museveni
faciliteert -aldus een Oegandese journalist-, en dus
niet de kop in het zand wil steken.

Spreekt uit dat: -De Nederlandse staat moet stoppen met financiële
steun aan het Oegandese regime vanwege
gewelddadige acties;
-Nederland een onafhankelijk orgaan moet creëren
wat het Ministerie van Buitenlandse Zaken
controleert op hoe het buitenlandse budget besteed
wordt.

Toelichting -https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ne
derland-betaalde-opgeschorte-steun-aan-oeganda-
toch-uit-ondanks-gewelddadige-verkiezingen-vorig
-jaar~b23c98b9/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.
google.com%2F
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-https://www.youtube.com/watch?v=8boQaql6Ofc
&ab_channe

PM42 No NIMBY’s in my backyard

Onderwerp Mijnbouw

Indiener(s) [Werkgroep Duurzaamheid]

Constaterende
dat:

strategische grondstoffen een essentieel onderdeel
zijn in alle elektronische apparaten aanwezig.
afhankelijkheid van import voor deze materialen
een groot risico kan vormen voor de Europese
economie en de energietransitie
grondstofwinning en -raffinage binnen de EU niet
economisch competitief is met import
er een groot aantal vergunningen en rapporten
nodig is om een nieuwe mijnbouwoperatie te
beginnen

Overwegende dat: een van de grootste obstakels voor nieuwe
mijnbouwoperaties in de EU bezwaren van
omwonenden en milieuorganisaties zijn.
er vaak weinig rekening wordt gehouden met de
effecten van het niet-winnen van grondstoffen.
het behandelen van deze bezwaren vaak zo lang
duurt dat de financiering van nieuwe projecten in
het geding komt.

Spreekt uit dat: bezwaarprocedures tegen projecten die belangrijk
zijn voor de energietransitie sneller behandeld

moeten worden, en er meer oog moet komen voor
de consequenties voor milieu en energiezekerheid
als het project niet uitgevoerd wordt.

Toelichting Er moet een afweging gemaakt worden tussen
inspraak van omwonenden en milieuorganisaties, en
het belang van het winnen van grondstoffen voor de
energietransitie. Op het moment is NIMBY-gedrag
binnen de EU zo sterk dat het bijna onhaalbaar is om
nieuwe extractieprojecten te starten. Ook al lukt dat
wel, dan is er vaak enorm veel vertraging, wat de
transitie kan vertragen.

PM43 Bedwang het belang

Onderwerp Belangenverstrengeling bewindspersonen

Indiener(s) [Werkgroep Justitie en Veiligheid]

Constaterende
dat:

* Ministers en staatssecretarissen vaak
lobbywerkzaamheden uitvoeren na hun aftreden;
* ministers en staatssecretarissen gebruikmaken
van hun contacten opgedaan tijdens hun
bewindsperiode ten behoeve van lobbyorganisaties.

Overwegende dat: * Belangenverstrengeling van oud bewindspersonen
voorkomen moet worden.

Spreekt uit dat: * Strengere lobbyregels moeten verbieden dat oud
bewindspersonen voor een bepaalde periode na hun
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aftreden mogen lobbyen op een terrein of
aanverwant terrein waarop zij werkzaam waren.

Toelichting https://nos.nl/artikel/2407554-strengere-lobbyrege
ls-voor-oud-bewindsleden-moet-belangenverstreng
eling-voorkomen

PM44 Straffen doe je samen

Onderwerp Het vernauwen van de competentiegrens van
Politierechters tot vrijheidsstraffen van maximaal 6
maanden

Indiener(s) [Leiden-Haaglanden]

Constaterende
dat:

- Art. 268 Sv. aangeeft dat het uitgangspunt in het
Nederlandse strafrechtspraak behandeling door een
meervoudige kamer is.
- 82% van de strafzaken in Nederland door
politierechters wordt afgedaan.
- Het OM het voornemen heeft nóg meer zaken
door politierechters te laten behandelen.

Overwegende dat: - Het concept van de politierechter tegen de trias
politica indruist.
- 90% van de rechters vindt dat behandeling door
een meervoudige kamer de kwaliteit van de
uitspraak (zeer) verbetert.

Spreekt uit dat: De Jonge Democraten voor een vernauwing van de
competentiegrens van Politierechters naar
vrijheidsstraffen van maximaal zes maanden zijn.

Toelichting Deze motie is ontstaan vanuit de ontwikkelingen dat
steeds meer strafzaken in Nederland door de
Politierechter worden afgehandeld. Onder juristen
wordt er veel geschreven over de kwestie en het
onderzoek ‘Rechtspreken samen of alleen’ van de
Radboud Universiteit heeft onder andere als
inspiratie voor deze motie gediend.

In de kwestie worden twee belangen tegenover
elkaar gezet: efficiënte en kwaliteit. Na het
uitbreken van de coronacrisis lijkt het eerste belang
steeds zwaarder te wegen en ik zie dit als een
bedreiging voor de kwaliteit van de Nederlandse
rechtspraak.

PM45 Schoolreisje tegen een prijsje

Onderwerp Wet op vrijwillige ouderbijdrage

Indiener(s) [Leiden-Haaglanden]

Constaterende
dat:

- De in augustus 2021 aangenomen wet op de
vrijwillige ouderbijdrage scholen verplicht kinderen
wiens vrijwillige bijdrage niet betaald is toch deel te
laten nemen aan de activiteiten waar die bijdrage
voor bedoeld is
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- Activiteiten die zonder ouderbijdrage voor scholen
niet uitvoerbaar zijn, zoals tweetalig onderwijs of
buitenlandse reizen ook onder deze wet vallen
- Door het bovengenoemde scholen in de financiële
problemen kunnen komen als zij dit soort
activiteiten aanbieden.
- Het bovengenoemde ervoor zorgt dat scholen uit
angst voor financiële risico's minder activiteiten
buiten het lesprogramma aanbieden
- Stichting Leergeld sinds de inwerkingtreding van
de Wet op de vrijwillige ouderbijdrage niet meer
bereid is ouders die de bijdrage niet kunnen betalen
te hulp te komen

Overwegende dat: - Het voor de ontwikkeling van leerlingen essentieel
is dat een schooldag niet altijd slechts een lesdag is.
- School voor veel kinderen met een mindere
sociaal-economische positie de enige manier is om
kennis te maken met bepaalde activiteiten.
- Het aanbod van activiteiten buiten het
lesprogramma op veel scholen al onder druk staat

Spreekt uit dat: De in augustus 2021 aangenomen wet op de
vrijwillige ouderbijdrage zo dient te worden
gewijzigd, dat het voor scholen mogelijk wordt om
leerlingen wiens ouders de bijdrage voor
bijvoorbeeld reizen, taalexamens en TTO niet
betalen uit te sluiten van die activiteiten, waarbij er
ruimte ontstaat voor scholen om een
solidariteitsregeling op te zetten voor ouders die de
bijdrage niet kunnen betalen.

Toelichting Omdat leerlingen sowieso mee moeten kunnen
doen aan alle activiteiten waarvoor een vrijwillige
ouderbijdrage gevraagd wordt (dus ook aan reizen
van €600, die zonder de bijdrage simpelweg niet
uitvoerbaar zijn) en leerlingen bij het niet betalen
niet thuis gelaten kunnen worden, zijn er scholen die
daarom stoppen met het aanbieden van extra en
verrijkende culturele activiteiten. Hierbij verliezen
vooral de mensen die van huis uit minder culturele
vorming mee krijgen en zo wordt de
kansenongelijkheid vergroot. Ook mogen scholen
geen extra fondsen aanhouden om armere
leerlingen te ondersteunen. Deze motie zorgt
ervoor dat wanbetalers worden aangepakt en dat
ouders die de bijdrage niet kunnen betalen
ondersteund worden.

PM46 Laten we het neutraal houden

Onderwerp Genderneutraal recht

Indiener(s) [Werkgroep Justitie en Veiligheid]

Constaterende
dat:

* Wetsartikelen veelal niet genderneutraal
geformuleerd zijn;
* wetsartikelen veelal genderneutraal geformuleerd
kunnen worden, zonder dat dit leidt tot ongewenste
rechtsgevolgen.
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Overwegende dat: * Genderneutrale formulering het uitgangspunt
vormt van het huidige kabinet voor nieuwe
wetgeving;
* genderneutrale formulering bijdraagt aan
inclusievere regelgeving.

Spreekt uit dat: Het uitgangspunt moet zijn dat wetsartikelen
genderneutraal worden geformuleerd.

Toelichting https://www.mr-online.nl/juristen-in-actie-voor-gen
derneutrale-overheidstaal/

PM47 Zet jij de tv even op Europa 1?

Onderwerp Europese Omroep

Indiener(s) [Werkgroep EU]

Constaterende
dat:

er bijzonder weinig berichtgeving over de Europese
politiek is en dat de berichtgeving die er is vaak door
gebrek aan expertise van lage kwaliteit is;
publieke omroepen zoals BBC of publieke
omroepbestellen zoals de het Nederlandse publieke
omroepbestel laten zien dat een publieke
gefinancierde omroep een goede informerende
functie kan vervullen.

Overwegende dat: adequate berichtgeving over de politiek een
essentieel aspect van democratie en een
verantwoord bestuur is;

een Europabreed gesprek van belang is voor het
bevorderen van het politieke aspect van de
Europese Unie.

Spreekt uit dat: de Europese Unie een publieke omroep of
omroepbestel moet creëren met de taakstelling
actuele informatievoorziening aan de Europese
bevolking over Europa te leveren en het Europese
debat te bevorderen.bevolking over Europa te
leveren en het Europese debat te bevorderen.

Toelichting

PM48 Better Together, Better Apart(heid) ;p

Onderwerp Israël-Palestina

Indiener(s) [Werkgroep Buitenlandse Zaken] [Team MENA]

Constaterende
dat:

-De Israëlische staat steeds vaker de
mensenrechten schendt, en dit steeds vaker in het
Palestijnse gebied doet;
-Palestijnen zowel in Israël als bezet Palestina
dagelijks met ongelijkheid en schendingen van
mensenrechten te maken hebben;

Overwegende dat: -Er weinig bereidheid is vanuit beide partijen tot
verzoening;
-Er zeer weinig bereidheid is om het grondgebied te
delen;
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-De Jonge Democraten sinds 2015 Palestina willen
erkennen;
-Een groeiende groep Nederlanders Israël sancties
wil opleggen vanwege haar nederzettingenbeleid en
Palestina als aparte staat wil erkennen, al zie je dat
nog niet direct terug in de Tweede Kamer;

Spreekt uit dat: De Jonge Democraten staan voor een
tweestatenoplossing volgens de grenzen van
(pre-)1967.

Toelichting https://paxvoorvrede.nl/nieuws/berichten/helft-ned
erlandse-bevolking-apartheid-in-israel-en-de-bezet
te-palestijnse-gebieden
https://www.ioresearch.nl/actueel/meerderheid-ne
derlanders-israel-moet-stoppen-met-bouwen-nede
rzettingen/

PM49 De Tweestaten-oplossing is dood, leve één staat

Onderwerp Israël-Palestina

Indiener(s) [Werkgroep Buitenlandse Zaken][Team MENA]

Constaterende
dat:

-De Israëlische staat telkens grove
mensenrechtenschendingen pleegt tegen
Palestijnen, zowel in Israël als in bezet Palestina
(inclusief bezet Oost-Jeruzalem);
-Palestina op dit moment weinig actieve steun krijgt
op internationaal vlak;

Overwegende dat: -De Jonge Democraten de mensenrechten
respecteren;
-Wij ons moeten uitspreken tegenover misstanden
en schendingen van het internationaal recht die
plaatsvinden in Israël-Palestina;
-Voortdurende Israëlische annexaties van
Palestijnse gebieden en kolonisatie op de
Westoever een tweestatenoplossing steeds
moeilijker maken;
-Het zelfbestuur van Palestina nu erg beperkt is en
haar grondgebied net op gatenkaas lijkt, vol met
nederzettingen;
-Israëlische regeringen steeds rechtser en
pro-annexatie worden, waardoor de kans op een
eigen stabiele staat voor de Palestijnen steeds
kleiner wordt;

Spreekt uit dat: -De Jonge Democraten voorstander zijn van de
oprichting van één staat die het grondgebied van
Israël én Palestina beslaat, en waarin eenieder gelijk
behandeld wordt.

Toelichting Het lijkt lastig om beide staten te fuseren in één
staat, met alle huidige problemen en onderlinge
verschillen. Toch is de huidige situatie op de lange
termijn onhoudbaar en etnische verschillen en diepe
historische wonden kunnen soms geheeld worden.
In Zuid-Afrika is men er bijvoorbeeld ook in geslaagd
om vooruitgang te boeken in de afwikkeling van
apartheid door de Waarheids- en
Verzoeningscommissie, dat zou ook hier kunnen.
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PM50 Samenleven is samen leven

Onderwerp Biodiversiteit

Indiener(s) [Werkgroep Duurzaamheid]

Constaterende
dat:

•Biodiversiteit wereldwijd onder druk staat door
menselijke activiteiten, waaronder ontbossing,
vervuiling en klimaatverandering.
•Er wereldwijd een afname is van het aantal soorten
en ecosystemen, waardoor de ecologische functies
van deze gebieden verminderen.
•De afname van biodiversiteit leidt tot negatieve
gevolgen voor de mens, zoals een afname van de
beschikbaarheid van voedsel en medicijnen en een
vermindering van de bescherming tegen
natuurrampen.
•De COP15 van de Conventie voor de bescherming
van de biologische diversiteit heeft afspraken
gemaakt om te streven naar de bescherming van
30% van de aarde voor biodiversiteit (30x30 regel)
en om de principes van Access and Benefit Sharing
(ABS) te implementeren

Overwegende dat: •Het behoud van biodiversiteit van groot belang is
voor het behoud van ecosystemen en soorten en
voor de toekomstige welvaart van mensen.
•Er wereldwijd actie nodig is om biodiversiteit te
behouden en te herstellen.
•De 30x30 regel en ABS belangrijke stappen zijn in
het behoud van biodiversiteit en moeten snel
worden geïmplementeerd om effectief te zijn.

•Het betrekken van overheden, bedrijven en
individuen is noodzakelijk voor het behoud van
biodiversiteit en de implementatie van COP15
afspraken.

Spreekt uit dat: Te werken aan een actieplan voor de bescherming
van biodiversiteit in Nederland, met specifieke
doelstellingen en maatregelen voor de
implementatie van de 30x30 regel en ABS volgens
de afspraken gemaakt op COP15.

Toelichting JD benadrukt dat de bescherming van biodiversiteit
een wereldwijde verantwoordelijkheid is en te
werken aan internationale samenwerking en het
betrekken van alle relevante partijen bij de
uitvoering van dit actieplan. Tenslotte blijft de JD
streven naar duurzame oplossingen voor het
behoud van biodiversiteit voor toekomstige
generaties.

PM51 Betere UI, for EU and I

Onderwerp EU transparantie

Indiener(s) [Werkgroep EU] [Werkgroep Digitalisering &
Automatisering]

Constaterende
dat:

de sites van de instituties van de EU onnodig
verwarrend zijn, noch voldoende inzicht in de
agenda’s van de instituties noch voldoende inzicht in
de uitslag van besluitprocedures geven;
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er ook geen consistentie tussen de sites van de
verschillende instituten is, waardoor kennis over de
werking van de site van één van de instituten je niet
veel verder brengt op de site van een ander.

Overwegende dat: de websites van de Europese Unie een belangrijk
deel van de communicatie uit dienen te maken;
de transparantie van de Europese democratie
gehinderd wordt door onduidelijke digitale
informatievoorziening;
transparantie vaak wordt gezien als iets waar de EU
nog een hoop kan verbeteren.

Spreekt uit dat: de sites van de instituties van de EU moeten worden
herontworpen, met een focus op uniformiteit tussen
de verschillende sites, duidelijkheid in het algemeen
en specifiek waar het gaat om de agenda’s en
uitslagen van
besluitprocedures.

Toelichting

PM52 Los(s) dat geld maar!

Onderwerp Klimaatfonds: Loss and Damages

Indiener(s) [Werkgroep Buitenlandse Zaken]

Constaterende
dat:

-De gevolgen van klimaatverandering groeien in
ernst, grootte en frequentie over de hele wereld;

-Deze klimaatrampen resulteren in grote
economische en niet-economische verliezen, zoals:
ontheemding, verlies van (cultureel) erfgoed,
migratie en menselijke slachtoffers;

Overwegende dat: -De meeste getroffen landen ontwikkelingslanden
zijn die zelf maar voor een klein deel
verantwoordelijk zijn voor de menselijke hand in
klimaatverandering;
-Deze getroffen ontwikkelingslanden zelf niet de
financiële mogelijkheden hebben om de grote
kosten van deze klimaatrampen te dragen;

Spreekt uit dat: -De G20 landen zich in moeten zetten om het
afgesproken bedrag, van eerst 100 miljard USD en
later meer, in het Loss and Damages Fund te vullen,
en er meer controle wordt uitgevoerd op de uitgave
hiervan door een externe onafhankelijke partij.

Toelichting cop27_auv_2_cover%20decision.pdf (solon.prd)
What you need to know about the COP27 Loss and
Damage Fund (unep.org)
Statement by the Secretary-General at the
conclusion of COP27 in Sharm el-Sheikh   | United
Nations Secretary-General

PM53 Zichtbare verlaging van de veestapel in Nederland
binnen vijf jaar

Onderwerp Landbouw
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Indiener(s) [Werkgroep Duurzaamheid]

Constaterende
dat:

Ondanks onze kleine omvang de veehouderij
bestaat uit 100 miljoen kippen, 12 miljoen varkens
en vier miljoen runderen
De veehouderij verantwoordelijk is voor 10 procent
van de totale uitstoot aan broeikasgassen
de meeste Nederlandse landbouw niet bijdraagt aan
de voedselzekerheid, maar slechts van economisch
belang is gezien onze exportpositie
het groot aantal dieren een risico vormt voor
overdracht van dier-op-mens ziekten. Dit is ook al
recent aangehaald door Marion Koopmans
(viroloog) en Wageningen Universiteit.

Overwegende dat: veeteelt op deze grote schaal niet past binnen de
groene landbouw/circulaire landbouw waar we
naartoe moeten in de toekomst
het verstandig is in de toekomst per persoon minder
vlees te consumeren, waardoor sowieso minder vee
nodig zal zijn
grootschalige veeteelt zorgt voor grote risico’s voor
dier-op-mens ziekten, die nu onvoldoende
onderkend worden
huidige innovaties in de landbouw niet voldoende
leidden tot de gewenste vermindering in
broeikasgassen

Spreekt uit dat: de veestapel wordt verminderd, vanuit het oogpunt
van milieu en kans op dier-op-mens ziekten.

Toelichting

PM54 Alle dieren zijn gelijk. Behalve de dieren die meer
uitstoten.

Onderwerp Economie/Duurzaamheid

Indiener(s) [Werkgroep Economie]

Constaterende
dat:

- Meer etenswaren dan alleen maar vlees veel
broeikasgas uitstoot veroorzaken.
- Tussen de verschillende soorten etenswaren er
grote verschillen bestaan wat betreft diezelfde
uitstoot.
- De regering in het verleden en heden voornamelijk
uitstoot beprijsd doormiddel van een vast bedrag in
belasting

Overwegende dat: - Een vleestax veel andere vervuilende etenswaren
negeert, denk bijvoorbeeld aan kaas en chocolade.
- Er veel broeikasgas uitstoot bespaart kan worden
wanneer mensen de switch maken van zwaar
vervuilend (bijv rund of kaas) naar minder
vervuilend (bijv kip of vis)

Spreekt uit dat: Niet alleen vlees maar alle zwaar vervuilende
etenswaren moeten worden belast op basis van de
werkelijke broeikas uitstoot.

Toelichting De regering is op het moment van schrijven van plan
om een (hogere) vliegtax in te voeren. Dit zal nog
steeds een vast bedrag per ticket zijn. De grote
vrees is in onze opinie dat bij een mogelijke vleestax
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dit ook gaat gebeuren en het zwaar vervuilende
rund even veel belast gaat worden als kip en vis
terwijl daarnaast andere vervuilende etenswaren
worden genegeerd. Een belasting op etenswaren
wiens hoogte is gebaseerd op werkelijke uitstoot zal
voor veel betere consumenten keuzes zorgen.
Bijvoorbeeld: Rund zal hierdoor veel duurder
worden dan kip of vis

PM55 Wilde-wetten

Onderwerp Jachttroffëen

Indiener(s)

Constaterende
dat:

•Er een groeiende bezorgdheid bestaat over de
impact van jacht op bedreigde diersoorten
wereldwijd.
•Dat er een aanzienlijke hoeveelheid van
jachttrofeeën van bedreigde diersoorten wordt
geïmporteerd in Nederland, vooral vanuit landen
waar de jacht op deze soorten niet op een duurzame
manier wordt beheerd en waar de wetgeving
hieromtrent ontoereikend is.
•De huidige wetgeving in Nederland onvoldoende is
om de import van jachttrofeeën van bedreigde
diersoorten tegen te gaan.

Overwegende dat: •De jacht op bedreigde diersoorten een significante
bijdrage levert aan hun verdere uitsterven.

•De import van jachttrofeeën van bedreigde
diersoorten kan bijdragen aan de verdere afname
van deze soorten en kan de handel in illegale
trofeeën aanwakkeren.
•Duurzame jachtbeheer en wetgeving nodig is om
deze soorten te beschermen en te behouden voor
toekomstige generaties.

Spreekt uit dat: Er een importverbod moet komen op jachttrofeeën
van beschermde diersoorten.

Toelichting Een verbod op de import van jachttrofeeën van
bedreigde diersoorten in Nederland instellen, met
name vanuit landen waar de jacht op deze soorten
niet op een duurzame manier wordt beheerd en
waar de wetgeving hieromtrent ontoereikend is,
tegelijkertijd de huidige wetgeving versterken en
handhaven, met het doel om deze soorten te
beschermen en behouden voor toekomstige
generaties.

PM56 De zachte en harde hand ineengeslagen

Onderwerp NAVO norm en ontwikkelingssamenwerking
vastleggen in één wet

Indiener(s)

Constaterende
dat:

er in NAVO verband is afgesproken is om minstens
2% van het BNI in Defensie te investeren en dat de
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Jonge Democraten er voorstander van zijn om aan
die norm te voldoen;
de VN ernaar streven voor landen om minstens
0,7% van het BNI te investeren in
ontwikkelingssamenwerking;
de JD voorstander is van het investeren van 1% van
het BNI in ontwikkelingssamenwerking.

Overwegende dat: in tijden van bezuiniging er snel wordt bezuinigd op
ontwikkelingssamenwerking en defensie ondanks
dat er dan dan niet minder behoefte is aan beide;
dat bezuinigingen in deze sectoren schade
aanrichten die lang duren om weer te herstellen;
Nederland zichzelf zowel moet kunnen verdedigen
als zich moet inzetten voor een betere wereld, voor
haar eigen belang en dat van de mensheid.

Spreekt uit dat: de Nederlandse staat zowel de NAVO-norm als een
ontwikkelingssamenwerking investeringsminimum
van 1% van het BNI in één wet duurzaam moet
verankeren.

Toelichting

PM57 Wees geen Lul, breng HIV naar nul

Onderwerp Wachtlijsten PrEP

Indiener(s) [Amsterdam]

Constaterende
dat:

-De HIV-preventiepil PrEP in Nederland in een pilot
project beperkt beschikbaar is gesteld.
-De Nederlandse PrEP pilot in 2023 geëvalueerd zal
worden en in 2024 afloopt.
-Het aantal HIV infecties in Nederland daalt
-Deze daling in 2021 deels toegeschreven wordt aan
PrEP
-De vraag naar PrEP groter is dan de 8.500
beschikbare pilot-plekken bij de GGD.

Overwegende dat: -De JD al van mening is dat PrEP-pillen gratis
verstrekt moeten worden.
-PrEP een kostenbesparende interventie is.

Spreekt uit dat: -De Jonge Democraten voorstander zijn van
duurzame toegankelijkheid van PrEP zorg vanaf
2023
-De Jonge Democraten zich inzetten op het
vrijmaken van financiële middelen om PrEP voor
iedereen die hiervoor in aanmerking komt te
borgen.

Toelichting

PM58 Gratis schoollunch

Onderwerp Gratis gezonde lunch in het primair onderwijs en
voorgezet onderwijs

Indiener(s) [Leiden-Haaglanden]
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Constaterende
dat:

- Steeds meer kinderen geen lunchpakket mee
krijgen naar school.
- We in Nederland te maken hebben met een lage
koopkracht.
- Scholieren te weinig fruit eten.
- De Jonge Democraten in 2020 een motie heeft
aangenomen, waarin staat dat alle basisscholen
warme schoollunches moeten aanbieden.

Overwegende dat: - De schoollunches de leerprestaties van leerlingen
kunnen versterken.
- De schoollunches de groepsbanden en
leeromgeving van de leerlingen kunnen versterken.
- De kansenongelijkheid hierdoor verkleind wordt.
- Diverse landen schoollunches met succes hebben
ingevoerd.

Spreekt uit dat: Alle scholen in het primair- en voortgezet onderwijs
verplicht gezonde lunches moeten aanbieden.

Toelichting Steeds meer leerlingen krijgen geen lunchpakket
mee naar school, door de koopkracht crisis. Maar
ook eten jongeren nog steeds ongezond. Door het
invoeren van een schoollunch hebben alle leerlingen
een gezonde lunch en een gezellige leeromgeving.

PM59 Crypto is kut II electric boogaloo

Onderwerp Verbod cryptovaluta

Indiener(s) [Werkgroep Economie]

Constaterende
dat:

-Cryptovaluta geen enkele intrinsieke waarde
hebben;
-Cryptovaluta hun waarde volledig ontlenen aan de
vraag naar deze cryptovaluta;
-Veel wijd gebruikte Cryptovaluta een enorme
verspilling van elektriciteit zijn;

Overwegende dat: -Er veel minder kwetsbare jongeren hun geld
kwijtraken als crypto moeilijker te verkrijgen valt;
-Cryptovaluta een oplossing zijn op zoek naar een
probleem;
-Cryptovaluta oplichting in de vorm van een
piramidespel is;

Spreekt uit dat: Bezit, handel en productie van cryptovaluta
verboden moet worden

Toelichting Een strafbaarstelling van het bezitten, produceren
en verhandelen van crypto zorgt er helaas niet voor
dat crypto volledig uitgebannen wordt. Het zorgt er
echter wel voor dat de overheid middelen heeft om
zoveel mogelijk achter de grootste cryptobedrijven -
lees piramidespelen-  aan te zitten en dat het veel
minder aantrekkelijk wordt voor kwetsbare mensen
om hier hun geld aan kwijt te raken omdat het
gedelegitimiseerd wordt.

PM60 “Handen thuis!” 1

Onderwerp Bewijslast seksueel overschrijdend gedrag
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Indiener(s) [Werkgroep Diversiteit en Participatie]

Constaterende
dat:

- Seksueel overschrijdend gedrag binnen
verenigingen veel voorkomt.
- Beschuldigingen van seksueel overschrijdend
gedrag meestal kloppen; valse beschuldigingen
komen niet vaak voor.
- Problemen bij het aanleveren van bewijs van
seksueel overschrijdend gedrag geregeld leiden tot
onmacht en een gebrek aan actie.
- Als een vereniging geen actie onderneemt door te
weinig bewijs, veel slachtoffers door hun trauma
kiezen niet meer naar activiteiten te komen.

Overwegende dat: - Het voor slachtoffers van seksueel overschrijdend
gedrag erg moeilijk kan zijn de dader op activiteiten
te zien.
- Veiligheid van leden binnen een vereniging
centraal moet staan.
- Verenigingen harde signalen nodig hebben om van
overschrijdend gedrag af te komen.

Spreekt uit dat: Verenigingen bij een klacht van seksueel
overschrijdend gedrag de bewijslast bij de
beschuldigde moeten leggen in plaats van bij het
slachtoffer.

Toelichting Deze motie dienen we bewust niet in als
organisatorische motie omdat we ons niet willen
bemoeien met het werk dat de Jonge Democraten
zelf achter de schermen uitvoert. De motie laat wel

aan het landelijk bestuur zien hoe veel leden over dit
vraagstuk denken

PM61 “Handen thuis!” 2

Onderwerp Minimale straf seksueel grensoverschrijdend gedrag

Indiener(s) [Werkgroep Diversiteit en Participatie]

Constaterende
dat:

- Seksueel overschrijdend gedrag jaarlijks veel
slachtoffers maakt.
- Ieder jaar ruim 100.000 mensen in Nederland
slachtoffer worden van aanranding, verkrachting of
misbruik.
- Seksueel overschrijdend gedrag veel voorkomt in
verenigingen en onder studenten.
- Verenigingen vaak niet handelen bij klachten van
aanranding of seksuele intimidatie.
- Daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag
vaak vrijuit gaan of licht gestraft worden.

Overwegende dat: - Seksueel grensoverschrijdend gedrag veel schade
aanricht bij slachtoffers.
- Een vereniging moet streven de veiligheid van haar
leden te waarborgen.
- Harde straffen afschrikkend werken en zo kunnen
leiden tot minder grensoverschrijdend gedrag in een
vereniging.

Spreekt uit dat: Als een lid van een vereniging zich schuldig maakt
aan seksueel grensoverschrijdend gedrag (hands-on
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en hands-off), dit lid minimaal 6 maanden door die
vereniging geschorst moet worden.

Toelichting - Bij hands-on grensoverschrijdend gedrag is er
sprake van fysiek contact.
- Bij hands-off grensoverschrijdend gedrag is er
sprake van dwang, intimidatie of andere seksuele
uitingen zonder fysiek contact.
- Een dergelijke straf wordt uitgevoerd na
onderzoek door de vereniging.
- De straf staat los van een mogelijke andere straf
die een bestuur oplegt aan de overtreder.
- Deze motie dienen we bewust niet in als organimo
omdat we ons niet willen bemoeien met het werk
dat de Jonge Democraten zelf achter de schermen
uitvoert. De motie laat wel aan het landelijk bestuur
zien hoe veel leden over dit vraagstuk denken.

PM62 "Handen thuis!" 3

Onderwerp Royement verkrachting

Indiener(s) [Werkgroep Diversiteit en Participatie]

Constaterende
dat:

- Seksueel overschrijdend gedrag jaarlijks veel
slachtoffers maakt.
- 1 op de 200 studenten wordt verkracht door
iemand van zijn/haar vereniging.
- Daders van seksueel overschrijdend gedrag vaak
vrijuit gaan of licht gestraft worden.

- Slechts een derde van de mensen na verkrachting
naar voren stapt, deels uit angst dat hun verhaal niet
tot verandering leidt.

Overwegende dat: - Seksueel overschrijdend gedrag veel schade
aanricht bij slachtoffers.
- 45% van de vrouwen ontwikkelen ptss als gevolg
van verkrachting (naar schatting is het percentage
voor mannelijke slachtoffers nog hoger).
- Een vereniging moet streven de veiligheid van haar
leden te waarborgen.
- Harde straffen afschrikkend werken en zo kunnen
leiden tot minder overschrijdend gedrag in een
vereniging.

Spreekt uit dat: Gedwongen tongzoen of verkrachting tijdens en
rondom een verenigingsactiviteit moet leiden tot
royement van het schuldige lid uit die vereniging.

Toelichting - De straf staat los van een mogelijke andere straf
die een bestuur oplegt aan de overtreder.
- We praten niet over alleen verkrachting omdat
hier een tongzoen niet onder valt in Nederland.
- Deze motie dienen we bewust niet in als
organisatorische motie
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Organisatorische moties

ORG01 De roze olifant in de kamer

Onderwerp Ledenaantal

Indiener(s)

Constaterende dat Er de afgelopen jaren een terugloop in het aantal
leden is;
Ledenbinding- en werving in het beleidsplan
centraal staat;
Ludieke acties in het beleidsplan worden
aangehaald

Overwegende dat Mensen bereid zijn hun vrienden en kennissen te
mobiliseren als daar iets tegenover staat;
Ludieke acties het goed doen op sociale media

Spreekt uit dat Het Landelijk Bestuur haar haar roze verft als de JD
het ledenaantal 5.000 heeft bereikt.

Toelichting

ORG02 MCDoekoe

Onderwerp Inlijsten McDonald's Den Helder Bonnetje van 23
oktober 2022

Indiener(s) [Groningen]

Constaterende dat - De binnen de Jonge Democraten de regel hebben
dat er van JD geld geen vlees mag worden gekocht.
-De eerder genoemde regel tijdens het
Kaderweekend van oktober 2022 te Texel heeft
geresulteerd in een bonnetje van ongeveer 150
euro, van de McDonalds te Den Helder, daterende
van zondag 23 oktober 2022.
-Het leed van het personeel van desbetreffend
restaurant niet vergeten mag worden en dit
bonnetje dient als monument voor fastfood
medewerkers.
-Dit een van de eerste keren was dat de regel werd
toegepast.

Overwegende dat -Men zegt dat je de eerste keer niet vergeet.
-De landelijke penningmeester ook een symbolische
overdracht verdient.
-Het ingelijste bonnetje geschikt is als dit symbool,
een symbool voor een deugdelijk en strikt (vega)
financieel beleid.
-Het bonnetje tevens kan dienen als reminder om
ook tijdens activiteiten het eigen beleid op te
voeren.

Spreekt uit dat Het beruchte “Den Helder” bonnetje van 23 oktober
2022 ingelijst moet worden en bij elk
Septembercongres symbolisch moet worden
overgedragen aan de nieuwe landelijke
penningmeester

Toelichting Het is een goed verhaal. Deze motie werkt sfeer
verhogend. En het beste van alles is dat dit buiten de
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"wat gebeurt op kaderweekend blijft op
kaderweekend"-regel val. Het heeft wel te maken
met het kaderweekend maar meer ook niet.

ORG03 Team/Subgroep Afrika: De toekomst begint in dit
Continent

Onderwerp oprichten subgroep/team Afrika

Indiener(s)

Constaterende dat -De JD momenteel geen specifiek
team/subwerkgroep heeft dat zich richt op de
uitdagingen onder Sahara.
-Team/Subwerkgroep MENA zich focust op een
totaal academisch ondersteunde culturele groep.
-Een specifiek teamsubwerkgroep kan bijdragen aan
een efficiëntere en effectievere aanpak van deze
uitdagingen

Overwegende dat -Afrika een groeiende rol speelt in de
wereldeconomie en politiek
-Nederland streeft naar betere betrekkingen met
Afrikaanse landen en een dieper inzicht in de regio
-Er in Afrika vele uitdagingen zijn op het gebied van
LHBTI rechten, groeiende onrust en toenemende
inmenging van andere grootmachten

Spreekt uit dat Dat er een Team Afrika opgericht wordt binnen de
JD, met als doel de uitdagingen in Afrika aan te

pakken en betere betrekkingen met Afrikaanse
landen te onderhouden.

Toelichting - discussies
- voorlichtingen
- uitwisselingen
- twinning
- moties
- bezoekjes instituties
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