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die iedere vergadering met ons mee heeft gedacht en veel taken
heeft opgepakt, willen we extra bedanken.
Tot slot bedanken wij de afdelingen voor een goede samenwerking
en hopen dat jullie een heel fijn, maar vooral ook gezellig,
congresweekend hebben.

Welkomstwoord Congresteam
Lieve Jonge Democraten,

Liefs,

Het congresteam heet jullie van harte welkom bij het wintercongres
van 2021. Ondanks de coronacrisis is er getracht om een zo mooi
mogelijk programma te maken voor jullie. We brengen het 88ste
congres naar jullie toe en jullie kunnen genieten van de congressfeer,
maar dan bij jou thuis.
Afgelopen jaar stond de hele wereld op zijn kop niet alleen door
corona, maar ook door: Black Lives Matter, de toeslagen affaire, de
Amerikaanse verkiezingen en natuurlijk onze eigen komende
Tweede Kamerverkiezingen die belangrijker zijn dan ooit. Het was
voor ons dan ook vanzelfsprekend om te kiezen voor het thema
diversiteit. Door een panelgesprek waarover diversiteit wordt
gediscussieerd en een Q&A met Sigrid Kaag over dit thema, kun je
diversiteit niet missen tijdens het congres.
Een volledig digitaal congres is niet waar wij op gehoopt hadden,
maar om toch de gezelligheid naar huis te brengen staat er ook een
PubQuiz en een speeddateavond op het programma. Omdat een
digitaal congres ook mogelijkheden met zich meebrengt, gaan wij de
grenzen over. Bij de PubQuiz zorgen we toch voor de welbekende
rivaliteit.

Het Wintercongresteam

Lisanne (voorzitter), Josine (penningmeester & organisatie), Lars
(secretaris & promotie), Iris (creatief), Joris (organisatie), Puck
(organisatie LB)

Het digitale congres staat door het enthousiasme en toewijding van
het congresteam. Puck Rouffaer (Landelijk bestuurslid Organisatie),
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Resolutie Economie
Amendementen op de resolutie economie
Actuele Organisatorische Moties
Organisatorische Moties

Agenda ALV 88
Zaterdag 13 februari
Nieuwe Ledenmoment
Speech Léonie Janssen

Schorsing ALV voor lunch (12:30-14:00)

Opening ALV 88 (10:15)

Tijdens de schorsing: interactieve sessie roze in blauw
Politieke Moties

Installatie Congresvoorzitters en Stem- en Notulencommissie
Vaststellen agenda
Beroepsmogelijkheid Notulen ALV 87
Bestuursverantwoording
Financieel Blok en amendementen op de begroting
Campagneblok
HR-wijziging
Politieke Moties

Sluiting ALV 88 (16:30)

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

Schorsing ALV voor lunch (12:30-13:30)
Sigrid Kaag (13:30-14:00)
Heropening ALV 88
Amendementen op het Politiek Programma
Politieke Moties

Binnen de JD wordt het ‘one man, one vote’ systeem gehanteerd, wat
betekent dat ieder (betalend) lid mag stemmen en het woord mag
voeren tijdens de ALV. Op die manier heeft elk lid invloed op de
organisatorische en inhoudelijke koers van de vereniging. Er worden
op de verschillende congressen namelijk allerlei inhoudelijke en
organisatorische zaken besproken en bepaald. Bovendien vinden er
verkiezingen plaats. Zo worden op het Zomercongres het Landelijk
Bestuur, de DEMO-redactie en de Kascommissie verkozen.

Schorsing ALV 88 (16:30)
Paneldiscussie Diversiteit
Zondag 14 februari

Heropening ALV 88 (10:00)
DEMO-verantwoording
Resolutie Kunst, Cultuur en Media
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Wijzigingsvoorstellen HR & Statuten

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

Er kunnen wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement
en de Statuten van de Jonge Democraten worden ingediend. Voor
wijzigingen van de Statuten geldt een bijzondere stemprocedure in
twee rondes.

Beleidsplan & Bestuursverantwoording
Het Landelijk Bestuur stelt elk jaar in de zomer een beleidsplan voor
het komende jaar op. Verder legt het Landelijk Bestuur bij elk
congres verantwoording af over het functioneren in de afgelopen
periode en de uitvoering van organimo’s. Je kunt over het
beleidsplan, of de uitvoering hiervan, vragen stellen tijdens het
bestuursblok.

Daarnaast zijn er altijd interessante gasten op congressen waarbij er
altijd gelegenheid is voor discussie. Het congresfeest is bovendien
een goede gelegenheid om veel Jonge Democraten beter te leren
kennen en (politieke) ervaringen en meningen met elkaar uit te
wisselen.

Organisatorische Moties (Organimo’s)

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 het congres is er
om 09:30 een moment speciaal moment waarbij alles verteld wordt
dat je over een congres moet weten. Als je nog vragen hebt tijdens
het congres staan er altijd ervaren leden voor je klaar om te helpen.

Als leden het bestuur willen oproepen om iets te doen, gebeurt dat
via een organimo. Het Landelijk Bestuur probeert organimo’s altijd
zo goed mogelijk uit te voeren. Naar aanleiding van het bestuursblok
kunnen ook actuele organimo’s worden ingediend. Dat kan tot drie
uur na het bestuursblok.

Politiek Programma (PP)
In het Politiek Programma zijn de grote lijnen van de politieke
standpunten van de Jonge Democraten opgenomen. Het Politiek
Programma kan door middel van resoluties en amendementen
tijdens de politieke congressen worden veranderd. Over het
bestaande programma wordt niet gestemd op het congres. Kleine
wijzigingen vinden plaats door middel van een amendement. Een
resolutie dien je in als je meer dan één alinea wilt wijzigen, toevoegen
of schrappen. Deze resoluties kunnen zelf ook worden
geamendeerd. In dat geval worden eerst de amendementen
behandeld, en vervolgens wordt over de resolutie als geheel
gestemd.

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
zoals vindt en doet. De regelingen voor het indienen van voorstellen
vind je altijd in de laatste versie van het Huishoudelijk Reglement. Er
zijn verschillende soorten voorstellen:
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Politieke Moties (PM’s)

en de DEMO worden uitgebracht. Daarnaast notuleren zij ook wat er
zoal gezegd wordt tijdens de ALV.

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

Hoe werkt een digitaal congres?
De kans dat het fysieke aspect van het congres nog door kan gaan is
inmiddels zo klein dat we het financiële risico en de onduidelijkheid
in de communicatie niet langer vinden opwegen tegen de kans dat
het door kan gaan. Dit betekent dat het wintercongres volledig
digitaal plaats zal vinden. Wij hopen jullie daarom allemaal te zien op
Zoom!

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.

Zoom is een platform voor onder andere videoconferenties en online
vergaderingen. Ieder lid dat zich voor het congres inschrijft ontvangt
drie dagen van tevoren een inschrijflink waarmee hij gedurende de
ledenvergadering deel kan nemen aan de Zoomvergadering. Op het
moment dat je via de Zoomlink deelneemt aan de ledenvergadering
word je eerst in de wachtrij geplaatst. Dit kan even duren. Geen
zorgen. Dit is enkel zodat de landelijk secretaris kan controleren of je
ingeschreven staat voor het congres. Om te zorgen dat zij dit kan
controleren, moet je bij binnenkomst je voor én achternaam
invoeren. Het is belangrijk dat je op tijd in de wachtruimte aanwezig
bent, zodat het landelijk bestuur de tijd heeft je toe te laten.

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

Om een ordelijk verloop van de vergadering te garanderen is het
gebruik van je echte voornaam een voorwaarde voor deelname aan
de vergadering. Achternamen worden uit privacyoverwegingen niet
gebruikt. Het landelijk bestuur zal deze bij toelating tot de
Zoomvergadering uit je schermnaam verwijderen. Het kan dat zij
voor de herkenbaarheid wel de eerste letter van je achternaam laten
staan.
Ben je vergeten je in te schrijven? Geen zorgen, dit kan ook nog
tijdens de ledenvergadering. Hiervoor moet je wel eerst je
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lidmaatschap van de Jonge Democraten gecontroleerd worden. Dit
neemt enige tijd in beslag. Het toelaten tot de Zoomvergadering van
leden die zich wel hebben ingeschreven krijgt daarnaast prioriteit,
dus schrijf je in.

Iedere deelnemer kan enkel voor of tegen stemmen. Onthouding van
stemmen is mogelijk door niet te reageren op het bericht. Elke poll
loopt voor 30 seconden. Hierna is het niet meer mogelijk te
stemmen.

Belangrijk voor actieve deelname aan het congres is een werkende
microfoon en camera. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Het is
mogelijk om bij entree in de Zoomvergadering je camera en
microfoon te testen. Doe dit vooral! Bij deelname aan de
ledenvergadering staan je microfoon en camera standaard uit. Dit
om ordeverstoring te voorkomen en ter bescherming van de
bandbreedte. Enkel de CVZ kan je toestemming geven om je camera
en microfoon te gebruiken. Dit zullen ze doen wanneer je het woord
van hen ontvangt.

Oefenen
Vind je dit alles nog een beetje wennen? Geen zorgen. De
ledenvergadering begint met een uitgebreide instructie over hoe het
digitale congres in zijn werk zal gaan. Ook tijdens het congres is het
mogelijk om vragen te stellen. Er wordt een WhatsApp-groep
aangemaakt voor alle congresdeelnemers, daarnaast zijn landelijk
bestuursleden Sophie en Puck ten alle tijden bereikbaar. Zij staan in
direct contact met de SNC en CVZ. Hun contactgegevens ontvangen
deelnemers van het congres per mail.

Vragen, discussie en debat
Voorafgaand aan de behandeling van elk voorstel wordt in de chat
een virtuele inspreeklijst geopend. De CVZ vraagt in de chat wie het
woord wil. Wil je inspreken, zet dan je naam onder deze oproep, en of
je ‘voor’, ‘tegen’ of ‘neutraal’ wilt inspreken. De CVZ bepaalt
vervolgens in welke volgorde insprekers aan de beurt komen. Het
staat de CVZ vrij om ter bewaking van de orde microfoons of beeld
van deelnemers aan de ALV op elk moment uit te zetten. Let op:
omdat de chat dient als inschrijflijst en om moties van orde in te
dienen, is het belangrijk dat deze niet wordt gebruikt voor discussie
of algemeen geklets.

Sprekers & Gezelligheid
Panelgesprek
In lijn met thema van het congres is een panelgesprek georganiseerd
voor in het thema diversiteit! Hier zullen ontzettend interessante
gasten bij aanwezig zijn, zoals:

Stemmen over politieke voorstellen
Besluiten worden tijdens de algemene ledenvergadering genomen
via ‘polls’. Wanneer een voorstel in stemming wordt gebracht,
ontvangen alle deelnemers van de ledenvergadering een bericht op
hun scherm. Dit bericht is niet gespecificeerd! Er staat enkel:
‘Stemming over politieke motie’, ‘Stemming over motie van orde’, etc.
De SNC zal mondeling aangeven om welk voorstel het specifiek gaat.
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•

Samira Rafaela, Europarlementariër voor D66

•

Raoul Boucke, kandidaat Tweede
Kamerlid D66

•

Ody Neisingh, schrijfster van het boek ‘’Mama is
minister-president’’ en adviseur bij WOMEN Inc.

•

Zohair el Yassini, Tweede Kamerlid voor
de VVD en woordvoerder emancipatie.

We gaan het hebben met onze gasten hebben over hun perspectief
op diversiteit, emancipatie en participatie. Het gesprek wordt geleid
door Carline van Breugel van onze eigen Werkgroep Diversiteit. Ben
jij nou benieuwd hoe ons panel denkt over de kwesties die spelen in
de maatschappij? Blijf zaterdag 13 februari hangen in Zoom van
16:30 tot 17:00.

Bestuursverantwoording
Beste Jonge Democraten,
In juni zijn wij voortvarend begonnen met ons bestuursjaar. We
hadden het geluk dat we in de zomer af en toe fysiek bij elkaar
konden komen, om zo samen een beleidsplan en een begroting op te
stellen. Daar kwam bij dat we financieel wat meer ruimte hadden dan
voorgaande jaren, waardoor wij vooral moesten besluiten waar er
wat geld bij zou kunnen, in plaats van waar we moesten bezuinigen
en dit is een luxe, in vergelijking met afgelopen jaren.

Hoofdspreker
Als hoofdspreker op het congres verwelkomen wij niemand minder
dan D66 partijleider, lijsttrekker en minister Sigrid Kaag. We gaan
met Sigrid Kaag in gesprek. Dus heb jij vragen over haar portefeuille
als minister voor Buitenlandse Handel &
Ontwikkelingssamenwerking, haar carrière als diplomaat, het
partijleiderschap en de verkiezingen of totaal iets anders? Kom ze
dan stellen zaterdag 13 februari 12:30!

Toch heeft het coronavirus een grote impact op ons bestuursjaar. De
afgelopen maanden zijn wij net als iedereen verplicht het meeste
bestuurswerk thuis te verrichten. Dat heeft impact, met name op het
contact onderling: op de kleine gesprekken tussendoor, maar ook op
de activiteiten voor bestuursbonding. Nieuwe persconferenties
zorgen voor onzekerheid: kunnen geplande activiteiten doorgaan, of
moeten we gemaakte besluiten heroverwegen?

JD-speeddaten en pubquiz
Het JD-congres draait niet alleen om politiek, maar ook om
gezelligheid. Daarom organiseren we naast het vaste programma ook
twee gezelligheidsactiviteiten. Vrijdagavond organiseren we een
speeddate, leer nieuwe mensen kennen of praat bij met oude
bekenden. Zaterdagavond is er een pubquiz, kom langs met een
biertje of cola en bewijs dat jij de feiten het meest op een rij hebt!

Ook het verenigingskader merkt de gevolgen van de lockdown. We
moeten het doen met minder actieve leden en een lagere opkomst bij
activiteiten. Wij maken ons als bestuur dan ook zorgen over de
vereniging nu, maar ook na de coronacrisis. Om dit probleem aan te
pakken hebben we binnen het bestuur een bestuursgroep aangesteld
om zich bezig te houden met de interne kant van de vereniging.

Mystery guest
Zondagmiddag hebben we een mystery guest te gast. Hint: het
thema is hetzelfde als het congresthema en de gast heeft ervaring
met de politie. Kan jij al raden wie langskomt of ben je razend
benieuwd? Log dan in zondag 14 februari tijdens de lunchpauze!

Desalniettemin zijn we trots op wat de vereniging in deze tijd
neerzet. Elke week kunnen onze leden weer aansluiten bij
activiteiten, werkgroepen vergaderen stug door, er is veel politieke
output in de lokale media en het verkiezingsprogramma van D66
heeft op een aantal plekken echt een duidelijke ‘Jonge Democraten
stempel’ gekregen. Dit mag, zeker in deze tijd, niet onopgemerkt
blijven.
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klopt niet precies. De grafieken zijn echter bedoelt de verandering in
het aantal leden per afdeling inzichtelijk te maken.

Ook zijn we als vereniging bezig geweest met de voorbereidingen
van de campagne. Hierbij is er een aantal focusthema’s gekozen en
werd er strategie uitgedacht. Hierbij zijn veel JD’ers uit allerlei lagen
van de vereniging betrokken geweest. We hebben daardoor veel
welkome feedback ontvangen die we weer mee hebben genomen in
het uiteindelijke plan. Iedereen die mee heeft gedacht, nogmaals
bedankt!

Let op: om het verschil goed weer te geven hebben alle verticale
assen andere minimum en maximum hoeveelheden.

Amsterdam
1120
1100
1080
1060
1040
1020
1000
980

Nu wordt het tijd om vooruit te gaan kijken, naar de campagne voor
de tweede kamerverkiezingen, naar de formatie van een kabinet en
naar het begin van het vaccinatieprogramma, waardoor wij hopelijk
snel onze activiteiten als vereniging kunnen vervatten. Wij kijken
daarom erg uit naar de tweede helft van het bestuursjaar, waarin wij
hopelijk nogal onze resterende plannen uit kunnen voeren.
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Landelijk Bestuur der Jonge Democraten 2020-2021
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Léonie Janssen, Voorzitter
Sophie den Ouden, Secretaris
Jasper Klasen, Penningmeester
Nikki Fredriksz, Bestuurslid Politiek
Jelrik Westra, Bestuurslid Pers en Profilering
Puck Rouffaer, Bestuurslid Organisatie
Koen Reedijk, Bestuurslid Intern
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Ledenaantallen 2020 per afdeling
Hieronder staat een overzicht van de ledenaantallen van de Jonge
Democraten per afdeling. Het afgelopen jaar zijn een aantal dingen
verandert in de afdelingsstructuur van de JD. Zo horen leden uit
Overijssel nu bij de afdeling Arnhem-Nijmegen, leden uit Zeeland bij
de afdeling Rotterdam en leden uit Limburg bij de afdeling Brabant.
Deze leden worden niet herkend als ‘nieuwe leden’ in de
ledenadministratie, dus het absolute aantal per afdeling per maand
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De grafiek hieronder weergeeft het totale ledenaantal van de JD in
2020 per maand.
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De afgelopen jaren waren gloriedagen voor de JD wat betreft
ledenaantallen. De laatste jaren dalen deze echter gestaag. Om deze

9

dalende trend een halt toe te roepen werkt het LB hard aan een
actiever ledenwervingsbeleid. Het doel is door (voor de JD) nieuw
beleid het lidmaatschap aantrekkelijker te maken. Hierbij kan
worden gedacht aan experimenten met introductietarieven of
proactieve benadering van geïnteresseerden.
Daarnaast proberen wij de samenwerking met D66 op te zoeken.
Veel (potentiële) jonge, nieuwe D66’ers hebben namelijk vaak ook
interesse in de JD, maar het is de kunst de drempel dermate te
verlagen zodat deze mensen ervoor kiezen combi-lid te worden in
plaats van slechts D66-lid.

meevallers hebben gezorgd (met name bij andere PJO’s). Tevens zijn
er door een proactief beleid de afgelopen maanden geen financiële
tegenvallers geweest. Om die redenen verwachten wij dan ook een
flink positief resultaat te hebben behaald in 2020. Daarmee
verwachten wij een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de reserve
van de vereniging. De JD is een financieel gezonde vereniging. Het
lijkt er nu tevens op dat de geschatte inkomsten in 2021 realistisch
zijn geweest. Het is echter te vroeg om hiervan uit te gaan. 1 zetel
meer of minder kan vele duizenden euro’s aan impact hebben.
Organisatie
De afgelopen maanden zijn voor de JD radicaal anders geweest dan
normaal. Het onvermogen om fysieke evenementen te organiseren
heeft zowel op afdelings- als op landelijk niveau gevolgen die we
momenteel nog niet volledig kunnen overzien. Het lijkt erop dat het
aantal actieve leden dat bij digitale activiteiten aansluit lager is dan
bij fysieke. We maken ons zorgen over de langetermijngevolgen van
deze effecten en zijn druk input te verzamelen over mogelijke
oplossingen, maar zien tegelijkertijd in dat dit een bijkomend effect is
van de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden.

ICT
De ICT-transitie is inmiddels afgerond. Dat is volledig te danken aan
het vorige LB en het ICT-transitieteam. Het digitale archief van de JD
is overgezet van de Wolk naar G Suite en we maken gebruik van een
mooie, nieuwe website. De landelijk secretaris is nu, samen met het
ICT-team, alle (oude) servers en domeinen aan het opzoeken,
bekijken en eventueel verhuizen.
Daarnaast wordt met een subcommissie van het ICT-team
onderzoek gedaan naar het verplaatsen van de ledenadministratie.
Afgelopen jaar is hier een nieuw servicecontract voor afgesloten met
D66, maar naar aanleiding van een ingediend organimo op het
afgelopen septembercongres wordt nu gekeken naar andere
mogelijkheden. Hier is op dit moment nog geen concreet alternatief
voor gevonden en het LB zal op korte termijn in gesprek gaan met
D66 over het huidige servicecontract om te kijken wat intern
verandert kan worden, zodat verhuizing misschien niet nodig is.

Contact D66
De verhoudingen met D66 zijn goed en het contact verloopt soepel.
Léonie zit wekelijks bij de fractievergaderingen van D66, de rest van
het bestuur is ook al eens mee geweest. Kamerleden en
contactpersonen zijn benaderbaar en denken graag mee. In de
aanloop naar de campagne en de verkiezingen hechten wij waarden
aan goed overleg met D66 voor het doen van persuitingen, om zo
D66 niet te verrassen.

Financiële staat van de JD
Door de aanhoudende lockdown konden een aantal activiteiten niet
doorgaan. Hierdoor zijn flink wat kosten bespaard. Daarnaast is er
kritisch gekeken naar de uitgaven en is gezocht naar
kostenverlagende maatregelen, met goed resultaat. Daarnaast zijn er
ook nog verscheidende externe factoren die voor financiële

Het contact met het Landelijk Bureau en het Landelijk Bestuur
verloopt ook goed. Wij hebben het gevoel dat we als Jonge
Democraten serieus worden genomen. Zo worden klachten vanuit
onze kant, bijvoorbeeld over het stemsysteem op congressen,
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serieus opgepakt door het Landelijk Bestuur en worden wij
betrokken bij het meedenken in een oplossing.

Democraten inclusiever en toegankelijker kunnen maken voor
iedereen.

Campagne
We zetten in op een driesporige campagne: we trekken jongeren
naar de stembus, maken ze enthousiast voor de standpunten van
D66 en zorgen ervoor dat ze op de Jonge Democraten op de
kandidatenlijst stemmen. Er is gekozen voor een herkenbaar
kernverhaal en relevante thema’s waarmee wij onze doelgroep goed
aan kunnen spreken. Op basis van dit campagneplan zullen wij een
campagne opzetten die zich voor het allergrootste deel online zal
afspelen, hoewel er een rol blijft weggelegd voor ludieke acties en
het bussen van flyers.

Sfeer
Vanaf de start van ons bestuursjaar is de sfeer binnen de vereniging
een speerpunt voor ons geweest. Hierbij is het belangrijk dat
iedereen elkaar in zijn waarde laat en met respect behandelt. Wij
hebben met onze functie equivalenten gesprekken gevoerd over het
stimuleren van een positieve sfeer binnen afdelingen. Alle besturen
zijn hier erg bewust mee bezig en doen enorm hun best. Daarnaast
zijn leden die in onze optiek grenzen overschrijden aangesproken op
hun gedrag.
Scholing & vorming
Afgelopen half jaar hebben we ingezet op meer continuïteit op
scholing. Wij hebben daarvoor erom gekozen om vaste
bestuurscoaches aan te stellen. Zij zullen de besturen beide
bestuurstrainingen geven en zijn een vast aanspreekpunt voor het
bestuur op het gebied van talentontwikkeling. Bij het online
kaderweekend is er vooral gekozen om de essentiële trainingen aan
te bieden. Wij willen kijken of er meer mogelijkheden zijn op het
tweede kaderweekend. Daarnaast wilden we dat er meer gebruik
werd gemaakt van de coaching. In oktober is daarom actief
gepromoot waardoor het hele coachingstraject vol is komen te
zitten. We gaan daarom meer coaches werven!

Meer weten? De campagneleider geeft tijdens het wintercongres een
meer uitgebreide presentatie van het campagneplan.
Inclusiviteit
Als bestuur hebben wij onszelf ten doel gesteld het inclusieve
karakter van onze vereniging te stimuleren, zowel bij landelijke- als
bij lokale activiteiten. Bij de digitale activiteiten georganiseerd door
het landelijk bestuur hebben we geprobeerd om differentiatie aan te
bieden. Zo werden er in een Zoom vergadering verschillende breakout rooms gemaakt voor gezellige gesprekken, verschillende
varianten van politieke gesprekken en voor spelletjes. In een digitale
‘vergadering’ is het lastig met iedereen een gesprek te voeren, omdat
je slechts één persoon tegelijk kan horen. Door het creëren van deze
kleinere groepjes hopen wij iedereen een fijne plek te geven tijdens
een JD-activiteit
Daarnaast is er met de afdelingsbestuursleden organisatie
gebrainstormd over het verhogen van de inclusiviteit van de
activiteiten op zowel lokaal als landelijk niveau.
Daarnaast heeft de talentencommissie van D66 aangegeven met ons
mee te willen denken over manieren waarop wij de Jonge

Persoonlijke verantwoording
Léonie Janssen – Voorzitter
Het eerste halfjaar zit er voor ons alweer op, en wat is het voorbij
gevlogen. Ik wil graag eerlijk zijn: ik kijk met gemengde gevoelens
terug op de afgelopen periode. Hoewel we allemaal wisten dat het
Coronavirus niet snel zou verdwijnen had ik niet verwacht dat het
zo’n grote impact zou hebben op ons bestuursjaar en dat is soms best
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lastig. Ik vind het ingewikkeld om elkaar niet te kunnen zien, niet
samen te kunnen werken op kantoor en vooral met elkaar te moeten
(video)bellen. Ik mis met name de informele momenten samen met
het bestuur en met de leden van de JD. Maar hoewel dat besturen in
deze tijd soms best lastig is, blijven er gelukkig nog genoeg leuke en
bijzondere momenten over. Ik vind het dan ook fantastisch om
voorzitter van de Jonge Democraten te mogen zijn. Ik leer bijna
iedere dag weer nieuwe dingen en ik haal veel energie uit het contact
dat ik met mensen zowel binnen als buiten de vereniging heb.
Daarnaast ben ik enorm dankbaar om met zes ongelofelijk
gemotiveerde, betrokken en ambitieuze mensen samen te werken.

Helaas moet ik ook concluderen dat er wat van mijn ambities blijven
liggen. Ik wilde ervoor zorgen dat het PKO en de afdelingsbesturen
elkaar beter zouden kunnen vinden en meer in contact met elkaar
zouden staan. Dit is tot nu toe nog niet zo goed gelukt als ik zou
willen. Ik wil nog wel naar de mogelijkheden zoeken.
Naast het interne aspect ben ik met veel andere zaken bezig
geweest, waaronder mediaoptredens. Ik haal hier veel energie uit en
vind het erg leuk om dit te doen. Twee optredens sprongen er voor
mijn gevoel uit: mijn bestuursjaar begon met een speech over de
Moria-vluchtelingen op het museumplein in Amsterdam en niet veel
later volgde een optreden bij De Vooravond over het klimaat. Ik
hoop dat ik komend halfjaar er samen met de rest van het bestuur
ervoor kan zorgen dat wij als JD zichtbaar zijn in de media.

Het was voor mij afgelopen tijd belangrijk om ervoor te zorgen dat
mijn bestuursgenoten lekker in hun functie bleven zitten en
gemotiveerd bleven in deze gekke tijd. Dit heeft uiteindelijk
geresulteerd in het schuiven van wat subtaken en het herverdelen
van portefeuilles. Op deze manier hebben we ervoor gezorgd dat
iedereen zich met plezier kan blijven inzetten. Ik ben daarbij heel erg
trots op de veerkracht die mijn bestuursleden hebben laten zien. Bij
iedere tegenslag werd er even gebaald, maar daarna werd er vooral
snel naar mogelijkheden en oplossingen.

Sophie den Ouden – Secretaris
Vol goede moed begon ik in september aan mijn bestuursjaar. Ik had
er ontzettend veel zin in en ben goed van start gegaan. Meteen in
september heb ik dan ook, samen met de functionaris
gegevensbescherming, het privacybeleid van de JD herschreven.
Helaas stond ik al snel volledig stil. In oktober werd ik behoorlijk ziek
waardoor ik begin november zelfs in het ziekenhuis kwam te liggen.
Dit heeft ervoor gezorgd dat ik bijna twee maanden weinig voor de
JD heb kunnen doen. Een voordeel van corona is echter dat alles
vanuit huis moet en dit kwam mij ineens heel goed uit gedurende de
barre ziekenhuistijden. Ik kon vanaf mijn ziekenhuisbedje aanhaken
bij verschillende activiteiten en vergaderingen, ondanks dat ik geen
woord kon uitbrengen, en achter de schermen wist ik de secretaris
taken goed op orde te houden. Ik wil mijn vice-secretaris Jelrik wel
ontzettend bedanken met alle hulp in de tijd dat ik ziek was, dat heeft
mij enorm geholpen.

Ik ben niet alleen trots op mijn bestuursleden maar ook op de
afdelingsvoorzitters met wie ik veel contact heb gehad en eigenlijk
het gehele kader. Zij lijken onvermoeibaar door te gaan, terwijl deze
tijd voor hen ook niet altijd makkelijk is. Ik heb geïnvesteerd in
formeel en informeel contact met mijn FEO, en volgens mij is dat
gelukt. We hebben extra momenten gepland waarbij we de
afdelingsvoorzitters hebben bijgepraat over bijvoorbeeld het
congres of de coronamaatregelen maar ook FEO’s waarbij we tijd
hebben gemaakt voor gezelligheid en waarbij we tijd hebben
gemaakt voor intervisie. Ik haal veel plezier uit samenwerken met
deze groep leuke mensen en ik wil dit de komende tijd dan ook zo
doorzetten.
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Ik ben nu gelukkig helemaal beter en heb alles snel in kunnen halen.
Samen met het ICT-team ben ik bezig met het afronden van de ICTtransitie. Dit betekent dat wij alle domeinnamen van de JD aan het
verhuizen zijn en vooral meer orde en structuur proberen te
scheppen. Veel oude websites zijn niet meer van toepassing zijn of
worden geïntegreerd in de nieuwe website, maar dit moeten we
secuur nalopen en controleren. Daarnaast ben ik met een
subcommissie van het ICT-team bezig met een onderzoek over het
verplaatsen van onze ledenadministratie naar ons eigen beheer of
een extern bedrijf, weg van D66.

verschillende JD-feestjes hebben gemist. Ik had me mijn
(bestuurs)jaar, net zoals iedereen, namelijk heel anders voorgesteld.
Gelukkig is het jaar nog lang niet voorbij en ik hou goede moed dat
we elkaar snel weer in de armen kunnen vliegen. Ik wil gewoon heel
graag dansen op een fout themafeest waar ik mij samen met mijn
bestuursgenootjes met nuchterheidsdienst de hele avond irriteer
aan JD’ers die nét iets te diep in het glaasje hebben gekeken.
Jasper Klasen – Penningmeester
In het begin van het jaar voelde ik me een verwonderde
tuinkabouter. Ik had vrijwel geen ervaring met de financiële
werkprocessen binnen de vereniging. Ik ben dan ook heel dankbaar
voor de goede overdracht van Kyllian.

Ik heb mij vanaf het begin veel gefocust op het onderhouden van het
contact met mijn FEO. Ik vind het belangrijk dat zij op de hoogte zijn
van wat er speelt binnen de vereniging, lekker aan de slag zijn en echt
alle vragen durven te stellen die zij hebben. Ik vind dat dit goed is
gelukt. Buiten het kaderweekend om hebben wij een extra, onlineFEO gehouden en er staat alweer een nieuwe gepland. Ik ben echt
ontzettend trots op alle afdelingssecretarissen en de dynamiek
tussen ons onderling. We werken naar mijn mening superfijn samen
en er wordt door iedereen hard gewerkt.
Naast mijn eigen portefeuille heb ik begin december ook de interne
promotie overgenomen. Dit betekent dat ik verantwoordelijk ben
voor alle posts op sociale media die gericht zijn op de vereniging
(afdelingsactiviteiten, vacatures, landelijke activiteiten), de JD-online
WhatsApp-groep en er een extra FEO bij heb. Samen met het
creatief team ga ik het huisstijlboek goed opnieuw doornemen en
deze hopelijk verbeteren en met mijn nieuwe FEO wil ik de komende
tijd nieuwe formats voor de interne promotie maken. Daarnaast ga ik
mij samen met Jasper ook meer focussen op ledenwerving, zodat we
de ledenaantallen weer gaan zien stijgen.

Ik was veel tijd kwijt aan het verwerken van facturen en declaraties.
Daarom heb ik een flinke automatiseringsslag gemaakt in de
financiële processen. Dit heeft gezorgd voor een tijdsbesparing van
ruim 60%. Tevens is het systeem door de automatisering minder
foutgevoelig. Het omgooien van dit proces koste mij veel tijd,
hierdoor was de omlooptijd van declaraties langer dan ik graag zou
hebben gezien.
Een andere grote stap die gezet is, is de harmonisatie van
afdelingsbegrotingen. Ik heb mijn afdelingspenningmeesters veel
extra werk bezorgd dat zij allen subliem en zonder te klagen hebben
verricht. Het resultaat is een voor de vereniging transparant en
inzichtelijk systeem dat toekomstige afdelingspenningmeesters
moet helpen bij het makkelijker en beter opstellen van een
begroting. Ik ben hen enorm dankbaar voor hun geduld, hulp en
enthousiasme. Ten tijde van het schrijven van de verantwoording zit
ik in de laatste stappen van het herzien van alle financiële
reglementen, waarvoor tevens dank aan de Kasco. Bereid je alvast
voor op een supersexy declaratieformulier.

Al met al heb ik het ontzettend naar mijn zin, maar net zoals iedereen
vind ik het zwaar om alles vanuit huis te doen. Ik baal er natuurlijk
ook goed van dat nu geen fysiek congres kan plaatsvinden en we al
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Op persoonlijk vlak is het bestuursjaar mij zwaarder gevallen dan
gehoopt. Zo was er minder ruimte voor politieke inhoud in mijn
functie. Daarbij was ik door de tweede golf veel nodig in de corona
teststraat, hierdoor kon ik soms niet genoeg uitrusten. Daarnaast
moesten we door de lockdown thuiswerken, omdat ik niet beschik
over een printer moest ik mijn werkmethode voor een derde keer
aanpassen, dit ging niet zo soepel als ik had gewild. Hierdoor bleven
dingen liggen, dit nam ik mezelf erg kwalijk. Fysieke kantoordagen
helpen mij met het scheiden van mijn verschillende functies, doordat
dit wegviel verloor ik structuur. Inmiddels heb ik gelukkig mijn weg
gevonden.

Nikki Fredriksz – Bestuurslid Politiek

In de interne kant van mijn functie gaat veel tijd zitten: overleggen en
vergaderen, helpen van poho's, het voorbereiden van debatten,
assisteren van het FEO, algemene bestuurstaken. Ik leer hier veel
van en vind dit leuk om te doen, maar ik merk dat ik de meeste
energie haal uit de projecten die ik zelfstandig heb opgezet en kan
trekken. Dit kunnen interne projecten zijn, zoals de Masterclass
Lokale Politiek, die ik zelf zeker geslaagd vond. De hervorming van
het PKO was, zoals beloofd in m’n verkiezingspraatjes, ook een
project. Vooralsnog ben ik erg tevreden met een vergaderfrequentie
van 1x per maand: dit is in mijn optiek noodzakelijk om het PKO
betrokken te houden en mee te nemen met onze politieke koers.
Verder hebben Koen en ik door middel van een enquête onderzoek
gedaan naar de ervaringen van werkgroepleden, om beter zicht te
krijgen van hoe werkgroepleden de werkgroep en de vereniging
ervaren. We zullen de rest van het jaar verder gaan met werken aan
de professionalisering van het PKO. Overigens ben ik wel erg trots
op het feit hoe de portefeuillehouders in deze digitale tijd de energie
erin kunnen houden.

Als penningmeester heb je veel ‘simpele’ taken die niet heel
uitdagend zijn, zoals het verwerken van een simpele declaratie. Deze
taken vind ik geen enkel probleem en kunnen juist ontspannend
werken. Ik haal hier echter geen enthousiasme en energie uit, ik had
verwacht dat ik dat zou halen uit de ‘leuke’ dingen ernaast. De mooie
congressen, gezellige borrels, toffe activiteiten, langsgaan bij
afdelingen etc. Doordat deze kwamen te vervallen had ik moeite met
het vinden van enthousiasme en motivatie in de afgelopen maanden,
gelukkig maken mijn medebestuursleden veel goed. Daar ben ik heel
gelukkig mee en ben ik ze heel dankbaar voor. Ook probeer ik mee te
denken met wat andere zaken, zoals de interne kant van de
vereniging.

Ik vond het dit jaar erg leuk om een lobbyproject te organiseren voor
een Europees treinennetwerk, waarbij we een manifest aan de
staatssecretaris hebben overhandigd en ik een Europese livestream
met experts en Europees parlementsleden op touw heb kunnen
zetten. Om verder te gaan op internationaal: m'n wensen om de
internationale tak van de vereniging zo toegankelijk mogelijk te
maken, lopen tegen z'n praktische beperkingen aan wegens
coronatijd. Wel probeer ik de internationale teams en werkgroepen
dichter bij elkaar te brengen door een Internationaal PKO op te
starten, en ben ik ook bezig met internationale onderwerpen zoals de
Oeigoeren. Verder vond ik het leuk om een (digitaal) LYMEC-congres
mee te maken, en wil ik Abel hierbij nog feliciteren met de resolutie
die we door het LYMEC-congres heen hebben gekregen.

De komende maanden ga ik verder met het uitvoeren van het
jaarplan. Momenteel loop ik minder dan een maand achter op
schema, hier ben ik – all things considered – tevreden over. Tevens
wil ik er meer zijn voor mijn FEO. Ik kijk uit naar de komende
maanden en hoop dat wij allen meer en meer terug kunnen gaan naar
het ‘oude normaal’.
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Al met al zijn er ook successen behaald met de amendementen op
het verkiezingsprogramma, mogelijk gemaakt door het
enthousiasme waarmee leden amendementen hebben ingediend, en
elkaar hebben ondersteund. Hoewel ik zeker de nodige kritiek heb
op het stemproces, hebben we het NIB in het verkiezingsprogramma
kunnen fietsen, net als bijvoorbeeld een hogere CO2-tax. Hier
mogen we echt trots op zijn. Richting de campagne ga ik me vooral
richten op het opzetten van ludieke acties. Dit valt technisch gezien
niet onder mijn portefeuille, maar we hebben alle handen nodig
richting de campagne en ik geloof dat de meeste politieke winst
tijdens de campagnemaanden in zichtbaarheid en stemmen trekken
zit.

te maken, of zet je je in voor het opbouwen van iets structureels,
waar de vereniging ook op langere termijn profijt van heeft?
Naarmate de verkiezingen dichterbij komen, is het steeds meer
kiezen voor dat laatste. Zaak was het dus, om het bestuursjaar qua
zichtbaarheid met een knal te beginnen. In de eerste week van
september maakte een kersverse voorzitter mij alvast apetrots door
voor een goedgevuld Museumplein honderden betogers toe te
spreken over de situatie in het vluchtelingenkamp Moria. Een
tweede belangrijke treffer kwam in oktober met het
klimaatmanifest: de Jonge Democraten mochten weer eens een TVoptreden bij een grote talkshow op de perslijst zetten. Ook ben ik het
FEO Pers en Politiek dankbaar, dat sinds september een
onvermoeibare inzet toont en daarmee mooie resultaten boekt bij
lokale kranten en omroepen.

Om nog even terug te komen op een bestuursjaar in coronatijd. Het
is op z'n tijd zeer frustrerend. Zo werden vele opiniestukken die bij
kranten lagen en geplande acties irrelevant bij de volgende
persconferentie. Maar corona haalt vooral de leuke kanten van een
bestuursjaar weg: de congressen en kaderweekenden, Brusselreis,
borrels: kortom, het zien van de vereniging. Het wegvallen van deze
leuke dingen maakt het lastig relativeren als er weer een politiek
project door corona wegvalt, want bij gebrek aan sociale activiteiten,
moet de lol uit geslaagde projecten worden gehaald. Ik ben wel heel
blij met hoe we het als bestuur gezamenlijk oppakken. Voor m'n
medebestuursleden niks dan lof. Hetzelfde geldt voor mijn FEO, die
zichzelf in deze tijd vast vaak een schop onder de kont hebben
moeten geven, maar nog steeds mooie persuitingen en
debatavonden naam hebben staan. Ik kijk uit naar de tijd tot de
verkiezingen, en de formatie.

Coronamaanden november en december brachten met de nieuwe
lockdown ook een nieuwe politieke realiteit met zich mee. Het
schrijven van opiniestukken en manifesten is een traag en weinig
efficiënt proces, wanneer elke persconferentie verandering brengt in
wat wel en niet politiek mogelijk of verantwoord is. Daarom heb ik in
deze maanden steeds meer voor de structurele kant van mijn
takenpakket gekozen.
We brachten structuur in de campagne, in een jaar waar we op
sommige vlakken het wiel opnieuw moesten uitvinden. Het
fundament hiervoor staat inmiddels als een huis. Samen met het
campagneteam en het FEO Campagne hebben wij een - voor PJOtermen - ongekend uitgebreid campagneplan opgezet. Met Sophie en
het creatief team wordt er gezorgd voor een eigenzinnige
beeldvorming voor social media en de flyers die aan de campagne te
pas zullen komen. Ook het bereik van onze Instagram-pagina is sinds
het begin van het bestuursjaar met zo’n 35% toegenomen.
De interne campagne #20InDeTop20 bracht ondertussen een
stijging van zes zetels over vijf Jonge Democraten op de kieslijst van

Jelrik Westra – Bestuurslid Pers en Profilering
Pers en Profilering: binnen een parttime bestuur is het een functie
waar het soms kiezen of delen is. 17 maart wacht op niemand, ook
niet wanneer er persberichten of opiniestukken geschreven moeten
worden. Doe je er dus alles aan om de actualiteit te volgen en nieuws
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D66. Onbekende en nieuwe ‘middenvelders’ op plekken dertig tot
zestig maakten sprongen van twee zetels, op een speelveld waar
winst vooral was weggelegd voor bekend talent. Grotere sprongen
werden slechts gemaakt door zittende Kamerleden, een ex-landelijk
bestuurslid en een fractievoorzitter uit een grote stad. In mijn ogen:
een sterke eerste stap op gebied waar de Jonge Democraten zich nog
niet eerder hebben begeven. Maar wellicht nog belangrijker: wij
gaven partij en buitenwereld alvast een beeld van de politieke
toptalenten die de Jonge Democraten in huis hebben.

fysieke wintercongres en het introductieweekend, projecten waar op
het moment dat dat besluit viel al veel tijd en moeite in zat, viel me
eerlijk gezegd zwaar.
Tegelijkertijd heeft deze radicale ommezwaai in mijn takenpakket
ervoor gezorgd dat ik op zoek moest naar nieuwe projecten. Dat was
even omschakelen, maar heeft me op onverwachte manier toch nog
een leerzaam half jaar geboden. Het meewerken aan de campagne
heeft me een zekere sturing gegeven die ik na oktober even kwijt
was. Hier kan ik veel energie kwijt, en mag ik leuke projecten helpen
opzetten die in een andere tijd misschien wel ondenkbaar waren
geweest. Ik kijk uit naar de ontwikkelingen op dat vlak de komende
maanden. Het congresteam, voor wie het digitale congres ook niet
was hoe ze het voor zich zagen, heeft me keer op keer verbaasd met
hun plezier, enthousiasme en creatieve ideeën. Het onderzoeken van
de mogelijkheden voor ledenbinding tijdens dit digitale tijdperk waar we bijvoorbeeld brainstormsessies en FEO’s over hebben
gehouden - voelt, hoewel uit vervelende noodzaak geboren, als erg
nuttig werk. Ik kijk er met groot ontzag naar hoe origineel en
enthousiast de afdelingen bezig blijven met het digitaliseren van hun
activiteiten, en hoe bereid leden zijn om aan digitale activiteiten even
geestdriftig mee te doen als aan fysieke.

Al met al staan wij de komende weken klaar om harder dan ooit ons
geluid te laten horen. Samen met alle Jonge Democraten, kandidaten
voor de Tweede Kamer en D66’ers. En ons geluid, beste leden, is
relevanter dan ooit. Juist nu we worden geteisterd door lockdowns,
studieschulden en klimaatverandering is het van belang dat onze
generatie vrij is om haar eigen toekomst te kiezen. En wie anders dan
de Jonge Democraten om die kansen voor jongeren te garanderen.
Dat ideaal gaan jullie de komende weken terugzien in onze
mediaoptredens, acties en Instagram-posts. Ogen op de horizon!
Puck Rouffaer – Bestuurslid Organisatie
Daar zijn we dan, halverwege een bestuursjaar dat een stuk minder
voorspelbaar bleek dan we in september verwachtten. In ons
beleidsplan spraken we nog over het ‘eventuele voortzetting van het
gebruik van online platforms als Zoom’. Inmiddels is duidelijk
geworden dat we dat ‘eventueel’ wel mogen schrappen. Net als het
hele kader en veel leden baal ik enorm dat het sinds september niet
meer gelukt is fysieke activiteiten te organiseren. Ik had wel
verwacht dat ons bestuursjaar door de coronacrisis beïnvloed zou
worden, maar dat we zo overspoeld zouden worden door steeds
strenger wordende maatregelen en afgelasting na afgelasting, zag ik
niet aankomen. Zeker de eerste maanden had ik steeds het gevoel
achter de feiten aan te lopen, hoewel dat achteraf natuurlijk
makkelijk praten is. De afgelasting van het kaderweekend, het

Ik voel geen drang om het mooier te doen lijken dan het is: dat we
elkaar als bestuur zelden fysiek zien, dat veel van mijn taken
gereduceerd zijn tot het organiseren Zoom-borrels en -spelletjes, dat
we keer op keer merken hoe zwaar het kader het met de huidige
situatie heeft, dat we alle weekenden en dagjes weg moeten missen het is niet hoe ik mijn bestuursjaar voor me zag. Dat heeft, zie ik bij
alle JD’ers om me heen en ook bij mezelf, invloed op de motivatie en
het enthousiasme waarmee je je taken uitvoert. Tegelijkertijd ben ik
er trots op hoe hard we doorwerken, met de hele vereniging, maar
ook met z’n zevenen, hoe gepassioneerd we kunnen discussiëren
tijdens vergaderingen, hoe graag we de boel door deze tijd heen
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willen slepen. Hoewel soms zwaar, voelt het ook als betekenisvol
werk. Dat zien we geloof ik allemaal in. Ik prijs mezelf gelukkig met
deze zes. Dappere doorzetters, zoals mijn moeder zou zeggen.

afdelingsbestuurders continuïteit gaan hebben in hun
bestuurstrainingen. Door de evaluatie van de werkgroepen hebben
wij meer inzicht gekregen wat onze werkgroepleden belangrijk
vinden. Het coachingstraject is snel vol geraakt, waardoor ik in deze
periode op zoek ga naar extra coaches. Verder heb ik vele nieuwe
leden kunnen helpen met het vinden van een plek binnen de
vereniging via vele telefoongesprekken. Deze gesprekken
motiveerde me door deze lockdown waar je soms maar weinig
contact hebt.

Koen Reedijk – Bestuurslid Intern
Afgelopen periode is voor iedereen bijzonder geweest. Persoonlijk
wisselde ik het studentenleven voor het werkleven, zodat ik me
voornamelijk kon focussen op de JD. Omdat mijn functie nieuw is,
kreeg ik veel de ruimte om naast mijn vaste scholings- en
promotietaken ook andere taken op te pakken. Ik wilde me vooral
focussen om de ledenbinding, de talentontwikkeling en de
verbinding binnen de vereniging. Echter zorgde de tweede golf
ervoor dat alles een stuk ingewikkelder werd. Veel
bestuursweekenden & trainingen moesten online gaan plaatsvinden
en tot mijn grootste verdriet vertrok ook het kaderweekend naar ons
beeldscherm. Dit was gelijk een uitdaging, omdat kaderweekend ook
gedeeltelijk draait om de binding van het kader. Dat gaat toch wat
makkelijker als het fysiek is. We kozen er voor om het kaderweekend
korter te houden dan gebruikelijk en staken extra moeite in de
gezelligheid. Ik kijk daarom tevreden terug op het online
kaderweekend, maar het betekende dat het bestuursjaar wel anders
is dan normaal.

Ik heb voor de aankomende maanden een aantal ambities. Ten eerste
wil ik me inzetten op de talentontwikkeling en binding van onze
werkgroepleden. Zo wil ik het nog waardevoller maken om bij een
werkgroep aan te sluiten, bijvoorbeeld in de vorm van een
werkgroepdag. Ten tweede wil ik onze masterclass lokale politiek
opvolgen met het opleidingstraject, de Jonge Democraten in elke
Gemeenteraad, voor kandidaat-raadsleden. Zo hoop ik dat wij op
deze manier bij kunnen dragen om meer jongeren in de
gemeenteraad te krijgen. Verder wil ik gaan bestuderen hoe wij
afdelingen kunnen ondersteunen via een onderzoekscommissie. Zo
hoop ik de afdelingen ook via een landelijke aanpak te versterken
De energie van de vereniging is desondanks de coronacrisis niet stil
gebleven. Ik wil in het bijzonder de trainers bedanken die ervoor
hebben gezorgd dat wij online kunnen groeien. Door deze flexibiliteit
kunnen we als vereniging op het web door. Desondanks de grote
uitdagingen van aankomende periode, blijf ik enthousiast om er weer
tegenaan te gaan.

Die verandering ging niet overal goed. Vooral promotie was voor mij
een lastige taak. Ik ben niet goed in creatief ontwerpen en ik had vrij
weinig ervaring met sociale media. Hierdoor presteerde ik onder de
maat, terwijl wij dit juist nodig hadden. Daarom heb ik sinds
december mijn promotietaken overgedragen aan Sophie, zodat we
juist daar meer op kunnen inzetten. Daarnaast merk ik dat de
coronacrisis een grote impact heeft op mijn werkstructuur. Zeker
met communicatie vind ik dat ik daardoor te slordig ben geweest.
Daar probeer ik afgelopen tijd echt werk van te maken. Desondanks
dit kijk ik met trots terug naar afgelopen periode. Het
bestuurscoachestraject zorgt ervoor dat de meeste
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Vraag Paul Verbraak: bij het septembercongres is de ambitie
uitgesproken om het penningmeesterschap zo transparant mogelijk
te maken. Al snel bleek dat het met betrekking tot declaraties nog
niet helemaal soepeltjes verliep. Per post verstuurde declaraties
verdwenen op mysterieuze wijze. Nu begrijp ik dat dit een erfenis
betreft, waarbij oude formulieren werden gehanteerd. Uitstekend
oplettende leden, die de instructies compleet en juist hadden
opgevolgd, hebben dit aan de kaak gesteld. De nodige acties zijn
inmiddels uitgevoerd en bovendien is er al kennis genomen van een
wijziging in het papierwerk. Nu is mijn vraag of u al de vruchten plukt
van het inmiddels als-een-geoliede-machine-declaratieproces?

Beantwoording bestuursvragen
Vraag van Thijmen van Hoorn: Het niveau van notuleren op
congressen is naar mijn mening af en toe niet al te best. Dit valt
vooral op bij de notulen van voorstellen die als cluster worden
behandeld (zie bijvoorbeeld de notulen van AMPP01-04 van ALV87).
Ben je het ermee eens dat de kwaliteit van de notulen van
congressen op sommige punten tegenvalt? Heb je ideeën over hoe de
kwaliteit verbeterd kan worden, zeker bij clusters?
Antwoord: de kwaliteit van notulen is natuurlijk belangrijk, maar de
JD is en blijft een leerschool. Ook deze ALV is geprobeerd zowel
ervaren SNC’ers als hele nieuwe SNC’ers aan te stellen. Er zijn ten
alle tijden twee SNC’ers aan het notuleren tijdens een ALV en hier zit
een (vice)voorzitter tussen die mee kan kijken. Clusters duidelijk
notuleren blijft lastig, maar ik ga zeker nadenken over een manier om
dit te kunnen verbeteren en ik heb ontzettend veel vertrouwen in de
top SNC voor dit congres!

Antwoord: Dank voor je vraag. Deze uitstekend oplettende leden
ben ik, Jasper, zeer dankbaar voor het aan de kaak stellen van zulks
grove problemen binnen het declaratieproces. Het klopt dat er
gewerkt wordt aan een nieuw declaratieformulier. Deze wordt
momenteel gepilot. Er zijn momenteel echter nog niet veel
declaraties gedaan, waardoor deze nog niet breeduit getest is. Wel
zal het deze uitstekend oplettende leden gerust moeten stellen dat
de onbetrouwbaarheid van PostNL niet langer een zorg zal zijn voor
declaranten, gezien de postoptie komt te vervallen. Hopelijk draagt
dit bij aan het mentaal welbevinden van de declaranten.

Vraag van Mathijs van der Loo: is de secretaris ervan op de hoogte
dat er op de vernieuwde website van de JD enige vermelding van de
DEMO ontbreekt en dat het DEMO-archief van de vorige site is
verdwenen? In hoeverre zijn er plannen om hier in de toekomst
verbetering in te brengen?

Vragen Dennis van Driel:

Antwoord: vlak voor deze vraag werd gesteld werden wij op de
hoogte gebracht van het ontbreken van een DEMO-pagina op de
nieuwe website. Ik, Sophie, ben toen meteen aan de slag gegaan en
heb een volledige pagina voor de DEMO toegevoegd
(https://jongedemocraten.nl/demo/). Met het herstellen van het
archief ben ik op dit moment nog bezig. Ik denk dat verdere
verbetering van deze websitepagina zeker mogelijk is en sta
natuurlijk altijd open voor adviezen en suggesties.

Vragen over internationaal algemeen
Vraag: In dit congresboek staat geen verantwoording over
internationaal, los van een korte toelichting in de persoonlijke
verantwoording van het bestuurslid politiek. Waarom niet?
Antwoord: Internationaal valt onder de portefeuille van het
bestuurslid Politiek, vandaar dat er een kort stuk in de politieke
verantwoording van het bestuurslid politiek stond. We hebben
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afgesproken elke bestuursverantwoording onder de 500 woorden te
houden, het stuk ‘internationaal’ werd dus niet al te lang. Wanneer
deze verantwoording niet afdoende is, is elk lid uiteraard welkom om
vragen te stellen over internationaal, zowel schriftelijk als tijdens de
bestuursverantwoording.

Verder hebben we met andere PJO’s gezamenlijk een campagne
voor de Oeigoeren opgezet, genaamd #Nietwegkijken. Ook hebben
we meegewerkt aan het initiatief van Jeunes aves Macron: Our
sustainable Europe. (https://oseurope.eu/)
Voor een aantal projecten werkt de international officer ook samen
met team MENA, en is er project financering toegekend voor deze
projecten via IDI/D66. In 2020 is er aan team MENA voor een vijftal
aan projecten geld toegekend, in totaal 25,000 EUR. Om verdere
vertraging vanwege corona de voorkomen kunnen deze projecten
digitaal worden uitgevoerd in 2021 samen met de
zusterorganisatie’s van JD via het netwerk van IFLRY. Mocht er
interesse zijn in verdere details van deze projecten kan men contact
opnemen met de International Officer.
Binnen de JD hebben we een internationaal PKO opgericht waar de
internationale teams, werkgroepen, de international officer en het
bestuurslid politiek in vertegenwoordigd zijn. Deze zal voortaan elk
kwartaal bij elkaar zal komen: één meeting is al geweest, en was zeer
geslaagd. De volgende is gepland. Ook hebben we een aantal keer
een internationale update met de nieuwsbrief meegestuurd om de
zichtbaarheid van de internationale tak van onze vereniging te
verbeteren.

Vraag: op welke manier wordt er terugkoppeling gegeven aan de
vereniging over de inzet, inbreng en resultaten van JD-delegaties bij
congressen van LYMEC en IFLRY?
Antwoord: de voorgaande tijd werd de congressen van LYMEC en
IFLRY vaak teruggekoppeld door middel van artikelen in DEMO. Dat
is met de twee laatste congressen niet gebeurd, aangezien deze
digitaal waren en er minder over te schrijven was. Het LYMECcongres is echter wel teruggekoppeld in het Internationaal PKO, en
in de bestuursverantwoording van het bestuurslid Politiek stond het
politieke resultaat van het LYMEC-congres ook teruggekoppeld. Het
IFLRY-congres was in de hoofdzaak een verkiezingscongres, hier was
minder inhoud om terug te koppelen.
Vraag: kan het LB aangeven welke activiteiten er op het gebied van
internationaal sinds het vorige congres zijn ondernomen, los van de
congressen van LYMEC en IFLRY?

Vraag: het is goed om te zien dat de JD een resolutie heeft ingediend
op het LYMEC-congres, en dat die is aangenomen. Hoe gaat het LB er
zorg voor dragen dat deze resolutie niet verdwijnt in het enorme
policy book van LYMEC en er nooit meer iets mee gebeurt?

Antwoord: allereerst is er een lobbyplan voor een Europees
treinennetwerk op touw gezet met Sophie in ’t Veld onder de naam
‘Railroad to the Future’. Hier hebben we onder andere een manifest
aangeboden aan Stientje Veldhoven en een expertsessie met vier
experts georganiseerd voor leden van het Europees Parlement, hier
terug te kijken: https://re.livecasts.eu/a-railroad-to-the-future-howto-create-a-european-high-speed-rail-network. Uit 19 landen
hebben er kijkers gekeken, en we hebben ons plan kunnen
presenteren aan onder andere de vicepresident van de
transportcommissie van het EP.

Antwoord: er is al veel actie ondernomen sinds het indienen van deze
resolutie: origineel zou deze resolutie in april behandeld worden,
maar dit is wegens corona uitgesteld naar november. In de tussentijd
hebben we het plan waar deze resolutie ten grondslag voor lag via
the Bureau van LYMEC aan eurocommissaris Timmermans kunnen
overhandigen. De contacten met de president van LYMEC over dit
onderwerp zijn erg goed: zij is ook aangeschoven bij ons ‘Railroad to
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the Future’-project, om de naam van LYMEC hieraan te verbinden. Er
is kortom al best veel gebeurd met deze resolutie: vooralsnog is hij
geen stille dood in het policy book van LYMEC gestorven.

posities binnen een van IFLRYs werkgroepen op zich genomen. Maar
ook voor veel leden die slechts één seminar of congres hebben
bijgewoond heeft het hun tijd bij de JD waardevoller gemaakt: een
groter en internationaler netwerk, nieuwe inzichten in globale
problemen, en nieuwe (reis)ervaringen.

Vragen over IFLRY

Het LB, samen met de International Officer, kan nog meer doen om
IFLRY nog toegangelijker te maken en dichter bij de leden te
brengen. Daarom is er tijdens het vorige congres meer geld vrij
gemaakt voor het dekken van de kosten voor deelname aan IFLRY
congressen. Dit zodat niet slechts een kleine groep leden ervaring op
kan doen met IFLRY, maar een zo breed en inclusief mogelijke groep
JD’ers.
Vraag: welke doelen heeft het Bureau van IFLRY zich voor 2020
gesteld?

Vraag: de JD is lid van IFLRY, de internationale koepelorganisatie
van liberale jongerenorganisaties. Wat is de toegevoegde waarde
van het lidmaatschap van IFLRY volgens het LB?
Antwoord: het liberalisme is in beginsel een internationaal
gedachtengoed. Vanuit die overtuiging is het noodzakelijk dat de JD
onze leden stimuleert om zich te ontplooien in een internationale
setting. IFLRY is de meest kost efficiënte manier om onze leden deze
mogelijkheid te bieden.

Het geld dat IFLRY uitgeeft komt ten goede aan het organiseren van
seminars, trainingen, congressen over de hele wereld. In de laatste
2,5 jaar heeft IFLRY meer 150 evenementen georganiseerd, veel
daarvan trainingen voor jongeren in landen waar er geen of
nauwelijks oog is voor het liberalisme.
Via de relatief lage kostenpost steunen wij niet alleen jongeren
wereldwijd, maar vooral ook onze eigen leden. Voor deelname aan
internationale seminars en trainingen van JD’ers is er een
mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor deelnemerskosten,
overnachting, maaltijden en reiskosten. Via die route stroomt veel
van het geld van de JD weer weer terug naar onze eigen leden. Naast
steun voor een internationaal progressief liberalisme en het
vormgeven hiervan met onze zusterpartijen betekent steun voor
IFLRY is dus vooral kansen voor onze eigen leden.

Antwoord: voor 2018-2020 heeft IFLRY een action plan opgesteld,
waarin de focus lag op vier verschillende doelen, met ieder doel
onderverdeeld in verschillende componenten en bijbehorende
concrete deliverables. Zie onderstaand voor een samenvatting van
deze doelen. Via de volgende link is een compleet (in het Engels)
overzicht te vinden van deze doelen en key
deliverables: https://docs.google.com/document/d/1cXJAlYtVBT0q
HVldSJMQwmUQA3whlrcVqlkqY5cZ7xs/edit
• Ideeën
Vergroten politiek platform van de organisatie;
Organiseren van Non-Formal Education (NFE) evenementen
aan de hand van vijf thema’s:
Populisme;
Migratie en grenzen;
Liberaal pluralisme;
Vrijheid van meningsuiting ;
“Shrinking Civic Spaces’’.

IFLRY is een leerschool net zoals de JD dat is, maar globaler.
Sommige leden hebben de JD vertegenwoordigd in het bestuur van
IFLRY, als programme managers in de IFLRY Council, andere hebben
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•

Vraag: zijn deze doelen naar de mening van het LB voldoende
behaald?

Impact:
Verbeteren van communicatie;
Meer slagvaardige belangenbehartiging;
Vergroten van inclusiviteit en betrokkenheid van leden.

•

Focus op samenwerking
Met leden;
Met stakeholders – duurzaamheid van de organisatie

•

Organisatorische kracht van de organisatie

•

De Council

Antwoord: aan de hand van het workplan van IFLRY van 2018-2020,
dat IFLRY gebruikt als maatstaf voor zelf-evaluatie, is te zien dat veel
van de doelen behaald zijn. IFLRY is een grotere organisatie
geworden de laatste twee jaar en telt meer leden dan ooit, heeft
meer dan 150 verschillende thematische evenementen
georganiseerd en heeft grosso modo 1 miljoen euro gefundraisd voor
haar organisatie. Het LB is dan ook van mening dat IFLRY een goed
functionerende en professionele organisatie is.
Dat wil echter niet zeggen dat alle plannen zijn uitgevoerd, mede
vanwege COVID, en de organisatie kan ook nog meer stappen zetten
om nog beter met haar leden te communiceren over de uitvoering
van haar plannen. Het is daarom ook geruststellend om te zien dat
IFLRY, n.a.v het recent verkozen nieuw bestuur, hier in haar nieuwe
workplan meer aandacht aan besteed. Lidorganisaties hebben voor
het eerst ook de mogelijkheid gekregen om uitgebreide input te
leveren op het workplan van het nieuwe bestuur, wat zorgt voor een
breed draagvlak van IFLRY’s activiteiten onder haar leden. Het
concept workplan van IFLRY is via de volgende link te vinden:
https://docs.google.com/document/d/17pnc9yCKRpcSzx55gEj25a2
AqvRFqdkjtk4FNgvsEiw/edit

Om ook een inzicht te bieden in de financien van IFLRY: slechts
een deel van de inkomsten die IFLRY ontvangt vloeien voort uit
de lidmaatschapskosten van zo’n circa 65 lidorganisaties. Het
overgrote deel van haar inkomsten komen binnen via
aangevraagde structurele subsidies van donoren. In de laatste
twee en half jaar heeft de organisatie, in combinatie met
ontvangen lidmaatschapskosten, meer dan meer dan 1 miljoen
euro opgehaald.
In het jaar 2020 stond IFLRY er financieel goed voor: de organisatie
ontving een structurele subsidie van de Raad van Europa (21.849,00
euro per jaar) en ontving middelen die zijn toegekend in het kader
van het wereldwijde jongerenprogramma dat wordt uitgevoerd in
samenwerking met het Zweedse Centrum Party International
Foundation (CIS) (100.892,49 Euro toegekend, waarvan ongeveer 30
à 35% de algemene en operationele kosten dekt). Wat de activiteiten
betreft werd er financiering toegekend voor het uitvoeren van
projecten/evenementen met de European Youth Foundation (EYF)
of the Council of Europe (Work Plan activities and the Study
Session), IDI/D66, ALDE-PACE bijeenkomsten.

Vraag: indien bepaalde doelen niet zijn behaald, wat is hiervoor de
reden en is het Bureau van IFLRY hierop aangesproken?
Antwoord: tijdens het laatste fysieke congres is het IFLRY bestuur
door de JD aangesproken over een aantal plannen die onvoldoende
zijn uitgevoerd. De notulen van dit congres zijn te vinden via:
https://www.iflry.com/wpcontent/uploads/2020/12/Minutes_of_the_46th_IFLRY_General_Ass
embly_Cape_Town.pdf
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Vraag: op welke manier heeft de JD inhoudelijk bijgedragen op het
afgelopen IFLRY-congres?

Vragen over de stemprocedure bij D66
Vraag: veel JD'ers waren terecht verontwaardigd en bezorgd over
de stemprocedure omtrent de amendementen op het
verkiezingsprogramma. Het LB is met die klachten naar D66 gegaan.
In de verantwoording schrijft het LB dat deze klachten serieus zijn
opgepakt. Welke acties heeft het LB direct na de uitslag van de
stemming genomen?

Antwoord: het volledige congres stond in het kader van verkiezingen
voor de nieuwe bureau. Er zijn geen inhoudelijke voorstellen
behandeld.
Vraag 5: bij IFLRY-congressen zijn vaak de Westerse organisaties
aanwezig, omdat zij het geld ervoor hebben om naar verre locaties te
reizen. Veel organisaties uit Zuid-Amerika, Afrika en Azië kunnen die
kosten vaak echter niet betalen.

Antwoord: we hebben dezelfde avond dat de stemmingsuitslag
bekend was gebeld met Anne-Marie Spierings. Ook hebben we een
aantal eisen op papier gesteld waaraan wij vonden dat een
stemmingsprocedure aan moest voldoen, en waar volgens ons niet
aan voldaan was. Anne-Marie reageerde geschrokken en zou er zo
snel mogelijk op terugkomen.

Vraag 5a: op welke manier wordt er bij IFLRY werk van gemaakt om
deze organisaties toch bij IFLRY-congressen te betrekken?
Vraag 5b: Ziet het LB mogelijkheden om bij IFLRY te pleiten voor
congressen die altijd digitaal zijn, zodat iedereen over de hele wereld
het congres kan volgen? Zo nee, waarom niet?

Vraag: wat is de uitkomst van de gesprekken die het LB met D66
heeft gevoerd? Kunnen we concrete veranderingen verwachten bij
een volgende stemming of een volgend congres?

Antwoord op vraag 5a en 5b: Op het online IFLRY-congres was de
afspiegeling van vertegenwoordigde lidorganisaties veel
evenwichtiger. Ook de online activiteiten die IFLRY in 2020 heeft
georganiseerd, zijn veelvuldig bezocht door jongeren uit o.a. LatijnsAmerika en Afrika. Dit is inderdaad een les die kan worden
meegenomen in het organiseren van congressen wanneer corona de
mogelijkheid tot internationaal reizen niet überhaupt blokkeert. Een
hybride vorm van congressen organiseren lijkt ons een goed idee: zo
is een congres voor iedereen hoe dan ook toegankelijk, maar blijft de
mogelijkheid behouden om elkaar fysiek te ontmoeten. Het fysieke
aspect is volgens ons namelijk ook waardevol voor het opbouwen
van een persoonlijke connectie met mensen uit andere landen: de
mogelijkheid om zoveel mensen uit andere landen te ontmoeten is
echter één van de voordelen van een lidmaatschap van IFLRY.

Antwoord: de week na het congres heeft Aletta Hekker (bestuurslid
Politiek, D66) een projectgroep opgericht om met concrete
aanbevelingen te komen voor een komend stemsysteem, waarin het
bestuurslid politiek van de JD zou plaatsnemen. We hebben twee
meetings gehad, waarin een plan werd geschreven om elk
toekomstig stemsysteem van D66 aan principes te kunnen toetsen:
voor deze principes werd een voorzet gedaan. Voor het komende
D66-congres is ons in ieder geval de toezegging gedaan dat de
‘stemadvies overnemen’-knop waardoor je voor alle amendementen
tegelijkertijd kon stemmen, niet meer zal terugkeren. Op het
najaarscongres wordt een voorstel van de principes waar een
stemsysteem van D66 aan zal moeten voldoen gepresenteerd aan
het congres. In de commissie die deze zal schrijven zit het bestuurslid
politiek niet meer, dit heeft zij overgedragen aan Thomas Vissers.
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Vragen over de actie van de JD omtrent de avondklok

FG-verantwoording

Op 19 januari heeft het LB, samen met Dwars, een terechte oproep
gedaan aan D66 en GroenLinks om niet in te stemmen met een
avondklok. Vraag: wat was de reactie van D66 op dit statement?

Er hebben zich het afgelopen half jaar geen noemenswaardige
incidenten voorgedaan. Daar waar iets is misgegaan, is mijns inziens
adequaat gereageerd door het bestuur. Terugblikkend op 2020 kan
geconcludeerd worden dat de overstap van het fysieke naar het
digitale in privacy-opzicht over het algemeen goed is verlopen. Er zijn
desalniettemin punten van verbetering. Zo blijkt het privacybeleid
voor sommige afdelingen nog altijd niet helemaal duidelijk te zijn. Ik
hoop het komende jaar om samen met het bestuur eventuele
onduidelijkheden weg te nemen.
Heb je een vraag of opmerking met betrekking tot de bescherming
van jouw persoonsgegevens? Neem dan gerust contact op via
functionarisgegevensbescherming@jongedemocraten.nl

Antwoord: D66 heeft begripvol gereageerd.
Vraag: de avondklok is er toch gekomen. Wat heeft het LB na de
aankondiging van de invoering van de avondklok nog gedaan om
hiertegen protest aan te tekenen?
Antwoord: we hebben uitleg gekregen van de Tweede Kamerfractie
over hoe het proces in aanloop naar de avondklok is verlopen. Wij
hebben besloten dat wij ons de komende weken verder niet meer
zouden verzetten tegen de avondklok. De rellen die na de
afkondiging van de avondklok waren uitgebroken hebben hierin ook
meegespeeld. Wel hebben we een moment georganiseerd waarbij
alle leden van de Jonge Democraten de vragen die zij met betrekking
tot de avondklok hadden konden stellen aan Rob Jetten en hebben
wij nog veel contact met Dwars over eventuele vervolgstappen
wanneer de avondklok zou worden verlengd.

DEMO verantwoording
Beste Jonge Democraten,
In de vorige verantwoording schreef ik (Bas) dat de redactie flink
gegroeid was en we even focusten op onze interne organisatie. De
samenwerking bij de redactie verloopt na een half jaar soepel. We
publiceren minimaal twee keer in de week, op woensdag en vrijdag,
een nieuw artikel op demojd.com. De redacteuren werken hard en
schrijven boeiende artikelen over uiteenlopende onderwerpen.
We blijven ons bij de DEMO verder ontwikkelen en
professionaliseren. De vergaderingen worden levendiger en de
artikelen scherper. Op demojd.com hebben we een ‘Missie en Visie’
toegevoegd en binnen de eindredactie zijn er afspraken gemaakt
over de lay-out van alle publicaties.

Vraag: overweegt het LB nog, eventueel samen met andere pjo's, om
actie te voeren (digitaal of fysiek) tegen de avondklok? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord: op dit moment zijn wij samen met andere PJO's
voorstellen aan het schrijven voor mitigerende maatregelen. Wij
hebben aan de bestuursleden Politiek en de Portefeuillehouders
gevraagd of zij hierover mee kunnen denken. Deze voorstellen willen
wij samen met Dwars aan D66 en GroenLinks presenteren en we zijn
aan het kijken naar de mogelijkheden voor het schrijven van een
opiniestuk.

Momenteel proberen we ons bereik binnen en buiten de vereniging
te vergroten. Er is bijvoorbeeld een Instagram account aangemaakt
(@demojdcom). Er wordt ook overlegd met het landelijk bestuur over
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het eventueel rondmailen van artikelen via een nieuwsbrief, om
bijvoorbeeld de nieuwe leden te bereiken.
Dit jaar is begonnen met interviews voor de jongeren op de kieslijst
van D66. In februari start de themamaand Tweede
Kamerverkiezingen 2021 met weer een hoop vlammende stukken.
2021 is tenslotte ook het jaar dat de DEMO er een concurrent bij
krijgt, ‘Ongehoord JD’ gaat zich in onze poule mengen rond dit
wintercongres. We volgen de ontwikkelingen met argusogen!
Veel leesplezier!

1. Diederik Gommers: iemand die zich naast zijn enorm harde
werk op de IC’s blijft inzetten om ervoor te zorgen dat
mensen goed voorgelicht zijn.
2. Renske Leijten: iemand die zich in een dossier vastbijt en niet
loslaat voor het opgelost is. Heeft de toeslagenaffaire aan het
licht proberen te brengen en dit is gelukt.
3. Sigrid Kaag: iemand die gaat voor nieuw leiderschap,
misschien wel de eerste vrouwelijke premier van Nederland.
Ze zet mensen op de eerste plek en wil Nederland
vooruithelpen.

Namens de DEMO Redactie,
De adjunct-hoofdredacteur en hoofdredacteur,

4. Sander Schimmelpenninck: de liberaal onder de onder de
sociaalliberalen. Je hoeft het niet altijd met hem eens te zijn,
maar Sander weet als geen ander het maatschappelijk debat
aan te zwengelen; of het debat nou over zichzelf gaat, of over
zijn standpunten.

Jurgen Verhagen & Bas Buise

De Jan Terlouw Prijs
Op het afgelopen zomercongres is een organisatorische motie
aangenomen om ieder wintercongres een ‘Persoon van het Jaar’ te
benoemen. Dit is een prijs voor iemand die zich het meest sociaalliberaal heeft ingezet gedurende het voorgaande jaar. De landelijk
secretaris zal met het LB een voorzet doen bestaande uit maximaal
10 suggesties. Suggesties kunnen niet meer worden ingediend. De
organisatorische motie spreekt uit dat de JD-leden, naar aanleiding
van een online stemming georganiseerd door de landelijk secretaris,
elk wintercongres de ‘Persoon van het Jaar’ uitroepen.
De stemming vindt plaats via een poll op Zoom. De persoon met
50%+1 van de stemmen zal de prijs in ontvangst nemen. Zolang
niemand van de genomineerden 50%+1 van de stemmen behaald, zal
telkens degene met de minste stemmen afvallen en een nieuwe
stemronde gestart worden.
Suggesties Bestuur Janssen:

5. Steven van Weyenberg: Oud JD-voorzitter, huidig kamerlid
van D66. Afgelopen zomer publiceerde Steven van
Weyenberg z'n ambitieuze plan om alle toeslagen af te
schaffen, en in plaats daarvan een verzilverbare
heffingskorting in te voeren. Een oplossing die dicht bij ons
JD-hart ligt en die uitgaat van vertrouwen in de mens en het
geven van kansen.
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Medialijst sinds septembercongres

Algemeen
Dagblad

22-10-20

Jongerenpartijen eisen
actie met
klimaatmanifest

Jongerenpartij van
D66

GeenStijl

25-10-20

Sonny Spek – Het
Klimaatsprookje van de
Zes Politieke
Jongerenorganisaties

Jongerenorganisati
es van (…) D66

Vice

02-11-20

Wat bezielt de
Nederlandse fans van
Trump en Biden?

Luuk Nafzger, Auke
van Wersch, JD

Punt

04-11-20

Piepklein protest van
Léonie Janssen, JD
politieke jongeren tegen
leenstelsel

Democraat

10-11-20

Hoe negatiever, hoe
beter!

Léonie Janssen, JD

Mail voor de volledige perslijst naar pers@jongedemocraten.nl
Platform

Datum

Kop

Wie?

Reformatorisc
h Dagblad

03—09-20

Jongeren vragen met
campagne actie voor
Oeigoeren

JD

Brabants
Dagblad

07-09-20

Ouders Rob Jetten
kregen óók het advies
om niet alles te lezen
over hun zoon: ‘er komt
een hoop bagger’

JD

Honderden betogers op
Museumplein voor
vluchtelingen Lesbos

Léonie Janssen, JD

Het Parool

12-09-20

TPO

13-09-20

Chris Aalberts – Je kunt
voor een humaner
asielbeleid
demonstreren tot je een
ons weegt

Léonie Janssen, JD

Leeuwarder
Courant

11-11-20

Provinciaal
fractievoorzitter Romke
de Jong hoogste Fries
op kandidatenlijst D66
Tweede Kamer

JD

Yemaz
Ramautarsing
Online

19-09-20

Zó werkt linkse
emotionele manipulatie

Léonie Janssen

NRC

12-11-20

Veel leden vinden de
D66-lijst ‘niet jong en
divers genoeg’

JD

ANP

22-09-20

Van Veldhoven
ontvangt plan voor
Europees HSLtreinnetwerk

Léonie Janssen, JD

RTL Nieuws

21-11-20

‘Jongerenpartijen zijn
altijd extremer, maar
wat bij Forum gebeurt,
is ongekend’

Jongeren van D66,
JD

Algemeen
Dagblad

06-10-20

Zekerheid en stabiliteit
hebben jongeren nodig

Léonie Janssen, JD

NOS

25-11-20

NOS Radio 1

22-10-20

6 politieke
jongerenorganisaties
komen met
‘klimaatmanifest’

Politieke
jongerenorganisatie
s van (…) D66

‘Altijd gezonde spanning JD
tussen
jongerenorganisatie en
politieke partij’
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Algemeen
Nijmeegs
Studentenblad

19-12-20

Dwars, Jong en
Democatisch

Sophie den Ouden,
JD

Algemeen
Dagblad

19-01-21

Geef jongeren plek aan
tafel bij het
coronabeleid

Léonie Janssen, JD

Diverse
regionale
bladen (DvhN,
Dagblad010,
via ANP)

19-01-21

Nederlands
Dagblad

19-01-21

NRC

Metro

Algemeen
Dagblad

NOS

Avondklok: weestand bij Léonie Janssen, JD
jongeren D66,
GroenLinks en VVD

Avondklok stuit op
weerstand van jongeren
D66, GroenLinks en
VVD

Léonie Janssen, JD

19-01-21

Jongeren D66,
GroenLinks en VVD
strijden tegen
avondklok.

Léonie Janssen, JD

19-01-21

‘Kabinet wil avondklok
heel snel’, weerstand bij
jongerenorganisaties’

Léonie Janssen, JD

19-01-21

19-01-21

LIVE | Jongerenpartijen JD
vrezen schadelijke
gevolgen avondklok,
kabinet woensdag
bijeen voor crisisberaad’
LIVE |
Jongerenafdelingen
grote partijen: hou
avondklok tegen

Linda

19-01-21

Jongerenpartijen VVD,
D66 en GroenLinks
roepen op avondklok te
blokkeren

Léonie Janssen, JD

Metro

20-01-21

‘Avondklok schuift
halfuur op’, horen we
waarschijnlijk tijdens
persconferentie

Léonie Janssen, JD

Antilliaans
Dagblad

25-01-21

D66 presenteert drie
Caribische lijstduwers

Thomas Hellebrand,
JD

Joop

27-02-21

Iedereen een dak boven
het hoofd

Léonie Janssen, JD

De Groene
Amsterdamme
r

27-01-21

Als het luide debat een
zacht gefluister wordt

Dennis van Driel, JD

EW

29-01-21

Talent: Léonie Janssen

Léonie Janssen (sic),
JD

Democraat

03-02-21

Vrij zijn is kiezen voor
de toekomst

Léonie Janssen, JD

JD

Optredens
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Platform

Datum

Medium

Wie?

Dit is de Zaterdag

19-12-20

Radio 1

Demonstration
Evacuate Moria

11-09-20

Demonstratie te
Amsterdam

Léonie Janssen,
JD

Léonie Janssen,
JD

KiesAdvies

02-01-21

Podcast

SOS Moria:
Evacuatie nu

17-09-20

Demonstratie te
Rotterdam

Léonie Janssen,
JD

Léonie Janssen,
JD

AD Ochtendshow

20-01-21

Livestream

RTV Rijnmond

18-09-20

Talkshow met
livestream

Léonie Janssen,
JD

Léonie Janssen,
JD

Rutger’s Dialoog:
het Politieke
Voorspel

06-10-20

Talkshow met
livestream

Léonie Janssen,
JD

Voor14 & Stem op
21-10-20
een Vrouw:
Vrouwen, Gelijkheid
en het Minimumloon

Talkshow met
livestream

Eswara de Mol, JD

De Vooravond:
Klimaatmanifest
voor de volgende
verkiezing

23-10-20

TV

Voor14 & Stem op
een Vrouw:
Vrouwen,
Gelijkheid en het
Minimumloon

European
parliamant: A
railroad to the
future - how to
create a European
High Speed Rail
network?

29-10-20

Online webinar

Stijn Wenders,
Léonie Janssen,
JD

AD Ochtendshow

03-11-20

Livestream

Léonie Janssen,
JD

EPC Jaarfestival

17-11-20

Debat

Nikki Fredriksz,
JD
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HR-wijziging
HR01

Een goed idee heeft een goed fundament nodig

Onderwerp

Schrap 5 vervang door 10

Indiener(s)

Nardjissa Ikhlef, Paul Verbraak, Hanna Gonsalves, Rana
Orhan, Lotte Peijs, Ronald-Marcel van den Hoek, Luuk de
Vendt, Mathijs Kramer, Jelrik Westra, Thom Faber, Max
Verdegaal, Stijn van Hulzen, Dick van Tongeren

Woordvoerder

Nardjissa Ikhlef

Betreft:

Artikel 14.2

Schrap/voeg toe:

Vervangen

Tekst 1:

5

Tekst 2

10

Toelichting

De drempel voor het indienen van voorstellen is nu gesteld
op tenminste vijf leden. Deze willen wij verhogen naar
tenminste tien leden, waardoor voorstellen een groter
draagvlak nodig hebben om ingediend te worden. Hierdoor
trachten we meer gewicht te geven aan het idee.
Denk hierbij aan de wildgroei aan Kamervragen. Deze
nemen veel tijd in beslag, terwijl het vaak vragen zijn van
indieners, die zich alleen maar willen profileren...
Als je de drempel naar tien aanpast, verhoogt dit ook de
motivatie van de indiener om voor het voorstel te knokken
en om een goed onderbouwd verhaal te komen. Daarbij kan
dit een extra stimulans bieden, wat betreft het opdoen van
sociale vaardigheden en het verwoorden en uitdragen van
ideeën. Met een drempel van tien moet je leren overtuigen
en diplomatieker te werk gaan dan wanneer je met vijf te
maken hebt. Communiceren moet je leren!
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Organisatorische moties
ORG01

Acht zorgt voor kracht

Onderwerp

Aantal LB'ers plus functieverdeling 2021-2022

Indiener(s)

Landelijk Bestuur [Léonie Janssen, Sophie den Ouden,
Jasper Klasen, Nikki Fredriksz, Jelrik Westra, Puck Rouffaer,
Koen Reedijk]

Woordvoerder

Jelrik Westra

Spreekt uit dat:

Constaterende dat: De functieprofielen voor het Landelijk Bestuur van de Jonge
Democraten voor het bestuursjaar 2020-2021 zeven
functies uiteenzetten, zijnde: Voorzitter, Secretaris,
Penningmeester, Bestuurslid Politiek, Bestuurslid Pers en
Profilering, Bestuurslid Organisatie en Bestuurslid Intern.
De 82e Algemene Ledenvergadering van de Jonge
Democraten in 2019 haar voorkeur heeft uitgesproken voor
een parttime Landelijk Bestuur met zeven leden.

Overwegende dat:

Er in beide bestuursjaren sinds de bovengenoemde ALV een
(te) hoge werkdruk is ervaren binnen de ‘politieke
driehoek ’binnen het Landelijk Bestuur.
Een extra, achtste bestuurslid deze werkdruk ten dele op
zich kan nemen.
Meer zielen meer vreugd leveren.
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Het zittende LB voor het aankomende bestuursjaar (20212022) functieprofielen opstelt voor acht bestuursleden,
zijnde:
1.
Voorzitter
2.
Secretaris
3.
Penningmeester
4.
Bestuurslid Politiek
5.
Bestuurslid PR
6.
Bestuurslid Profilering
7.
Bestuurslid Organisatie
8.
Bestuurslid Intern

Toelichting

De politieke driehoek die hier wordt genoemd slaat op de
Voorzitter, het Bestuurslid Politiek (eerder: Pers en Politiek)
en het Bestuurslid Pers en Profilering (eerder: Campagne en
Communicatie). Een achtste bestuurslid, en dus de creatie
van een politieke vierhoek, kan de werkdruk binnen dit
‘Politiek-Inhoudelijk Kernteam ’verlichten. In dit voorstel
gebeurt dit met de volgende verdeling:
* Bestuurslid PR (Public Relations): Draagt de portefeuilles
pers en externe woordvoering (overgenomen van het
Bestuurslid Pers en Profilering), alsook de internationale
portefeuilles (overgenomen van het Bestuurslid Politiek). Zo
komt al het externe contact bij een enkel bestuurslid
terecht, en creëren we lastenverlichting bij de
Bestuursleden Politiek en Profilering.
* Bestuurslid Politiek: Draagt dezelfde
verantwoordelijkheden die worden genoemd in het
functieprofiel 2020-2021, maar dan zonder de
internationale portefeuilles.
* Bestuurslid Profilering: Draagt dezelfde
verantwoordelijkheden die worden genoemd in het
functieprofiel 2020-2021, maar dan zonder de portefeuilles
pers en woordvoering.
* Verdere lastenverlichting is mogelijk door taken aan de
interne kant van de functie Voorzitter over te dragen naar
het Bestuurslid Intern.
Graag krijgen we goedkeuring van het congres om onze
ogen te zetten op een achttallig bestuur. Dat doen wij graag
op deze manier, gezien het congres eerder haar voorkeur
heeft geuit voor een zeventallig bestuur.
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ORG02

Het eeuwige dilemma van de goudgele rakkers

Onderwerp

De juiste benaming van populair voedsel

Indiener(s)

Janne Dam, Alexander van den Berg, Tom Urbaschek,
Lisanne van Damme, Max Verdegaal, Isa Luiten, Thomas
Hoekstra, Barbara Vonk, Steffan Venema, Jonah van
Lotringen

Woordvoerder

Janne Dam

Constaterende dat:

-Er al jaren strijd is hoe de gefrituurde gele sprieten heten;
-Deze strijd JD’ers ongeveer langs de grote rivieren splijt in
een friet-kamp en patat-kamp;
-Er in de communicatiemiddelen van de JD tot op heden
verschillende woorden gebruikt worden voor dezelfde
lekkernij

Overwegende dat:

-De Jonge Democraten met één mond moeten spreken naar
buiten toe;
-De huidige naamsverwarring zorgt voor conflict en
verdeeldheid;
-Het LB de sfeer in de vereniging actief wil verbeteren;
-Ruzies en conflicten niet goed zijn voor de interne sfeer in
deze mooie vereniging;

Spreekt uit dat:

Het Landelijk Bestuur zich uitspreekt over het eeuwige
dilemma of de goudkleurige, gefrituurde aardappelreepjes
friet of patat heten

Toelichting

https://nl.wikipedia.org/wiki/Friet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Patat-frietgrens

ORG03

Ben jij een februari, of septemberpoho?'

Onderwerp

Aanstellingsmomenten portefeuillehouders

Indiener(s)

Léonie Janssen, Sophie den Ouden, Jasper Klasen, Nikki
Fredriksz, Jelrik Westra, Puck Rouffaer, Koen Reedijk

Woordvoerder

Nikki Fredriksz

Constaterende dat:

Overwegende dat:

•Het op twee vaste momenten benoemen van
portefeuillehouders een duidelijkere jaarplanning voor
werkgroepen, portefeuillehouders en politieke inhoud
mogelijk maakt,
•September en februari hiervoor de meest voor de hand
liggende maanden zijn in verband met het wintercongres,
het wisselmoment van afdelingsbesturen en het
wisselmoment van het landelijk bestuur,
•Wanneer portefeuillehouders op twee vaste momenten in
het jaar worden benoemd, het Landelijk Bestuur de
werkgroepen en portefeuillehouders beter kan
ondersteunen door op gezette momenten in het jaar
bijvoorbeeld werkgroepdagen en
portefeuillehouderstrainingen te organiseren,

•Portefeuillehouders op dit moment op elk moment van het
jaar kunnen worden benoemd, en door het gehele jaar
kunnen aftreden,
•Er uit een enquête onder werkgroepleden is gebleken dat
zij vaak de binding met de vereniging missen,

•Wanneer portefeuillehouders voor vastere periodes
worden (her)benoemd, zij meer structuur hebben voor het
stellen van doelen voor hun termijn en het plannen van
activiteiten

•Er in veel functies binnen de Jonge Democraten (landelijk
bestuur, afdelingsbestuur) een vaste jaarlijkse cyclus zit,

•Wanneer portefeuillehouders op twee vaste momenten in
het jaar worden benoemd, dit voor de vereniging
duidelijkheid biedt qua termijnen en de doorstroom binnen
de vereniging stimuleert: bijvoorbeeld van
afdelingsbestuurder naar portefeuillehouder
•Zo’n systeem onverminderd de mogelijkheid biedt om
portefeuillehouders te verlengen, zij het dan voor een (half)
jaar per verlenging
Spreekt uit dat:

31

•Het landelijk bestuur een beleid voert met twee vaste inen uitstroommomenten voor portefeuillehouders: in
september en februari.

Toelichting

We hebben nagedacht over manieren om voor zowel
portefeuillehouders, werkgroepleden en de vereniging meer
duidelijkheid te bieden over de termijnen van
portefeuillehouders. We denken dat we als landelijk bestuur
meer ondersteuning aan zowel poho’s als werkgroepleden
kunnen bieden met vaste benoemingsmomenten in het jaar.
Zolang portefeuillehouders bij hun eerste benoeming voor
(minstens) een jaar worden benoemd, is er voor dit voorstel
geen HR-wijziging nodig. Het leek ons toch goed om dit plan
aan de ALV voor te leggen, voor volledige duidelijkheid en
instemming. Het zal namelijk beleid moeten worden dat niet
alleen in ons bestuursjaar geldt, maar ook in de jaren erna.

Constaterende dat:

Landelijke bestuursleden herhaaldelijk aan hebben gegeven
de portefeuillehouder een goede werkgroepvoorzitter te
vinden.
De werkgroep VWS politieke inhoud levert voor de
vereniging, de portefeuillehouder intern en extern goed
vindt functioneren en de portefeuillehouder wil behouden.
De portefeuillehouder door wil in zijn functie.
Overwegende dat:

ORG04

Het LB de portefeuillehouder VWS niet herbenoemd heeft,
partij is geworden in het geschil en geen
geschillencommissie heeft ingesteld.

•
•

Van geschil naar geschillencommissie #2

•
Onderwerp

Instellen geschillencommissie

Indiener(s)

Stan Beernink, Mark van Oosten, Niek Eggink, Sophia Veel,
Roos van Oosterhout, Jesse Koper, Yoël Mahabier, Kerwin
Kouw, Roos Slagter, Ruben Korte, Neel Al Jabori, Rana
Orhan, Suzanne Angenent, Casper de Jong, Jaap Steensma,
Hanna Gonsalves, Henk Jan Siersema, Vincent Witmond

•

Spreekt uit dat:

Het gebruikelijk is dat een portefeuillehouder die
aangeeft door te willen, bij het verlopen van zijn
termijn herbenoemd wordt.
De werkgroep niet is betrokken bij het niet
herbenoemen van zijn voorzitter.
De werkgroep transparantie wil ten aanzien van het
besluit, maar dit onvoldoende gegeven wordt.
Het niet herbenoemen een de facto ontslag is en
ontslag alleen bij zwaarwegende redenen plaats
zou moeten vinden.

De ALV een geschillencommissie instelt op grond van artikel
29 lid 1 van het HR. Deze dient het besluit te onderzoeken
en vast te stellen of dit besluit:
Rechtvaardig is;

Woordvoerder

Casper de Jong

Proportioneel is;
Integer is;
In het veelzijdige belang van de vereniging is.
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Toelichting

Het zou de ALV en betrokkenen sieren om dit door een
geschillencommissie te laten beslechten. Leden van de
geschillencommissie zijn in ieder geval vertegenwoordigers
van het LB, de portefeuillehouder, werkgroep en eventuele
andere betrokkenen die aangedragen worden. Dit zorgt
voor een eerlijke, open en democratische afhandeling van
het geschil, waarbij het belang van de vereniging, de
waarheid en rechtvaardigheid centraal staan. Om de
betrokkenen op gelijke voet te zetten is het wenselijk dat de
landelijke bestuursleden en de portefeuillehouder niet zelf
deelnemen aan de geschillencommissie. Deze organimo is
gericht aan de ALV. Bij aannemen vindt instelling van een
geschillencommissie plaats.

ORG05

Van geschil naar geschillencommissie #1

Onderwerp

Instellen geschillencommissie

Indiener(s)

Stan Beernink, Mark van Oosten, Niek Eggink, Sophia Veel,
Roos van Oosterhout, Jesse Koper, Yoël Mahabier, Kerwin
Kouw, Roos Slagter, Ruben Korte, Neel Al Jabori, Rana
Orhan, Suzanne Angenent, Casper de Jong, Jaap Steensma,
Hanna Gonsalves, Henk Jan Siersema, Vincent Witmond

Woordvoerder

Casper de Jong
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Constaterende dat:

Het LB de portefeuillehouder VWS niet herbenoemt heeft,
partij is geworden in het geschil en geen
geschillencommissie heeft ingesteld.
Landelijke bestuursleden herhaaldelijk aan hebben gegeven
de portefeuillehouder een goede werkgroepvoorzitter te
vinden.
De werkgroep VWS politieke inhoud levert voor de
vereniging, de portefeuillehouder intern en extern goed
vindt functioneren en de portefeuillehouder wil behouden.
De portefeuillehouder door wil in zijn functie.

Overwegende dat:

Het gebruikelijk is dat een portefeuillehouder die aangeeft
door te willen, bij het verlopen van zijn termijn herbenoemd
wordt.
De werkgroep niet is betrokken bij het niet herbenoemen
van zijn voorzitter.
De werkgroep transparantie wil ten aanzien van het besluit,
maar dit onvoldoende gegeven wordt.
Het niet herbenoemen een de facto ontslag is en ontslag
alleen bij zwaarwegende redenen plaats zou moeten vinden.

Spreekt uit dat:

De ALV een geschillencommissie instelt op grond van artikel
29 lid 1 van het HR. Deze dient het besluit te onderzoeken
en vast te stellen of dit besluit:
Rechtvaardig is;
Proportioneel is;
Integer is;
In het veelzijdige belang van de vereniging is.
De commissie dient vervolgens het besluit te bekrachtigen
of te vernietigen. En afhankelijk van deze uitspraak, in plaats
van het LB, gepaste vervolgbesluiten te nemen met
inachtneming van de bovenstaande criteria.

Toelichting

Het zou de ALV en betrokkenen sieren om dit door een
geschillencommissie te laten beslechten. Leden van de
geschillencommissie zijn in ieder geval vertegenwoordigers
van het LB, de portefeuillehouder, werkgroep en eventuele
andere betrokkenen die aangedragen worden. Dit zorgt
voor een eerlijke, open en democratische afhandeling van
het geschil, waarbij het belang van de vereniging, de
waarheid en rechtvaardigheid centraal staan. Om de
betrokkenen op gelijke voet te zetten is het wenselijk dat de
landelijke bestuursleden en de portefeuillehouder niet zelf
deelnemen aan de geschillencommissie. Deze organimo is
gericht aan de ALV. Bij aannemen vindt instelling van een
geschillencommissie plaats.

Toelichting

Amendementen op de Begroting
AMBEG01

De Erwin Nypelsstichting leeft! 3.0

Onderwerp

De Erwin Nypelsstichting

Indiener(s)

[Landelijk Bestuur] Léonie Janssen, Sophie den Ouden,
Jasper Klasen, Nikki Fredriksz, Jelrik Westra, Puck Rouffaer,
Koen Reedijk

Woordvoerder

Jasper Klasen

Betreft:

Begroting 2021

Schrap

Algemene Reserve: -€103.269,-

Vervang door:

Erwin Nypels Stichting: + €103.269,-
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Vorige ALV’s is besloten dat we het langetermijnvermogen
onder willen brengen in een Stichting genaamd de Erwin
Nypelsstichting (ENS). Nu de ENS is opgericht wordt via dit
amendement een tweede deel van de algemene reserve (dit
is al ons lange termijn spaargeld) overgemaakt aan de
stichting. Het huidige bedrag is gelijk aan het resterende
spaarvermogen.
Dit is daarmee het tweede deel van de algemene reserve dat
in beheer van de stichting komt. Het overhevelen van de
algemene reserve is daarmee voltooid.
We behouden dan op de rekening alle
bestemmingsreserves, zoals het weerstandsvermogen à €
100.000,-. Dit is het vermogen dat we aanhouden als
ondergrens voor als de JD en is bedoeld om de financiële
gevolgen van opgetreden risico's op te vangen (denk hierbij
bijvoorbeeld aan het opeens annuleren van een congres
door corona maatregelen). Andere bestemmingsreserves
die we behouden zijn de Lustrumreserve en de
Verkiezingsreserve, welke meer voor zich spreken.

Resolutie Kunst, Cultuur en Media
RES01

Resolutie Kunst en Cultuur

Onderwerp

Kunst en Cultuur

Indieners

[Werkgroep Kunst, Cultuur en Media] Puck de Gier, Hugo van
Winden, Jelt Pekaar, Britt Jennissen, Thomas van de Vijver,
Michiel Lemmers, Joram Schollaardt, Robbin Huis in ’t Veld,
Taco Brinkman, Femke Schapink, Emma Dolmans en David ten
Cate

Woordvoerder

Hugo van Winden en Puck de Gier

Betreft

Huidige resolutie kunst & cultuur vervangen

Toelichting

De leden van de werkgroep Kunst, Cultuur en Media hebben dit
jaar hard gewerkt om de verouderde sectie 'Kunst en Cultuur'
uit het politieke programma te herzien. De sectie 'Media' blijft
onveranderd, gezien deze nog actueel is. De nieuwe visie op
Kunst en Cultuur reflecteert het belang dat Jonge Democraten
hecht aan een sterke, liberale, diverse en duurzame kunst- en
cultuursector. Graag bedanken wij andere JD'ers voor hun
kritische blik tijdens het schrijfproces. Veel leesplezier!

Type

Vervangen

Tekst 1

Paragraaf 6.1 t/m 6.6

Tekst 2
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6.1 Cultuur
Cultuur ligt aan de basis van iedere samenleving; het is alles dat
de mens voortbrengt. Cultuur in de breedste zin van het woord
omvat daarom normen en waarden, maar ook taal, politiek,
economie en religie. In dit hoofdstuk gebruiken we een minder
brede betekenis van het begrip cultuur: het omvat kunst,
creatieve activiteiten, geschiedenis en organisaties die als doel
hebben cultuur te verzamelen of te behouden, zoals archieven
en bibliotheken. Omdat cultuur en de maatschappij hand in
hand gaan en de maatschappij steeds verandert, is cultuur altijd
in ontwikkeling.
Cultuur vervult belangrijke functies binnen onze samenleving.
Mensen kunnen via cultuur betekenis geven aan hun leven door
zich, alleen of met anderen, bezig te houden met bijvoorbeeld
beeldende kunst, theater, muziek of dans. Daarnaast kan
cultuur mensen het gevoel geven ergens bij te horen, wat goed
is voor de onderlinge verbondenheid van burgers. Bovendien
komen mensen via cultuur met elkaar in contact en kunnen zij
van elkaar leren.
Ook biedt cultuur de mogelijkheid om te reflecteren,
bijvoorbeeld op het individu of op verschijnselen en
ontwikkelingen binnen de maatschappij. Daardoor kan het
individu nadenken over zichzelf en hoe zij zich verhoudt tot de
samenleving. Reflectie op de maatschappij heeft vaak de vorm
van kritiek. Zo worden in de beeldende kunst, literatuur en
theater geregeld gewoontes en wereldbeelden kritisch
bekeken. De Jonge Democraten geloven dat deze
maatschappijkritiek onmisbaar is voor een gezonde
democratische samenleving, omdat het burgers stimuleert om
de samenleving te blijven ontwikkelen.
Ten slotte heeft cultuur economische voordelen. Een bloeiende
cultuursector trekt toeristen en is goed voor het internationale
imago van Nederland. Ook is cultuur goed voor innovatie en
trekken kunstproductie en kunsthandel kapitaal aan uit het
buitenland.
Cultuur kan niet bestaan zonder de vrijheid van elk mens om
zich te kunnen uiten. Zonder deze vrijheid is
maatschappijkritiek en persoonlijke ontwikkeling niet mogelijk
en verliest cultuur een belangrijk deel van haar functie. Het
waarborgen van deze vrijheid is een taak van de overheid: zij

moet ervoor zorgen dat iedereen zo min mogelijk wordt
gehinderd bij zijn of haar culturele activiteiten.
6.2 Kunst en kunstenaars
Kunst is een product van cultuur. Voorbeelden van
kunstvormen zijn podiumkunsten (theater, muziek en dans),
beeldende kunst, film, letteren, digitale cultuur en ontwerp
(architectuur, vormgeving en mode). Kunst bestaat niet zonder
kunstenaars, mensen die hun vaardigheid en creativiteit
inzetten om kunst te maken.
Kunst laat mensen nadenken over zichzelf en de maatschappij,
maar kan ook ontspanning bieden, door vermaak of als vlucht
uit de dagelijkse realiteit. Behalve deze voordelen stimuleert
kunst creativiteit en dat helpt mensen om productief en
vernieuwend te zijn.
De Nederlandse openbare kunstcollecties staan in hoog
aanzien. De Jonge Democraten vinden dat de overheid
beheerders van collecties moet helpen de bestaande collecties
toegankelijker te maken en houden. Culturele voorzieningen
moeten daarnaast beter over het hele land verspreid zijn.
Publiek en kunst komen onder andere samen in culturele
instellingen. Om cultuur voor alle Nederlanders toegankelijker
te maken, is het belangrijk bij culturele instellingen de
diversiteit van publiek, kunstenaars en bestuurders aan te
moedigen. Daarnaast willen de Jonge Democraten dat culturele
instellingen op één dag per maand gratis toegankelijk zijn voor
alle Nederlanders. Ten slotte moedigen wij aan dat
kunstcollecties en -archieven ook digitaal beschikbaar worden
voor iedereen.
De overheid moet volgens de Jonge Democraten een
ondersteunende en aanmoedigende rol in het cultuurbeleid
innemen. Door een ruimhartig subsidiebeleid laat de overheid
zien dat ze kunst belangrijk vindt. Zo zijn de Jonge Democraten
voorstander van het versterken van de relatie tussen culturele
instellingen en kunstenaars door een subsidieregeling waarmee
instellingen worden gestimuleerd om meer ruimte te geven aan
nieuwe makers. Nu is er binnen veel culturele instellingen
namelijk vooral plaats voor gevestigde namen. Daarnaast moet
er geïnvesteerd worden in broedplaatsen voor beginnende
kunstenaars. Deze plekken bieden een goed uitgangspositie om
te beginnen met ondernemen.

De Jonge Democraten vinden dat de Rijksoverheid niet de enige
financier van de culturele sector en van kunstenaars moet zijn.
Daarom blijven de Jonge Democraten voorstander van fiscale
maatregelen die het voor private partijen aantrekkelijk maken
om schenkingen te doen aan culturele instellingen. Daarnaast
willen de Jonge Democraten dat de overheid onderzoekt wat de
mogelijkheden zijn voor fiscale voordelen voor particulieren die
beginnende kunstenaars financieel steunen.
De Jonge Democraten vinden dat kunstenaars voor hun werk
eerlijk betaald moeten worden. Daarom vinden wij dat de Fair
Practice Code ingevoerd moet worden. De Fair Practice Code
bevat onder andere regels over het eerlijk belonen van
kunstenaars. Als een organisatie van de overheid subsidie krijgt,
dan is dat op voorwaarde dat ze zich aan deze regels houdt. Het
eerlijker belonen van kunstenaars mag er niet toe leiden dat het
culturele aanbod kleiner wordt. De hogere kosten als gevolg van
de Fair Practice Code moeten niet alleen gedragen worden door
de sector, maar ook door de overheid. Het mag overigens niet zo
zijn dat de diversiteits- en duurzaamheidseisen die de Fair
Practice Code aan culturele instellingen stelt, ook gebruikt
worden om kunst inhoudelijk te toetsen.
6.3 Cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed is het geheel aan culturele bronnen die zijn
doorgegeven vanuit het verleden. Hieronder vallen tastbare
objecten, zoals monumenten, en gebruiken of gewoonten, zoals
klederdracht. Erfgoed kan niet alleen een belangrijke nationale,
regionale of lokale functie hebben maar ook van religieuze of
sociale betekenis zijn.
Samen zijn we verantwoordelijk voor dit cultureel erfgoed. Het
draagt bij aan een Nederlandse identiteit en zorgt voor
verbondenheid tussen mensen. De Jonge Democraten vinden
het daarom van belang dat iedereen hier toegang toe heeft. Zo
draagt digitalisering van archieven en collecties bij aan de
toegankelijkheid van erfgoed. Verder moet de overheid met het
oog op het behouden van nationaal erfgoed in kaart brengen
wat zich in privécollecties bevindt, omdat nu vaak niet bekend is
welk cultureel erfgoed in privébezit is.
Het bestaan van cultureel erfgoed vereist draagvlak in de
maatschappij. Het is belangrijk dat burgers op lokaal en landelijk
niveau de ruimte krijgen om zich uit te spreken over wat
erfgoed is. Ook moeten zij betrokken worden bij vraagstukken
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over het beschermen en behouden van erfgoed. Deze
betrokkenheid zorgt ervoor dat meer burgers bereid zijn zich
ervoor in te zetten.
Gedachten over erfgoed zijn voortdurend in ontwikkeling. De
Jonge Democraten zijn zich ervan bewust dat veranderende
inzichten ertoe kunnen leiden dat we objecten niet langer als
cultureel erfgoed aanmerken. Dat kan ook om pragmatische
redenen gebeuren, bijvoorbeeld om een overschot aan objecten
van lage kwaliteit en met weinig (kunst)historische waarde in
publieke collecties te voorkomen.
Erfgoed hoeft zich niet tot de landsgrenzen te beperken.
Nederland deelt cultureel erfgoed met veel andere landen en
culturen en draagt daar ook verantwoordelijkheid voor. De
Jonge Democraten erkennen dat in sommige gevallen het
gedeelde erfgoed onderdeel is van een complexe,
transnationale geschiedenis. Dat betekent dat zwarte
bladzijden uit onze geschiedenis, bijvoorbeeld over slavernij en
kolonialisme, onder ogen gezien moeten worden. In dat kader
vinden de Jonge Democraten dat koloniale objecten in
museumcollecties die door middel van roof of dwang zijn
verkregen, moeten worden teruggegeven aan de
herkomstlanden.
6.4 Kunst- en cultuureducatie
Kunst- en cultuureducatie is ontzettend belangrijk. Je
ontwikkelt creativiteit, leert hoe je je kunt inleven in anderen en
leert meer over jezelf. Nu gaat in het onderwijs de aandacht
voor cognitieve ontwikkeling, zoals taal en rekenen, ten koste
van de persoonlijke en culturele ontwikkeling, zoals het leren
jezelf een houding te geven, het kennismaken met andere
culturen en het leren waarderen van kunst. Die persoonlijke en
culturele ontwikkeling is echter nodig om meer te leren over
jezelf en over de wereld. Daarom vinden de Jonge Democraten
dat kunst- en cultuuronderwijs een belangrijkere plek moet
krijgen binnen het onderwijssysteem.
Op de basis- en middelbare school zijn muziek-, dans-,
theaterlessen, beeldende vorming en lessen over culturen en
erfgoed onmisbaar. De Jonge Democraten vinden het daarom
belangrijk dat aan het vakkenaanbod in het voortgezet
onderwijs tenminste één ander kunst- of cultuur gerelateerd
vak wordt toegevoegd. Het is belangrijk dat er binnen kunst- en
cultuurvakken niet alleen aandacht wordt besteed aan het

aanleren van kennis, maar dat er juist ook aandacht is voor
zelfontwikkeling, het belang van kunst- en cultuurbeleving en
het trainen van vaardigheden. Het hoofddoel van deze vakken is
de ontwikkeling van de creatieve, sociale en culturele
vaardigheden. Ook zijn de Jonge Democraten voorstander van
multidisciplinaire activiteiten, waarbij de brug wordt geslagen
tussen kunst- en cultuuronderwijs en andere vakken uit het
curriculum.
Kunstvakopleidingen zijn essentieel voor het behouden van de
kwaliteit in de kunst- en cultuursector. De Jonge Democraten
vinden het belangrijk dat er op deze opleidingen niet alleen
aandacht wordt besteed aan het maken van kunst, maar ook aan
ondernemerschap. Hierdoor leren afgestudeerden hoe ze als
kunstenaar moeten ondernemen en zullen zij zelfverzekerder
de arbeidsmarkt betreden.
Scholen spelen een belangrijke rol in de kennismaking van
kinderen en jongeren met kunst- en cultuurinstellingen. Niet
alleen moeten scholen kunst- en cultuurlessen verzorgen, ook
moeten zij samen met de jongeren naar kunst- en
cultuurinstellingen gaan zodat alle jongeren ook buiten de klas
in contact komen met kunst en cultuur. Daarnaast zijn de Jonge
Democraten een voorstander van een uitgebreide schooldag
waarop er na de reguliere lessen ruimte is voor onder andere
muziek- en theaterles.
Ook buiten het onderwijs moet er genoeg kunst- en
cultuureducatie beschikbaar zijn. Musea en theaters kunnen er
met kunst- en cultuureducatie voor zorgen dat mensen op een
andere manier naar kunst gaan kijken. Hierdoor leren zij deze
collecties en voorstellingen beter begrijpen en worden zij in
staat gesteld er een kritische mening over te vormen en het te
waarderen.
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Resolutie Economie, Financiën en Sociale
Zaken
RES01

Belastingstelsel

Onderwerp

Belastingen

Indieners

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken] Djurre
Langhout, Henk Goris, Joep Schoenmaker, Koen de Dreu, Lars
Gerrits, Matthijs Kramer, Tip den Brink en Tom Urbaschek.

Woordvoerder

Lars Gerrits

Betreft

Belastingstelsel
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Toelichting

De wens van de werkgroep om de visie van de JD op belasting te
herzien en te vernieuwen bestaat al een tijd. Nu is er dan een
nieuw stuk dat wij graag willen inpassen in het politiek
programma. We hebben de insteek gekozen van een radicale
versimpeling van het belastingstelsel. We zetten in de tekst
uiteen wie of wat we willen belasten, wie deze moet belasting
moet innen en hoe. De nieuwe tekst bevat o.a. een
verduidelijking ten opzichte van Europese belasting, een
herziening van de erfbelasting, een nieuw voorstel voor het
belasten van onuitgekeerde winst en een uitgebreidere tekst
over ons bekende stokpaardje, de negatieve
inkomstenbelasting. Het schrijfproces verliep prettig, we willen
dan ook de andere werkgroepen en afdelingen hartelijk
bedanken voor hun constructieve feedback. Zo hebben we de
tekst stukje bij beetje kunnen aanscherpen. We denken dat met
de tekst die nu voor ligt, de JD-visie op het belastingstelsel weer
een mooi aantal jaren mee kan. We kijken uit naar de
behandeling op het congres.

Type

Vervangen

Tekst 1

Paragraaf 4.2

Tekst 2

4.2 Belastingstelsel
De Jonge Democraten zijn voorstander van een radicale
versimpeling van het belastingstelsel. Het uitgangspunt is dat
belasting wordt geheven met zo min mogelijk verstorende
effecten.
4.2.1 Door wie
De Jonge Democraten vinden dat belastingen zoveel mogelijk
moeten worden geheven door de Rijksoverheid. Belastingen die
essentieel zijn voor het voeren van lokaal beleid en op lokaal
niveau positieve prikkels teweegbrengen, kunnen behouden
worden op lokaal niveau. Ook belastingen die direct naar lokale
doeleinden gaan en waar het Rijk niet tussen hoeft te komen,
kunnen op lokaal niveau blijven. Lokale overschotten moeten
worden afgeroomd door de Rijksoverheid, om te voorkomen dat
lokale overheden belastingen onnodig verhogen om de
begroting te vullen. Lokale belastingen moeten niet te ver uit
elkaar lopen om concurrentie tussen lokale overheden te
voorkomen. Het huidige systeem om lokale belastingen te innen
mag behouden worden.
4.2.2 De Belastingdienst
De Jonge Democraten willen dat de Belastingdienst zo
transparant mogelijk werkt. De voorgenomen versimpeling van
het belastingstelsel verlicht de werkdruk bij de Belastingdienst.
De Belastingdienst heeft veel gevoelige privé-informatie tot zijn
beschikking. Met deze informatie moet volgens de Jonge
Democraten, met inachtneming van het algemeen en
individueel belang, behoudend worden omgegaan. Een
privacytoets voorafgaand aan de toekenning van nieuwe
bevoegdheden aan de belastingdienst is noodzakelijk. De Jonge
Democraten vinden dat de Belastingdienst geen risicoprofielen
mag opstellen aan de hand van niet-belastinggerelateerde
persoonlijke data, zoals tweede nationaliteit.
4.2.2 Europees belasten
De Europese Unie kent een interne markt met vrij verkeer van
goederen, personen, diensten en kapitaal. De Jonge
Democraten vinden het belangrijk dat Europeanen gebruik
maken van deze vrijheden, maar dat daarin geen fiscaal
gemotiveerde keuzes aan ten grondslag liggen. De EU streeft
ernaar deze interne markt zoveel mogelijk te harmoniseren. Op
het gebied van belastingen is die harmonisatie nog niet ver
gevorderd. Door op Europees niveau bepaalde belastingen te

harmoniseren ontstaat een eerlijkere interne markt, die per land
meer belastinginkomsten oplevert. De Jonge Democraten zijn
echter wel van mening dat belastingheffing voor
inkomensbeleid het beste nationaal geregeld kan worden. De
belastingen die geharmoniseerd moeten worden zijn naar de
mening van de Jonge Democraten onder andere de
vennootschaps- en dividendbelasting, de CO2-heffing,
wegenbelasting, brandstofaccijnzen en een verdere
harmonisatie van een uniform Europees btw-tarief. Door deze
maatregelen verminderen we belastingarbitrage en zetten we
stappen naar minder Europese concurrentie op grond van
belastingtarieven.
4.2.3 Belastingontwijking
De Jonge Democraten erkennen de rol van het belastingklimaat
voor bedrijven. De JD is van mening dat voor bedrijven de
belastingregels simpel en duidelijk moeten zijn.
We willen de belastingwetgeving en belastingverdragen zo
herzien, dat er geen prikkel is voor bedrijven om hun geld
slechts op papier door Nederland heen te sluizen. De Jonge
Democraten zijn van mening dat schuiven met vermogen en
winst op papier via creatieve routes vanwege fiscale voordelen
zo veel mogelijk aan banden gelegd moet worden. Het
gebruiken van rulings is een goede manier om bedrijven een
duidelijk beeld te geven over hoeveel belasting ze moeten
betalen.
4.2.4 Negatieve inkomstenbelasting
De Jonge Democraten staan een radicale versimpeling van de
inkomstenbelasting voor. Geld rondpompen moet zoveel
mogelijk worden voorkomen. In het huidige toeslagenstelsel
innen we met onze rechterhand belasting en geven we met onze
linkerhand diezelfde persoon een toeslag of belastingaftrek.
Door de afbouw van toeslagen en aftrekposten creëren we een
simpeler systeem dat leidt tot minder uitvoeringskosten voor de
overheid en minder complexiteit voor de burger. Het huidige
toeslagenstelsel staat haaks op ons streven dat werken moet
lonen. Op bepaalde inkomensniveaus kan meer werken leiden
tot slechts een minimale verhoging – of zelfs een verlaging – van
het nettosalaris. Dit leidt tot perverse prikkels. De overheid
moet stoppen om ogenschijnlijk maatwerk te voeren op
individueel niveau. Inkomensbeleid moet worden gevoerd met
de belastingtarieven in de vorm van belastingschijven. Dit
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betekent ook dat alle inkomensafhankelijke posten buiten de
progressieve schijven komen te vervallen. Met het uitgangspunt
van versimpeling van het belastingstelsel willen de Jonge
Democraten toewerken naar een systeem van het belasten van
inkomen gebaseerd op een negatieve inkomstenbelasting. Dit
systeem met een negatieve inkomstenbelasting vervangt alle
toeslagen, de bijstand, de AOW en aftrekposten en
heffingskortingen. De Jonge Democraten geloven in het
principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
De tarieven van de inkomstenbelasting zijn toenemend met
inkomen. Het systeem dat wij voorstaan garandeert een
marginale belastingdruk die altijd lager is dan 100%, waardoor
een stijging in het bruto-inkomen ook een stijging in het nettoinkomen oplevert. Dit zorgt voor een simpeler en eerlijker
systeem. Een armoedeval wordt hiermee zoveel mogelijk
voorkomen.
4.2.5 Bedrijven en winst
De Jonge Democraten zijn van mening dat het belasten van
bedrijven niet alleen noodzakelijk maar ook eerlijk is. Bedrijven
zijn alleen in staat winst te maken vanwege publieke
investeringen in onder andere infrastructuur, onderwijs en de
rechtsstaat. Ons huidige systeem van vennootschapsbelasting
gaat voorbij aan waar een bedrijf de belastingkosten neerlegt.
Deze wordt niet alleen verhaald op de winstuitkeringen of
dividenden aan eigenaars of aandeelhouders. Bedrijven
verminderen ook hun investeringen in machines, hanteren
hogere prijzen voor consumenten en nemen minder
werknemers aan.
Om deze redenen zijn de Jonge Democraten voor een belasting
op uitgekeerde winst en opgepotte onuitgekeerde winst. Zo zijn
bedrijven vrij om belastingvrij te investeren in mensen en
machines terwijl aandeelhouders hun eerlijke deel betalen. Dit
willen we bereiken door bedrijven alleen te belasten wanneer ze
een deel van hun winst uitkeren aan aandeelhouders.
Tegelijkertijd willen we voorkomen dat bedrijven hun winsten
oneindig blijven oppotten. Daarom willen we deze
onuitgekeerde winst boven een bepaalde buffer ook belasten.
De Jonge Democraten willen dit systeem stapsgewijs invoeren
om onvoorziene effecten vroeg te signaleren.
4.2.6 Erfbelasting

De Jonge Democraten willen de erfbelasting drastisch
versimpelen. Momenteel zijn er zes verschillende belastingvrije
voeten, twee belastingschijven waarin per schijf drie
verschillende belastingpercentages mogelijk zijn. Daarnaast
zorgt de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor veel
interpretatiemogelijkheden wat de belastingdienst veel tijd en
expertise kost en wat misbruik van de regeling mogelijk maakt.
De Jonge Democraten willen daarom de BOR afschaffen. De
bijbehorende betalingsregeling kan wel verlengd worden naar
15 jaar zodat erfgenamen, onder voorwaarden, meer de tijd
hebben of de belastingschuld af te betalen en zo niet
genoodzaakt worden om hun familiebedrijf te verkopen. Verder
willen de Jonge Democraten de erfbelasting terugbrengen tot
één percentage en vier verschillende belastingvrije voeten. De
Jonge Democraten stellen voor een groot gedeelte van de
erfenissen vrij te stellen. Dit versimpelt niet alleen de
belastingaangifte, maar geeft de erfgenamen van kleine- tot
middelgrote erfenissen ook meer ruimte om de erfenis te
gebruiken om bijvoorbeeld schulden af te betalen. Erfgenamen
van hogere vermogens betalen meer belasting. Dit bevordert
ook de kansengelijkheid. De Jonge Democraten zijn
voorstander van een uniform tarief van 40% voor de
erfbelasting, met variërende belastingvrije voet voor: partners
(800.000), kinderen/ouders (120.000), kleinkinderen (60.000)
en overige erfgenamen (5.000).
4.2.7 Vermogensbelasting
De Jonge Democraten verhogen de vermogensbelasting, vooral
voor de vermogens van meer dan 1 miljoen en brengen het
aantal schijven terug. De belastingvrije voet is €50.000. Over
een vermogen groter dan 50.000 betaalt men 1,5% en over
vermogen hoger dan 1.000.000 3,0%. De eigen woning moet
volgens de Jonge Democraten als vermogen worden gezien en
daarom naar box 3 worden verplaatst. Voor de eigen woning die
dient als hoofdverblijf geldt er een belastingvrije voet van
€500.000. Bij het huidige vermogen wordt dan dus de WOZwaarde van de woning min €500.000 opgeteld. De waarde van
het huis min de belastingvrije voet kan niet negatief worden.
4.2.8 Vergroening & consumptie
De Jonge Democraten zijn voorstander van een groen fiscaal
stelsel waarin de vervuiler betaalt. Om de vervuiler te laten
betalen moeten milieukosten worden gevorderd op de
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veroorzaker van milieuschade. Op de korte termijn maken de
Jonge Democraten zich hard voor een CO2-heffing voor alle
sectoren om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te
halen en de vervuiler een eerlijk aandeel te laten betalen. Op de
lange termijn willen de Jonge Democraten het Europese
Emissiehandelssysteem versterken door de minimumprijs van
CO2 jaarlijks te laten oplopen en zo bedrijven te stimuleren te
verduurzamen. Bedrijven die het emissieplafond overschrijden
moeten worden beboet. De tarieven van deze boetes moeten
significant worden verhoogd. Daarnaast moet er binnen de
regelgeving van de Wereldhandelsorganisatie een CO2
grensbelasting komen, om import te belasten die op vervuilende
wijze tot stand is gebracht. Zo stimuleren we bedrijven die
zaken doen in de EU om te verduurzamen. De Jonge
Democraten zijn voorstander van een uniform btw-tarief. Het
huidige stelsel van verschillende btw-tarieven is niet doelmatig
en duur. Belastingderving door het verlaagde tarief is groot
terwijl de herverdeling klein is. Een budgetneutraal uniform
btw-tarief is efficiënter, goedkoper en geeft minder ruimte voor
belastingontwijking. Kortom, een uniform btw-tarief levert
significante welvaartswinst op. De Jonge Democraten zijn
voorstander van het heffen van accijns op producten met grote
gezondheidsschade om een gezonde levensstijl te bevorderen.

41

AMRES01

Boeten zult gij

Onderwerp

Boetes voor te hoge uitstoot

Indiener(s)

Werkgroep Duurzaamheid

Woordvoerder

Michiel van der Linden

Betreft:

Resolutie belastingstelsel - 4.2.8 Vergroening & consumptie

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen

Tekst 1:

Schrap: Bedrijven die het emissieplafond overschrijden
moeten worden beboet. De tarieven van deze boetes
moeten significant worden verhoogd.

Tekst 2:

Vervang door: Bedrijven die voor een jaar te weinig
emissierechten inleveren binnen het EU ETS worden
beboet. Deze boete moet altijd 100 euro hoger liggen dan
de gemiddelde prijs van een emissierecht in datzelfde jaar.

Toelichting:

Binnen het EU ETS bestaat niet zoiets als het
“emissieplafond overschrijden” als bedrijf. Er bestaat wel
zoiets als het inleveren van te weinig emissierechten voor je
uitstoot. Hier is een boete van 100 euro per ton CO2 aan
gekoppeld maar deze staat vast, door deze aanpassing stijgt
hij mee met de prijs en wordt dus “significant verhoogd”.

AMRES02

Een minimumprijs heeft zin maar voer hem eerst wel even in

Onderwerp

Minimumprijs CO2(e)

Indiener(s)

Werkgroep Duurzaamheid

Woordvoerder

Michiel van der Linden

Betreft:

Resolutie belastingstelsel - 4.2.8 Vergroening & consumptie

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen

Tekst 1:

Schrapt: Op de lange termijn willen de Jonge Democraten
het Europese Emissiehandelssysteem versterken door de
minimumprijs van CO2 jaarlijks te laten oplopen en zo
bedrijven te stimuleren te verduurzamen.

Tekst 2:

Vervangt door: Daarnaast willen de Jonge Democraten het
Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) versterken door
een minimumprijs voor de te veilen emissierechten in te
voeren en deze jaarlijks te laten oplopen.

Toelichting:

Een minimumprijs is een extra borging dat de prijs van
emissierechten niet meer zo laag wordt dat het ETS aan
effectiviteit inboet (zoals na de vorige financiële crisis). Er is
echter nog geen minimumprijs dus voordat we hem laten
oplopen moeten we hem eerst even invoeren.’Op de lange
termijn’ is ook geschrapt want waarom zouden we hiermee
wachten?

AMRES03

Voorkom vervuiling verschuiving

Onderwerp

CO2 equivalenten

Indiener(s)

Werkgroep Duurzaamheid

Woordvoerder

Lina Hosking

Betreft:

Resolutie belastingstelsel - paragraaf 4.2.8 Vergroening &
consumptie

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen
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Tekst 1:

Schrap: Op de korte termijn maken de Jonge Democraten
zich hard voor een CO2-heffing voor alle sectoren om de
doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen en de
vervuiler een eerlijk aandeel te laten betalen. Op de lange
termijn willen de Jonge Democraten het Europese
Emissiehandelssysteem versterken door de minimumprijs
van CO2 jaarlijks te laten oplopen en zo bedrijven te
stimuleren te verduurzamen. Bedrijven die het
emissieplafond overschrijden moeten worden beboet. De
tarieven van deze boetes moeten significant worden
verhoogd. Daarnaast moet er binnen de regelgeving van de
Wereldhandelsorganisatie een CO2 grensbelasting komen,
om import te belasten die op vervuilende wijze tot stand is
gebracht.

Tekst 2:

Vervang door: Op de korte termijn maken de Jonge
Democraten zich hard voor een CO2e-heffing (CO2
equivalent) voor alle sectoren om de doelen van het
klimaatakkoord van Parijs te halen en de vervuiler een
eerlijk aandeel te laten betalen. Op de lange termijn willen
de Jonge Democraten het Europese Emissiehandelssysteem
versterken door de minimumprijs van CO2e jaarlijks te
laten oplopen en zo bedrijven te stimuleren te
verduurzamen. Bedrijven die het emissieplafond
overschrijden moeten worden beboet. De tarieven van deze
boetes moeten significant worden verhoogt. Daarnaast
moet er binnen de regelgeving van de
Wereldhandelsorganisatie een CO2e grensbelasting komen,
om import te belasten die op vervuilende wijze tot stand is
gebracht.

Toelichting:

Naast CO2 zijn er nog een aantal andere broeikasgassen,
waarvan sommige (bijvoorbeeld methaan) zelfs schadelijker
dan CO2. Met CO2 equivalent belast je alle broeikasgassen.
Hiermee voorkom je een uitstoot verschuiving, waarbij de
uitstoot van CO2 wel omlaag gaat, maar de uitstoot van
andere broeikasgassen (zoals methaan) zorgeloos omhoog
kan gaan.

Amendementen Politiek Programma
AMPP01

Een gekozen formateur om op termijn nog meer te kunnen
kiezen

Onderwerp

Gekozen Formateur

Indiener(s)

Werkgroep Democratie en Openbaar Bestuur

Woordvoerder

Jort Molenaar

Betreft:

2.1. Gekozen Bestuurders

Schrap/voeg
toe/vervang:

Toevoegen

Tekst 1:

Na ‘De Jonge … en minister-president;

Tekst 2:

‘en de eerste stap naar dit systeem is om een gekozen
formateur toe te voegen in het formatieproces’.

Toelichting:

- Commissie Remkes adviseert verschillende hervormingen,
waaronder het toevoegen van een gekozen formateur. Door
het kiezen van een formateur heeft de kiezer meer invloed
op de kabinetsformatie. Als gevolg van ons strikt evenredige
kiesstelsel bestaat er nu nauwelijks een verband tussen de
verkiezingsuitslag en de uitkomst van de kabinetsformatie.
- Door het kunnen kiezen van de formateur heeft de kiezer
direct invloed op hoe een coalitie eruit kan gaan zien en
welke partijen met elkaar gaan samenwerken.
- Het kiezen van een formateur blijft altijd slechts een eerste
stap richting het direct kunnen kiezen van de ministerpresident. Een positieve ervaring hiermee kan verdere
ontwikkelingen in een stroomversnelling zetten.

AMPP02

Het volk is het zat!

Onderwerp

Gelote burgerraad

Indiener(s)

[Werkgroep Democratie en Openbaar Bestuur]

Woordvoerder

Floris Prins

Betreft:

Politiek programma, hoofdstuk 2: Democratie en Openbaar
Bestuur

Schrap/voeg
toe/vervang:

Toevoegen

Tekst 1:
Tekst 2:
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De JD is voorstander van een gelote nationale burgerraad.
De raad verkleint de kloof tussen de burger en de politicus,
de raad kan impasses bij moeilijke dossiers impasses
doorbreken en de raad zorgt voor meer burgerparticipatie.
De JD is voorstander van een gelote raad, waarbij de leden
geloot worden onder de bevolking. Dit orgaan zal over zeer
specifieke problemen voorstellen doen. De burgerraad zal
in werking treden, wanneer minimaal 76 Tweede
Kamerleden hierom vragen, of wanneer 300.000
handtekeningen zijn opgehaald door een (actie)groep. De
burgerraad zal uit 100 leden bestaan en zij zullen geloot
worden onder de gehele bevolking. De eindbesluiten van de
raad moeten worden omgezet in wetgeving. Burgers
worden in principe aangemeld, tenzij ze uitdrukkelijk
aangeven niet mee te willen doen. Via zo veel mogelijk
variabelen zal moeten worden zekergesteld dat de leden
een goede afspiegeling zijn van de samenleving. De
deelnemers zullen een billijke vergoeding ontvangen.

Toelichting:

AMPP03

Met dit voorstel kunnen impasses bij moeilijke dossiers
doorbroken worden en kan het vertrouwen in de politiek
hersteld worden.
Experimenten met loting hebben in diverse landen in het
verleden een zeer veelbelovend resultaat laten zien. In
Ierland is de abortuswet herzien, in Duitstalig België
adviseert een officiële burgerraad de deelstaatregering en
in IJsland werd de grondwet bijna geheel herschreven. Al
deze burgerraden zijn zeer succesvol geweest.
Bovendien kan met dit voorstel het vertrouwen in de
politiek drastisch worden verbeterd. Slechts 42 procent van
de bevolking had in 2017 vertrouwen in de Tweede Kamer
(CBS). Het ledenaantal van bijna alle partijen daalt. Er is
vanuit de samenleving een snelgroeiende vraag naar meer
burgerinspraak. Met dit voorstel kan daaraan worden
voldaan.

Zo’n mooi JD-stemsysteem wens je toch heel Nederland
toe?

Onderwerp

Enkelvoudig overdraagbare stem bij o.a. gekozen premier

Indiener(s)

[JD Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den
Berg

Woordvoerder

Thomas Vissers

Betreft:

Hoofdstuk 2.1

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen
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Tekst 1:

Om de democratische legitimiteit van de gekozen
bestuurders zo groot mogelijk te maken, dienen zij met 50
procent +van de stemmen + 1 te worden gekozen. Daardoor
zal in sommige gevallen een tweede ronde noodzakelijk zijn.
Om te voorkomen dat de burger wordt overspoeld met
extra stemmomenten, en om een werkbare verhouding
tussen regering en parlement te bewerkstelligen, zal de
eerste ronde van de bestuurdersverkiezing samenvallen
met het kiezen van de volksvertegenwoordiging.

Tekst 2:

Om de democratische legitimiteit van de gekozen
bestuurders zo groot mogelijk te maken, dienen zij met 50
procent van de stemmen + 1 te worden gekozen. Dat doen
we door middel van het systeem van de enkelvoudig
overdraagbare stem. Daarbij kunnen kiezers hun
voorkeuren rangschikken, waarmee sterk strategisch
stemmen met oog op tweede rondes wordt voorkomen.
Deze bestuurdersverkiezing zal samenvallen met het kiezen
van de volksvertegenwoordiging.

Toelichting:

De enkelvoudig overdraagbare stem is misschien ook niet
perfect, maar in vele opzichten wel beter dan stemmen met
rondes. Wanneer er in een tweede ronde slechts twee
kandidaten overblijven, gaan mensen al snel strategisch
stemmen, vaak op kandidaten die ze helemaal niet het best
vinden. Dit zorgt al snel dat er maar twee relevante partijen
zijn, om ervoor te zorgen dat het in ieder geval niet ‘die
andere’ wordt. Zie bijv. het Franse systeem. Bij de
enkelvoudig overdraagbare stem worden je voorkeuren
meegenomen. Als jouw kandidaat het laagste eindigt gaat je
stem naar je tweede voorkeur, waardoor je kan stemmen op
de kandidaat die je het meest steunt. Dat maakt niet dat je
stem verloren gaat en zorgt ervoor dat ook opkomende
kandidaten een kans hebben. Je kent dit systeem al van de
JD en D66, wanneer wij meer dan twee kandidaten op
dezelfde functie hebben.

AMPP04

Leve de President! Hoera! Hoera! Hoera!

AMPP05

Leve het kabinet! Hoera! Hoera! Hoera!

Onderwerp

Afschaffen monarchie

Onderwerp

Afschaffen monarchie

Indiener(s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Indiener(s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Woordvoerder

Max Verdegaal

Woordvoerder

Max Verdegaal

Betreft:

Democratie en Openbaar Bestuur, 2.2, Regelnummer 1 t/m
3

Betreft:

Democratie en Openbaar Bestuur, 2.2, Regelnummer 1 t/m
3

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen

Tekst 1:

De Jonge Democraten zijn van mening dat het huidige
stelsel, een constitutionele monarchie met een parlementair
stelsel, in orde is. Het stelsel hoeft niet gewijzigd te worden.
Wel is het onwenselijk dat de Koning diens positie gebruikt
om politieke invloed uit te oefenen.

Tekst 1:

De Jonge Democraten zijn van mening dat het huidige
stelsel, een constitutionele monarchie met een parlementair
stelsel, in orde is. Het stelsel hoeft niet gewijzigd te worden.
Wel is het onwenselijk dat de Koning diens positie gebruikt
om politieke invloed uit te oefenen.

Tekst 2:

De Jonge Democraten zijn van mening dat de monarchie
moet worden afgeschaft en dat een direct gekozen
president voortaan het staatshoofd van Nederland moet
zijn. De gekozen president mag een regering vormen die
leiding geeft aan de uitvoerende macht.

Tekst 2:

De Jonge Democraten zijn van mening dat de monarchie
moet worden afgeschaft en dat een direct gekozen
president voortaan het staatshoofd van Nederland moet
zijn. Het kabinet blijft politiek verantwoordelijk voor het
land.

Toelichting:

Als Jonge Democraten zijn we voor democratie, het staat
zelfs in onze naam. Laten we ons dan ook tegen een
ongekozen staatshoofd uitspreken. Het is van belang dat
iemand ons land vertegenwoordigt, omdat die daar volgens
het volk het meest geschikt voor is en niet omdat zijn of haar
vader of moeder dat ook deed.
Met deze variant kiezen we voor een gekozen president,
een gekozen president kan het volk het beste
vertegenwoordigen, omdat de meerderheid van het volk op
de president gestemd heeft en de president daarmee de
steun van het volk heeft gekregen.

Toelichting:

Als Jonge Democraten zijn we voor democratie, het staat
zelfs in onze naam. Laten we ons dan ook tegen een
ongekozen staatshoofd uitspreken. Het is van belang dat
iemand ons land vertegenwoordigt, omdat die daar volgens
het volk het meest geschikt voor is en niet omdat zijn of
haar vader of moeder dat ook deed.
Met deze variant kiezen we voor een gekozen president die
niet politiek verantwoordelijk is Een gekozen president kan
het volk het beste vertegenwoordigen, omdat de
meerderheid van het volk op de president gestemd heeft en
de president daarmee de steun van het volk heeft gekregen.
Echter blijven de functies die nu politiek verantwoordelijk
zijn volgens dit voorstel nog steeds politiek
verantwoordelijk.
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AMPP06

Meer zeggenschap over de euro’s graag

Onderwerp

Referenda over fiscale/budgettaire kwesties

Indiener(s)

Werkgroep Democratie en Openbaar Bestuur

Woordvoerder

Michael Tessers

Betreft:

2.3.1. Referenda

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen

Tekst 1:

Ook dienen fiscale en budgettaire kwesties niet
referendabel te zijn

Tekst 2:

Om een referendum over fiscale en budgettaire kwesties te
organiseren, geldt de voorwaarde dat de begroting dekkend
dient te zijn. Indien burgers een referendum willen
organiseren over een fiscaal/budgettair onderwerp
waarmee de begroting niet dekkend zou zijn, moeten zij
tevens de mogelijkheid hebben om een alternatief voor te
stellen waarmee de begroting opnieuw dekkend wordt.

Toelichting:

De JD is nu tegen referenda over fiscale/budgettaire
kwesties. Dit amendement is bedoeld om burgers hierin
meer inspraak te geven zonder dat dit leidt tot gaten in de
begroting.
Met dit voorstel zijn dergelijke referenda mogelijk onder
twee omstandigheden:
Indien het onderwerp van het referendum niet leidt tot een
gat in de begroting. Voorbeeld: wanneer de
dividendbelasting was afgeschaft, zou een referendum
mogelijk zijn om deze opnieuw in te voeren.
Indien een onderwerp waarover het referendum wordt
gehouden wél leidt tot een gat in de begroting, maar een
alternatief wordt ingediend om de begroting dekkend te
krijgen.
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AMPP07

Experimenteren kun je leren

Onderwerp

Toevoeging over lokaal participeren

Indiener(s)

Werkgroep Democratie en Openbaar Bestuur

Woordvoerder

Floris Prins en Jort Molenaar

Betreft:

2.3.1 Referenda

Schrap/voeg
toe/vervang:

Toevoegen

Tekst 1:

Na ‘Te schrijven’...:

Tekst 2:

‘Verder is de JD van mening dat er moet worden
geëxperimenteerd met initiatieven om de democratie te
versterken en lokale participatie te stimuleren door middel
van burgerfora, loten en andere manieren.

Toelichting:

- D66 is in 1966 opgericht om de democratie te verbeteren
en te vernieuwen. Initiatieven als dit zijn nodig om dat te
bewerkstelligen.
- Deze experimenten kunnen zeer vrijblijvend zijn,
waardoor succesvolle experimenten behouden kunnen
worden en slecht presterende experimenten snel gestopt
kunnen worden.
- Overheidsinstellingen worden momenteel erg beperkt om
met dit soort initiatieven te experimenteren.
- In andere landen zijn veel succesvolle kleine experimenten
gedaan om de democratie te verbeteren waar het een
aanvulling bleek op het gebruikelijke instrumentarium aan
mogelijkheden, met o.a. burgerfora en gelote raden.

AMPP08

Zo’n amendement wil ik ook bij de Tweede Kamer indienen!
AMPP09

Kiesstelsel 'beste van beide werelden'?

Onderwerp

Recht op burgeramendement

Onderwerp

Kiesstelsel Burgerforum Invoeren

Indiener(s)

[JD Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den
Berg

Indiener(s)

[JD Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den
Berg

Woordvoerder

Thomas Vissers

Woordvoerder

Thomas Vissers

Betreft:

2.3.3 aanmaken genaamd ‘’recht op burgeramendement’’.

Betreft:

Schrap/voeg
toe/vervang:

Toevoegen

2.4.1, vanaf zin 7(‘’daarom pleiten…’’) t/m zin 10 (‘’Het
gevolg…’’)

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen

Tekst 1:

Daarom pleiten de Jonge Democraten voor een hybride
systeem: de eerste helft van elke fractie krijgt zijn zetel op
basis van de kieslijst, de tweede helft op basis van het aantal
voorkeursstemmen. Bij een oneven aantal zetels of gelijk
aantal voorkeurstemmen voor een persoon is de lijst
leidend. Hierdoor zullen Kamerleden beter naar de kiezers
moeten luisteren. Het gevolg van dit hybride systeem is dus
een striktere scheiding tussen regering en parlement, en
een parlement dat zich nog meer een echte, democratische
volksvertegenwoordiging kan noemen.

Tekst 2:

Daarom pleiten de Jonge Democraten voor de invoering
van het Burgerforum Kiesstelsel. Hierbij is het mogelijk om
te stemmen op een partij of op een kandidaat. De stemmen
op de partij verkiezen dan personen volgens de
lijstvolgorde, terwijl de stemmen op de personen leiden tot
het verkiezen van de personen met de meeste stemmen.
Het gevolg van dit kiesstelsel is een striktere scheiding
tussen regering en parlement en een parlement dat zich nog
meer een echte, democratische volksvertegenwoordiging
kan noemen. Ook verkleint het de kloof tussen kiezer en
gekozene en vermindert het verstikkende fractiediscipline.

Tekst 1:
Tekst 2:

Toelichting:

2.3.3: Recht op burgeramendement Referenda vinden
plaats nadat een wet al is aangenomen, maar vooraf heeft
de burger weinig directe inspraak. Daarom zien de Jonge
Democraten het Recht op Burgeramendement als een
goede aanvulling op ons parlementaire stelsel. Hierbij
kunnen kiesgerechtigden een amendement ter behandeling
indienen wanneer een wet wordt behandeld in de Tweede
Kamer. Evenals bij referenda is dit mogelijk op alle drie de
Rijksniveaus. Het burgeramendement moet wel genoeg
steunverklaringen krijgen om te worden behandeld, al dient
dit aantal lager te zijn dan bij een referendum.
Het recht op burgeramendement is een mooie aanvulling op
onze parlementaire democratie, omdat burgers nu vooraf
ook invloed kunnen hebben op een wet. Zo was dit voor de
Wiv misschien veel succesvoller geweest omdat een grote
groep tegenstemmers slechts een probleem hadden met
één specifiek onderdeel van de wet. Bovendien is dit een
goede ontwikkeling voor burgerparticipatie maar gaat de
wetgevende macht uiteindelijk over het al dan niet
instemmen amendement.
Als laatste: D66 is terecht al voor dit plan en haalt ons
daarmee in op dit gebied, dat mogen we toch niet laten
gebeuren?!
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Toelichting:

Het kiesstelsel burgerforum is om een aantal redenen denk
ik wenselijker dan het hybride stelsel dat we voorheen
voorstelden. De 50/50 verdeling daarbij is toch een beetje
arbitrair en geeft onevenredig veel macht aan mensen die
aan voorkeursstemmen doen, terwijl het kiesstelsel
burgerforum de kiezer de mogelijkheid geeft te bepalen hoe
de verhouding lijst-voorkeurstemmen dient te liggen.
Mensen die graag op een persoon willen stemmen hebben
zo meer invloed en mensen die de partijkeuze prima vinden
kunnen zo eenvoudig het partijbolletje inkleuren. En al is dit
op zichzelf geen argument is het mooi meegenomen dat dit
kiesstelsel een goede kans heeft werkelijkheid te worden:
van partijen als D66 en de PvdA, maar ook de huidige
regering en de staatscommissie parlementair stelsel, er is
veel steun te vinden. Voorbeeld: stel partij X krijgt genoeg
stemmen voor 20 zetels. 60% van de stemmen was op de
partij. Dan komen de eerste 12 mensen op de lijst in de
Kamer. De overige 40% wordt verdeeld over de mensen die
de meeste voorkeursstemmen ontvingen, met uitzondering
van de eerste 12 mensen want die zijn al binnen. Als de #17
dus de meeste voorkeurstemmen had krijgt hij/zij zetel 13,
enzovoort.
Mooie graphic:
https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/binarie
s/staatscommissie-parlementairstelsel/documenten/rapporten/infographic/12/13/infograp
hic-kiesstelsel/Infographic++Hoe+kan+ons+kiesstelsel+worden+verbeterd.pdf

AMPP10

Met 150 man winnen we de oorlog niet

Onderwerp

Vergroten hoeveelheid parlementariërs

Indiener(s)

[JD Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den
Berg

Woordvoerder

Thijmen van Hoorn

Betreft:

Hoofdstuk Democratie en Openbaar Bestuur, paragraaf
2.4.1, na “Het gevolg van dit hybride systeem is dus een
striktere scheiding tussen regering en parlement, en een
parlement dat zich nog meer een echte, democratische
volksvertegenwoordiging kan noemen.”

Schrap/voeg
toe/vervang:

Toevoegen

Tekst 1:
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Tekst 2:

Voor een effectieve vertegenwoordiging is het tevens
belangrijk dat Kamerleden de tijd en de ruimte hebben om
hun werk goed te doen. De Jonge Democraten zijn daarom
voorstander van het vergroten van de hoeveelheid zetels in
de Tweede Kamer.

Toelichting:

Nederland heeft erg weinig parlementariërs per inwoner
(13 per 1 miljoen). Ter vergelijking: het VK heeft er 23,
Noorwegen 33 en Estland zelfs 76. In Europa hebben alleen
Duitsland, Rusland, Turkije en Oekraïne een slechtere
verhouding. 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 (denk aan
250 of zelfs 300) zorgt ervoor dat Kamerleden zich meer
kunnen toespitsen op één onderwerp en daar echt een
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).

AMPP11

Van elitair gekloot naar eerlijk geloot

Onderwerp

Hervorming Eerste Kamer der Staten Generaal

Indiener(s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Woordvoerder

Kalle Duvekot

Betreft:

Democratie en Openbaar Bestuur, 2.5.1

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen

Tekst 1:

De Jonge Democraten zijn daarom voorstander van een
eenkamerstelsel, waarin de Eerste Kamer wordt afgeschaft.
Het wegvallen van de Eerste Kamer leidt tot een
democratischer parlement, aangezien de Tweede Kamer
wel rechtstreeks gekozen wordt. Daarnaast is een snellere
en efficiëntere besluitvorming mogelijk.

Tekst 2:

De Jonge Democraten zijn daarom voorstander van een birepresentatief stelsel, waarin de Eerste Kamer wordt geloot
in plaats van gekozen. Het hervormen van de Eerste Kamer
leidt tot een democratischer parlement, aangezien de
Tweede Kamer nog steeds rechtstreeks gekozen wordt,
maar er daarnaast een snellere en efficiëntere Kamer zal
ontstaan die niet onderhevig is aan verkiezingskoorts.
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Toelichting:

Verkozen parlementen hebben zo hun nadelen. Zo blijven
de parlementszetels binnen een select gezelschap rouleren,
is de zetelverdeling niet representatief voor de bevolking
(zo is het aandeel hoogopgeleiden in de Staten-Generaal
veel groter dan in de Nederlandse bevolking) en hebben de
gekozen parlementariërs last van een constante
verkiezingskoorts. Een oplossing hiervoor werd in
oerdemocratie Athene al gehanteerd: een gelote
volksvertegenwoordiging. Dit brengt als voordeel met zich
mee dat er een veel representatievere Kamer geselecteerd
kan worden via willekeurige selectie. Deze Kamer kan ook
nog eens apolitiek opereren: haar leden hoeven niet te
vrezen voor hun herverkiezing en kunnen naar eigen inzicht
oordelen. Om de keerzijde van deze medaille (het
onvermogen om deze vertegenwoordigers verantwoordelijk
te houden) in te tomen, blijft de Tweede Kamer in haar
huidige vorm bestaan als primaire Kamer van ons
parlement. Hierdoor kan er zowel gelote als verkozen
controle op de macht uitgeoefend worden.

AMPP12

Meer recht van spreken in de medezeggenschap

Onderwerp

Medezeggenschap universiteiten, hogescholen en mbo's

Indiener(s)

Afdeling Groningen

Woordvoerder

Thomas Hoekstra

Betreft:

PP Artikel 3.1.5. Medezeggenschap en bestuur Regel 60

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen

Tekst 1:

Verder vinden de Jonge Democraten dat bij
onderwijsinstellingen de verantwoordelijkheid ligt voor
professionalisering van hun medezeggenschapsorgaan door
trainingen te faciliteren en juridische ondersteuning aan te
bieden.

Tekst 2:

Toelichting:

Verder vinden de Jonge Democraten de positie van
reguliere medezeggenschapsraden op universiteiten,
hogescholen en mbo’s moet worden versterkt. De rechten
en plichten van de raden moet wat de Jonge Democraten
betreft worden uitgebreid en onderwijsinstellingen moeten
trainingen en juridische ondersteuning voor de raden gaan
faciliteren om verdere professionalisering te bevorderen.
Een van de dingen waar je als medezeggenschapper geheid
tegenaan loopt is dat je soms bar weinig te zeggen hebt over
consequente beslissingen die besturen aan
hogeronderwijsinstellingen maken over jouw
studieomgeving. De raden hebben bijvoorbeeld geen
instemmingsrecht over zaken als verengelsing of het
invoeren van selectie eisen. Door het standpunt in te nemen
dat we medezeggenschapsraden moeten versterken door ze
extra rechten en plichten te geven kunnen we er ons voor
inzetten om dit gat te dichten. De concrete invulling kan
verder met moties worden uitgewerkt. Dit amendement
sluit overigens aan bij wat D66 in hun
verkiezingsprogramma heeft staan.

AMPP13

Investeren in jezelf is sexy

Onderwerp

Persoonlijk ontwikkelingsbudget

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing, Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn

Woordvoerder

Jan Willem het Lam

Betreft:

3.1.9 Leven lang leren

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen
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Tekst 1:

Iedereen mag een levenlanglerenkrediet hebben en een
individueel leer- en ontwikkelingsbudget opbouwen tot het
aanvragen van de AOW-uitkering.

Tekst 2:

Vanaf 18 jaar krijgt iedereen een ontwikkelingsbudget, te
gebruiken voor onderwijs en kansen op ontplooiing.
Wanneer kinderen eerder stoppen met school blijft een
groter deel van hun budget beschikbaar voor latere
investeringen in erkende opleidingen en ontplooiing. De
mogelijkheid bestaat om het budget uit te breiden met
private aanvullingen.Het budget vervalt als de
pensioenleeftijd is bereikt.

Toelichting:

In Nederland zijn er gelukkig steeds meer regelingen
beschikbaar voor een leven lang ontwikkelen. Helaas zijn
deze vaak aan strenge voorwaarden gebonden en is het
voor veel mensen onduidelijk op welke regeling ze precies
recht hebben. Een ontwikkelingsbudget kan deze regelingen
grotendeels vervangen en leven lang ontwikkelen
makkelijker maken. Met het oog op de snel veranderende
arbeidsmarkt is dat geen overbodige luxe.

AMPP14

Vacature: Minister van Digitale Zaken @ Rijksoverheid
(M/V/X) | ICT-projecten, data-regulering,
cyberweerbaarheid | Relevante bestuurservaring is een pre
| €170.000 p.j. | Den Haag

Onderwerp

Oprichting Ministerie van Digitale Zaken

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Woordvoerder

Lars van den Broek

Betreft:

Hoofdstuk 5 “Digitalisering & Automatisering”, paragraaf
5.4. “Overheid en wetgeving”.

Schrap/voeg
toe/vervang:

Toevoegen

Tekst 1:

[Invoegen na 5.4.2.]

Tekst 2:

5.4.3. Een Ministerie van Digitale Zaken
Elke overheidsorganisatie op elk niveau heeft in
toenemende mate te maken met digitalisering. Niet alleen in
de dienstverlening naar burgers toe, maar ook bij de
uitvoering van interne processen en het minimaliseren van
veiligheidsrisico’s. De huidige decentrale aanpak, waarbij
elke organisatie verantwoordelijk is voor de eigen digitale
infrastructuur, is echter omgeven door controverse. ICTprojecten bij de overheid zijn synoniem geworden met forse
kostenoverschrijdingen, structurele personeelstekorten,
jarenlang uitstel, onvoldoende beveiliging, organisatorische
barrières, en desastreuze fouten. Daarom pleiten de Jonge
Democraten voor het oprichten van een Ministerie van
Digitale Zaken. Binnen dit ministerie worden in ieder geval
het Bureau ICT-Toetsing, het Digital Trust Center, het
Agentschap Telecom, de vele ICT-projectteams, en de
Digitaliseringsstrategie samengebracht. Tegelijkertijd
wordt er geïnvesteerd in het fors verhogen van het aantal
ICT-specialisten in vaste dienst bij de Rijksoverheid, om
zodoende de huidige norm van dure uitbestedingen aan
marktpartijen uit te faseren. De Minister van Digitale Zaken
wordt daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van
ICT-projecten, het reguleren van overheidsdata, en de
cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven.
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Toelichting:

Steeds meer landen richten een ‘Ministerie van Digitale
Zaken’ op, of stellen een minister aan specifiek voor die
portefeuille. De Europese Commissie, Taiwan, Canada,
Oostenrijk, Frankrijk en Polen gingen ons al voor.
Weliswaar heeft Staatssecretaris Knops (BZK) na het
zorgwekkende rapport van de parlementaire
onderzoekscommissie-Elias de ICT-projecten van de
Rijksoverheid in zijn portefeuille gekregen, maar de
digitaliseringsaanpak is nog altijd versnipperd over maar
liefst 7 van de 12 ministeries. Met mislukte projecten,
peperdure uitbestedingen, en een web van
belangenverstrengeling tot gevolg. Een nieuw Ministerie
van Digitale Zaken moet tegenwicht bieden aan andere
ministeries, het nijpende tekort aan expertise in de
Rijksoverheid verhelpen, en betere dienstverlening naar de
samenleving opleveren.

AMPP15

Vacature: Minister voor Digitale Zaken @ MinBZK (M/V/X) |
ICT-projecten, data-regulering, cyberweerbaarheid |
Relevante bestuurservaring is een pre | €170.000 p.j. | Den
Haag

Onderwerp

Aanstelling Minister voor Digitale Zaken, onder BZK

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Woordvoerder

Lars van den Broek

Betreft:

Hoofdstuk 5 “Digitalisering & Automatisering”, paragraaf
5.4. “Overheid en wetgeving”.

Schrap/voeg
toe/vervang:

Toevoegen

Tekst 1:

[Invoegen na 5.4.2.]

Tekst 2:

5.4.3. Een Minister voor Digitale Zaken
Elke overheidsorganisatie op elk niveau heeft in
toenemende mate te maken met digitalisering. Niet alleen in
de dienstverlening naar burgers toe, maar ook bij de
uitvoering van interne processen en het minimaliseren van
veiligheidsrisico’s. De huidige decentrale aanpak, waarbij
elke organisatie verantwoordelijk is voor de eigen digitale
infrastructuur, is echter omgeven door controverse. ICTprojecten bij de overheid zijn synoniem geworden met forse
kostenoverschrijdingen, structurele personeelstekorten,
jarenlang uitstel, onvoldoende beveiliging, organisatorische
barrières, en desastreuze fouten. Daarom pleiten de Jonge
Democraten voor het aanstellen van een Minister voor
Digitale Zaken, die binnen het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk wordt voor
de uitvoering van ICT-projecten, het reguleren van
overheidsdata, en de cyberweerbaarheid van burgers en
bedrijven. Daarvoor worden binnen dit ministerie het
Bureau ICT-Toetsing, het Digital Trust Center, het
Agentschap Telecom, de vele ICT-projectteams, en de
Digitaliseringsstrategie samengebracht en onder leiding van
deze nieuwe minister geplaatst. Tegelijkertijd wordt er
geïnvesteerd in het fors verhogen van het aantal ICTspecialisten in vaste dienst bij de Rijksoverheid, om
zodoende de huidige norm van dure uitbestedingen aan
marktpartijen uit te faseren.
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Toelichting:

Steeds meer landen richten een ‘Ministerie van Digitale
Zaken’ op, of stellen een minister aan specifiek voor die
portefeuille. De Europese Commissie, Taiwan, Canada,
Oostenrijk, Frankrijk en Polen gingen ons al voor. Weliswaar
heeft Staatssecretaris Knops (BZK) na het zorgwekkende
rapport van de parlementaire onderzoekscommissie-Elias
de ICT-projecten van de Rijksoverheid in zijn portefeuille
gekregen, maar de digitaliseringsaanpak is nog altijd
versnipperd over maar liefst 7 van de 12 ministeries. Met
mislukte projecten, peperdure uitbestedingen, en een web
van belangenverstrengeling tot gevolg. Daarom moet het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
de regie in handen nemen. Voor deze zware taak is echter
een nieuwe minister zonder portefeuille nodig, de Minister
voor Digitale Zaken. Deze moet daarbij tegenwicht bieden
aan zijn/haar collega-bewindslieden, het nijpende tekort aan
expertise binnen de Rijksoverheid verhelpen, en betere
dienstverlening naar de samenleving opleveren.

AMPP16

Get to the point

Onderwerp

Onze duurzaamheidsfilosofie

Indiener(s)

Werkgroep duurzaamheid

Woordvoerder

Lina Hosking

Betreft:

Milieu, energie, voedsel en agricultuur, inleiding

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen

Tekst 1:

Schrapt: Vanuit een ethisch perspectief plaatst de Jonge
Democraten de mens tussen de andere levensvormen en
bundelt de kracht van de gemene deler. Deze gemene deler
is het streven naar een leefbaar, toekomstbestendig bestaan
voor mens, dier en milieu.

Tekst 2:

Toelichting:

Vervangt door: De Jonge Democraten plaatst de mens
tussen de andere levensvormen. Mens, dier en milieu
hebben baat bij een leefbaar en toekomstbestendig bestaan.

AMPP18

Blije biomassa

Onderwerp

Biomassa

De huidige tekst is vaag, en praat om de achterliggende
betekenis heen

Indiener(s)

Werkgroep Duurzaamheid

Woordvoerder

Lina Hosking

Betreft:

Milieu, energie, voedsel en agricultuur, 9.3.1

AMPP17

It’s getting hot in here

Onderwerp

Energie besparen

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen

Indiener(s)

Werkgroep duurzaamheid

Tekst 1:

Woordvoerder

Lina Hosking

Betreft:

Milieu, energie, voedsel en agricultuur, 9.3.1

Schrap/voeg
toe/vervang:

Toevoegen

Schrappen: In de ogen van de Jonge Democraten zijn
biomassa-gestookte elektriciteitscentrales geen bron van
duurzame energie. Hoewel het verbranden van biomassa
uiteindelijk een zo goed als gesloten materialencyclus kan
geven, komt bij de centrale op lokaal niveau de
luchtkwaliteit in het geding door de uitstoot van fijnstof.
Daarnaast staat de productie van biomassa op gespannen
voet met voedsel- en watervraagstukken en is de
milieuwinst vaak minimaal.

Tekst 2:

Vervangen met: In de ogen van de Jonge Democraten zijn
biomassa-gestookte elektriciteitscentrales alleen onder
strenge voorwaarden een bron van duurzame energie.
Alleen afvalstromen die niet anders gebruikt kunnen
worden – ook niet om biobrandstoffen van te maken –
mogen in een biomassacentrale worden gebruikt. De bron
van biomassacentrales moet streng gecontroleerd worden.

Toelichting:

Het verbranden van biomassa is niet per definitie slecht. De
technologie is volgroeid, en het alternatief is dat
afvalstromen op afvalbergen terecht komen; dan kunnen we
er net zo goed elektriciteit uit halen. Waar we voor moeten
waken is dat de vraag groter wordt dan het aanbod,
waardoor we ofwel meer vervuilende, ofwel te
hoogwaardige bronnen gaan verbranden.

Tekst 1:
Tekst 2:

(Voegt toe na ‘De verwachting is dat met besparing het
eerste grote rendement geboekt kan worden.’)
Deze besparing kan gerealiseerd worden door enerzijds op
energie verbruikende activiteiten en producten te besparen,
anderzijds door te voorkomen dat energie – zoals
restwarmte – verloren gaat.

Toelichting:

De energiebesparing zal van twee kanten moeten komen.
We zullen moeten accepteren dat we energiezuiniger
moeten gaan leven, maar er zijn ook nog veel processen
waarbij energie verloren gaat, vooral in de vorm van
warmte. De warme lucht, mits de temperatuur hoog genoeg
is, kan opgevangen worden en bijvoorbeeld door een
turbine geleid worden. Hiermee kan weer elektriciteit
worden opgewekt.
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AMPP19

Boze biomassa 1.0

AMPP20

Boze biomassa 2.0

Onderwerp

Biomassacentrales sluiten

Onderwerp

Biomassacentrales

Indiener(s)

Werkgroep Duurzaamheid

Indiener(s)

Werkgroep Duurzaamheid

Woordvoerder

Lina Hosking

Woordvoerder

Lina Hosking

Betreft:

Milieu, energie, voedsel en agricultuur, 9.3.2

Betreft:

Milieu, energie, voedsel en agricultuur, 9.3.2

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen

Tekst 1:

Schrap:
Omwille van de kwaliteit van de directe leefomgeving en de
hoeveelheid uitstoot broeikasgassen per opgewekte
elektrische energie-eenheid dient overheidsbeleid erop
gericht te zijn niet-duurzame centrales te sluiten in de
volgorde: eerst kolen-, dan olie-, dan gascentrales en
tenslotte de kerncentrales.

Tekst 1:

Schrap:
Omwille van de kwaliteit van de directe leefomgeving en de
hoeveelheid uitstoot broeikasgassen per opgewekte
elektrische energie-eenheid dient overheidsbeleid erop
gericht te zijn niet-duurzame centrales te sluiten in de
volgorde: eerst kolen-, dan olie-, dan gascentrales en
tenslotte de kerncentrales.

Tekst 2:

Omwille van de kwaliteit van de directe leefomgeving en de
hoeveelheid uitstoot broeikasgassen per opgewekte
elektrische energie-eenheid dient overheidsbeleid erop
gericht te zijn niet-duurzame centrales te sluiten in de
volgorde: eerst kolen-, dan olie-, dan niet-duurzame
biomassacentrales, dan gascentrales en tenslotte
kerncentrales.

Tekst 2:

Vervangt door: Omwille van de kwaliteit van de directe
leefomgeving en de hoeveelheid uitstoot broeikasgassen
per opgewekte elektrische energie-eenheid dient
overheidsbeleid erop gericht te zijn niet-duurzame
centrales te sluiten in de volgorde: eerst kolen-, dan olie-,
dan gas-, dan niet-duurzame biomassacentrales en tenslotte
kerncentrales.

Toelichting:

Zoals aangegeven in het amendement ‘Blije biomassa’, is de
JD tegen niet-duurzame biomassacentrales, waarin we
vervuilende of te hoogwaardige producten verbranden. De
sluiting van deze niet-duurzame biomassacentrales hoort
daarom ook thuis in dit rijtje. Of niet-duurzame
biomassacentrales of gascentrales eerst moeten sluiten, kan
je kiezen door voor amendement 1 (eerst niet-duurzame
biomassacentrales) of amendement 2 (eerst gascentrales) te
stemmen.

Toelichting:

Zoals aangegeven in het amendement ‘Blije biomassa’, is de
JD tegen niet-duurzame biomassacentrales, waarin we
vervuilende of te hoogwaardige producten verbranden. De
sluiting van deze niet-duurzame biomassacentrales hoort
daarom ook thuis in dit rijtje. Of niet-duurzame
biomassacentrales of gascentrales eerst moeten sluiten, kan
je kiezen door voor amendement 1 (eerst niet-duurzame
biomassacentrales) of amendement 2 (eerst gascentrales) te
stemmen.
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AMPP21

Kernaf-faal

AMPP22

Nucleaire Nuance

Onderwerp

Kernafval

Onderwerp

Kernenergie

Indiener(s)

Werkgroep duurzaamheid

Indiener(s)

Werkgroep duurzaamheid

Woordvoerder

Thomas Vissers

Woordvoerder

Thomas Vissers

Betreft:

Milieu, energie, voedsel en argicultuur, 9.3.2

Betreft:

Milieu, energie, voedsel en argicultuur, 9.3.2

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen

Tekst 1:

Schap: Als er echter methoden van kernenergieopwekking
gerealiseerd worden waarbij geen kernafval wordt
geproduceerd, zoals kernfusie en thoriumreactoren, moet
er de mogelijkheid bestaan om reactoren te bouwen.

Tekst 1:

Tekst 2:

Vervang door: Energie uit kernfusie produceert geen
kernafval, dus wanneer dit commercieel exploiteerbaar
wordt moet de mogelijkheid bestaan om fusiecentrales te
bouwen.

Toelichting:

Het splijtingsproces van Thorium-isotopen leidt weldegelijk
tot kernafval. Het is een minder lange halveringstijd (komt
neer op: het is minder lang gevaarlijk) dan je bij Uranium- of
Plutoniumsplijting zal zien (paar honderd jaar in
tegenstelling tot in de tienduizend) en de hoeveelheid is ook
maar minder dan 0,1% daarvan, maar feitelijk klopt de
huidige tekst dus niet.
Het doel is hier dus een feitelijke correctie, maar je kan denk
ik wel een legitieme discussie hebben over of dit niet een
veel te streng standaard (‘’vanwege kernafval is het bij
voorbaat off-limits’’) vanuit ons is. D66 is zelfs soepeler.

Schrappen: Hoewel bij de energieopwekking door
kerncentrales vrijwel geen directe broeikasgassen worden
uitgestoten, zien de Jonge Democraten dit niet als middel
om de energietransitie mee te voltooien, omdat met
kernafval nog altijd toekomstige generaties worden belast.
Een praktisch probleem is daarnaast dat de aanleg van een
kerncentrale een lange bouwtijd heeft en nieuwe soorten
kernreactoren zelfs nog in de onderzoeksfase staan. Als er
echter methoden van kernenergieopwekking gerealiseerd
worden waarbij geen kernafval wordt geproduceerd, zoals
kernfusie en thoriumreactoren, moet er de mogelijkheid
bestaan om reactoren te bouwen.

Tekst 2:

Vervangen door: Hoewel bij de energieopwekking door
kerncentrales voordelen bestaan als geen directe uitstoot
van broeikasgassen, weinig landverbruik en het constant
kunnen leveren van energie, zien de Jonge Democraten dit
niet als eerste middel om de energietransitie mee te
voltooien. Het bouwen van nieuwe kerncentrales is erg
duur, en het duurt al snel tien jaar voordat de
energieproductie kan starten. Gezien de grootte van de
klimaatuitdaging houden we niettemin een open blik op
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kernenergie, zoals
kernfusie en thoriumreactoren. Voor marktspelers moet er
de mogelijkheid zijn een vergunning aan te vragen voor het
bouwen van een kerncentrale, maar enkel onder strenge
veiligheidseisen en met de garantie dat er
verantwoordelijkheid wordt genomen voor de veilige en
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permanente opslag van kernafval en de uiteindelijke
ontmanteling van de reactor.
Toelichting:

Niet de nieuwste discussie, maar de aanleiding hier is het
fixen van een feitenfoutje maar ook wel de realisatie dat we
inmiddels star en veel conservatiever zijn geworden dan
D66 op dit onderwerp. Massaal kernenergie in Nederland?
Nee. Want er zit op veel vlakken meer potentie in wind en
zon. Maar met de complexiteit en de uitdaging waar we
voorstaan moeten we niks categorisch uitsluiten. Afval is,
zoals alles dat heeft, een nadeel, maar je blaast het probleem
uit proporties als je hierom allesbehalve toekomstmuziek
over kernfusie verbiedt. Kosten en bouwduur zijn betere
tegenargumenten, daar heeft D66 gelijk in.

AMPP23

Missie denuclearisering Europa

Onderwerp

Kernbommen in Volkel

Indiener(s)

Werkgroep Defensie

Woordvoerder

Floris Prins

Betreft:

Politiek programma, hoofdstuk 14: Defensie en
Internationale Veiligheid

Schrap/voeg
toe/vervang:

Vervangen

Tekst 1:

Om dit doel te bereiken zijn de Jonge Democraten
voorstander van een nucleaire taak voor de Nederlandse
F35’s. Zo blijft Nederland onderdeel van de nucleaire
overlegstructuren en kan hiermee maximale invloed
uitoefenen op nucleaire ontwapening.
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Tekst 2:

Om dit te bewerkstelligen pleiten de Jonge Democraten
voor het onmiddellijk opzeggen van de toestemming voor de
kernbommen in Volkel. De kernwapens moeten worden
verwijderd, opdat Nederland het reduceren van het aantal
kernwapens in de wereld steunt en Nederland meer
zeggenschap heeft over de wapens op het Nederlandse
grondgebied.

Toelichting:

Op dit moment beheren de VS de kernwapens in Volkel.
Nederland heeft geen vetorecht over het al dan niet
inzetten van die wapens en de regels van de NAVO omtrent
het beheer en eventuele inzet zijn zeer ondoorzichtig. Door
geheimhoudingsafspraking binnen de NAVO moet het
parlement in onwetendheid worden gehouden. Dit is een
ondemocratische situatie. Daarnaast is het essentieel dat er
een signaal aan de wereld worden gegeven om daarmee de
wereldwijde ontwapening te steunen. Het opzeggen van de
toestemming voor de kernbommen is een stevig signaal.

Politieke Moties
PM01

Laat links niet links liggen

Onderwerp

Binnen- en buitenlandse zaken

Indiener(s)

Werkgroep Buitenlandse Zaken

Onderwerp

Indirecte vaccinatieplicht

Woordvoerder

Abel Hartman

Indiener(s)

Bridget Baker, Katinka Wesseling, Hanna Gonsalves,
Vera Methorst, Yoël Mahabier, Mark van Oosten,
Niek Eggink, Roos van Oosterhout, Pieter van der
Werff, Koen van der Weijden, Luc van Galen, Jesse
Koper [JD Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers,
Alexander van den Berg

Woordvoerder

Robbin huis in ‘t Veld

Constaterende dat:

•
•

Overwegende dat:

•

•

•

PM02

Er substantiële verschillen bestaan tussen de
normen, waarden en beleidsoverwegingen, van
D66 en de drie huidige coalitiepartijen;
De afgelopen vier jaar D66 concrete
overwinningen heeft behaald, maar ook op
bepaalde dossiers heeft moeten inleveren.

Constaterende
dat:

Groeiende economische ongelijkheid, de
klimaatcrisis, de toeslagenaffaire, doorgeslagen
marktwerking en de Europese migratiecrisis, de
noodzaak van solidair en progressief-liberaal beleid
onderstrepen.
D66, vooruitkijkend naar mogelijke deelname aan
een nieuw kabinet, goed moet overwegen met
welke partijen D66 het beste haar normen,
waarden en beleidsoverwegingen kan
verwezenlijken.
Groenlinks en de PvdA progressieve partijen zijn
waarmee D66 een goede kans heeft om haar
verkiezingsprogramma uit te voeren in een nieuw
kabinet, vermoedelijk tezamen met de VVD.

Spreekt uit dat:

Zonder de partij op voorhand vast te pinnen, de Jonge
Democraten een voorkeur hebben voor D66s deelname aan
een coalitie met in ieder geval GroenLinks en de PvdA

Toelichting

Indien aangenomen, kan onze voorzitter dit voorleggen
tijdens het wekelijkse fractieoverleg van D66.

57

Nu: toegang voor een prikkie!

· Een deel van de Nederlanders zich niet wil laten
vaccineren tegen het coronavirus.
· De verwachting is dat corona-uitbraken voorlopig
nog niet voorbij zijn.
· De zorg overbelast kan raken door een coronauitbraak.
· Momenteel maar 60% van de Nederlanders zegt
zeker of waarschijnlijk een vaccin tegen het
coronavirus te nemen, terwijl een vaccinatiegraad
tussen de 70-90% nodig zal zijn om
groepsimmuniverplichtenteit te bereiken

Overwegende
dat:

· Een vaccinatiebewijs een mogelijkheid is voor
instanties van sport-, horeca-, uitgaans- en
cultuuraangelegenheden om tijdens een coronauitbraak open te blijven voor gevaccineerden.
· Een vaccinatieplicht voor de genoemde sectoren een
uitkomst is, aangezien zij financieel hard geraakt zijn
door de corona-crisis.
· Een individu de keuze houdt zich wel of niet te laten
vaccineren.
· Het vanuit gezondheidsbelang niet meer
rechtvaardig is de vrijheid van gevaccineerde
burgers in te perken,
· De 1.5 meter samenleving ooit moet stoppen,
· Volgens een op 18 februari 2020 door de Tweede
Kamer aangenomen voorstel de kinderopvang al
niet-gevaccineerde kinderen mag weigeren en
vormen van een indirecte vaccinatieplicht al bestaan

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten vinden dat een indirecte
vaccinatieplicht wettelijk mogelijk gemaakt moet
worden.

Toelichting

Dit zou betekenen dat instanties van sport-, horeca-,
uitgaans- en cultuurgelegenheden aan mensen die
het corona-vaccin geweigerd hebben, wel toegang
mogen ontzeggen.
Dit kan bijvoorbeeld worden bewerkstelligd met een
vaccinatiebewijs, maar ook op andere manieren.
Instanties als een restaurant kunnen hierdoor tijdens
een corona-uitbraak eerder open. Er zijn mensen die
niet aanmerking komen voor een vaccinatie. Dit zijn
mensen met een medische reden (bijvoorbeeld
allergie), zwangeren en mensen <18 jaar. Deze
mensen kunnen een bewijs krijgen waarmee zij
kunnen aantonen niet in aanmerking te komen voor
vaccinatie.
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PMO3

Binnenkort: toegang voor een prikkie… met z’n allen,
met z’n allen!

Onderwerp

Indirecte vaccinatieplicht

Indiener(s)

Bridget Baker, Katinka Wesseling, Hanna Gonsalves,
Vera Methorst, Yoël Mahabier, Mark van Oosten,
Niek Eggink, Roos van Oosterhout, Pieter van der
Werff, Koen van der Weijden, Luc van Galen, Jesse
Koper

Woordvoerder

Katinka Wesseling

Constaterende
dat:

· Nederlanders niet op hetzelfde moment de
mogelijkheid krijgen om zich te laten vaccineren
tegen het coronavirus.
· In de nabije toekomst mogelijk besloten wordt dat
alleen met een vaccinatiebewijs tegen het
coronavirus toegang wordt verleend tot sport-,
horeca-, uitgaans- en cultuurgelegenheden.

Overwegende
dat:

· Dit leidt tot ongelijkheid in vrijheid van
Nederlanders.
· Een individu er niet voor kan kiezen zich eerder te
laten vaccineren.

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten tegen elke vorm van een
vaccinatiebewijs en indirecte vaccinatieplicht zijn,
zolang elke in aanmerking komende Nederlander
nog niet de mogelijkheid heeft gehad zich te laten
vaccineren.

Toelichting

Dit zou betekenen dat instanties van sport-, horeca-,
uitgaans- en cultuurgelegenheden, aan mensen die
het corona-vaccin geweigerd hebben, wel toegang
mogen ontzeggen, zodra elke in aanmerking
komende Nederlander de mogelijkheid heeft gehad
zich te laten vaccineren. Nederlanders komen niet
gelijktijdig in aanmerking voor vaccinatie. De vraag is
of het eerlijk is om restaurants bijvoorbeeld alleen te
openen voor gevaccineerde zorgmedewerkers,
terwijl een groot deel van de Nederlanders nog niet
de mogelijkheid heeft gehad voor vaccinatie.

PM04

Nooit toegang voor een prikkie!

Onderwerp

Indirecte vaccinatieplicht

Indiener(s)

Woordvoerder
Constaterende
dat:

Overwegende
dat:

Bridget Baker, Katinka Wesseling, Hanna Gonsalves,
Vera Methorst, Yoël Mahabier, Mark van Oosten,
Niek Eggink, Roos van Oosterhout, Pieter van der
Werff, Koen van der Weijden, Rana Orhan, Luc van
Galen, Jesse Koper [Leiden-Haaglanden] Pieter van
der Werff, Hester van Wessel

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten tegen elke vorm van een
indirecte vaccinatieplicht is.

Toelichting

Dit betekent dat sport-, horeca-, uitgaans- en
cultuurgelegenheden mensen die het coronavaccin
geweigerd hebben, geen toegang mogen ontzeggen.
De overheid zal ook geen vaccinatiebewijs creëren
die deze indirecte vaccinatieplicht mogelijk maakt.

Jelle Stap
· Een deel van de Nederlanders zich niet wil laten
vaccineren tegen het coronavirus.
· De verwachting is dat corona-uitbraken voorlopig
nog niet voorbij zijn.
· De zorg overbelast kan raken door een coronauitbraak.
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· Een vaccinatiebewijs een mogelijkheid is voor
instanties van sport-, horeca-, uitgaans- en
cultuuraangelegenheden om tijdens een coronauitbraak open te blijven voor gevaccineerden.
· Een vaccinatiebewijs echter sociale druk geeft tot
vaccinatie en een indirecte vaccinatieplicht kan
bewerkstelligen,
· Sommige mensen zich vanwege een
geloofsovertuiging niet laten vaccineren.
· Dit medische, privacygevoelige informatie is.
· Het toewijzen van verschillende rechten op basis
van persoonlijke overtuigingen tegen onze
grondwet ingaat,
· Het behalen van de benodigde bescherming ook
mogelijk is met methodes die minder ingrijpend zijn
op ons recht op de onaantastbaarheid van het
lichaam,

PM05

Maar er moet überhaupt wel werk zijn

Onderwerp

Minimum jeugdloon

Indiener(s)

[JD Groningen] Silke Kok, Roeland Nauta

Woordvoerder

Thomas Hoekstra

Constaterende
dat:

•

Jongeren tussen de 15 en 20 jaar recht hebben op
een kleiner percentage van het wettelijk
minimumloon, ook wel het minimumjeugdloon
genoemd;

Overwegende dat:

•

De jeugdwerkloosheid waarschijnlijk zal toenemen
bij een verdere verhoging van het
minimumjeugdloon door toegenomen loonkosten
voor werkgevers;
Het verhogen van het minimumjeugdloon schoolen studie uitval kan aanmoedigen doordat jongeren
sneller zullen kiezen voor werk;
Het minimumjeugdloon waarschijnlijk al lichtelijk
gaat stijgen na een verhoging van het volwassen
minimumloon;
Ook andere maatregelen de financiële druk voor
jongeren kunnen verlichten zoals het afschaffen van
het collegegeld;

•
•
•

Spreekt uit dat:

Constaterende dat:

•

•
•

Overwegende dat:

•
•
•

De Jonge Democraten ervoor pleiten dat de huidige vorm
van het minimumjeugdloon gehandhaafd blijft.

Spreekt uit dat:

Toelichting

Jongeren tussen de 15 en 20 jaar recht hebben op
een kleiner percentage van het wettelijk
minimumloon, ook wel het minimumjeugdloon
genoemd;
Studeren duurder is geworden door de afschaffing
van de basisbeurs, en de gemiddelde schuld per
student de afgelopen jaren fors is toegenomen;
Het Nederlandse minimumjeugdloon kwa
percentages tot de laagste behoort in vergelijking
met andere landen in de OECD;
Hetzelfde werk niet hetzelfde wordt beloond maar
afhangt van de leeftijd;
Een hoger minimumloon voor jongeren beter de
mogelijkheid geeft tot een zelfstandig bestaan door
bijvoorbeeld minder schuld op te bouwen;
Jeugdwerkloosheid en schooluitval al onder
gemiddeld is in vergelijking met de rest van Europa;

De Jonge Democraten pleiten voor een verdere verhoging
van het jeugdminimumloon.

Toelichting

PM06

Laten we onze jongeren niet verhongeren (1)

PM07

Laten we onze jongeren niet verhongeren (2)

Onderwerp

Minimum jeugdloon

Onderwerp

Minimum jeugdloon

Indiener(s)

[JD Groningen] Silke Kok, Roeland Nauta

Indiener(s)

[JD Groningen] Silke Kok, Roeland Nauta

Woordvoerder

Thomas Hoekstra

Woordvoerder

Thomas Hoekstra
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Constaterende dat:

•

•
•
•
Overwegende dat:

•

•
•

Constaterende dat:

Jongeren tussen de 15 en 20 jaar recht hebben op
een kleiner percentage van het wettelijk
minimumloon, ook wel het minimumjeugdloon
genoemd;
Jongeren vanaf hun achttiende wettelijk
meerderjarig zijn;
Studeren duurder is geworden door de afschaffing
van de basisbeurs, en de gemiddelde schuld per
student de afgelopen jaren is toegenomen;
D66 al voorstander is van het afschaffen van het
minimumjeugdloon vanaf 18 jaar;

•

Overwegende dat:

Jongeren vanaf 18 jaar recht hebben op 100% van het
Wettelijk Minimumloon.

Toelichting

Dat betekent dus dat het minimumjeugdloon voor <18 blijft
bestaan.

PM08

Laten we onze jongeren niet verhongeren (3)

Onderwerp

Minimum jeugdloon

Indiener(s)

[JD Groningen] Silke Kok, Roeland Nauta

Woordvoerder

Thomas Hoekstra

•
•

Hetzelfde werk niet hetzelfde wordt beloond maar
afhangt van de leeftijd, ondanks dat er voor 18+’ers
vrijwel dezelfde regels gelden als 21+’ers;
Een hoger minimumloon voor 18-20 jarigen beter de
mogelijkheid geeft tot een zelfstandig bestaan door
bijvoorbeeld minder schuld op te bouwen;
Jeugdwerkloosheid en schooluitval al onder
gemiddeld is in vergelijking met de rest van Europa;

Spreekt uit dat:

•

•

•
Spreekt uit dat:

Jongeren tussen de 15 en 20 jaar recht hebben op
een kleiner percentage van het wettelijk
minimumloon, ook wel het minimumjeugdloon
genoemd;
Studeren duurder is geworden door de afschaffing
van de basisbeurs, en de gemiddelde schuld per
student de afgelopen jaren fors is toegenomen;
Hetzelfde werk niet hetzelfde wordt beloond maar
afhangt van de leeftijd;
Het minimumjeugdloon aanzet tot
leeftijdsdiscriminatie bij werkgevers;
Een hoger minimumloon voor jongeren een betere
mogelijkheid geeft tot een zelfstandig bestaan door
bijvoorbeeld meer te sparen of minder schuld op te
bouwen;
Jeugdwerkloosheid en schooluitval al onder
gemiddeld is in vergelijking met de rest van Europa;

De Jonge Democraten pleiten voor het afschaffen van het
jeugdminimumloon.

Toelichting
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PM09

Afschaffing overpeinsplicht abortus

Onderwerp

Afschaffing overpeinsplicht abortus

Indiener(s)

[JD Utrecht] Nyna Visser, Gijs Toussaint

Woordvoerder

Robin Sangers

Constaterende dat:

•
•
•

Overwegende dat:

•
•
•
•

Spreekt uit dat:

Constaterende dat:

Sinds 1981 de Wet afbreking zwangerschap (WAZ)
van toepassing is;
Sinds 1984 een wettelijk verplichte bedenktijd van
ten minste vijf dagen na het eerste gesprek in een
abortuskliniek is ingevoerd;
Jaarlijks duizenden Nederlandse vrouwen
onbedoeld zwanger raken;

•

Overwegende dat:

•
•
•

De wettelijke bedenktijd van vijf dagen voor abortus wordt
afgeschaft

Toelichting

Zou natuurlijk wel grappig zijn als je tijdens de les Engels een
boekpresentatie moet doen over Nineteen Eighty-Four en
dan begint met zeggen dat je je webcam niet aan hoeft te
zetten, maar...

Onderwerp

Webcamplicht in het onderwijs

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Woordvoerder

Yoran Palm

•
•

Het belangrijk is om klaar te staan voor vrouwen die
ongewenst zwanger raken;
Het over besluiten te gaan tot abortus een erg
lastige en emotioneel zware keuze is;
Iemand die eenmaal in een kliniek aanbeland is, zo
snel mogelijk geholpen moet worden;
Een bedenktijd leidt tot twijfelen, piekeren en
peinzen en een vrouw op deze wijze mogelijk
weerhoudt van het maken van een voor haar de
beste keuze

PM10

•
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Door de corona-pandemie leerlingen en studenten
online les krijgen;
Er veel discussie is rondom het gebruik van de
webcams van leerlingen en studenten in deze
lessen.
Docenten moeten kunnen zien of leerlingen en
studenten aanwezig zijn in de online les;
Online les met webcams het meest lijkt op
klassikaal les, met alle voordelen van dien zoals
meer interactie, sociale controle, en een sterkere
leraar-leerlingrelatie;
Onderwijs van twee kanten moet komen, vanuit
zowel de docent als de leerlingen en studenten;
Het opnemen van lessen het grootste
privacybezwaar tegen het gebruik van de webcam
vormt;
Voor andere mogelijke bezwaren individuele
uitzonderingen gemaakt kunnen worden, net als bij
fysiek onderwijs gebeurt.

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten van mening zijn dat leerlingen en
studenten verplicht mogen worden om tijdens de les hun
webcams aan te zetten, mits de webcambeelden niet
worden opgenomen.

Toelichting

Sinds het begin van de coronacrisis is er veel discussie over
het gebruik van webcams in onderwijs op afstand. Een
discussie die we ook binnen de JD uitgebreid hebben
gevoerd, zoals op de avond “Digitaal in het Hoger
Onderwijs” afgelopen december. Logisch, want we vinden
zowel onderwijs als privacy van (letterlijk) levensbelang. Als
werkgroep stellen we daarom voor dat we als JD kiezen
voor een middenweg: Wel een webcamplicht, maar dan
zonder opname.

PM11

Hier sta je toch met de mond vol tanden door?

Onderwerp

Tandarts basispakket

Indiener(s)

[JD Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den
Berg

Woordvoerder

Thomas Vissers

Constaterende dat:

•
•

Overwegende dat:

•
•
•
•
•
•

•

•

Spreekt uit dat:

Een jaarlijkse controle bij de tandarts en behandeling bij
acute problemen terug zou moeten komen in het
basispakket van de zorgverzekeringen.

Toelichting

Ontwikkelingsorganisatie ‘Dokters van de Wereld’ luidt de
noodklok: armoede zou in Nederland weer af te lezen zijn
aan iemands gebit. Juist het verdwijnen van zo’n teken was
altijd symbolisch voor de sociaal-economische emancipatie
en de vooruitgang die onze liberale democratie de
afgelopen eeuw teweeg had gebracht. Een jaarlijkse
behandeling en acute problemen aanpakken lijkt me dan
ook bij uitstek iets waar we de solidariteit voor op moeten
brengen een euro extra aan premie te betalen. Zo
waarborgen we kansengelijkheid en pakken we armoede
aan. Meer info: https://www.ad.nl/gezond/de-tandartsmoet-weer-terug-in-het-basispakket~ae7fecb3/
https://decorrespondent.nl/10429/laat-mij-het-gebit-vanje-kind-zien-en-ik-weet-hoe-arm-of-rijk-jebent/4287175565057-31b07340
https://doktersvandewereld.org/campagnes/mondzorg/

PM12

Diversiteit door goed beleid 1.0

Onderwerp

Vrouwenquotum in de wetenschap

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing,Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn

Woordvoerder

Evie Rasing

In 2006 mondzorg geheel uit het basispakket is
gehaald.
Volgens Dokters van de Wereld nu meer dan een
half miljoen Nederlanders nooit naar de tandarts
gaan, waaronder vooral lage inkomens.
Een gezond gebit niet een losstaande luxe is maar
noodzakelijk voor de algemene gezondheid.
De grootte van je bankrekening niet zou moeten
bepalen of je basale mondgezondheid kan
veroorloven.
Een volledig kunstgebit wel wordt vergoed
waardoor deze mensen soms gewoon maar
gezonde tanden laten trekken.
Deze mensen zorg gaan mijden, waardoor de
problemen uiteindelijk schrijnender en duurder
worden.
Het niet naar de tandarts gaan van ouders in deze
groep ook allerlei negatieve effecten heeft op
kinderen in die gezinnen.
Deze ouders vaak niet weten dat de tandarts voor
hun kinderen wel vergoed wordt. Op 6-jarige
leeftijd is het percentage kinderen met een Turkse
of Marokkaanse migratieachtergrond (60%) met
gaatjes meer dan dubbel dat van kinderen zonder
(25%).
Een jaarlijkse controle in het basispakket voor deze
groep minder dan een euro aan de basispremie zou
toevoegen.
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We hier dus spreken over een reëel probleem voor
kansengelijkheid en armoedebestrijding in
Nederland.

Constaterende dat:

•
•
•

•

•

Overwegende dat:

•
•

•
•
•

Spreekt uit dat:

Er tegenwoordig evenveel vrouwen als mannen zijn
met een universitair diploma;
Dit zich niet vertaald heeft in overeenkomende
gendergelijkheid op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek*;
Op dit moment Nederland ook internationaal nog
slecht scoort op het gebied van diversiteit in de
wetenschap, vooral met betrekking tot genderinclusiviteit;
Diversiteit onder onderzoekers ervoor zorgt dat
verschillende perspectieven belicht worden, wat de
kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek ten
goede komt;
Er de afgelopen jaren nog niet de beoogde
verbetering heeft plaatsgevonden en er daarom
een stok achter de deur nodig is.
De Jonge Democraten voor gelijke kansen zijn;
Uit onderzoek van Atria, het kennisinstituut voor
emancipatie, is gebleken dat een vrouwenquotum
in de wetenschapssector in enkele andere Europese
landen al tot succes heeft geleid;
Er ook een vrouwenquotum in het bedrijfsleven
komt, op advies van de SER;
Een soortgelijke strategie makkelijk toepasbaar zal
zijn in de onderzoekswereld;
Het invoeren van een tijdelijk quotum er op den
duur voor zal zorgen dat diversiteit
vanzelfsprekender wordt er een geen actieve
overheidsbemiddeling meer plaats hoeft te vinden.

De Jonge Democraten voorstander is van het instellen van
een tijdelijk vrouwenquotum van 30% voor de
onderzoeksposities** bij hogeronderwijsinstellingen
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Toelichting

*Het percentage vrouwelijke hoogleraren aan
universiteiten bedroeg in 2018 slechts 23,1%, terwijl 53.9%
van de afgestudeerden vrouw was.
https://www.dub.uu.nl/nl/analyse/lees-deze-negenmisvattingen-en-je-bent-voor-genderquota
** Met onderzoeksposities worden promovendi,
universitaire docenten, universitaire hoofddocenten en
hoogleraren bedoeld. Op dit moment wordt dit quotum bij
promovendi en universitaire docenten gemiddeld al
gehaald. Daarna stokt echter de doorstroom. Dit quotum is
dus vooral hard nodig voor universitaire hoofddocenten en
hoogleraren.
In de Wetenschapsbrief d.d. 28 januari 2019 van de
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de
Minister dat er een nationaal actieplan diversiteit in de
wetenschap zal worden opgesteld om haar doelstellingen te
verwezenlijken. In het kader van deze doelstellingen, heeft
er een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar
interventiemethoden voor gender inclusiviteit in de
wetenschap in andere Europese landen. Uit dit onderzoek is
gebleken dat Duitsland, Noorwegen en Ierland allemaal een
vorm van een quotum of een competitie-element hebben
ingebouwd in de financiering van onderzoeken, met
betrekking tot gender criteria, en dat dit tot veelbelovende
resultaten heeft geleid.

PM13

Diversiteit door goed beleid 2.0

Onderwerp

Vrouwenquotum in de wetenschap

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing, Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn

Woordvoerder

Evie Rasing

Constaterende dat:

•
•
•

•

•

Overwegende dat:

•
•

•
•
•

Er tegenwoordig evenveel vrouwen als mannen zijn
met een universitair diploma;
Dit zich niet vertaald heeft in overeenkomende
gendergelijkheid op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek*;
Op dit moment Nederland ook internationaal nog
slecht scoort op het gebied van diversiteit in de
wetenschap, vooral met betrekking tot genderinclusiviteit;
Diversiteit onder onderzoekers ervoor zorgt dat
verschillende perspectieven belicht worden, wat de
kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek ten
goede komt;
Er de afgelopen jaren nog niet de beoogde
verbetering heeft plaatsgevonden en er daarom een
stok achter de deur nodig is.

De Jonge Democraten voorstander is van het instellen van
een tijdelijk vrouwenquotum van 40% voor de
onderzoeksposities bij hogeronderwijsinstellingen

Toelichting

Zie voor toelichting: Diversiteit door goed beleid 1.0

Diversiteit door goed beleid 3.0

Onderwerp

Vrouwenquotum in de wetenschap

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing,Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn

Woordvoerder

Evie Rasing

Constaterende dat:

•
•

De Jonge Democraten voor gelijke kansen zijn;
Uit onderzoek van Atria, het kennisinstituut voor
emancipatie, is gebleken dat een vrouwenquotum
in de wetenschapssector in enkele andere Europese
landen al tot succes heeft geleid;
Er ook een vrouwenquotum in het bedrijfsleven
komt, op advies van de SER;
Een soortgelijke strategie makkelijk toepasbaar zal
zijn in de onderzoekswereld;
Het invoeren van een tijdelijk quotum er op den
duur voor zal zorgen dat diversiteit
vanzelfsprekender wordt er een geen actieve
overheidsbemiddeling meer plaats hoeft te vinden.

Spreekt uit dat:

PM14

•

•

•
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Er tegenwoordig evenveel vrouwen als mannen zijn
met een universitair diploma;
Dit zich niet vertaald heeft in overeenkomende
gendergelijkheid op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek*;
Op dit moment Nederland ook internationaal nog
slecht scoort op het gebied van diversiteit in de
wetenschap, vooral met betrekking tot genderinclusiviteit;
Diversiteit onder onderzoekers ervoor zorgt dat
verschillende perspectieven belicht worden, wat de
kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek ten
goede komt;
Er de afgelopen jaren nog niet de beoogde
verbetering heeft plaatsgevonden en er daarom
een stok achter de deur nodig is.

Overwegende dat:

•
•

•
•
•

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten voorstander is van het instellen van
een tijdelijk vrouwenquotum van 50% voor de
onderzoeksposities bij hogeronderwijsinstellingen

Toelichting

Zie voor toelichting: Diversiteit door goed beleid 1.0

PM15

Waarom mag ik geen Latijn volgen? Lijkt me best handig in
voorbereiding op mijn studie hbo Fysiotherapie

Onderwerp

Op naar meer kansengelijkheid!

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing, Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn

Woordvoerder

Soufian Kappé

Constaterende dat:

•
•

Overwegende dat:

De Jonge Democraten voor gelijke kansen zijn;
Uit onderzoek van Atria, het kennisinstituut voor
emancipatie, is gebleken dat een vrouwenquotum
in de wetenschapssector in enkele andere Europese
landen al tot succes heeft geleid;
Er ook een vrouwenquotum in het bedrijfsleven
komt, op advies van de SER;
Een soortgelijke strategie makkelijk toepasbaar zal
zijn in de onderzoekswereld;
Het invoeren van een tijdelijk quotum er op den
duur voor zal zorgen dat diversiteit
vanzelfsprekender wordt er een geen actieve
overheidsbemiddeling meer plaats hoeft te vinden.

•

•
•

We in Nederland een onderwijssysteem hebben
waarin we leerlingen na groep 8 indelen naar
verschillende onderwijsniveaus;
Leerlingen door de opdeling in onderwijsniveaus
geen vakken op andere niveaus kunnen volgen.

66

De verschillende onderwijsniveaus een hiërarchie
en een daarbijbehorende ongeschreven status
hebben met specifieke vakken die enkel op het
betreffende niveau te volgen zijn;
Wij als Jonge Democraten voorstander zijn van
maatwerkdiploma’s waarbij je examen doet in
verschillende vakken op jouw eigen niveau;
Er geen rationele argumenten zijn te vinden voor
het feit dat bepaalde vakken niet toegankelijk zijn
voor leerlingen die op een ander niveau zitten dan
het niveau waarop het betreffende vak wordt
aangeboden.

Spreekt uit dat:

Leerlingen ongeacht hun onderwijsniveau elk vak moeten
kunnen volgen die de betreffende middelbare school
aanbiedt.

Toelichting

In ons Politiek Programma staat het volgende:
In het voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs (mbo, hbo,
wo) worden de leerlingen en studenten wel ingedeeld per
niveau, maar niet beperkt tot één niveau. De overheid moet
de ruimte geven om leerlingen of studenten op één of
meerdere onderwijsinstellingen tegelijkertijd vakken te
laten volgen op een praktisch, beroepsgericht en
theoretisch niveau. Vervolgstudies moeten de
toegangseisen van de opleiding afstemmen op losse vakken
en daarmee de minimumeisen zelf bepalen.
Wij zijn er dus een voorstander van dat een leerling elk vak
op het niveau kan volgen dat past binnen diens capaciteit en
schoolloopbaan. Nu vallen bepaalde vakken die enkel op
specifieke niveaus worden verzorgd daarbuiten. Door
middel van deze moties maken we die vakken toegankelijk
voor elke leerling. Dit zou betekenen dat iemand die een
beroepsgerichte leerweg kiest, of in het huidige systeem op
havo zit, ook het vak Latijn kan volgen.

PM16

Op je school ook gewoon mogen bloeden

Onderwerp

Menstruatie armoede (cluster)

Indiener(s)

[JD Amsterdam] Jeffrey Eelman, Isa Luiten

Woordvoerder

Isa Luiten

Constaterende dat:

•
•
•
•
•

Overwegende dat:

•
•
•
•
•
•
•

Spreekt uit dat:

Toelichting

Met aanbieden bedoelen wij niet per se op dezelfde wijze als
een
supermarkt dit doet, maar op een manier dat vrouwen de
producten
niet zelf van huis uit moeten meenemen iedere keer.
Door producten op deze plekken aan te bieden zorg je
ervoor dat
vrouwen, die eerder thuis zaten door het gebrek aan
menstruatieproducten, nu voor noodzakelijke zaken niet
gedwongen
thuis zitten tijdens hun menstruatie.
https://nos.nl/artikel/2309153-menstruatie-armoedegeen-geld-voormaandverband-dan-maar-wc-papier.html
https://www.ad.nl/dordrecht/actie-tegen-menstruatiearmoede-erzijn-vrouwen-die-moeten-kiezen-tussen-etenoftampons~a790de09/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.g
oogle.com%2F

PM17

Op je school en je werk ook gewoon mogen bloeden

Onderwerp

Menstruatie armoede

Indiener(s)

[JD Amsterdam] Jeffrey Eelman, Isa Luiten

Woordvoerder

Isa Luiten

1 op de 10 vrouwen te maken krijgt met
menstruatie armoede.
Ondanks het lagere btw-percentage op
maandverband en tampons,
Veel vrouwen zich regelmatig zorgen moeten
maken over hoe ze hun
Menstruatie periode doorkomen.
Er nog steeds veel schaamte heerst omtrent
menstruatie.
Vrouwen door deze armoede vaak thuis moeten
blijven tijdens hun
Menstruatie en hierdoor regelmatig school missen.
Dit leidt tot
Achterstanden.
Door menstruatieproducten aan te bieden op
vertrouwelijke en
Toegankelijke plekken, zoals buurthuizen scholen
en huisartsen, de
Producten op een laagdrempelige wijze te krijgen
zijn.
De JD voor kansengelijkheid is

Constaterende dat:

•
•

Scholen, huisartsen en buurthuizen verplicht zijn om in
toiletruimtes ten alle tijden menstruatieproducten gratis
aan te bieden.

•
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1 op de 10 vrouwen te maken krijgt met
menstruatie armoede.
Ondanks het lagere btw-percentage op
maandverband en tampons, veel vrouwen zich
regelmatig zorgen moeten maken over hoe ze hun
menstruatie periode doorkomen.
Er nog steeds veel schaamte heerst omtrent
menstruatie.

Overwegende dat:

•

•

•
•

Vrouwen door deze armoede vaak thuis moeten
blijven tijdens hun menstruatie en hierdoor
regelmatig school en werk missen. Dit leidt tot
achterstanden.
Door menstruatieproducten aan te bieden op
vertrouwelijke en toegankelijke plekken, zoals
buurthuizen scholen en huisartsen, de producten
op een laagdrempelige wijze te krijgen zijn.
De JD voor kansengelijkheid is.
Vrouwen ondanks een vaste baan, ook te maken
kunnen hebben met vormen van menstruatie
armoede.

Spreekt uit dat:

Scholen en werkplekken verplicht zijn om in toiletruimtes
ten alle tijden menstruatieproducten gratis aan te bieden.

Toelichting

Met aanbieden bedoelen wij niet per se op dezelfde wijze als
een supermarkt dit doet, maar op een manier dat vrouwen
de producten niet zelf van huis uit moeten meenemen
iedere keer. Waarom dan niet opnemen in het basispakket?
Er hangt er ook veel schaamte omtrent menstruatie heen,
waar men geen last van heeft als de producten in een
prive/afgesloten ruimte liggen. Verder kan het opnemen
ingewikkelde implicaties hebben. Als laatste houdt het de
marktwerking in stand en behouden mensen keuze tussen
de kwaliteit van de producten.
https://nos.nl/artikel/2309153-menstruatie-armoedegeen-geld-voormaandverband-dan-maar-wc-papier.html
https://www.ad.nl/dordrecht/actie-tegen-menstruatiearmoede-er-zijnvrouwen-die-moeten-kiezen-tussen-etenoftampons~a790de09/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.g
oogle.com%2F

PM18
Onderwerp

Tampons en maandverband in het basispakket

Indiener(s)

[JD Rotterdam] en [JD Utrecht] Nyna Visser, Hiba
Jahouh, Gijs Toussaint, Richard Korpel

Woordvoerde
r

Nina Saelmans

Constaterend
e dat:

· Schotland menstruatieproducten vrij toegankelijk
heeft gemaakt en Nederland dit nog niet heeft gedaan.
· Dat wij als progressief en liberaal land nu achter
Schotland aanlopen.
· Een vrouw gedurende haar leven gemiddeld zo’n 6000
euro uitgeeft aan producten als maandverband en
tampons.
· De vrouw er immers niet zelf voor kiest om ongesteld
te worden.
· Anticonceptiemiddelen die het ongesteld worden
uitstellen of geheel uit laten blijven ook geld kosten.
· Vrouwen die in armoede leven of geen geld hebben
voor menstruatieproducten tijdens hun menstruatie
vaak niet naar school/ werk kunnen als gevolg hiervan.

Overwegende
dat:

· De JD zich inzet voor gelijke kansen voor alle burgers.
· Vrouwen niet achtergesteld mogen worden op basis
van geslacht.
· Menstrueren iets natuurlijks is niet uitgebuit zou
moeten worden door commerciële bedrijven.

Spreekt uit
dat:

68

Bloody Mary Queen of Scots

Nederland Schots voorbeeld volgt en
mentruatieproducten vrij toegankelijk maakt door het
in het basispakket op te nemen

Toelichting

Constaterende dat:

• Plan International UK (2017) ‘1 in 10 girls have been
unable to afford sanitary wear, survey finds’, press
release, 13 oktober 2017. https:// plan-uk.org/mediacentre/1-in-10-girls-havebeen-unable-to-affordsanitary-wear-survey-finds
• Plan International UK (2020) ‘3 in 10 girls struggle
to afford or access sanity wear during lockdown’,
press release, 6 mei 2020. https://planuk.org/period-poverty-in-lockdown
Aangenomen Schotse wetsvoorstel:
https://beta.parliament.scot//media/files/legislation/bills/current-bills/periodproducts-free-provision-scotland-bill/stage-3/billas-passed-period-products-free-provision-scotlandbill.pdf

•
•
•
•
•
•
•

Overwegende dat:
PM19

Don't let the bed bugs bite

Onderwerp

Steun voor minima in plagenbestrijding

Indiener(s)

Ronald-Marcel van den Hoek, Hanna Gonsalves, Nardjissa
Ikhlef, Paul Verbraak, Jonah van Lotringen, Luuk de Vendt

Woordvoerder

Ronald-Marcel van den Hoek

•

•
•
•

Spreekt uit dat:

69

In Nederland een opmars is van plagen als muizen,
ratten, bedwantsen, vlooien, etc.
Het bestrijden van deze plagen erg prijzig is.
Veel minimahuishoudens en studenten
professionele bestrijding niet kunnen betalen.
Veel minimahuishoudens en studenten ziekte
riskeren door de plagen niet effectief te bestrijden.
Bij huur altijd de huurder aansprakelijk en
verantwoordelijk is.
Erin vanuit veel gemeente wel financiële steun is
voor bestrijding in openbare ruimtes
Dit uitzichtloze situaties creëert en tot depressie
kan leiden.
Het binnenhalen van dit soort plagen niet altijd te
wijten is aan de hygiëne van het huishouden
De JD niet wenst dat door een gebrekkige
financiële situatie het woongenot van
minimahuishoudens wordt beperkt door plagen.
De JD veel gebruik maakt van hostels en dat hostels
bekend staan als brandhaarden voor bedwantsen
In studentenwoningen eerdergenoemde plagen
veel voorkomen.

Er na een erkende controle op aanwijzingen van
desbetreffende plagen financiële steun gegeven moet
worden aan minimahuishoudens en studenten die leiden
onder vermindering van woongenot door plagen.

Toelichting

Bedwantsen kunnen overal zitten. Ook in instellingen in de
gezondheidszorg (1), openbaar vervoer en bioscopen.
Meestal heeft men ergens geslapen waar bedwantsen zich
ophielden. Ze kunnen ook worden meegenomen in bagage
(in koffers, in naden van kleren). Ter bestrijding dient een
gecertificeerd bedrijf te worden ingeschakeld. Dit kan via
het Kenniscentrum dierplagen (KAD Wageningen). Ga niet
zelf met Insect Growth Regulators en insecticiden aan de
slag, onder meer vanwege de kans op
resistentieontwikkeling en bijwerkingen. Er zijn
verschillende methoden om ruimtes en meubels
bedwantsvrij te maken: blootstelling aan hitte (≥ 60ºC)of
aan koude ( 50ºC). (1) In overleg en afhankelijk van de
situatie zal gekozen worden welke methode de meeste kans
van slagen heeft.
Bron: RIVM, https://www.rivm.nl/bedwantsen-terug-vanweggeweest

Constaterende dat:

•

•
•

•

Overwegende dat:

•

PM20

Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge

•

Onderwerp

Politieke reclame via online platforms

•

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Woordvoerder

Lotte van der Spek

•

Spreekt uit dat:

70

Politieke argumenten die verspreid worden op
online platforms moeilijk op waarheid te
controleren en/of te weerleggen zijn omdat ze op
een persoon zijn afgestemd, waardoor het publieke
debat versplinterd;
Politieke microtargeting ook voordelen heeft. Zo
kan het onder andere tot een hogere
verkiezingsopkomst kan leiden;
Online platforms voor een
transparantieverplichting voor politieke
advertenties getekend hebben in de Europese
gedragscode;
Minister Ollongren van BZK als aanvulling daarop
een gedragscode gaat opstellen waarin richtlijnen
worden geboden aan online platforms én politieke
partijen om transparantie van politieke
advertenties ‘te duiden’.
De Jonge Democraten veel waarde hechten aan de
democratie;
In de Europese gedragscode niet bepaald is hoe en
welke informatie openbaar moet worden gemaakt;
Vrijwillig naleven niet genoeg is om online
platforms en politieke partijen te laten voldoen aan
de transparantieverplichting;
De technieken om kiezers online te beïnvloeden
alleen maar slimmer worden, bijvoorbeeld door het
gebruik van deepfakes.

Er een wettelijke transparantieplicht voor microtargeting
door politieke partijen moet komen, zodat het zonneklaar is
welke informatie op welke manier openbaar moet worden
gemaakt.

Toelichting

Microtargeting is het zo specifiek mogelijk toespitsen van
advertenties op jouw persoonlijke identiteit, voorkeuren,
surfgedrag, aankoopgeschiedenis, enz.
Kamerbrief over maatregelen om desinformatie tegen te
gaan
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2
020/11/16/kamerbrief-over-maatregelen-omdesinformatie-richting-de-tweede-kamer-verkiezingentegen-te-gaan
Onderzoek van de UvA:
https://www.uva.nl/sharedcontent/faculteiten/nl/faculteit-der-maatschappij-engedragswetenschappen/nieuws/2020/07/is-politiekemicrotargeting-een-bedreiging-voor-democratie.html

Spreekt uit dat:

Op dieren gejaagd mag worden voor de plezierjacht (bij
bepaalde diersoorten), ter zelfbescherming (waaronder
plaagdierbestrijding) en bescherming van het ecosysteem

Toelichting

De werkgroepen Duurzaamheid en Filosofie willen een
visiestuk maken over dierenethiek. Om een beeld te krijgen
van de mening van de JD, leggen we jullie dit uitgebreidde
cluster voor. De dieren zijn opgedeeld in drie groepen;
veeteelt, dieren in gevangenschap en dieren in het wild. Een
motie met een 1 in de titel geeft dieren de minste rechten
(status quo), een motie met een 4 in de titel kent de meeste
rechten toe.

PM22

Dieren in het wild hebben ook rechten - 2 (iets meer
rechten)

Onderwerp

Dierenethiek Wilde dieren

PM21

Dieren in het wild hebben ook rechten - 1 (status quo)

Onderwerp

Dierenethiek Wilde dieren

Indiener(s)

[Werkgroep Duurzaamheid]

Indiener(s)

[Werkgroep Duurzaamheid]

Woordvoerder

Annabel Broer

Woordvoerder

Annabel Broer

Constaterende dat:

Constaterende dat:

•
•
•

Overwegende dat:

•
•
•

De JD in de afgelopen jaren enkele moties over
dierenwelzijn heeft aangenomen;
Geen van deze moties volledig uiteenzet welke
rechten de JD aan dieren toekent;
De groep wilde dieren alle dieren omvat die niet in
gevangenschap worden gehouden;

•
•
•

Overwegende dat:

De waarde die wordt toegekend aan dieren lijkt te
variëren tussen een aantal hoofdgroepen dieren;
Er verschillende motieven kunnen zijn om wilde
dieren te doden;
Het wenselijk is om een algemene visie over
dierenethiek op te stellen;

•
•
•

Spreekt uit dat:

71

De JD in de afgelopen jaren enkele moties over
dierenwelzijn heeft aangenomen;
Geen van deze moties volledig uiteen zet welke
rechten de JD aan dieren toekent;
De groep wilde dieren alle dieren omvat die niet in
gevangenschap worden gehouden;
De waarde die wordt toegekend aan dieren lijkt te
variëren tussen een aantal hoofdgroepen dieren;
Er verschillende motieven kunnen zijn om wilde
dieren te doden;
Het wenselijk is om een algemene visie over
dierenethiek op te stellen;

Alleen op dieren gejaagd mag worden voor zelfbescherming
(waaronder plaagdierbestrijding) en bescherming van het
ecosysteem

Toelichting

De werkgroepen Duurzaamheid en Filosofie willen een
visiestuk maken over dierenethiek. Om een beeld te krijgen
van de mening van de JD, leggen we jullie dit uitgebreidde
cluster voor. De dieren zijn opgedeeld in drie groepen;
veeteelt, dieren in gevangenschap en dieren in het wild. Een
motie met een 1 in de titel geeft dieren de minste rechten
(status quo), een motie met een 4 in de titel kent de meeste
rechten toe.

Toelichting

De werkgroepen Duurzaamheid en Filosofie willen een
visiestuk maken over dierenethiek. Om een beeld te krijgen
van de mening van de JD, leggen we jullie dit uitgebreidde
cluster voor. De dieren zijn opgedeeld in drie groepen;
veeteelt, dieren in gevangenschap en dieren in het wild. Een
motie met een 1 in de titel geeft dieren de minste rechten
(status quo), een motie met een 4 in de titel kent de meeste
rechten toe.

PM23

Dieren in het wild hebben ook rechten - 3 (veel rechten)

PM24

Dieren in het wild hebben ook rechten - 4 (meeste rechten)

Onderwerp

Dierenethiek Wilde dieren

Onderwerp

Dierenethiek Wilde dieren

Indiener(s)

[Werkgroep Duurzaamheid]

Indiener(s)

[Werkgroep Duurzaamheid]

Woordvoerder

Annabel Broer

Woordvoerder

Annabel Broer

Constaterende dat:

•
•
•

Overwegende dat:

•
•
•

Spreekt uit dat:

De JD in de afgelopen jaren enkele moties over
dierenwelzijn heeft aangenomen;
Geen van deze moties volledig uiteen zet welke
rechten de JD aan dieren toekent;
De groep wilde dieren alle dieren omvat die niet in
gevangenschap worden gehouden;

Constaterende dat:

De waarde die wordt toegekend aan dieren lijkt te
variëren tussen een aantal hoofdgroepen dieren;
Er verschillende motieven kunnen zijn om wilde
dieren te doden;
Het wenselijk is om een algemene visie over
dierenethiek op te stellen;

Overwegende dat:

•
•
•
•
•
•

Spreekt uit dat:

Alleen op dieren gejaagd mag worden ter bescherming van
het ecosysteem

72

De JD in de afgelopen jaren enkele moties over
dierenwelzijn heeft aangenomen;
Geen van deze moties volledig uiteen zet welke
rechten de JD aan dieren toekent;
De groep wilde dieren alle dieren omvat die niet in
gevangenschap worden gehouden;
De waarde die wordt toegekend aan dieren lijkt te
variëren tussen een aantal hoofdgroepen dieren;
Er verschillende motieven kunnen zijn om wilde
dieren te doden;
Het wenselijk is om een algemene visie over
dierenethiek op te stellen;

Op dieren niet gejaagd mag worden

Toelichting

De werkgroepen Duurzaamheid en Filosofie willen een
visiestuk maken over dierenethiek. Om een beeld te krijgen
van de mening van de JD, leggen we jullie dit uitgebreidde
cluster voor. De dieren zijn opgedeeld in drie groepen;
veeteelt, dieren in gevangenschap en dieren in het wild. Een
motie met een 1 in de titel geeft dieren de minste rechten
(status quo), een motie met een 4 in de titel kent de meeste
rechten toe.

PM25

Dieren in de bio industrie hebben ook rechten - 1 (status
quo)

Onderwerp

Dierenethiek bio industrie

Indiener(s)

[Werkgroep Duurzaamheid]

Woordvoerder

Annabel Broer

Constaterende dat:

•
•
•

•
Overwegende dat:

•
•
•
•

De JD in de afgelopen jaren enkele moties over
dierenwelzijn heeft aangenomen;
Geen van deze moties volledig uiteenzet welke
rechten de JD aan dieren toekent;
De EU-richtlijn voor dierenwelzijn uitgaat van vijf
vrijheden van dieren: vrij van honger en dorst; vrij
van ongemak; vrij van pijn, verwonding en ziekte;
vrij om normaal gedrag te vertonen; vrij van angst
en leed;
Dieren in de bioindustrie dieren zijn die worden
gehouden voor het maken van dierlijke producten;

Spreekt uit dat:

Dieren gehouden mogen worden voor het maken van
dierlijke producten;
Dierhouders moeten waarborgen dat aan de Europese
richtlijn voor dierenwelzijn wordt voldaan;

Toelichting

De werkgroepen Duurzaamheid en Filosofie willen een
visiestuk maken over dierenethiek. Om een beeld te krijgen
van de mening van de JD, leggen we jullie dit uitgebreide
cluster voor. De dieren zijn opgedeeld in drie groepen;
veeteelt, dieren in gevangenschap en dieren in het wild. Een
motie met een 1 in de titel geeft dieren de minste rechten
(status quo), een motie met een 4 in de titel kent de meeste
rechten toe.

PM26

Dieren in de bioindustrie hebben ook rechten - 2 (iets meer
rechten)

Onderwerp

Dierenethiek bioindustrie

Indiener(s)

[Werkgroep Duurzaamheid]

Woordvoerder

Annabel Broer

Constaterende dat:

•
•
•

De waarde die wordt toegekend aan dieren lijkt te
variëren tussen een aantal hoofdgroepen dieren;
Dieren gevoelswezens zijn die leed ervaren;
De bioindustrie van groot belang is voor onze
economie met producten zoals vlees, zuivel, bont en
leer;
Het wenselijk is om een algemene visie over
dierenethiek op te stellen;

•

73

De JD in de afgelopen jaren enkele moties over
dierenwelzijn heeft aangenomen;
Geen van deze moties volledig uiteenzet welke
rechten de JD aan dieren toekent;
De EU-richtlijn voor dierenwelzijn uitgaat van vijf
vrijheden van dieren: vrij van honger en dorst; vrij
van ongemak; vrij van pijn, verwonding en ziekte;
vrij om normaal gedrag te vertonen; vrij van angst
en leed;
Dieren in de bioindustrie dieren zijn die worden
gehouden voor het maken van dierlijke producten;

Overwegende dat:

•
•
•
•

Spreekt uit dat:

Toelichting

Constaterende dat:

De waarde die wordt toegekend aan dieren lijkt te
variëren tussen een aantal hoofdgroepen dieren;
Dieren gevoelswezens zijn die leed ervaren;
De bioindustrie van groot belang is voor onze
economie met producten zoals vlees, zuivel, bont en
leer;
Het wenselijk is om een algemene visie over
dierenethiek op te stellen;

•
•

Dieren niet gehouden mogen worden voor het maken van
producten waarvoor zij geslacht moeten worden (zoals
vlees);
Dieren wel gehouden mogen worden voor productie van
andere dierlijke producten;
Dierhouders moeten waarborgen dat aan de Europese
richtlijn v

•
Overwegende dat:

Dieren in de bioindustrie hebben ook rechten - 3 (veel
rechten)

Onderwerp

Dierenethiek bioindustrie

Indiener(s)

[Werkgroep Duurzaamheid]

Woordvoerder

Annabel Broer

•
•
•

De werkgroepen Duurzaamheid en Filosofie willen een
visiestuk maken over dierenethiek. Om een beeld te krijgen
van de mening van de JD, leggen we jullie dit uitgebreidde
cluster voor. De dieren zijn opgedeeld in drie groepen;
veeteelt, dieren in gevangenschap en dieren in het wild. Een
motie met een 1 in de titel geeft dieren de minste rechten
(status quo), een motie met een 4 in de titel kent de meeste
rechten toe.

PM27

•

•

74

De JD in de afgelopen jaren enkele moties over
dierenwelzijn heeft aangenomen;
Geen van deze moties volledig uiteen zet welke
rechten de JD aan dieren toekent;
De EU richtlijn voor dierenwelzijn uitgaat van vijf
vrijheden van dieren: vrij van honger en dorst; vrij
van ongemak; vrij van pijn, verwonding en ziekte;
vrij om normaal gedrag te vertonen; vrij van angst
en leed;
Dieren in de bio industrie dieren zijn die worden
gehouden voor het maken van dierlijke producten;
De waarde die wordt toegekend aan dieren lijkt te
variëren tussen een aantal hoofdgroepen dieren;
Dieren gevoelswezens zijn die leed ervaren;
De bio industrie van groot belang is voor onze
economie met producten zoals vlees, zuivel, bont en
leer;
Het wenselijk is om een algemene visie over
dierenethiek op te stellen;

Spreekt uit dat:

Dieren niet gehouden mogen worden voor het maken van
producten waarvoor zij geslacht moeten worden (zoals
vlees);
Dieren wel gehouden mogen worden voor productie van
andere dierlijke producten indien hun natuurlijke
levensomstandigheden nagebootst worden;

Toelichting

De werkgroepen Duurzaamheid en Filosofie willen een
visiestuk maken over dierenethiek. Om een beeld te krijgen
van de mening van de JD, leggen we jullie dit uitgebreidde
cluster voor. De dieren zijn opgedeeld in drie groepen;
veeteelt, dieren in gevangenschap en dieren in het wild. Een
motie met een 1 in de titel geeft dieren de minste rechten
(status quo), een motie met een 4 in de titel kent de meeste
rechten toe.

PM28

Dieren in de bioindustrie hebben ook rechten - 4 (meeste
rechten)

Onderwerp

Dierenethiek bio industrie

Indiener(s)
Woordvoerder
Constaterende dat:

PM29

Dieren in gevangenschap hebben ook rechten - 1 (status
quo)

[Werkgroep Duurzaamheid]

Onderwerp

Dierenethiek Dieren in gevangenschap

Annabel Broer

Indiener(s)

[Werkgroep Duurzaamheid]

Woordvoerder

Annabel Broer

•
•
•

•
Overwegende dat:

•
•
•
•

De JD in de afgelopen jaren enkele moties over
dierenwelzijn heeft aangenomen;
Geen van deze moties volledig uiteen zet welke
rechten de JD aan dieren toekent;
De EU richtlijn voor dierenwelzijn uitgaat van vijf
vrijheden van dieren: vrij van honger en dorst; vrij
van ongemak; vrij van pijn, verwonding en ziekte;
vrij om normaal gedrag te vertonen; vrij van angst
en leed;
Dieren in de bio industrie dieren zijn die worden
gehouden voor het maken van dierlijke producten;

Constaterende dat:

•
•

•

De waarde die wordt toegekend aan dieren lijkt te
variëren tussen een aantal hoofdgroepen dieren;
Dieren gevoelswezens zijn die leed ervaren;
De bio industrie van groot belang is voor onze
economie met producten zoals vlees, zuivel, bont en
leer;
Het wenselijk is om een algemene visie over
dierenethiek op te stellen;

Spreekt uit dat:

Dieren mogen niet gebruikt worden voor het maken van
dierlijke producten

Toelichting

De werkgroepen Duurzaamheid en Filosofie willen een
visiestuk maken over dierenethiek. Om een beeld te krijgen
van de mening van de JD, leggen we jullie dit uitgebreidde
cluster voor. De dieren zijn opgedeeld in drie groepen;
veeteelt, dieren in gevangenschap en dieren in het wild. Een
motie met een 1 in de titel geeft dieren de minste rechten
(status quo), een motie met een 4 in de titel kent de meeste
rechten toe.

•

Overwegende dat:

•
•
•
•

Spreekt uit dat:

75

De JD in de afgelopen jaren enkele moties over
dierenwelzijn heeft aangenomen;
Geen van deze moties volledig uiteen zet welke
rechten de JD aan dieren toekent;
De EU richtlijn voor dierenwelzijn uitgaat van vijf
vrijheden van dieren: vrij van honger en dorst; vrij
van ongemak; vrij van pijn, verwonding en ziekte;
vrij om normaal gedrag te vertonen; vrij van angst
en leed;
De groep dieren in gevangenschap alle dieren
omvat die in gevangenschap worden gehouden
zonder dat ze deel uitmaken van de bio industrie,
zoals huis-, laboratorium en dierentuin dieren;
De waarde die wordt toegekend aan dieren lijkt te
variëren tussen een aantal hoofdgroepen dieren;
Dieren gevoelswezens zijn die leed ervaren;
Dieren een belangrijke rol kunnen spelen in sociale,
educatieve en wetenschappelijke setting;
Het wenselijk is om een algemene visie over
dierenethiek op te stellen;

Dieren in gevangenschap gehouden mogen worden;
Dierhouders moeten waarborgen dat aan de Europese
richtlijn voor dierenwelzijn wordt voldaan;

Toelichting

De werkgroepen Duurzaamheid en Filosofie willen een
visiestuk maken over dierenethiek. Om een beeld te krijgen
van de mening van de JD, leggen we jullie dit uitgebreidde
cluster voor. De dieren zijn opgedeeld in drie groepen;
veeteelt, dieren in gevangenschap en dieren in het wild. Een
motie met een 1 in de titel geeft dieren de minste rechten
(status quo), een motie met een 4 in de titel kent de meeste
rechten toe.

PM30

Dieren in gevangenschap hebben ook rechten - 2 (iets meer
rechten)

Onderwerp

Dieren in gevangenschap

Indiener(s)

[Werkgroep Duurzaamheid]

Woordvoerder

Annabel Broer

Constaterende dat:

•
•
•

•

Overwegende dat:

•
•
•
•

De JD in de afgelopen jaren enkele moties over
dierenwelzijn heeft aangenomen;
Geen van deze moties volledig uiteen zet welke
rechten de JD aan dieren toekent;
De EU richtlijn voor dierenwelzijn uitgaat van vijf
vrijheden van dieren: vrij van honger en dorst; vrij
van ongemak; vrij van pijn, verwonding en ziekte;
vrij om normaal gedrag te vertonen; vrij van angst
en leed;
De groep dieren in gevangenschap alle dieren
omvat die in gevangenschap worden gehouden
zonder dat ze deel uitmaken van de bio industrie,
zoals huis-, laboratorium en dierentuin dieren;

Spreekt uit dat:

Dieren in gevangenschap gehouden mogen worden als
grotendeels aan hun natuurlijke behoeftes voldaan wordt of
als het nodig is voor onderzoek of de gezondheid van het
dier of de soort zelf;
Bezoeken van (tijdelijk opgevangen) dieren voor educatieve
of cult

Toelichting

De werkgroepen Duurzaamheid en Filosofie willen een
visiestuk maken over dierenethiek. Om een beeld te krijgen
van de mening van de JD, leggen we jullie dit uitgebreidde
cluster voor. De dieren zijn opgedeeld in drie groepen;
veeteelt, dieren in gevangenschap en dieren in het wild. Een
motie met een 1 in de titel geeft dieren de minste rechten
(status quo), een motie met een 4 in de titel kent de meeste
rechten toe.

PM31

Dieren in gevangenschap hebben ook rechten - 3 (veel
rechten)

Onderwerp

Dieren in gevangenschap

Indiener(s)

[Werkgroep Duurzaamheid]

Woordvoerder

Annabel Broer

Constaterende dat:

•
•
•

De waarde die wordt toegekend aan dieren lijkt te
variëren tussen een aantal hoofdgroepen dieren;
Dieren gevoelswezens zijn die leed ervaren;
Dieren een belangrijke rol kunnen spelen in sociale,
educatieve en wetenschappelijke setting;
Het wenselijk is om een algemene visie over
dierenethiek op te stellen;

•

76

De JD in de afgelopen jaren enkele moties over
dierenwelzijn heeft aangenomen;
Geen van deze moties volledig uiteen zet welke
rechten de JD aan dieren toekent;
De EU richtlijn voor dierenwelzijn uitgaat van vijf
vrijheden van dieren: vrij van honger en dorst; vrij
van ongemak; vrij van pijn, verwonding en ziekte;
vrij om normaal gedrag te vertonen; vrij van angst
en leed;
De groep dieren in gevangenschap alle dieren
omvat die in gevangenschap worden gehouden
zonder dat ze deel uitmaken van de bio industrie,
zoals huis-, laboratorium en dierentuin dieren;

Overwegende dat:

•
•
•
•

Spreekt uit dat:

Toelichting

Constaterende dat:

De waarde die wordt toegekend aan dieren lijkt te
variëren tussen een aantal hoofdgroepen dieren;
Dieren gevoelswezens zijn die leed ervaren;
Dieren een belangrijke rol kunnen spelen in sociale,
educatieve en wetenschappelijke setting;
Het wenselijk is om een algemene visie over
dierenethiek op te stellen;

•
•

Dieren in gevangenschap gehouden mogen worden als aan
hun natuurlijke behoeftes voldaan wordt of als het strikt
noodzakelijk is voor onderzoek of de gezondheid van het
dier of de soort zelf;
Bezoeken van (tijdelijk opgevangen) dieren voor educatieve
of cu

•

Overwegende dat:

De werkgroepen Duurzaamheid en Filosofie willen een
visiestuk maken over dierenethiek. Om een beeld te krijgen
van de mening van de JD, leggen we jullie dit uitgebreidde
cluster voor. De dieren zijn opgedeeld in drie groepen;
veeteelt, dieren in gevangenschap en dieren in het wild. Een
motie met een 1 in de titel geeft dieren de minste rechten
(status quo), een motie met een 4 in de titel kent de meeste
rechten toe.

PM32

Dieren in gevangenschap hebben ook rechten - 4 (meeste
rechten)

Onderwerp

Dieren in gevangenschap

Indiener(s)

[Werkgroep Duurzaamheid]

Woordvoerder

Annabel Broer

•

•
•
•
•

77

De JD in de afgelopen jaren enkele moties over
dierenwelzijn heeft aangenomen;
Geen van deze moties volledig uiteen zet welke
rechten de JD aan dieren toekent;
De EU richtlijn voor dierenwelzijn uitgaat van vijf
vrijheden van dieren: vrij van honger en dorst; vrij
van ongemak; vrij van pijn, verwonding en ziekte;
vrij om normaal gedrag te vertonen; vrij van angst
en leed;
De groep dieren in gevangenschap alle dieren
omvat die in gevangenschap worden gehouden
zonder dat ze deel uitmaken van de bio industrie,
zoals huis-, laboratorium en dierentuin dieren;
De waarde die wordt toegekend aan dieren lijkt te
variëren tussen een aantal hoofdgroepen dieren;
Dieren gevoelswezens zijn die leed ervaren;
Dieren een belangrijke rol kunnen spelen in sociale,
educatieve en wetenschappelijke setting;
Het wenselijk is om een algemene visie over
dierenethiek op te stellen;

Spreekt uit dat:

Dieren enkel tijdelijk in gevangenschap gehouden mogen
worden als dit strikt noodzakelijk is voor onderzoek of de
gezondheid van het dier of de soort zelf;
Dierhouders moeten waarborgen dat aan de Europese
richtlijn voor dierenwelzijn wordt voldaan;

Toelichting

De werkgroepen Duurzaamheid en Filosofie willen een
visiestuk maken over dierenethiek. Om een beeld te krijgen
van de mening van de JD, leggen we jullie dit uitgebreidde
cluster voor. De dieren zijn opgedeeld in drie groepen;
veeteelt, dieren in gevangenschap en dieren in het wild. Een
motie met een 1 in de titel geeft dieren de minste rechten
(status quo), een motie met een 4 in de titel kent de meeste
rechten toe.

PM33

Phoe, dat is een zorg minder…

Onderwerp

Zorgteam VO

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing, Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn

Woordvoerder
Constaterende dat:

Overwegende dat:

•
•
•
•

Soufian Kappé
•
•

•
•
•
•

•

Het aantal jongeren met psychische problemen
volgens het CBS de afgelopen jaren significant is
toegenomen.
Onderzoeken bevestigen dat jongeren en
jongvolwassen door de Coronamaatregelen, meer
dan andere leeftijdsgroepen, mentale
gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid,
somberheid en angst ervaren.
Sinds 2014 zoveel mogelijk leerlingen met een
zorgvraag moeten instromen in het reguliere
onderwijs.
Scholen een zorgplicht hebben.
Het per school of samenwerkingsverband van
scholen verschilt hoe er aan die zorgplicht wordt
voldaan.
De geboden zorg op school per school drastisch kan
verschillen.

•
•

Spreekt uit dat:

78

Leerlingen met een zorgvraag op dit moment
ontzettend veel extra werkdruk opleveren voor de
docent.
Driekwart van de docenten aangeeft onvoldoende
begeleiding te kunnen geven aan leerlingen met een
zorgvraag.
Het burn-out percentage in het onderwijs veel
hoger ligt dan gemiddeld en de afgelopen vier jaar is
gestegen.
De werkdruk die zorgleerlingen opleveren deels
kan worden weggenomen door een goed
georganiseerd zorgteam.
Minder werkdruk het vak van docent
aantrekkelijker maakt.
Een verplicht zorgteam daarom kan bijdragen aan
het verminderen van het burn-out percentage en
het lerarentekort in het onderwijs.
Een verplicht zorgteam de kansen van
zorgleerlingen op een succesvolle toekomst
verhogen en daarom bijdraagt aan meer
kansengelijkheid in het onderwijs.

De Jonge Democraten voorstander zijn van een verplicht
zorgteam op elke middelbare school, dat minimaal bestaat
uit een schoolverpleegkundige, schoolpedagoog,
schoolpsycholoog en medewerkers van jeugdhulp.

Toelichting

https://www.aob.nl/nieuws/weer-meer-burn-outklachtenin-het-onderwijs/
https://www.nro.nl/nieuws/weinig-steun-voor-landelijkenorm-basisondersteuning-passend-onderwijs
https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/passendonderwijs/ondersteuning-op-een-reguliere-school/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/opnieuw-blijkt-datwet-passend-onderwijs-faalt-driekwart-leraren-kan-geengoede-begeleiding-geven/
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Gemeenten/Mentalegezondheid-van-jongeren
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/steun-zorgleerlingenpassend-onderwijs-onvoldoende/
RIVM (2019). Mentale gezondheid van jongeren: enkele
cijfers en ervaringen, Geraadpleegd van:
https://www.rivm.nl/sites/default/files/201905/011281_120429_RIVM%20Brochure%20Mentale%20
Gezondheid_V7_TG.pdf

Constaterende dat:

•
•

•
•

Overwegende dat:
PM34

Wiv told you so!

Onderwerp

Status van de ‘Sleepwet’ in 2021

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Woordvoerder

Bastiaan Smit

•

•
•
•
•

Spreekt uit dat:

79

In 2018 een meerderheid van de kiezers in een
raadgevend referendum tegen de Wiv 2017
stemde, beter bekend als ‘de sleepwet’;
Als gevolg van dit referendum 5 beloftes ter
verbetering werden gedaan;
De twee toezichthouders op het werk van de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de TIB en de
CTIVD, een serie bijzonder kritische en
alarmerende rapporten hebben gepubliceerd;
De door de regering ingestelde Evaluatiecommissie
op 20 januari 2021 met een positief oordeel over de
wet kwam, in tegenstelling tot de toezichthouders;
De verantwoordelijke ministers in hun brieven naar
de Tweede Kamer de kritiek van de
toezichthouders meermaals als overdreven hebben
bestempeld.
De Jonge Democraten op basis van inhoudelijke
argumenten altijd al tegenstander van de sleepwet
zijn geweest, al vóór de referendumcampagne;
Volgens de toezichthouders de diensten in strijd
met de wettekst en de bedoeling van de wetgever
handelen;
Volgens de toezichthouders alle 5 de referendumbeloftes zijn verbroken;
De informatiepositie van de Tweede Kamer
mogelijk in gevaar is door de tegenstrijdigheid
tussen toezichthouders en regering.

De Wiv 2017 in zijn geheel moet word herzien aan de hand
van de door de toezichthouders vastgestelde pijnpunten, in
plaats van slechts enkele amendementen voor de minimale
verduidelijkingen die de Evaluatiecommissie voorstelt.

Toelichting

De TIB, die het werk van de diensten vooraf toetst,
concludeerde dat operaties die door de toezichthouders zijn
verboden, tóch zijn uitgevoerd.
De CTIVD, die het werk van de diensten achteraf toetst,
concludeerde dat alle 5 de referendum-beloftes zijn
gebroken.
De AIVD en MIVD vonden de wettelijke bepalingen
‘onhandig ’en ‘tijdrovend’; maar het gaat o.a. om het
bewaren van de gegevens van onschuldigen, het zo gericht
mogelijk verzamelen van gegevens, en de bescherming van
journalisten, de rechtspraak, en medische gegevens tegen
de veiligheidsdiensten.
Reden voor andere maatschappelijke organisaties om hun
kritiek te verstevigen, zoals Bits of Freedom en Amnesty
International. Ondertussen komt het politieke debat amper
van de grond omdat het ondergesneeuwd wordt door
discussies over nepnieuws, buitenlandse beïnvloeding, en
natuurlijk corona. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Wiv = Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Constaterende dat:

•
•

•
•

•

Overwegende dat:

•
•

PM35

Word bewust van je JD-privilege

Onderwerp

Categorale scholen

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing, Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn

Woordvoerder

•
•

•

In het Nederlandse onderwijs relatief vroeg wordt
geselecteerd op niveau;
Landen die ‘vroeg ’selecteren (≤ 12 jaar) gemiddeld
genomen meer ongelijkheid kennen dan landen die
‘laat ’selecteren (≥ 15 jaar);
Doorstromen naar een ander onderwijsniveau in
Nederland relatief lastig is;
Dit vooral nadelig is voor kinderen van praktisch
opgeleide ouders, aangezien zij vaker op een ‘te
laag ’niveau worden geplaatst;
Mede daardoor de afgelopen 5 tot 10 jaar de
kansenongelijkheid in het onderwijs flink is
toegenomen.

Categoraal onderwijs de doorstroom nog moeilijker
maakt;
Categorale scholen (met 1 niveau) doorstromen of
afstromen vrijwel onmogelijk maken, aangezien
leerlingen dan naar een andere school moeten;
Categorale scholen te weinig bijdragen aan de
integratiefunctie die juist het onderwijs hoort te
hebben;
Leerlingen op categorale scholen, doordat ze
minder in contact komen met andere groepen in de
samenleving, meer vooroordelen kunnen
ontwikkelen over deze groepen;
Dit allerminst bevorderlijk is voor het
solidariteitsprincipe waar onze verzorgingsstaat op
is gebouwd.

Jelt Pekaar
Spreekt uit dat:

80

Categoraal onderwijs alleen binnen *brede middelbare
scholen mag blijven bestaan.

Toelichting

* Er bestaan meerdere definities van brede middelbare
scholen. In deze context verstaan wij onder brede scholen,
scholen die meerdere niveaus/richtingen aanbieden op een
school. Idealiter biedt een brede school alle richtingen
binnen het onderwijs aan. Dan is een school werkelijk een
samenleving in het klein. Wij begrijpen dat dit in de praktijk
niet altijd realistisch is. Daarom vinden wij dat elke
middelbare school tenminste drie richtingen moet
aanbieden.
Waarom?
Uit veel onderzoeken blijkt dat de meeste leerlingen er
profijt bij hebben als ze langer in contact staan met
leerlingen met een ander niveau. Volgens enkele
onderzoeken vormen ‘echte ’vwo-leerlingen, als we alleen
naar cognitieve intelligentie kijken, hierop een uitzondering.
Zij zijn er wel bij gebaat om sneller bij elkaar in een klas te
worden geplaatst (Van der Steeg, Vermeer en Lanser, 2011).
Vanuit die gedachte kan er gepleit worden voor categoraal
onderwijs. Echter, het onderwijs heeft ook een
integratiefunctie. Juist het onderwijs is de plek waar
mensen uit alle lagen van de bevolking elkaar ontmoeten en
waar vooroordelen over elkaar worden weggenomen. Om
dit enigszins te behouden moet categoraal onderwijs blijven
bestaan, maar wel binnen een brede school. Een school
waarop (slechts?) één niveau is vertegenwoordigd, krijgt
bijvoorbeeld geen overheidsfinanciering of wordt op een
andere manier ontmoedigd door de overheid.

PM36

Een motie aan het juiste adres

Onderwerp

Briefadres daklozen

Indiener(s)

[JD Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den
Berg

Woordvoerder

Barbara Christ

Constaterende dat:

•

•
•
•

Overwegende dat:

•
•

Spreekt uit dat:
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De Wet Basisregistratie Personen bepaalt dat
iedere Nederlander moet beschikken over een
briefadres voordat ze worden ingeschreven in de
BRP.
Mensen alleen toegang krijgen tot de voorzieningen
zoals bijstand of zorg wanneer zij in de BRP staan
ingeschreven.
-Veel gemeenten daklozen nu regelmatig een
briefadres weigeren.
Er nu geschat 514.000 spookburgers in Nederland
zijn doordat ze niet opgenomen worden door de
BRP.
Daklozen een groep zijn die het meest baat hebben
bij bijstand en een zorgverzekering.
Ze vaak geen arbeidscontract kunnen afsluiten
zonder briefadres en opname in de BRP, wat hen
langer dakloos houdt dan nodig.

Elke dakloze het wettelijk recht krijgt op een briefadres
binnen elke gemeente zonder te moeten bewijzen dat hij of
zij daar daadwerkelijk verblijft.

Toelichting

Gemeenten stellen in veel gevallen voorwaarden aan het
verkrijgen van een briefadres die strenger zijn dan de wet
voorschrijft. De gevolgen van een afwijzing voor een
briefadres kunnen heel ingrijpend zijn voor dakloze burgers.
Uitkeringen en zorgverzekeringen worden in veel gevallen
stopgezet, waardoor mensen in kwetsbare situaties zonder
inkomen en zonder noodzakelijke medische en
psychiatrische zorg komen te zitten. Hierdoor komen ze
steeds verder in een neerwaartse spiraal terecht. Veel
gemeenten beroepen zich bij weigering op een gebrek aan
regiobinding van de aanvrager, terwijl in de wet staat dat
een briefadres in elke gemeente aangevraagd kan worden
en niet gebonden is aan waar iemand daadwerkelijk
verblijft. Verdere info: https://demonitor.kroncrv.nl/artikelen/gemeenten-weigeren-dakloze-mensen-inte-schrijven-in-de-basisregistratie-personen
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4587881/dakloze
n-problemen-briefadres-afwijzing
https://joop.bnnvara.nl/opinies/ineens-stond-ik-in-de-rijbij-het-daklozenloket

Constaterende dat:

•
•
•
•
•

Overwegende dat:

•
•
•

•
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Innoveren? Dan uitkeren!

Onderwerp

3% van het BBP naar de wetenschap

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing, Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn

Woordvoerder

Chevy van Dorresteijn

•

Spreekt uit dat:
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Momenteel slechts 2% van het Nederlandse bbp
naar onderzoek (R&D) gaat;
Nederland daarmee onder de Europese norm van
3% zit zoals afgesproken in het Lissabon-akkoord
uit 2000;
De rijksbijdrage per student al jarenlang structureel
afneemt;
WOinActie becijferd heeft dat het tekort op
universiteiten 1,15 miljard op jaarbasis bedraagt;
VSNU dit tekort zelfs schat op 1,5 miljard op
jaarbasis.
Landen waar wij ons graag aan spiegelen (bv. België,
Duitsland en Zweden) de norm van 3% wel halen;
Er vanwege onderfinanciering structureel
roofbouw gepleegd wordt op wetenschappelijk
personeel;
Extra financiering een belangrijke bijdrage levert
aan het waarborgen van de (financiële) continuïteit
voor hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en
onderwijs;
O.a. de coronacrisis laat zien waarom een (gezonde)
wetenschappelijke sector essentieel is;
Het officiële D66-standpunt in dezen al is dat
Nederland de 3%-norm moet halen.

De Jonge Democraten ervoor pleiten 3 procent van de
rijksbegroting te alloceren aan de wetenschappelijke sector.

Toelichting

VSNU = Vereniging van Universiteiten
Bronnen:
2% Nederland: Main Science and Technology Indicator
(OECD)
1,15 miljard WOinActie: https://www.volkskrant.nl/nieuwsachtergrond/wetenschappers-doen-structureel-onbetaaldoverwerk-blijkt-uit-inventarisatie-actiegroep~bae33b4d/
Dalende rijksbijdrage: https://www.vsnu.nl/dalenderijksbijdrage.html
Zie ook o.a.: https://www.boomfilosofie.nl/product/1009121_40-stellingen-over-de-wetenschap
https://www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers/geld/watgeeft-nederland-uit-aan-rd/twee-en-een-half-procent
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Bolsonaro’s bossenbulldozers

Onderwerp

Handelsdeal met Mercosur

Indiener(s)

[Werkgroep Buitenlandse Zaken] Abel Hartman &
Alexander van den Berg

Woordvoerder

Alexander van den Berg

Constaterende dat:

•

•
•

Overwegende dat:

•
•
•
•
•

•

•

Spreekt uit dat:

De Europese Unie zich in een vergevorderd stadium
bevindt in het sluiten van een grote handelsdeal
met Mercosur (een handelsblok van ZuidAmerikaanse landen);
Brazilië onderdeel is van Mercosur en verreweg de
grootste speler in dit blok;
Portugal voorzitter van de Raad van EU is dit
halfjaar (2021 Q1-2) en de ambitie heeft om dit
handelsakkoord te voltooien;
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Brazilië sinds 2019 geleid wordt door een
autoritaire leider, namelijk president Jair
Bolsonaro;
Bolsonaro weinig geeft om het tropisch regenwoud
en boeren en (mijn)bouwbedrijven daar hun gang
laat gaan;
De Amazone de ‘longen van de aarde zijn ’en
dankzij roekeloos bosbeheer deze longen in 2019
en 2020 in brand stonden;
De hele wereld gebaat is bij het behoud van het
Amazonegebied;
De Jonge Democraten ‘voorstander van vrijhandel
zijn en daarom bilaterale en multilaterale
initiatieven om de internationale economische
samenwerking te bevorderen steunen ’(hoofdstuk
13 Politiek programma);
Een vrijhandelsverdrag met Mercosur een mooie
economische kans is voor zowel Europa als ZuidAmerika en handel ook een pressiemiddel kan zijn
om goede afspraken te maken;
De Jonge Democraten behalve handel ook
duurzaamheid, biodiversiteit en het tegengaan van
klimaatverandering zéér belangrijk vinden;

De Jonge Democraten voorstander zijn van een EUMercosur handelsverdrag mits daar concrete waarborgen
ter bescherming van de Amazone in staan, zoals sancties bij
schending van gemaakte afspraken.

Toelichting

PM39

Op 25 januari hield de WG Buitenlandse Zaken een
activiteit met 5 afdelingen over dit handelsverdrag. Daar
hebben wij veel kennis opgedaan over dit verdrag, zowel
voor- als nadelen ervan. Op het congres in Eindhoven in
2019 is ook al een motie over Brazilië aangenomen, maar
die ging niet expliciet over de deal met Mercosur en toen
was ook Bolsonaro’s roekeloze gedrag nog niet goed te
voorzien. Deze motie is concreter en verstrekkender dan
toen.
Bronnen:
https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/21/b
uilding-a-green-economy-could-stop-nightmaredegradation-of-amazon-aoe
https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/26/
alarm-over-amazon-road-project-brazil-bolsonarobiodoverse-indigenous-communities

•
•
•
•

Het BSA de ontwikkeling van studenten remt.
Studenten de overstap van vo naar ho, en van mbo
naar ho, als een grote stap kunnen ervaren.
De opleiding een passende route voor de student
binnen de mbo-instelling moet kunnen vinden.
Door de BSA in het hoger onderwijs af te schaffen
de kansenongelijkheid groeit door deze in het mbo
te behouden.

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten van mening zijn dat het BSA moet
worden afgeschaft in het mbo.

Toelichting

Zie NOS artikel over het BSA en de gevolgen daarvan in het
hoger onderwijs: https://nos.nl/artikel/2354093-kamerstemt-voor-afschaffen-bin dend-studieadvies.html

PM40

Datacenter

Onderwerp

De bouw van datacenters in Nederland

Indiener(s)

[JD Amsterdam] Jeffrey Eelman, Isa Luiten

Woordvoerder

Tim Kooter

Samen krijgen wij het BSA onder controle.

Onderwerp

Bindend studieadvies in het mbo

Indiener(s)

[JD Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Woordvoerder

Pim van Dam

Constaterende dat:

Overwegende dat:

•
•
•
•

Constaterende dat:

•
•
•

Het BSA in het mbo bestaat.
Vanwege corona het BSA voor twee
opeenvolgende jaren is geschrapt in het hoger
onderwijs.
Een Kamermeerderheid voor het afschaffen van het
BSA is in het hoger onderwijs.
Minister Van Engelshoven van mening is dat het
BSA zorgt voor te veel druk bij studenten.

•
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De bouw van datacenters zorgt voor een stijgende
energievraag in
Nederland.
Met name de twee grote datacenters in de
Wieringermeer en
Eemshaven veel groene energie verbruiken die ook
aan huishoudens geleverd kan worden .

Overwegende dat:

•
•

•
•
•
Spreekt uit dat:

Toelichting

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk steeds
sterker overbelast wordt
Om de datacenters van stroom te voorzien worden
met hulp van overheidssubsidies windmolenparken
aangelegd waar huishoudens vervolgens niet van
kunnen profiteren.
Nederland zelfs voor de bouw van de datacenters
de klimaatdoelen niethaalt
De weerstand tegen klimaatmaatregelen zoals het
bouwen vanwindmolens zal toenemen als enkel
grote bedrijven deze stroom ontvangen.
De werkgelegenheid amper zal toenemen door de
bouw van datacenters

De bouw van meer datacenters in Nederland niet wenselijk
is

85

Door de politieke stabiliteit en lage belastingen is Nederland
een aantrekkelijk land voor techbedrijven om datacenters
te bouwen.
Daarnaast kunnen deze bedrijven hun imago verbeteren
door gebruik te maken van groene energie die deels door de
Nederlandse overheid wordt gesubsidieerd. De aanleg van
een extra datacenter in de Wieringermeer roept veel
weerstand op bij de omwonenden, omdat beloofd was dat
goedkope groene energie van het windmolenpark aan hen
geleverd zou worden. Om de klimaatdoelen te behalen en
de steun voor klimaatmaatregelen onder de bevolking te
behouden, is de bouw van meer datacenters af te raden.
Bronnen: Merijn Rengers en Carola Houtekamer (2020)
''Gebroken beloftes: hoe de Wieringermeerpolder
dichtslibde met windturbines en datacentra.'' NRC
Handelsblad. 5 juni.
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/05/gebrokenbeloftes-hoe-dewieringermeerpolder-dichtslibde-metwindturbines-en-datacentraa400188 Merijn Rengers en
Carola Houtekamer (2020) ''Datacenters zijn in Nederland
66 procent meer stroom gaan gebruiken.'' NRC
Handelsblad.
14 december
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/14/datacenterszijn66-procent-meer-stroom-gaan-gebruiken-a4023781
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Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald…?

Onderwerp

Uitstellen selectiemoment

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing, Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn

Woordvoerder

Chevy van Dorresteijn

Constaterende dat:

•

•
•
•

Overwegende dat:

•
•
•
•
•

De Jonge Democraten van mening zijn dat
onderwijs een van de meest fundamentele
middelen is voor een individu om zich te kunnen
ontplooien;
Middelbare scholieren zichzelf niet optimaal
kunnen ontplooien wanneer ze op een niveau zitten
dat niet bij hen past;
Bij 2 op de 3 leerlingen de cito-score niet strookt
met het advies van de leraar
Landen die ‘vroeg ’selecteren (≤ 12 jaar) gemiddeld
genomen meer ongelijkheid kennen dan landen die
‘laat ’selecteren (≥ 15 jaar).
Het middelbare schoolniveau een levensbepalende
invloed kan hebben;
Bij veel leerlingen pas op latere leeftijd duidelijk is
welk niveau bij hen past;
Leerlingen die willen opstromen in Nederland vaak
veel barrières ervaren;
Het gevolg van vroege selectie disproportioneel
vaak leerlingen treft uit laagopgeleide en/of arme
gezinnen;
Correlatie geen causaliteit is en er meer kennis
nodig is over het effect van ‘vroege ’selectie en
voor welke groep leerlingen het beter is als het
selectiemoment uitgesteld wordt.
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Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten een voorstander zijn van
grootschalige proeven waarbij het selectiemoment voor het
middelbare schoolniveau verlegd wordt, zodat onderzocht
kan worden wat de effecten hiervan zijn.

Toelichting

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Een
soortgelijke motie is al vaker in het verleden ter stemming
gebracht. Echter stapelt het bewijs tegen vroege selectie
zich steeds meer op*. En dat terwijl het doorgaans gebruikte
tegenargument dat later selecteren de ontwikkeling van
bepaalde (bovengemiddeld presterende) leerlingen in de
weg zit, nauwelijks wetenschappelijk onderbouwd is.
* Zie o.a.
Van de Werfhorst, H. G. (2019). Early tracking and social
inequality in educational attainment: Educational reforms in
21 European countries. American Journal of Education,
126(1), 65-99.
http://dx.doi.org/10.1086/705500
Van de Werfhorst, H. G. (2018). Early tracking and
socioeconomic inequality in academic achievement:
Studying reforms in nine countries. Research in Social
Stratification and Mobility, 58, 22-32.
https://doi.org/10.1016/j.rssm.2018.09.002
Crul, M., Schnell, P., Herzog-Punzenberger, B., Wilmes, M.,
Slootman, M., & Gómez, R. A. (2012). School careers of
second-generation youth in Europe. Which education
systems provide the best chances for success?" in Maurice
Crul, Jens Schneider and Frans Lelie (eds). The European
Second Generation Compared. Does the Integration
Context Matter? Amsterdam: Amsterdam University Press.
https://hdl.handle.net/11245/1.375106
Waarom zijn België en Frankrijk de kampioenen van
sociale ongelijkheid in het onderwijs? PISA 2021 ontsluierd:
De naakte cijfers.
http://docplayer.nl/24564281-Pisa-2012-ontsluierd-denaakte-cijfers.html
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Samenleven is een werkwoord

Onderwerp

Brede brugklas

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing,Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn

Woordvoerder
Constaterende dat:

Overwegende dat:

•
•
•
•

Emma Dolmans
•

•
•
•

Nederland een van de weinige landen binnen
Europa is waarbij leerlingen al op 12-jarige leeftijd
worden ingedeeld op een schoolniveau (vmbo, havo
en vwo);
Hoe vroeger de selectie plaatsvindt, hoe groter de
invloed van het sociale milieu van het kind is;
Deze dynamiek kansenongelijkheid in de hand
werkt;
De padafhankelijkheid in het Nederlandse
onderwijssysteem in de afgelopen jaren is
toegenomen, waardoor het lastiger is geworden
voor leerlingen om op een latere leeftijd alsnog
door te stromen naar een ander niveau.

•

Spreekt uit dat:
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Wij als progressief liberalen streven naar meer
kansengelijkheid en hierin wetenschappelijke
onderzoeken volgen;
Het selectiemoment in groep 8 een beperkt beeld
geeft van de potentie van een kind en bovendien
een sterk demotiverende werking kan hebben;
Het heel erg lastig is om, als je eenmaal ingedeeld
bent op een bepaald niveau, nog naar een hoger
niveau door te stromen;
Uit veelvuldig onderzoek is gebleken dat leerlingen
die hoger presteren niet lijden onder een latere
selectie en dat leerlingen die lager presteren door
deze latere selectie de kans krijgen om zich te
ontwikkelen naar eigen potentie;
Een breed aanbod aan vakken in de eerste drie jaar
van de middelbare school en inclusieve klassen
bijdragen aan een meer gelijkwaardige en een meer
respectvolle onderlinge verhouding tussen
verschillende talenten

De Jonge Democraten voor de invoer van een minimaal 1jarige brede brugklas zijn

Toelichting

In een brede brugklas zitten alle leerlingen nog bij elkaar in
de klas en maken ze kennis met verschillende vakken,
waarna ze vanaf het vierde jaar een keuze kunnen gaan
maken over welke onderwijsrichting ze op gaan.
Door de invoering van een brede brugklas wordt het
selectiemoment in groep 8 overbodig. Het middelbare
schooladvies komt dan ook te vervallen. Een vorm van een
CITO-toets in groep 8 kan wel blijven, omdat het een beeld
geeft van de cognitieve kennis van een leerling, maar het
gewicht van deze toets verdwijnt.
Mijs, J., & Van de Werfhorst. H. (2016). Het onderwijsstelsel
en kansengelijkheid: op zoek naar meritocratie. In: B. Eidhof,
M. Van Houtte & M. Vermeulen (red.) Sociologen over
onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken (pp. 199-217).
Elffers, L. (2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de
onderwijscompetitie. Amsterdam: Amsterdam University
Press.
Onderwijsraad (2019). Doorgeschoten differentiatie in het
onderwijsstelsel; stand van educatief Nederland 2019.
Marreveld, M. (2020). Gelijke kansen = ongelijk behandelen.
In Van den Bergh, L., Denessen, E., & Volman, M. (Red.),
Werk maken van gelijke kansen (pp 70-75). Meppel: Ten
Brink Uitgevers. -> laagpresteerders doen het beter in
heterogene groepen en voor hoogpresteerders maakt het
niet uit
Onderwijsstelsels-vergeleken-2015-Van-de-WerfhorstElffers-en-Karstens.pdf (nro.nl)
Wing-yi Cheng, R., Shui-fong, L., & Chung-yan Chan, J.
(2008). When high achievers and low achievers work in the
same group: The roles of group heterogeneity and processes
in project-based learning. British Journal of Educational
Psychology, 78, 205-221. -> Uit dit onderzoek komt naar
voren dat een heterogene groep niet het leren in een klas
negatief beïnvloedt, sterker nog; het is goed voor de groep
want high en low achievers profiteren er juist van.

PM43

Studenten in het hoger onderwijs hebben ook baarmoeders

Onderwerp

Zwangerschapsverlof HBO- en WO-studenten

Indiener(s)

[JD Utrecht] Nyna Visser, Gijs Toussaint

Woordvoerder

Gijs Toussaint

Constaterende dat:

•
•
•

Overwegende dat:

•

•
•
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Er voor studenten in het hoger onderwijs
momenteel geen wettelijk geregeld
zwangerschapsverlof bestaat.
MBO-studenten sinds dit jaar wel recht hebben op
16 weken zwangerschapsverlof.
HBO- en WO-studenten wel degelijk zwanger
kunnen worden.
In tegenstelling tot de bewering van minister Van
Engelshoven, veel HBO- en WO-studenten wel
degelijk vaak te maken hebben met
aanwezigheidsplicht.
Daarnaast het bindend studieadvies en het
leenstelsel ertoe kunnen leiden dat zwangere
studenten in een moeilijke situatie komen.
Huidige regelingen voor zwangere studenten in het
HBO en WO vaak onduidelijk en inconsequent zijn.

Spreekt uit dat:

Het ministerie van OCW het zwangerschapsverlof van 16
weken ook moet verstrekken aan HBO- en WO-studenten

Toelichting

https://studerendemoeders.nl/zwangerschapstudie/#:~:tex
t=Voor%20studenten%20bestaat%20er%20wettelijk,begel
eider%20(slb'er).
https://profielen.hr.nl/2020/mboers-krijgenzwangerschapsverlof-van-de-minister-hboers-en-woersniet/
https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/minister-vindtzwangerschapsverlof-voor-studenten-hoger-onderwijsniet-nodig
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Meer dan slechts asiel voor de asielzoeker

Onderwerp

Psychische hulp vluchtelingen

Indiener(s)

Nina Saelmans, Joris Canoy, Stan van den Berg, Joris
Bloeme, Laith Al Omari, Robin Sangers, Gijs Toussaint, Jaël
Kortekaas, Jack den Heijer

Woordvoerder

Nina Saelmans

Constaterende dat:

•

•
•
•
Overwegende dat:

•

•

•
•

Spreekt uit dat:

Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel
Planbureau bleek dat tussen de 40 en de 45
procent van de Syrische vluchtelingen psychische
problemen ervaarde.
Slechts tussen de 8 tot 13 procent van hen hiervoor
hulp krijgt.
Ongeveer 60 procent van de vluchtelingen via
illegale mensensmokkel het land binnenkomt.
Veel asielzoekers vaak van het ene naar het andere
asielzoekerscentrum worden overgeplaatst.
Het ondenkbaar is dat de omstandigheden waarin
vluchtelingen naar Nederland zijn gekomen niet
leiden tot psychische problemen van welke aard
dan ook.
De geringe mate waarin psychische hulp nu wordt
verstrekt aan vluchtelingen onvoldoende
toereikend is om hen te helpen met het verwerken
van trauma’s.
Het overplaatsen van asielzoekers van het ene naar
het andere AZC leidt tot verdere verslechtering van
hun mentale gesteldheid.
voldoende psychische hulp voor asielzoekers een
primair belang is in het teken van mensenrechten
en nu tekort schiet.

Toelichting

Artikelen over, onder andere, cijfers over psychiatrische
problemen en de aard van dergelijke problemen:
https://www.ctpveldzicht.nl/asielzoekers/
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/psychische-zorgvoor-bewoners-azcs-is-ontoereikend
https://www.vn.nl/asielzoekers-minder-psychische-zorg/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/te-weinigvluchtelingen-krijgen-noodzakelijke-psychischehulp~bced9259/
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/mensensmokkel-enmensenhandel
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Volg je hart, gebruik je hoofd.

Onderwerp

Tijdelijk vrouwenquotum

Indiener(s)

Tom Urbaschek, David Vlot, Riezwaan Dinmahomed, Djurre
Langhout, Bastiaan van Hoorn, Goan Booij, Lars Gerrits,
Bart Kessels

Woordvoerder

Tom Urbaschek

Constaterende dat:

•
•
•

•

De psychische hulp geboden aan vluchtelingen in kwaliteit
en kwantiteit sterk uitgebreid dient te worden.
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slechts 6 van de 88 beursgenoteerde bedrijven 30%
vrouwen in de top heeft.
de JD voor gelijke kansen en tegen discriminatie is.
een meerderheid van de Tweede Kamer de
gezamenlijke motie van D66 en het CDA, gebaseerd
op advies van de SER, steunt voor een bindend
vrouwenquotum voor de raden van commissarissen
van beursgenoteerde bedrijven.
het Verkiezingsprogramma 2021-2025 van D66
pleit voor een vijfjarig quotum van zowel 30%
vrouwen als mannen in bestuurs- en
toezichtfuncties binnen en buiten de overheid.

Overwegende dat:

•

•
•

•

Spreekt uit dat:

als er meer vrouwelijke commissarissen zijn die,
volgens de SER, meer vrouwelijke bestuurders
benoemen. Een quotum daarentegen voor tevens
het bestuur werkt dubbelop en zo positieve
discriminatie in de hand.
vrouwenparticipatie een functie is van meerdere
variabelen.
er in de psychologie consensus is dat mannen en
vrouwen uiteenlopende interesses hebben. Dit
onder meer heeft tot gevolg dat beide groepen,
afhankelijk van de sector, onder- of
oververtegenwoordigd zijn.
beursgenoteerde bedrijven actief zijn in een scala
aan verschillende sectoren van de economie en
samenleving.

Toelichting

Door voorzichtigheid voorop te stellen bij het overwegen
van invoeren van quota, kan de mogelijkheid van
onbedoelde neveneffecten worden geminimaliseerd.
Nota bene, een quotum is in essentie een imperfect middel.
Ten eerste is het aldus een randvoorwaarde dat onderzoek,
bestaand uit voornamelijk regressie-analyses,
kansenongelijkheid uitwijst. Ten tweede behoort het slechts
tijdelijk als remedie te worden ingezet, om een situatie te
scheppen waarin kansengelijkheid wel van toepassing is.
Door geen ‘one-size-fits-all ’oplossing aan te dragen, maar
het quotum af te spitsen op specifieke sectoren binnen de
maatschappij pleiten de Jonge Democraten voor gelijke
kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien door het quotum
exclusief voor de raad van commissarissen te laten gelden
wordt positieve discriminatie verder uit de weg gegaan.
Verder zijn vrouwen over het algemeen geïnteresseerd in
personen en mannen in dingen (Stoet & Geary, 2018). Dit is
bijvoorbeeld een van de variabelen die een rol speelt in feit
dat het merendeel van de verpleegkundigen in Nederland
vrouw is.
Tot slot, volgens een onderzoek van Su, Rounds &
Armstrong (2009)
produceren meer egalitaire landen naar verhouding minder
vrouwen in de bètawetenschappen. Aldus is het cruciaal op
te merken dat er een negatief verband bestaat tussen
kansengelijkheid en gelijkheid van uitkomsten.

PM46

In order to help you, you have to tolk to me

Onderwerp

De subsidieregeling tolkdiensten

Indiener(s)

[JD Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den
Berg

Woordvoerder

Barbara Christ

De Jonge Democraten pleiten voor een tijdelijk bindend
vrouwenquotum van 30% voor de raden van
commissarissen van slechts een deel van de
beursgenoteerde bedrijven, mits er overtuigend
betrouwbaar onderzoek is gedaan naar vrouwenparticipatie
in de specifieke sector.
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Constaterende dat:

•
•
•

•

Overwegende dat:

•
•
•
•

Spreekt uit dat:

Toelichting

-De regering in 2012 de Landelijke subsidieregeling
tolk- en vertaaldiensten in de gezondheidszorg
heeft afgeschaft.
-De GGZ-instellingen sinds 2012 steeds vaker
weigeren om anderstaligen te behandelen, omdat
zij de kosten voor een tolk niet kunnen opbrengen.
-In Nederland bijna 2,5 miljoen mensen wonen van
wie Nederlands niet de moedertaal is. Onder hen
zijn er veel patiënten met wie zorgverleners niet of
gebrekkig kunnen communiceren, waardoor ze
vaak minder goede zorg krijgen.
-Er een plan klaarligt voor een kwaliteitsnorm over
tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg, wat
inhoudt dat zorgverleners leren inschatten in welke
situaties een tolk nodig is.
-Veel belangrijke partijen in de zorg het punt
ondersteunen dat de kwaliteitsstandaard
Taalbarrières verder moet gaan ontwikkelen.
-Volgens experts professionele tolken de kwaliteit
van en toegang tot zorg verbeteren voor mensen
wiens moedertaal niet Nederlands is.
-Recht op zorg één van de universele mensen
rechten is.
-Het financieel voordelig is dat huisarts en patiënt
elkaar direct goed begrijpen.

De kosten voor het inzetten van een professionele tolk weer
vergoed moeten worden door de overheid, als de
zorgverlener de inschatting maakt dat er sprake is van een
taalbarrière.
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Onder aanvoering van de Johannes Wier Stichting stuurden
Patiëntenfederatie Nederland, KNMG, Pharos, CNV Zorg
en Welzijn en tientallen hoogleraren eind 2019 een petitie
naar de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. In de petitie
staat dat partijen een realistische en doelmatige oplossing
willen voor de communicatie met patiënten die de
Nederlandse taal niet optimaal beheersen. Ze pleiten er
voor dat zorgverleners, patiënten en verzekeraars
gezamenlijk een Kwaliteitsstandaard ‘Taalbarrières in de
Zorg en het Sociaal Domein’ opstellen. Op grond van de
Wkkgz en WGBo dienen zorgverleners goede zorg te
verlenen. https://www.skipr.nl/nieuws/kwaliteitsraadneemt-taalbarriere-in-de-zorg-onder-de-loep/
https://www.de-eerstelijns.nl/2020/07/tolken-in-de-zorgmensenrecht-in-het-geding/
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpu
nten/2020/04/20/standpunt-tolkvoorzieninganderstaligen-ggz

PM47

Veiligheidsdemocratie

Onderwerp

Democratisering van veiligheidsregio's

Indiener(s)

Christiaan de Vries, Thomas Vissers, Alexander van den
Berg, Barbara Christ, Michael Tessers, Sam Driessen,
Thomas Fransen

•

Christiaan de Vries

•

Woordvoerder
Constaterende dat:

•
•

•
•
•

•

Overwegende dat:

•
•

Veiligheidsregio’s de leiding hebben over de aanpak
van crisissen.
Elke gemeente bij wet is ingedeeld in een
veiligheidsregio en verplicht is daaraan deel te
nemen. Iedere gemeente vaardigt zijn
burgemeester af voor het bestuur, deze mag niet
vervangen worden door een wethouder.
Een college de burgemeester individueel om
verantwoording kan vragen, maar niet de hele
veiligheidsregio.
De veiligheidsregio’s niet democratisch verkozen
zijn, maar wel impactvolle besluiten nemen en zelf
maatregelen mogen treffen in hun regio.
Ze vooral over noodverordeningen eigen regio
besluiten, waarin wel landelijke beleid is
vastgelegd, maar de veiligheidsregio’s toch de
mogelijkheid hebben er zelf dingen in aan te passen.
De veiligheidsregio’s geen verantwoording moeten
afleggen over hun besluiten aan gemeenteraden
gezien ze mandaat hebben van het kabinet via de
Wet op de Veiligheidsregio’s.

•
•
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Noodverordeningen die veiligheidsregio’s
uitspreken van korte duur horen te zijn, wat nu niet
het geval is bij corona.
Met het alarmfasesysteem de macht door kabinet
nogmaals neergelegd wordt bij veiligheidsregio’s en
hun macht dus ook niet zal verminderen
De provinciale indeling soms willekeurig lijkt
besloten.
Gemeenteraden volledig buitenspel worden gezet
door de veiligheidsregio’s.
Alleen de gemeenteraad van de voorzittende
gemeente de voorzitter van de veiligheidsregio kan
controleren.
Het kwalijk is dat er geen enkel democratisch
mandaat is voor dergelijk belangrijke
bestuurdersfuncties.

Spreekt uit dat:

Veiligheidsregio's een veiligheidsraad moeten krijgen
waarin vertegenwoordigers uit de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten zitten.

Toelichting

Een veilgheidsregio is een samenwerkingsverband van
gemeenten en diensten op het terrein van brandweer,
rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en
handhaving van de openbare orde en veiligheid.
https://www.tubantia.nl/home/toegenomen-machtveiligheidsregio-s-ondemocratisch-het-huis-staat-in-de-fikde-brandweer-moetblussen~a30ba9c0/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.goog
le.com%2F
https://www.trouw.nl/opinie/coronamaatregelen-makenduidelijk-dat-we-kleinere-provincies-nodighebben~b4361a0f/

PM48

Onbekend maakt juist bemind

Onderwerp

Anonieme onderzoeksvoorstellen

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing, Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn

Woordvoerder
Constaterende dat:

Overwegende dat:

•

•

•

Hester van Wessel
•

•
•
•

Nederland internationaal slecht scoort op het
gebied van diversiteit in de wetenschap, vooral met
betrekking tot gender-, etnische, ideologische en
culturele inclusiviteit.

•

Een eenzijdige blik niet bevorderlijk is voor
wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke
vooruitgang.
De oververtegenwoordiging van bepaalde groepen
in de wetenschap, kan zorgen voor een eenzijdige
blik op zowel de inhoud als de werkwijze binnen
wetenschappelijk onderzoek.

•
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Het belangrijk is dat veel perspectieven een plaats
krijgen binnen het wetenschappelijk onderzoek,
zodat de wetenschap een realistische afspiegeling
wordt van de maatschappij.
Het belangrijk is dat veel perspectieven een plaats
krijgen binnen het wetenschappelijk onderzoek,
zodat een eenzijdige blik kan worden voorkomen en
wij onze positie als hoogstaande kenniseconomie
kunnen behouden.
De Jonge Democraten al voorstander zijn van
anoniem solliciteren, omdat mensen niet moeten
worden beoordeeld op hun afkomst, gender,
geaardheid.
Het geanonimiseerd indienen van
onderzoeksvoorstellen eraan kan bijdragen dat
(on)bewuste vooroordelen op basis van afkomst,
gender en geaardheid een minder grote rol gaan
spelen bij de verdeling van onderzoeksgelden.
Daardoor vaker de daadwerkelijk beste
onderzoeksvoorstellen worden gekozen en dit
bevorderlijk is voor de ontwikkeling van Nederland
en eerlijker voor de aanvrager(s).

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten voorstander zijn van het
geanonimiseerd indienen van onderzoeksvoorstellen in de
wetenschap, tenzij er aannemelijk gemaakt kan worden dat
de kwalificaties van de aanvrager wel belangrijk zijn.

Toelichting

https://jongedemocraten.nl/motie/anoniem-solliciteren/
https://www.dub.uu.nl/nl/analyse/lees-deze-negenmisvattingen-en-je-bent-voor-genderquota

PM49

Aaaaaaand it’s gone I

PM50

Aaaaaaand it’s gone II

Onderwerp

Flitskredieten

Onderwerp

Flitskredieten

Indiener(s)

[JD Rotterdam] Hiba Jahouh, Richard Korpel

Indiener(s)

[JD Rotterdam] Hiba Jahouh. Richard Korpel

Woordvoerder

Mathijs Kramer

Woordvoerder

Mathijs Kramer

Constaterende dat:

•
•
•

Overwegende dat:

•
•
•
•

Verstrekkers van flitskrediet zich expliciet richten
op kwetsbare mensen.
Het maximale rentepercentage op jaarbasis al
tijdelijk is verlaagd van 14% naar 10%.
Verstrekkers van flitskrediet regelmatig de fout in
gaan.

Constaterende dat:

Het verdienmodel van flitskrediet inherent is
gebaseerd op de exploitatie van financieel
kwetsbare mensen
Het maximale rentepercentage nog steeds een
woekerrente is
Financieel kwetsbare mensen het concept van
rente niet altijd goed begrijpen
Niet alle markten die in een bepaalde behoefte
voorzien wenselijk zijn

Overwegende dat:

Spreekt uit dat:

Het wettelijke maximale rentepercentage voor flitskredietverstrekkers permanent verlaagd moet worden naar 3% op
jaarbasis.

Toelichting

Flitskrediet wordt gedefinieerd als een lening met een
looptijd van 3 maanden of minder.

•
•
•
•
•
•
•
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Verstrekkers van flitskrediet zich expliciet richten
op kwetsbare mensen.
Het maximale rentepercentage op jaarbasis al
tijdelijk is verlaagd van 14% naar 10%.
Verstrekkers van flitskrediet regelmatig de fout in
gaan.
Het verdienmodel van flitskrediet inherent is
gebaseerd op de exploitatie van financieel
kwetsbare mensen
Het maximale rentepercentage nog steeds een
woekerrente is
Financieel kwetsbare mensen het concept van
rente niet altijd goed begrijpen
Niet alle markten die in een bepaalde behoefte
voorzien wenselijk zijn

Spreekt uit dat:

Het verstrekken van flitskrediet voor consumenten
verboden moet worden.

Toelichting

Flitskrediet wordt gedefinieerd als een lening met een
looptijd van 3 maanden of minder.
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/maximale-renteskredieten-tijdelijk-verlaagd/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/beschermingvan-consumenten/vraag-en-antwoord/wat-iskredietvergoeding-en-wat-is-het-maximalekredietvergoedingspercentage

Woordvoerder
PM51

Haal de stekker uit plan Dekker

Onderwerp

Verhoging deurwaarderstarieven

Indiener(s)

Joris Canoy, Rebecca de Jong, Olivier Slebos, Nina
Saelmans, Stan van den Berg, Joris Bloemer, Nikki Fredriksz,
Jaël Kortekaas, Christiaan Verhoef

Woordvoerder

Joris Canoy

Constaterende dat:

Overwegende dat:

•

•
•

Spreekt uit dat:

Toelichting

Constaterende dat:

•

Overwegende dat:

Deze mensen meestal al diep in de schulden zitten
en nog erger in de schulden komen wanneer het
tarief omhoog gaat.
De COVID-19 pandemie voor extra financiële
lasten en onzekerheden zorgt, met name bij
schuldenaars.

•
•

https://nos.nl/artikel/2356544-mensen-met-schulden-inde-problemen-door-verhoging-deurwaarderstarieven.html
https://www.kbvg.nl/gerechtsdeurwaarders/kosten

Onderwerp

Basiscursus omgaan met mentale gezondheidsproblematiek

Indiener(s)

[JD Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den
Berg

•

•

De voorgenomen verhoging van de tarieven
ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders geen doorgang
dient te vinden.

Zo kunnen we eerder signaLEREN

•
•

De minister heeft besloten om de tarieven
ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders met 16%
te verhogen, waardoor mensen die een
deurwaarder voor de deur krijgen veel meer
moeten betalen.

PM52

Barbara Christ

•

Spreekt uit dat:
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Bijna de helft van de volwassen Nederlandse
bevolking ooit in het leven te maken krijgt met
psychische problemen.
Sommige van deze mensen met psychische
problemen vaak gedrag vertonen dat niet begrepen
wordt en daardoor vaak onnodig de politie wordt
gebeld.
Er een succesvol bewezen cursus bestaat genaamd
Mental Health First Aid (MHFA), die het
kennisniveau van de deelnemer over psychische
problematiek vergroot en hem/haar leert eerste
hulp te bieden bij psychische problemen in zowel
een vroeg als een acuut stadium.
We het de normaalste zaak van de wereld vinden
dat we mensen EHBO-diploma’s laten behalen,
soms gratis bekostigd door hun werk, omdat het
handig is om mensen met zulke kennis binnen je
bedrijf te hebben, ditzelfde geldt voor MHFA .
Mentale problematiek net zo beperkend kan zijn
voor iemands functioneren als fysieke
problematiek.
Bij mensen met ontwikkelende mentale problemen
nu veel te laat wordt ingegrepen, omdat weinig
mensen signalen hiervan weten te herkennen.
Te veel mensen onnodig in de politiecel eindigen
voor een nacht, terwijl dat vaak het laatste is wat
men nodig heeft als men verward gedrag vertoont.
Veel mensen bang zijn voor mensen met een
psychische achtergrond, wat er vaak voor zorgt dat
mensen met zo’n achtergrond eeuwig last hebben
van een stigma, waardoor men niet makkelijk terug
de maatschappij in kan komen

Men in Nederland systematisch meer MHFA-cursussen
moet gaan aanbieden aan burgers op gemeentelijk niveau.

Toelichting

EHBO-cursussen worden vaak gegeven om met gevaar op
dat moment om te kunnen gaan waarbij het ofwel niet nodig
is om naar de dokter te gaan (bijv. en splinter) of dit niet kan
wachten (bijv. een hartaanval). Misschien tegen de
verwachting in bestaan dit soort situaties ook mentaal, zoals
een psychose en het tijdig signaleren van problematiek.
Daarom zou het, zeker met een overbelaste GGZ, goed zijn
meer MHFA-cursussen aan te bieden. https://mhfa.nl/
https://hetstreekblad.nl/artikel/1004120/eerste-hulp-bijpsychische-problemen-inwesterwolde.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fww
w.google.com%2F https://www.parool.nl/nieuws/ookcursus-voor-eerste-hulp-bij-psychischenood~b1dd1a66/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.
com%2F

PM53

Reanimeren op het Voortgezet Onderwijs

Onderwerp

Reanimeren

Indiener(s)

[JD Amsterdam] Jeffrey Eelman, Isa Luiten

Woordvoerder

Casper Wildeboer

Constaterende dat:

•
•

Overwegende dat:

•
•

•
•
•

Dagelijks mensen die een hartstilstand krijgen
overlijden door het gebrek aan kennis over
reanimeren;
Er in Nederland 16.000 mensen per jaar zijn die een
hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis;
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School een effectief middel is om jongeren te leren
hoe je moet reanimeren, zodat op den duur de hele
samenleving kan reanimeren;
Directe basale reanimatie (borstcompressies en
beademing) door omstanders de overlevingskans
van het slachtoffer van een hartstilstand kan
verdubbelen tot verviervoudigen
Hoe sneller een reanimatie wordt uitgevoerd, hoe
groter de kansen zijn op een goede levenskwaliteit
na herstel;
Vanaf 14 jaar zijn jongeren fysiek en mentaal in
staat om te reanimeren en een AED te gebruiken
Ambulances vaak te laat zijn voor een succesvolle
reanimatie, waardoor omstanders een cruciale rol
spelen bij een hartstilstand.

Spreekt uit dat:

Reanimeren moet worden opgenomen in het curriculum van
het Voortgezet
Onderwijs.

Toelichting

Als men binnen 6 minuten reanimeert en bij een schokbare
hartritme- stoornis defibrilleert met een AED is de kans op
overleving 50-70%. Elke minuut vertraging bij defibrillatie
verlaagt de overlevingskans met 10% (Hartstichting).
De gemiddelde responstijd van ambulances is 8-10 minuten
en dit is te laat voor een kansrijke reanimatie. Getuigen of
omstanders van een hartstilstand zijn cruciaal.

PM54

Boomers! Betaal voor onze kapot gesloopte mentale staat

PM55

Grapperhaus hoeft mijn dickpics niet te zien

Onderwerp

Eigen risico GGZ

Onderwerp

Verzetten tegen 'verbod' end-to-end encryptie

Indiener(s)

Steffan Venema, Jeroen Bos, Stan Hogeveen, Stan Beernink,
Evert Bok, Viresh Doekaloe

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Woordvoerder

Thijmen van Hoorn

Woordvoerder

Steffan Venema

Constaterende dat:

Overwegende dat:

•

•

•
•

Constaterende dat:

Mentale klachten als depressies en
angststoornissen door de corona maatregelen een
groeiend probleem zijn onder jongeren. Deze groep
relatief harder wordt geraakt dan andere groepen.
Jongeren vaak het minst te besteden hebben.

•
•

Experts verwachten dat het oplossen van de
mentale probleem die bij jongeren zijn ontstaan
tijdens de coronapandemie enkele jaren kan duren
en daarnaast ook waarschuwen voor blijvende
achterstanden.
Het eigen risico voor veel jongeren een relatief
grote financiële last is.
Er naast de jongeren ook andere groepen zijn, denk
aan ondernemers die al maanden de deuren
gesloten moeten houden, met mentale problemen
die een direct resultaat zijn van de maatregelen
rondom de coronapandemie.

Spreekt uit dat:

De Geestelijke Gezondheidszorg een uitzondering op het
eigen risico van de basiszorgverzekering moet worden.

Toelichting

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2362399-coronajaar-zaljongeren-op-latere-leeftijd-nog-parten-spelen.html
https://nos.nl/artikel/2352807-ggz-mentale-gezondheidin-gevaar-door-corona-jongeren-kunnen-door-ijszakken.html

•

•
Overwegende dat:

•
•
•

Spreekt uit dat:
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End-to-end encryptie wordt gebruikt door allerlei
veelgebruikte berichtendiensten als WhatsApp en
Facebook Messenger;
De EU stappen onderneemt om
terrorismebestrijding te vergemakkelijken;
Een gelekte memo laat zien dat de EU volledige
end-to-end encryptie wil beëindigen zodat
veiligheidsdiensten berichten kunnen lezen;
De Jonge Democraten voorvechters van het recht
op privacy zijn.
Opsporing van misdrijven belangrijk is, maar het
recht op privacy niet ondergeschikt mag raken aan
de mogelijkheid om boeven te vangen;
Digitale zaken en de overheid niet het allerbeste
huwelijk hebben;
Er altijd een kans bestaat dat criminelen misbruik
kunnen maken van een vermindering van de
cyberveiligheid.

De Jonge Democraten van mening zijn dat het recht op
volledige end-to-end encryptie van berichtendiensten
behouden moet blijven.

Toelichting

End-to-end encryptie, wat is dat? End-to-end encryptie is
een soort digitale brievenbus. Iedereen met een publieke
sleutel kan berichten in je brievenbus stoppen, maar alleen
jij met de privésleutel kan de berichten eruit halen en lezen.
Een iets technischer uitleg: end-to-end encryptie maakt
gebruik van twee sleutels: een publieke en een privésleutel.
Alleen jij hebt toegang tot je eigen privésleutel, je publieke
sleutel deel je met je wilt communiceren. Als je een berichtje
stuurt naar je vriend, dan wordt je bericht versleuteld met
de publieke sleutel van je vriend. Als het berichtje bij je
vriend aankomt, kan alleen hij het openen met zijn
privésleutel. In andere woorden: publieke sleutels worden
gebruikt om berichten te vergrendelen of om de envelop
dicht te lijmen. De privésleutel die alleen de ontvanger heeft
wordt gebruikt om het bericht te ontgrendelen of om de
envelop te openen. Dit bericht is langs meerdere servers
gegaan over het publieke internet. Maar zonder privésleutel
heeft niemand anders het kunnen lezen.
Meer weten? https://cnb.cx/3c0BXha

Constaterende dat:

•
•
•
•

Overwegende dat:

•
•
•
•

Spreekt uit dat:

Mbo-studenten minder vaak in aanmerking komen
voor een stagevergoeding.
De stagevergoeding van mbo-studenten minder
omvangrijk is dan de stagevergoeding voor
studenten van het hbo en de universiteit.
Een gelijkwaardige stagevoerding voor mbo, hbo en
universiteit wordt gerealiseerd bij de overheid.
Een stagevergoeding geen salaris is, maar een
vergoeding.
Stages een belangrijk onderdeel zijn van de
ontwikkeling van de studenten.
Gelijke stagevergoedingen ook in de private sector
kunnen worden gestimuleerd.
De bijdrage die een student levert, ongeacht de
vorm van het vervolgonderwijs, even waardevol is
voor de publieke als de private sector.
Studenten door hun studie en stage niet altijd tijd
en ruimte hebben voor een bijbaan.

De Jonge Democraten voorstander zijn van een
gelijkwaardige stagevergoeding voor studenten in de
publieke en private sector.

PM56

I am once again asking for your financial support.

Onderwerp

Gelijke stagevergoeding vervolgonderwijs

Indiener(s)

[JD Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

PM57

Pls geef geld voor werk

Woordvoerder

Pim van Dam

Onderwerp

Urenvergoeding bestuursfuncties

Indiener(s)

[JD Utrecht] Nyna Visser, Gijs Toussaint

Woordvoerder

Jaël Kortekaas

Toelichting
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Constaterende dat:

•
•

Overwegende dat:

•

•

•

•
•
•

Spreekt uit dat:

De animo voor bestuursfuncties en
medezeggenschapsfuncties voor studenten sinds
de invoering van het leenstelsel is afgenomen
Bovenstaande voornamelijk geldt voor studenten
uit gezinnen met een lagere sociaal-economische
positie omdat zij vaak afhankelijk zijn van een
betaalde (bij)baan om rond te kunnen komen
Een eerlijke urenvergoeding bestuurs- en
medezeggenschapswerk aantrekkelijker zal maken,
in het bijzonder voor studenten die hier op dit
moment om financiële redenen van afzien
Studenten in het bijzonder behoefte hebben aan
een proportionele vergoeding voor
medezeggenschaps- of bestuurswerk vanwege hun
gebrek aan (schuldenvrije) inkomsten uit andere
bronnen
Representatie van studenten met verschillende
achtergronden binnen medezeggenschaps- en
bestuursfuncties van groot belang is voor het
creëren van meer inclusiviteit binnen instellingen
en organisaties
Bestuurs- en medezeggenschapswerk een
geweldige kans is om relevante (werk)ervaring op
te doen en je in te zetten voor de gemeenschap
Kansengelijkheid een belangrijk speerpunt is van de
JD
De JD al een manifest van de Nationale Jeugdraad
(NJR) heeft ondertekend met de wens
bestuurswerk gericht op jongeren in het algemeen
toegankelijker te maken

Toelichting

Enkele bronnen over de afname van de animo voor
bestuurs- en medezeggenschapswerk sinds de invoering van
het leenstelsel:
https://www.njr.nl/nl/verhalen/bestuursverkenning/
(inclusief het manifest ondertekend door onder andere de
JD)
https://studentenpolitiek.nl/trends-in-demedezeggenschap-en-uitdagingen-voor-de-komende-jaren/
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Ik wil ook met het OV :'(

Onderwerp

Digitale uitsluiting

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Woordvoerder

Manuela Cox

Constaterende dat:

•
•

•
•

Er een eerlijke urenvergoeding moet komen voor
medezeggenschaps- en bestuursfuncties waarvoor
studenten de voornaamste doelgroep zijn en welke
verbonden zijn aan (deels) door de overheid gefinancierde
instellingen en organisaties
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Steeds meer (openbare) vervoersbedrijven het
betalen met contanten onmogelijk maken;
Hiermee het openbaar vervoer voor bepaalde
kwetsbare groepen, waaronder de ‘unbanked ’
minder toegankelijk wordt gemaakt;
Nederland in 2016 97.520 ‘unbanked ’kenden;
De Nederlandse Bank in haar ‘payment strategy
2018-2021 ’signaleert dat (te snelle) digitalisering
van het betalingssysteem uitsluiting tot gevolg kan
hebben.

Overwegende dat:

•
•

•
•

Spreekt uit dat:

Toelichting

Er veel voordelen zitten aan de digitalisering van
het betalingssysteem, maar ook veel nadelen;
De ‘unbanked ’de facto in Nederland toegang tot
het openbaar vervoer wordt ontzegd doordat het
betalen met cash uitgefaseerd en uitgesloten
wordt;
Het openbaar vervoer een essentiële faciliteit van
onze maatschappij vormt en met name een gateway
biedt aan maatschappelijke deelname;
Hoe klein de groep ook moge zijn, de digitalisering
van het betalingssysteem de deelname van
bepaalde kwetsbare groepen aan de maatschappij
bemoeilijkt en/of verhindert.
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Rust, reinheid en regelmaat

Onderwerp

Invoering van een vast verkiezingsmoment

Indiener(s)

[Werkgroep Democratie en Openbaar Bestuur]

Woordvoerder

Jort Molenaar

Constaterende dat:

•

•

Het openbaar vervoer van zodanig belang is voor deelname
aan de maatschappij dat zij niet volledig cashloos mag
worden.

•

Cash is… Inclusive: https://www.cashmatters.org/blog/cashinclusive/
Bank of International Settlements: Payment aspects of
financial inclusion
VICE: Je kunt geen Nederlander meer zijn zonder
bankrekening
Investopedia definieert ‘unbanked ’als volgt:
“"Unbanked" is an informal term for adults who do not use
banks or banking institutions in any capacity. Unbanked
persons generally pay for things in cash or else purchase
money orders or prepaid debit cards. Unbanked persons
also typically do not have insurance, pensions, or any other
type of professional money-related services. They may take
advantage of alternative financial services, such as checkcashing and payday lending, if such services are available to
them. While often an issue in the developing world, there
are pockets of unbanked adults in developed countries,
including the United States.”

•
•
•

Overwegende dat:

•
•

Spreekt uit dat:
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1. De Jonge Democraten voorstander zijn van
tussentijdse verkiezingen voor Provinciale Staten
en Gemeenteraad wanneer hun coalities
tussentijds vallen;
2. De Jonge Democraten voorstander zijn van het
organiseren van referenda over bepaalde
onderwerpen;
3. In het Europees deel van Nederland er nu al voor
veel verschillende verkiezingen moet worden
gestemd, waaronder voor de Tweede Kamer,
gemeenteraad, Provinciale Staten, waterschappen
en het Europees Parlement;
4. Momenteel sommige verkiezingen (bijvoorbeeld
de Provinciale Staten en waterschappen) al op
dezelfde dag worden gehouden;
5. De verkiezingen voor het Europees Parlement en
de gemeenteraad een laag opkomstpercentage
hebben;
6. Een lagere regelmaat van verkiezingen zal leiden
tot een hogere opkomst.

1. Bij introductie van een vast verkiezingsmoment
en daardoor meer combineren van verkiezingen de
drempel om te stemmen lager wordt;
2. Belangrijk voor de representatie en
representativiteit is dat verkiezingen een zo hoog
mogelijk opkomstpercentage hebben.

Er een vaste dag in het jaar wordt gereserveerd om alle
verkiezingen van dat jaar op te houden

Toelichting
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30 is veel te oud

Onderwerp

Uitstrijkjes vanaf een jongere leeftijd

Indiener(s)

[JD Brabant] Joris Hetterscheid, Goan Booij

Woordvoerder

Annelies Becker

Constaterende dat:

•
•

Overwegende dat:

•

•

•

Spreekt uit dat:

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in
Nederland de ondergrens leeftijd moet verlagen naar 25
jaar.

Toelichting

Nederland is een van de weinige landen waar je pas vanaf je
30ste wordt opgeroepen voor een uitstrijkje. De reden
hiervoor is dat vrouwen tussen de 25 en de 35 een hogere
kans hebben op een positieve uitslag. Dit hoeft niet altijd
meteen baarmoederhalskanker te beteken en zou dus lijden
dus een extra 'onnodig' onderzoek na 6 maanden en
onnodige zorgen. Maar dit weegt voor mij persoonlijk niet
op tegen alle gevallen waarin vrouwen op hun 25ste (soms
zelfs nog jonger) al baarmoederhalskanker hebben
ontwikkelt.
Het verhaal van Janna Opperman verscheen in 2017 in
Women’s Health. Na behandelingen met chemotherapie en
bestralingen overwon Opperman op 24-jarige leeftijd
baarmoederhalskanker. Ze benadrukt in de reportage dat
de leeftijd van het bevolkingsonderzoek omlaag moet en dat
een eerste uitstrijkje met dertig jaar voor haar te laat zou
zijn geweest.

PM61

Dear sir/madam, I am Prince Jones Dimka of Nigeria and I
have urgent business proposal for you concerning thirty
million U.S. Dollars

Onderwerp

Hulpvraagfraude onder senioren

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Woordvoerder

Lotte van der Spek

Vrouwen pas vanaf 30 jaar worden opgeroepen
voor het landelijke bevolkingsonderzoek.
De leeftijd in Nederland hoger ligt dan in de rest van
de EU.
Iedereen die seksueel actief is, besmet kan worden
met het HPV-virus. 80% van alle vrouwen zijn ooit
besmet met HPV. Wanneer de baarmoederhals
besmet wordt met het virus ruimt het
afweersysteem in 80 tot 90 op 100 besmettingen
dit virus op. Bij 10 tot 20 van de 100 vrouwen die
besmet raken, blijft HPV sluimeren.
Meisjes gemiddeld rond hun 15e jaar seksueel
actief worden. Vanaf dan kunnen ze besmet raken
met HPV. Als de HPV-infectie zich ontwikkelt tot
baarmoederhalskanker, duurt dit gemiddeld 10 tot
15 jaar.
Volgens gynaecoloog Ruud Bekkers hier zeker wat
voor te zeggen is. Ongeveer 20% van alle
baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) wordt
namelijk voor het 35ste jaar gevonden en daarnaast
nog eens 6% voor het 30ste. Bekkers: “Voor al deze
vrouwen begint screening te laat omdat het
voorstadium 5-10 jaar eerder gevonden had
kunnen worden.”
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Constaterende dat:

•

•
•
•
•
•

Overwegende dat:

•
•
•

Spreekt uit dat:

Toelichting

De Fraudehelpdesk in 2011 is opgericht op
initiatief van minister Ernst Hirsch Ballin om
burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen
online fraude;
De Fraudehelpdesk tijdens de lockdown telefonisch
niet beschikbaar is.
60% van de slachtoffers van hulpvraagfraude in
2020 55-plusser is;
Door coronacrisis steeds meer senioren online
actief worden om in contact te blijven;
Door de coronacrisis mensen eerder slachtoffer
worden vanwege het gebrek aan sociaal contact en
de behoefte om anderen te helpen;
Senioren voorzichtig internetten en minder vaak
slachtoffer zijn van andere vormen van online
criminaliteit dan jongeren.
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Mijn school is alles, alles, alles, alles in ééééén (woohoo)

Onderwerp

Bijles voor iedereen

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing, Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn

Woordvoerder

Lukas Gerber

Constaterende dat:

•
•

Preventie de meest effectieve manier is om online
fraude is te bestrijden;
Slachtoffers vaak duizenden euro’s verliezen;
40% van de ouderen bang is voor
internetcriminaliteit.

Overwegende dat:

De Fraudehelpdesk te allen tijde, ook tijdens een lockdown,
telefonisch bereikbaar moet blijven voor slachtoffers van
fraude.

•
•
•
•

Bij hulpvraagfraude wordt een slachtoffer wordt benaderd
door een fraudeur die zich voordoet als een vriend of
familielid die ‘in nood zit ’en spoedig geld nodig heeft. De
fraudeur stuurt een online betaalverzoek of vraagt geld
over te maken.
De Fraudehelpdesk helpt burgers en bedrijven weerbaarder
te maken tegen online criminaliteit. De helpdesk wordt
gesubsidieerd door de overheid.
Over de huidige aanpak van hulpvraagfraude:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2
020/10/09/tk-cybercrime-en-gedigitaliseerde-criminaliteit

Spreekt uit dat:
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Er in Nederland nog steeds sprake is van grote
leerverschillen tussen kinderen, ook bijvoorbeeld
tussen eentalige en meertalige kinderen;
Deze verschillen vaak vergroot worden door
sociaaleconomische verschillen, doordat
ondersteuning in de vorm van externe bijles erg
duur is.
De Jonge Democraten voor gelijke kansen zijn;
Schaduwonderwijs in de vorm van externe bijles
kansenongelijkheid vergroot;
Door de school aangeboden extra ondersteuning
achterstanden kan wegwerken;
De expertise van bijlesinstituten hierbij ook ingezet
kan worden;*

De Jonge Democraten voorstander zijn van het beschikbaar
maken van extra geld voor basis- en middelbare scholen,
zodat zij dit kunnen inzetten om kwalitatief goede bijles aan
te bieden aan hun leerlingen.

Toelichting

*Een school kan er voor kiezen om het extra geld uit te
geven aan bijlesinstituten, hierbij ligt de keuze voor de
leerlingen die bijles ontvangen in handen van de school in
plaats van die van welvarende ouders.
Bronnen:
Naschools aanbod vergroot ontwikkelingskansen, blijkt uit
theorie én praktijk: Anki Duin, Doornenbal, J., Slot , P., &
Leseman , P. (2019). Investeren in kinderen van 0-12 jaar:
bevindingen uit de wetenschap . PACT/Kinderopvangfonds.
https://research.hanze.nl/ws/portalfiles/portal/25943026/
190326_Wat_we_weten.pdf
Analyse naschools aanbod toont effecten in
schoolresultaten, maar ook interpersoonlijke vaardigheden:
Durlak, J. A., Weissberg, R. P., & Pachan, M. (2010). A metaanalysis of after-school programs that seek to promote
personal and social skills in children and adolescents.
American Journal of Community Psychology, 45(3–4), 294–
309. https://doi.org/10.1007/s10464-010-9300-6
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Prikken met Poetin

Onderwerp

Vaccindiplomatie

Indiener(s)

[Werkgroep Buitenlandse Zaken]

Woordvoerder

Axel Rooden

Constaterende dat:

•

•
•

Overwegende dat:

•

•
•
•

Spreekt uit dat:
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• Landen met lage inkomens kampen met
vaccintekorten en daardoor kwetsbare burgers niet
kunnen inenten of afhankelijk worden van
vaccinleveringen uit China en Rusland;
• Per 21 januari 2021 slechts 55 van de bijna 55
miljoen wereldwijde inentingen hebben
plaatsgevonden in landen met lage inkomens;
• De internationale COVAX-alliantie verwacht
voor het einde van 2021 slechts 20% van de
Afrikaanse bevolking te kunnen inenten, terwijl
naar verwachting 60% van de bevolking moet
worden ingeënt om groepsimmuniteit te bereiken.
• De directeur-generaal van de
Wereldgezondheidsorganisatie zich kritisch heeft
uitgelaten over de geplande eerdere inenting van
kinderen en jongvolwassenen in landen met hoge
inkomens dan zorgmedewerkers en ouderen in
landen met lage inkomens;
• De vaccinkosten landen met lage inkomens
verder in de schulden drukken;
• Vaccinleveringen door China en Rusland worden
gebruikt als geopolitiek instrument;
• Investeringen in wereldwijde distributie van
vaccins ook landen met hoge inkomens maar liefst
12 keer zoveel kan opleveren als de investeringen
kosten door herstel van de wereldeconomie.

• Nederland en andere EU-lidstaten, na het bereiken van
groepsimmuniteit, samen hun vaccins moeten inzetten voor
de inenting van kwetsbare personen en zij die hen
verzorgen in landen met lage inkomens.

Toelichting

Bronnen:
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/19/arme-landenverstoken-van-vaccins-a4028242
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-0116/philippines-affirms-trust-in-china-as-virus-fightbecomes-focus
https://foreignpolicy.com/2021/01/08/americas-vaccinediplomacy-is-awol-in-the-middle-east/
https://reliefweb.int/report/world/africa-needs-timelyaccess-safe-and-effective-covid-19-vaccines
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccinetracker-global-distribution/
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/article
s/906519-world-bank-country-and-lendinggroups#:~:text=For%20the%20current%202021%20fiscal,
those%20with%20a%20GNI%20per
https://www.dw.com/en/africa-lags-in-covid-19vaccination-drive/a-56289170
https://www.weforum.org/agenda/2020/12/who-covidvaccines-equitable-access/
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Drie letters, je leert erover op school en het is geen drugs...

Onderwerp

AED

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing, Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn

Woordvoerder

Stijn van Hulzen

Constaterende dat:

•
•
•

Overwegende dat:

•
•
•

•
•
Spreekt uit dat:

104

Momenteel relatief weinig mensen weten hoe zij
een AED moeten gebruiken.
Kennis over het gebruik van de Automatisch
Externe Defibrillator (AED) levens kan redden.
Een cursus over het gebruik van een AED geld kost,
wat een drempel voor scholieren is om hier aan deel
te nemen.
School een plek is waar je wordt opgevoed tot een
burger die volwaardig deelneemt aan de
maatschappij.
Onderdeel van dat proces is dat je ook leert hoe je
met anderen omgaat en hen kunt beschermen.
Het aanbieden van een gratis AED-cursus op
scholen voor leerlingen vanaf 16 jaar ervoor zorgt
dat het aantal mensen in Nederland die een AED
kunnen hanteren stijgt.
Hierdoor levens kunnen worden gered.
Wij als progressief liberalen liever preventief te
werk gaan dan achter de feiten aanlopen.

Scholen de mogelijkheid moeten krijgen om gratis een AEDcursus aan te bieden aan leerlingen vanaf 16 jaar

Toelichting

Het kunnen hanteren van een AED zorgt er niet alleen voor
dat je weet hoe het betreffende apparaat werkt, het zorgt er
ook voor dat je een bepaalde verantwoordelijkheid draagt.
Een verantwoordelijkheid die psychisch belastend kan zijn,
omdat jij uiteindelijk een belangrijke factor bent in de vraag
of iemand het overleefd of niet. Daarom vinden wij dat deze
gratis AED cursus pas aangeboden mag worden vanaf de
leeftijd van 16 jaar, net zoals wij vinden dat je vanaf de
leeftijd van 16 oud en verantwoordelijk genoeg bent om te
mogen stemmen.
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verplicht-inhet-onderwijs-hier-heeft-heel-nederland-baat-bij/

Overwegende dat:

•

•

•
•

PM65

•

Jong geleerd is oud gedaan 1.0

•
Onderwerp

EHBO als keuzemogelijkheid

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing, Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn

Woordvoerder
Constaterende dat:

•

Silke van Helden
•
•
•
•

Het Rode Kruis EHBO beschrijft als ‘Voor iedereen
van levensbelang’.
Nog maar 3.1% van de bevolking beschikt over een
geschikt EHBO-diploma.
Dit veel lager is dan de in ons omringende landen.
De bereidheid om anderen te helpen onder
EHBO’ers veel groter is dan onder niet EHBO’ers.

105

EHBO-kennis en vaardigheden er aan bij kunnen
dragen dat mensen sneller en effectiever kunnen
handelen in de betreffende situaties waardoor
schade en letsel aan zichzelf of aan anderen
voorkomen kan worden.
Dit tevens leidt tot een reducering van de
gezondheidskosten die normaal gesproken komen
kijken bij de medische behandelingen naar
aanleiding van foutief of niet optreden tijdens de
betreffende situaties.
EHBO-kennis en vaardigheden ervoor zorgen dat je
beter jezelf en andere kunt beschermen.
Veel mensen geen EHBO-cursus doen omdat het te
ingewikkeld, tijdsintensief en te duur zou zijn.
Mensen tijdens hun middelbare schooltijd het best
in staat zijn nieuwe dingen te leren.
We een EHBO-cursus in het onderwijs omwille van
de vrijheid van onderwijs niet willen verplichten
Wij als progressief liberalen liever preventief te
werk gaan dan achter de feiten aanlopen

Spreekt uit dat:

Dat middelbare scholen de mogelijkheid krijgen om een
EHBO-cursus gratis aan te bieden.

Toelichting

https://www.rodekruis.nl/persbericht/hulpbereidheidnederlanders-zonder-ehbo-kennis-alarmerend-laag/
https://nos.nl/artikel/2131088-rode-kruis-zorgelijk-dat-ersteeds-minder-ehbo-ers-zijn.html
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verplicht-inhet-onderwijs-hier-heeft-heel-nederland-baat-bij/
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Jong geleerd is oud gedaan 2.0

Onderwerp

EHBO als onderdeel van het curriculum

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing, Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn Thijssen

Woordvoerder

Silke van Helden

Constaterende dat:

•
•
•
•
•
•
•

Overwegende dat:

•

•

•
•

Een EHBO-diploma momenteel geen onderdeel
uitmaakt van de eindtermen in het onderwijs
Dit in veel van de ons omringende landen wel het
geval is.
Het Rode Kruis EHBO beschrijft als ‘Voor iedereen
van levensbelang’.
Nog maar 3.1% van de bevolking beschikt over een
geschikt EHBO-diploma.
Dit veel lager is dan de in ons omringende landen.
De bereidheid om anderen te helpen onder
EHBO’ers veel groter is dan onder niet EHBO’ers.
Binnen het vak Lichamelijke Opvoeding de fitheid
en het vermogen van het menselijk lichaam centraal
staan

•
•
•

•
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EHBO-kennis en vaardigheden er aan bij kunnen
dragen dat mensen sneller en effectiever kunnen
handelen in de betreffende situaties waardoor
schade en letsel aan zichzelf of aan anderen
voorkomen kan worden.
Dit tevens leidt tot een reducering van de
gezondheidskosten die normaal gesproken komen
kijken bij de medische behandelingen naar
aanleiding van foutief of niet optreden tijdens de
betreffende situaties.
EHBO-kennis en vaardigheden ervoor zorgt dat je
beter jezelf en anderen kunt beschermen.
Veel mensen geen EHBO-cursus doen omdat het te
ingewikkeld, tijdsintensief en te duur zou zijn.
Mensen tijdens hun middelbare schooltijd het best
in staat zijn nieuwe dingen te leren.
Binnen het vak Lichamelijke Opvoeding te weinig
aandacht wordt besteed aan het beschermen en
juist behandelen van het menselijk lichaam.
EHBO-onderwijs niet ideologisch gegrond is, tevens
gaat om het beschermen van jezelf en anderen en
daardoor niet schuurt met de vrijheid van
onderwijs.
Wij als progressief liberalen liever preventief te
werk gaan dan achter de feiten aanlopen

Spreekt uit dat:

EHBO een verplicht onderdeel wordt van de
eindexamenprogramma van het vak Lichamelijke
Opvoeding in het Voortgezet Onderwijs.

Toelichting

https://www.rodekruis.nl/persbericht/hulpbereidheidnederlanders-zonder-ehbo-kennis-alarmerend-laag/
https://nos.nl/artikel/2131088-rode-kruis-zorgelijk-dat-ersteeds-minder-ehbo-ers-zijn.html
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verplicht-inhet-onderwijs-hier-heeft-heel-nederland-baat-bij/
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Eat, sleep, doe een EHBO-, AED-, en reanimatiecursus,
repeat

Onderwerp

Blijven opfrissen van kennis en vaardigheden

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing, Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn Thijssen

Woordvoerder
Constaterende dat:

•

•
•

•

•
•

Spreekt uit dat:
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Veilig in de klas? Zolang ik geen hartaanval krijg!

Onderwerp

EHBO en reanimatie als onderdeel van de lerarenopleiding

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Tino van Rossum, Shadya El Shafiy, Evelijn
Thijssen, Jente de Vries,

Woordvoerder

Jan Willem het Lam

Soufian Kappé

•

Overwegende dat:

Toelichting

De kennis over EHBO, AED en reanimatie levens
kan redden.
Momenteel relatief weinig mensen kennis hebben
over deze zaken.
Cursussen om deze kennis en vaardigheden te
behalen, voor een student relatief veel geld kosten.
Het Rode Kruis adviseert om kennis en
vaardigheden betreffende EHBO, AED en
reanimatie om de 2 jaar op te blijven opfrissen.

Constaterende dat:

•
•
•

Onderwijsinstellingen een rol kunnen spelen in het
motiveren, zowel intrinsiek als financieel, om
ervoor te zorgen dat studenten deze kennis en
vaardigheden opdoen.
Studenten, de uitzonderingen daar gelaten, een
leeftijd hebben waarop ze fysiek en mentaal sterk
genoeg zijn een hartmassage te verzorgen.
Het belangrijk is dat studenten worden
gemotiveerd om eerder opgedane kennis en
vaardigheden op te blijven opfrissen

Overwegende dat:

•
•

•
•

Vervolg onderwijsinstellingen ervoor moeten zorgen dat
studenten laagdrempelig een reanimatiecursus kunnen
volgen.
Vervolg onderwijsinstellingen ervoor moeten zorgen dat
studenten laagdrempelig een EHBO/AED/Reanimatie
opfrisprogramma kunnen volgen.
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EHBO, reanimatie en AED momenteel geen
verplichte onderdelen zijn van lerarenopleidingen.
Leraren de te taak hebben om de veiligheid te
waarborgen in de klas.
Nog veel leraren geen EHBO’ers zijn en/of niet
kunnen reanimeren.
Brand- en snijwonden, flauwtes, aanvallen en
dergelijke ook de in klas plaatsvinden.
Je als docent niet de veiligheid kunt waarborgen,
zolang je geen EHBO-diploma bezit of/en niet kunt
reanimeren, omdat je dan 1), geen hulp kunt
verlenen aan leerlingen, 2) geen vertrouwen kunt
geven aan leerlingen dat je hen, zodra nodig, hulp
kunt verlenen.
Leraren, zodra ze aan het werk zijn, vaak geen tijd
en/of geld hebben om dit nog aan te leren.
De lerarenopleiding de docent moet voorbereiden
op alle aspecten van het vak.

Spreekt uit dat:

EHBO, reanimatie en AED verplichte onderdelen moeten
worden van de lerarenopleidingen.

Toelichting

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verplicht-inhet-onderwijs-hier-heeft-heel-nederland-baat-bij/

Toelichting
PM69

Het heeft de music & de brains en (oh oh oh) het voelt goed

Onderwerp

Rijke schooldag

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Emma Dolmans,
Chevy van Dorresteijn, Floris Ephraim, Lukas Gerber, Silke
van Helden, Stijn van Hulzen, Soufian Kappé, Jan Willem het
Lam, Jelt Pekaar, Evie Rasing, Tino van Rossum, Shadya El
Shafi, Steven Klijn, Evelijn

Woordvoerder

Lukas Gerber

Constaterende dat:

•
•

Overwegende dat:

•
•
•

Spreekt uit dat:

Vakken als sport, techniek, kunst en cultuur
kinderen belangrijke emotionele en
interpersoonlijke vaardigheden aanleren;
Er veel kinderen zijn die buitenschool weinig in
aanraking komen met sport, kunst en cultuur en
andere activiteiten, omdat zij daar vanuit huis niet
in worden gestimuleerd of omdat daar geen geld
voor is.
De Jonge Democraten voor gelijke kansen zijn;
Een rijke schooldag* de ontwikkelingskansen kan
vergroten;
Een langere schooldag ook de ouders van kinderen
de kans kan geven om opvoeding met werk te
combineren.

De Jonge Democraten voorstander zijn van het beschikbaar
maken van extra geld voor basis- en middelbare scholen,
waarmee zij een rijke schooldag moeten garanderen voor
hun leerlingen.
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*Een rijke schooldag is een term die voorkomt in het
verkiezingsprogramma van D66 (https://d66.nl/nieuws/derijke-schooldag-voor-beter-onderwijs/). Met de rijke
schooldag doelt D66 op een uitgebreidere schooldag,
waarbij aan de huidige schooldag extra onderdelen worden
toegevoegd zoals kunst- en cultuuronderwijs, natuur, sport,
techniek, etc. Het doel dat D66 daarmee voor ogen heeft is
ervoor zorgen dat alle jongeren de kans krijgen om met dit
soort activiteiten in aanraking te komen en daarmee
zichzelf te ontwikkelen. Deze activiteiten kunnen ook
buiten schooltijd plaatsvinden voor kinderen die hier
interesse in hebben (naar voorbeeld van de Brede School:
(https://kids4dreams.com/wat-is-een-brede-school/). Ook
bijvoorbeeld in samenwerking met andere (externe)
organisaties die meer expertise hebben over de betreffende
onderdelen, zoals een sportvereniging of cursusdocenten.
Bronnen: Naschools aanbod vergroot ontwikkelingskansen,
blijkt uit theorie én praktijk: Anki Duin, Doornenbal, J., Slot ,
P., & Leseman , P. (2019). Investeren in kinderen van 0-12
jaar: bevindingen uit de wetenschap .
PACT/Kinderopvangfonds.
https://research.hanze.nl/ws/portalfiles/portal/25943026/
190326_Wat_we_weten.pdf
Analyse naschools aanbod toont effecten in
schoolresultaten, maar ook interpersoonlijke vaardigheden:
Durlak, J. A., Weissberg, R. P., & Pachan, M. (2010). A metaanalysis of after-school programs that seek to promote
personal and social skills in children and adolescents.
American Journal of Community Psychology, 45(3–4), 294–
309. https://doi.org/10.1007/s10464-010-9300-6

PM70

Ik ben weg, dus nu heeft de samenwonende pech

PM71

Ff terugschakelen nu

Onderwerp

Erfgenaam bij samenwoners

Onderwerp

Taalachterstand na de internationale schakelklas

Indiener(s)

[JD Groningen] Silke Kok, Roeland Nauta

Indiener(s)

Woordvoerder

Silke Kok

[JD Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Woordvoerder

Hester van Wessel

Constaterende dat:

•
•
•

Overwegende dat:

•
•

20% van het totale aantal
meerpersoonshuishoudens in 2017 bestond uit
ongehuwde samenwonenden;
43,8% van deze ongehuwde samenwonenden een
kind hadden’
in artikel 4:10 lid 1 sub a Burgerlijk Wetboek enkel
de echtgenoot van de erflater en kinderen van de
erflater worden aangemerkt als erfgenaam.

Constaterende dat:

•

Een testament opstellen erg duur kan zijn.
Met een samenlevingscontract men niet
automatisch erfgenaam is.

Spreekt uit dat:

Ongehuwde samenwonenden die samen een kind hebben,
erfgenaam zouden moeten zijn in de zin van artikel 4:10 lid 1
sub a BW.

Toelichting

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71486N
ED/table?dl=47D54

•

Overwegende dat:

•

•

Spreekt uit dat:

Enkel wanneer men een notarieel samenlevingsfcontract
heeft waarin een erfenis wordt geregeld of een testament
heeft, kan een samenwonende erven.
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Veel leerlingen na afronding van de internationale
schakelklas nog een taalachterstand hebben ten
opzichte van hun Nederlandse leeftijdsgenoten.
Ruim een derde van de leerlingen als gevolg van
deze taalachterstand doorstroomt naar een
schoolniveau dat niet past bij hun cognitieve
vermogen.
Internationale schakelklassen een belangrijke rol
spelen in de integratie van kinderen die op
middelbare-schoolleeftijd naar Nederland
verhuizen.
Het wegens een taalachterstand op een verkeerd
opleidingsniveau worden ingedeeld, de
ontwikkeling en kansengelijkheid van deze
leerlingen belemmert.

Middelbare scholen extra taalbegeleiding moeten bieden
aan oud-leerlingen van de internationale schakelklas,
waarbij de concrete invulling van deze begeleiding aan de
scholen wordt gelaten.

Toelichting

De internationale schakelklas (ISK) is het traject waar
kinderen terechtkomen die op middelbareschoolleeftijd
naar Nederland verhuizen, maar het Nederlands nog niet
beheersen. Het programma is erop gericht om leerlingen in
1-2 jaar Nederlands en Engels te leren en met de
Nederlandse schoolcultuur bekend te maken. Echter verlaat
en groot deel van de leerlingen de internationale
schakelklas met een taalachterstand (https://wijleren.nl/twee-jaar-internationale-schakelklas-vold
oende.php en https://vhz-online.nl/de-internationaleschakelklas-ontwikkeli ngen-samenwerking-met-cluster-2).
In het onderzoek Meer Kansen met Maatwerk voor
Nieuwkomersleerlingen (2018) doet de VO-raad
aanbevelingen voor het begeleiden van deze leerlingen.
Deze adviezen kunnen de leerlingen helpen mee te komen
op school en zo hun recht tot onderwijs te verwezenlijken.
Deze motie laat de invulling van die begeleiding expliciet
aan de scholen over, om te voorkomen dat we ons al te erg
mengen in de curriculumvorming.

Overwegende dat:

PM72
Onderwerp

•

De privacyrechten van individuele burgers beter
beschermd zijn met een goed functionerende
privacywaakhond;
Een hoger budget past bij de structurele groei van
het aantal (gemelde) datalekken en de groeiende
datahandel.

Spreekt uit dat:

Het budget en de personeelscapaciteit van de Autoriteit
Persoonsgegevens flink verhoogd moeten worden naar een
niveau dat recht doet aan de sterk gestegen werkdruk.

Toelichting

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/datalekm
eldingen-blijven-stijgen
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5066756/apautoriteitpersoonsgegevens-avg-klachten-3000privacyklachten-wachten
https://tweakers.net/nieuws/169066/autoriteitpersoonsgegevens-wil-aantal-werknemers-volgend-jaarbijna-verdubbelen.html

Fund the privacy police!

PM73

Iets wat de Belgen blijkbaar beter doen dan wij

Structurele onderbudgettering van de Autoriteit
Persoonsgegevens

Onderwerp

Belastingdienst

Indiener(s)

[Werkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken]

Woordvoerder

Lars Gerrits

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Woordvoerder

Wouter Kobes

Constaterende dat:

•

•
•
•

Constaterende dat:

De Autoriteit Persoonsgegevens de
verantwoordelijkheid draagt om te handhaven bij
datalekken en -misbruik;
Er in 2019 bijna 30 procent meer meldingen van
datalekken gedaan zijn dan in 2018;
Met de huidige budgettering maar weinig van deze
meldingen en andere signalen inhoudelijk kan
behandelen.

•
•
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Er de afgelopen jaren ophef is geweest over
belastingconstructies van en belastingontwijking
door multinationals.
Belastingontwijking een serieus probleem is.

Overwegende dat:

•
•
•
•
•

Spreekt uit dat:

Toelichting

•

Niet de rulingpraktijken van de Belastingdienst,
maar de gaten in onze belastingwetgeving de
oorzaak zijn van belastingontwijking.
De belastingontwijking ten gevolge van deze deals
weliswaar legaal maar niet wenselijk is.
Transparantie bijdraagt aan het draagvlak voor ons
belastingstelsel.
Transparantie inzake belastingconstructies deze
blootstelt aan publieke discussie.
Transparantie over belastingconstructies het
concurrentievoordeel van het hebben van slimme
fiscalisten wegneemt.

PM74

Zomertijd, wintertijd, onderwijstijd.

Onderwerp

Urennorm mbo

Indiener(s)

[JD Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Woordvoerder

Pim van Dam

Constaterende dat:

•
•

De Jonge Democraten voorstander zijn van het
geanonimiseerd openbaar publiceren van
belastingrulings.

•
•

Het is fijn als de belastingdienst bedrijven zekerheid kan
bieden over hoeveel belasting ze moeten betalen. Dat is in
feite wat een belastingruling is. Om te voorkomen dat
bedrijven ongezien profiteren van mazen in de
belastingwetgeving is het handig om deze rulings
geanonimiseerd te publiceren. Dan kan er maatschappelijk
debat ontstaan over wat er wenselijk is en kan de wetgever
makkelijker mazen in de wet opsporen en dichten. België
heeft al een dergelijk systeem.
https://www.trouw.nl/nieuws/maak-deals-bedrijven-enfiscus-openbaar~b56a8a14/
https://www.trouw.nl/nieuws/nederland-verzweeg-fiscaledeals~b753762e/
https://www.trouw.nl/nieuws/omstreden-belastingdealstussen-fiscus-en-multinationals-openbaar~bc0b7a20/

Overwegende dat:

•
•

•
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Mbo-instellingen van de wet mogen afwijken van de
urennorm mits deze onderwijskundig goed is
onderbouwd.
In de wet wordt uitgegaan van 1600 klokuren
studielast per volledig studiejaar.
De urennorm bij BOL-opleidingen afhangt van de
duur van de opleiding.
De urennorm bij BBL-opleidingen minimaal 850
klokuren bevat. Er in de wet ruimte is om af te
wijken van de urennorm.
Bij het afwijken van de urennorm in de praktijk
gepaard gaat met veel bureaucratie.
Goed onderwijs naast een bepaalt aantal klokuren
ook afhangt van een goed onderwijsprogramma,
docenten, diverse onderwijsactiviteiten en
vertrouwen in het onderwijsteam. Onderwijsteams
zelf in staat zijn het aantal uren in te schatten om de
gevraagde kwaliteit te leveren.
Studentenraden en ondernemersraden moeten
instemmen met het aanpassen van de urennorm
door mbo-instellingen.

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten van mening zijn dat de urennorm in
het mbo moet worden afgeschaft.
De Jonge Democraten van mening zijn dat de
studentenraden en ondernemersraden instemmingsrecht
moeten krijgen op het aanpassen van de urennorm.

Toelichting

Toelichting van de mbo over de klokuren in het mbo:
https://www.mboraad.nl/themas/onderwijstijd

PM75

Dwangarbeid Oeigoeren

Indiener(s)

[JD Utrecht] Nyna Visser, Gijs Toussaint

Woordvoerder

Laurens van den Tempel
•
•
•

Overwegende dat:

Spreekt uit dat:

Toelichting

Maak een einde aan het (metaforische) hondenweer van
geweldsmisbruik

Onderwerp

Politiehonden

Indiener(s)

[JD Utrecht] Nyna Visser, Gijs Toussaint

Woordvoerder

Christiaan Verhoef

Mode uit een concentratiekamp is zó 1943

Onderwerp

Constaterende dat:

PM76

•

Constaterende dat:

In China honderdduizenden Oeigoeren in kampen
worden opgesloten en daar vaak dwangarbeid
verrichten.
Ook kleding op de Nederlandse markt door middel
van deze dwangarbeid is geproduceerd.
Consumenten en bedrijven door de
geheimhoudingsplicht van douane vaak niet op de
hoogte zijn van de precieze oorsprong van kleding.

•
•

•
Overwegende dat:

Het (ver)kopen van kleding die met behulp van de
dwangarbeid van Oeigoeren ia gemaakt bijdraagt
aan de mensenrechtenschendingen van China.

•
•

Het ministerie van buitenlandse handel en
ontwikkelingssamenwerking de transparantie van
douanegegevens moet vergroten om zo kleding gemaakt
met dwangarbeid van Oeigoeren van de Nederlandse markt
te weren.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kaag-traptop-de-rem-in-de-strijd-tegen-de-oeigoersedwangarbeid~b6463e3a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww
.google.com%2F
https://www.oneworld.nl/lezen/lifestyle/fair-fashion/bijnaalle-grote-modemerken-betrokken-bij-oeigoersedwangarbeid/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/51731
80/oeigoeren-werkkampen-dwangarbeid-kledingindustrie
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De huidige regelgeving omtrent het gebruik van
politiehonden onduidelijk en gebrekkig en vooral
niet-bestaand is.
Er veel misbruik van het geweldsmiddel
politiehonden en onnodig risico voor letsel is, door
gebreken bij de huidige regelgeving omtrent
politiehonden.
Politiehonden ingezet worden, wanneer dat niet
nodig is, wat zorgt voor onnodig (risico voor) letsel.
De JD zich inzet voor een veilig Nederland en een
goede regulering van politiegeweld
Politiehonden, net als alle andere geweldsmiddelen
die de politie kan gebruiken, gebonden zouden
moeten zijn aan duidelijke regelgeving, wat nog
dringender nodig is voor honden, welke risicovolle,
onvoorspelbare en in feite wilde dieren zijn.

Spreekt uit dat:

Een duidelijke regelgeving omtrent de regulering van inzet
van politiehonden, net als bij alle andere geweldsmiddelen,
zoals het vuurwapen en de wapenstok, moet worden
vastgesteld.

Toelichting

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/buitensporig-geweldgebruikt-bij-inzet-politiehond-regelgevingontbreekt#:~:text=Het%20televisieprogramma%20Zembla
%20deed%20onderzoek,zwaarste%20wapen%20van%20d
e%20politie.&text=Er%20zijn%20in%20Nederland%20zo,i
ncidenten%20waarbij%20een%20politiehond%20beet.

PM77

Stickers plakken korting pakken!

PM78

Tijd voor het Chinasium

Onderwerp

Dezelfde kortingen en voordelen voor alle studenten

Onderwerp

Chinees op het gymnasium

Indiener(s)

[JD Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Indiener(s)

[JD Utrecht] Nyna Visser, Gijs Toussaint

Woordvoerder

Pim van Dam

Woordvoerder

Robin Sangers

Constaterende dat:

•
•
•

Overwegende dat:

•
•
•
•

Constaterende dat:

Mbo-studenten vaak niet dezelfde voordelen
krijgen als studenten in het hoger onderwijs.
Korting op de studieboekenprijs alleen geldig is
voor het hoger onderwijs.
Het niet bij wet geregeld is dat mbo-studenten
korting kunnen krijgen op studieboeken.

•
•
•

Mbo-instellingen verschillende studiematerialen
gebruiken waaronder studieboeken.
Mbo’ers net zoals degene die hoger onderwijs
volgen studenten zijn.
Het aanschaffen van studiemateriaal voor
studenten een grote uitgavenpost is.
Mbo-studenten net zoals studenten in het hoger
onderwijs korting moeten kunnen krijgen door
middel van de studentenpas. De korting naast het
studiemateriaal ook moet gelden voor bijvoorbeeld
cultuurinstellingen en sportscholen.

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten voorstander zijn van gelijke
kortingen en voordelen voor alle studenten.

Toelichting

Zie tweet van bol.com waarin zij aangeven dat mbo'ers geen
korting kunnen krijgen op studieboeken. Dit is een
voorbeeld van hoe het er in de praktijk aan toegaat:
https://twitter.com/bol_com/status/12725069121149706
24

•

•
Overwegende dat:

•
•
•
•
•

Spreekt uit dat:

Toelichting
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Het Grieks en/of Latijn momenteel standaard
onderdeel uitmaken van het Nederlandse
gymnasiumcurriculum
Zowel het Oud-Grieks als het Latijn als ‘dode talen ’
worden gekwalificeerd
China momenteel de grootste diplomatieke macht
ter wereld is
China binnen afzienbare tijd de grootste politieke,
economische en militaire macht ter wereld zal zijn
Het Mandarijn het grootste aantal sprekers ter
wereld heeft
Nederland op internationaal niveau in toenemende
mate afhankelijk zal zijn van China
Veel mensen met kennis van de Chinese taal en
cultuur Nederland een uitzonderlijke en voordelige
positie kunnen geven op het internationale toneel
Veel mensen met kennis van de Chinese taal en
cultuur Nederland de diplomatieke betrekkingen
met China zullen bevorderen
Veel mensen met kennis van de Chinese taal en
cultuur Nederland de handelssamenwerking zullen
bevorderen
Kennis van Grieks/Latijn leuk is, maar niet
noodzakelijk om mee te kunnen draaien in de
moderne wereld

Nederlandse gymnasia de vrijheid krijgen om het vak
Chinees als volwaardig alternatief op het Grieks/Latijn
binnen het curriculum aan te bieden

Overwegende dat:
PM79

Willen we nou meer, of minder ICT-mislukkingen bij de
overheid?

Onderwerp

Verstevigen toezichthouder ICT-projecten

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Woordvoerder

Bastiaan Smit

Constaterende dat:

•

•

•

•

•

•

•

De Tweede Kamer, de ministeries, en de overige
Rijksorganisaties meermaals in opspraak zijn
gekomen door compleet uit de hand gelopen ICTprojecten;
De parlementair onderzoekscommissie-Elias veel
goede verbeteringen heeft voorgesteld, maar juist
de kritische aanbevelingen voor de Rijksoverheid
zelf niet volledig zijn overgenomen door
staatssecretaris Knops (ICT);
De in 2015 opgerichte tijdelijke toezichthouder
voor ICT-projecten, het Bureau ICT-toetsing (BIT),
in 2020 is omgezet naar een permanent
‘onafhankelijk adviescollege ’na zware druk vanuit
de Tweede Kamer;
Het BIT uitsluitend onderdelen van de
Rijksoverheid en zelfstandig bestuursorganen
toetst.

•
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Ondanks zeer kritische adviezen van het BIT over
de haalbaarheid van diverse grote projecten,
bewindslieden ervoor hebben gekozen deze zorgen
naast zich neer te leggen;
Het BIT direct onder het Ministerie van
Binnenlandse Zaken valt, terwijl juist dat ministerie
het vaakst door het BIT wordt getoetst en van
(negatieve) adviezen wordt voorzien;
Een onafhankelijk adviescollege niet zo
onafhankelijk laat staan daadkrachtig is als een
zelfstandig bestuursorgaan;
Vrijwel alle Nederlandse toezichthouders
zelfstandig bestuursorganen zijn, juist om te zorgen
voor onafhankelijke toetsing.

Spreekt uit dat:

Het Bureau ICT-toetsing omgevormd moet worden naar
een zelfstandig bestuursorgaan. Daarbij moet zij voortaan
bindende adviezen kunnen geven, met als uiterst middel het
stopzetten van onhaalbare ICT-projecten.

Toelichting

Op het Rijks ICT Dashboard kun je de status van alle ICTprojecten van het Rijk en de bijbehorende BIT-adviezen
volgen. Inclusief de mislukte projecten, genegeerde
adviezen, en honderden miljoenen euro’s aan
kostenoverschrijdingen... https://www.rijksictdashboard.nl/
Eindrapport parlementair onderzoekscommissie ICTprojecten bij de overheid:
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/field_uploa
ds/33326-5-Eindrapport_tcm181-239826.pdf
Veel kritiek rondom gebrek aan onafhankelijkheid en
slagkracht BIT: https://www.volkskrant.nl/nieuwsachtergrond/kamer-eist-duidelijkheid-van-kabinet-overtoekomst-van-ict-waakhond~be2a89cd/
BIT wordt een permanent en onafhankelijk adviescollege,
maar blijft onder Binnenlandse Zaken ondanks kritiek:
https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/bureau-icttoetsing-wordt-onafhankelijk-adviescollege/

PM80

Whisky is super lekker dus het zou wel een beetje stom zijn
als we allemaal importheffingen moeten betalen voor
lekkere drankjes en we hebben natuurlijk Ierse whiskey of
whisky uit andere landen, maar niets is zo lekker als een
goede Speyside en dan wil i

Onderwerp

EU-lidmaatschap van Schotland

Indiener(s)

[JD Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den
Berg

Woordvoerder
Constaterende dat:

•

•
•
•
•

Spreekt uit dat:

Rijksoverheid actief tegen arbeidsdiscriminatie

Onderwerp

Arbeidsdiscriminatie

Indiener(s)

Dianne Jacobs, Jan de With, Lisanne van Damme, Anna
Otten, Riezwaan Din, Amber Aerts, Mark van Oosten

Woordvoerder

Lisanne van Damme

Constaterende dat:

•

Thijmen van Hoorn

•
•
Overwegende dat:

PM81

Het Verenigd Koninkrijk niet langer lid is van de
Europese Unie -Schotland onderdeel is van het
Verenigd Koninkrijk
62% van Schotland tegen de Brexit stemde
45% van Schotland vóór onafhankelijkheid van het
Verenigd Koninkrijk stemde

•

Overwegende dat:

Lidmaatschap van de EU voor veel welvaart zorgt
Oude vrienden hartelijk verwelkomd zouden
moeten worden
Erg veel Schotten terug willen in de Europese Unie,
waaronder belangrijke politici als First Minister
Nicola Sturgeon
De toelatingsprocedure van de Europese Unie zeer
lang kan duren (ongeveer 10 jaar)

•
•
•

De Jonge Democraten voorstander zijn van een versnelde
toelatingsprocedure tot de Europese Unie voor Schotland,
indien zij lid zou willen worden.

Spreekt uit dat:

Toelichting
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13% van de sollicitanten zich gediscrimineerd voelt
tijdens de sollicitatieprocedure, volgens het
onderzoek van SCP (Publicatie Érvaren
discriminatie in Nederland II', maart 2020).
Volgens onderzoek van SER ('Diversiteit in de top',
januari 2019) diversiteit in topfuncties nog steeds
laag is ten opzichte van het aandeel witte mannen
in topfuncties.
De Rijksoverheid diversiteit op de werkvloer
belangrijk vindt.
De Rijksoverheid een voorbeeldfunctie vervult in
de maatschappij, ook in het voorkomen van
discriminatie.
Met een meerjarig onderzoek er wetenschappelijk
ondersteunde resultaten kunnen worden
aangedragen in de effectiviteit van verschillende
maatregelen ter voorkoming van
arbeidsdiscriminatie.

Er een actieplan wordt opgesteld en een intern onderzoek
bij de landelijke overheid wordt opgezet waarin de
effectiviteit van verschillende maatregelen in de bestrijding
van discriminatie tijdens sollicitatieprocedures wordt
getest.

Toelichting

Publicatie ‘Ervaren discriminatie in Nederland II ’
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/04/02/erv
aren-discriminatie-in-nederland-ii
SER: 'Diversiteit in de top', januari 2019.
https://www.ser.nl//media/ser/downloads/adviezen/2019/diversiteit-in-detop-publieksversie.pdf

PM82

Geef het kind ook een stem

Onderwerp

Rechtspraak in kindermishandelingszaken

Indiener(s)

[JD Utrecht] Nyna Visser, Gijs Toussaint

Woordvoerder

Robin Sangers

Constaterende dat:

•
•
•
•

Overwegende dat:

•
•
•

•
•

Spreekt uit dat:

Jaarlijks duizenden kinderen te maken krijgen met
kindermishandeling;
Wettelijk is bepaald dat mishandelende ouders het
recht houden om hun kinderen te zien;
Het minderjarige kind als handelingsonbekwame in
juridische zaken geen stem heeft;
Jaarlijks veel kinderen tegen hun wil in een
mishandelende ouder blijven ontmoeten

De angsten van het kind voor de mishandelende
ouder nog onvoldoende serieus worden genomen;
Het recht van de ouder om zijn/haar kind te zien
niet zwaarder mag wegen dan de bescherming
tegen kindermishandeling;
Het vasthouden aan het recht van de
mishandelende ouder om het kind te zien soms
volledig voorbij de aard van de situatie en de
emotionele noden van het kind kan gaan;
Een verplichte ontmoeting tussen mishandelende
ouder en kind kan uitpakken als een vorm van
emotioneel geweld;
Blijvende confrontatie met een mishandelende
ouder kan leiden tot toenemende psychologische
schade bij het kind

Rechters in kindermishandelingszaken wettelijk worden
verplicht om de rechten en emotionele noden van het kind
voldoende in acht te nemen bij het doen van een uitspraak

Toelichting
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Everywhere WEGO, you always take the welvaart with you

Onderwerp

WEGo

Indiener(s)

[JD Amsterdam] Jeffrey Eelman, Isa Luiten

Woordvoerder

Florian Konings

Constaterende dat:

•
•
•
•
•
•

Overwegende dat:

•
•
•
•
•
•

Spreekt uit dat:

Nederland sinds 2016 het begrip ‘brede welvaart ’
hanteert(Tweede Kamer, 2017),
Sindsdien er een jaarlijks een Monitor Brede
Welvaart wordt uitgebracht (CBS),
Deze MBW-inzicht geeft in brede welvaart ten
opzichte van de Sustainable
Development Goals zoals opgesteld door de
Verenigde Naties
Dat beleidsmakers oriënteren dmv regionalisering
deze MBW om te zetten inconcreet beleid(CBS), en
Schotland, IJsland, Nieuw-Zeeland, Wales en
binnenkort Finland lid zijn van de Wellbeing
Economy Governments (WEGo), met als doel
samenwerking in de zoektocht naar beleid dat
welvaart en welzijn centraal stelt binnen de
economische keuzes te vinden.(Wellbeing Economy
Alliance)
Welvaart breder is dan alleen vermogen en
inkomen, en dat zodoende het BBP
alleen geen maatstaf kan zijn voor welvaart,
Nederland zich heeft gecommitteerd aan de
Sustainable Development Goals,
De Jonge Democraten staan voor duurzame groei,
welvaart en welzijn,
Samenwerking met andere landen kan leiden tot
innovatieve beleidsalternatieven, en
Er nu een momentum is om nog breder naar
welvaart en welzijn te kijken.

Nederland lid wordt van de Wellbeing Economy
Governments.

Toelichting

Over WEGo (in het Engels)
The Wellbeing Economy Governments partnership (WEGo)
is a collaboration of national and
regional governments promoting sharing of expertise and
transferrable policy practices. The
aims are to deepen their understanding and advance their
shared ambition of building
wellbeing economies. WEGo, which currently comprises
Scotland, New Zealand, Iceland,
and Wales, is founded on the recognition that
‘development ’in the 21
st century entails
delivering human and ecological wellbeing.
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/debatover-breed-welvaartsbegrip
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/20/monitorbrede-welvaart-sdg-s-2019
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/41/conceptueelkader-regionale-monitor-brede-welv
aart
https://wellbeingeconomy.org/wego

PM84

Lekker leven lang leuk leren laat Leids langstuderen
laagdrempelig

Onderwerp

Beschikbaarheid onderwijs na beroepsopleiding

Indiener(s)

[JD Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Woordvoerder

Pieter van der Werff

Constaterende dat:

•
•
•
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Afgestudeerden van het beroepsonderwijs zelden
een opleiding volgen in een later stadium van hun
carrière.
Het beroepsonderwijs gekenmerkt wordt door veel
jonge studenten met nog weinig vakervaring.
Veel beroepsgroepen verdwijnen door
modernisatie en automatisering.

Overwegende dat:

•
•

Spreekt uit dat:

Overwegende dat:

Het beroepsonderwijs beschikbaar moet zijn voor
afgestudeerden om een nieuwe studie op te
beginnen.
Bredere ervaring en opleiding bijdragen aan de
flexibiliteit binnen een carrière.

•
•

Vakervaring en eerder behaalde certificaten een snelle
instroom op het beroepsonderwijs moeten garanderen.
Het beroepsonderwijs verder ondersteund moet worden
om de groep op te vangen en door te scholen.

•
•

Toelichting

PM85

Wehkamp is malafide I

Onderwerp

Flitskredieten

Indiener(s)

[JD Rotterdam] Hiba Jahouh, Richard Korpel

Woordvoerder

Mathijs Kramer

Constaterende dat:

•
•
•
•

Postorderbedrijven afbetaling aanbieden tegen de
wettelijke maximale rente,
Het maximale rentepercentage op jaarbasis al
tijdelijk is verlaagd van 14% naar 10%,
Postorderbedrijven direct geld aan mensen lenen,
Postorderbedrijven geen bankvergunning hebben,

Spreekt uit dat:

Postorderbedrijven geen flitskrediet meer mogen
aanbieden.

Toelichting

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/nog-meerbijlenen-natuurlijk-mevrouw~v90158/
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Wehkamp is malafide II

Onderwerp

Flitskredieten

Indiener(s)

JD Rotterdam Hiba Jahouh, Richard Korpel

Woordvoerder

Mathijs Kramer

Constaterende dat:

•
•
•
•
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Postorderbedrijven consistent en
opzettelijk mensen zwaar in de schulden werken
door afbetalen op krediet,
Postorderbedrijven opzettelijk kwetsbare
mensen direct leningen aanbieden tegen een
woekerrente,
Dit überhaupt niet mogelijk zou moeten
zijn zonder bankvergunning,
Het direct ‘bijpinnen ’bij
postorderbedrijven geen toegevoegde waarde
heeft en zeer schadelijk is,

Postorderbedrijven afbetaling aanbieden tegen de
wettelijke maximale rente,
Het maximale rentepercentage op jaarbasis al
tijdelijk is verlaagd van 14% naar 10%,
Postorderbedrijven direct geld aan mensen lenen,
Postorderbedrijven geen bankvergunning hebben,

Overwegende dat:

•
•
•
•

Spreekt uit dat:

Postorderbedrijven geen krediet in welke vorm dan ook
mogen aanbieden.

Toelichting

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/nog-meerbijlenen-natuurlijk-mevrouw~v90158/

PM87

Schoolpsycholoog

Onderwerp

Psychische hulp bij jongeren

Indiener(s)

[JD Amsterdam] Jeffrey Eelman, Isa Luiten

Woordvoerder

Casper Wildeboer

Constaterende dat:

•
•

Overwegende dat:

- Postorderbedrijven consistent en opzettelijk
mensen zwaar in de schulden werken door
afbetalen op krediet,
- Postorderbedrijven opzettelijk kwetsbare mensen
direct leningen aanbieden tegen een woekerrente,
- Dit überhaupt niet mogelijk zou moeten zijn
zonder bankvergunning,
- Het direct ‘bijpinnen ’bij postorderbedrijven geen
toegevoegde waarde heeft en zeer schadelijk is,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De gemiddelde wachttijd bij de GGZ 9 weken is;
1 op de 7 jongeren psychische klachten ervaart
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Jongeren makkelijk te bereiken zijn via school;
Het makkelijk realiseerbaar is om op school een
schoolpsycholoog
beschikbaar te stellen;
Schoolpsychologen werk ontnemen van de GGZ,
waardoor er minder
druk komt op de wachttijden van de GGZ;
Een schoolpsycholoog in de tijd dat een leerling op
de wachtlijst staat van
de GGZ hulp kan verlenen aan deze leerling;
Niet elke jongere een psychologisch traject nodig
heeft bij het verhelpen
van (lichte) mentale problemen: soms is een
gesprek genoeg;
Door de laagdrempeligheid van een
schoolpsycholoog mentale kwesties
in een vroeg stadium kunnen worden behandeld;
Wij, Jonge Democraten, staan voor gezondheid,
kansengelijkheid en onderwijs.

Spreekt uit dat:

Op elke school van het Voortgezet Onderwijs een
schoolpsycholoog beschikbaar moet zijn voor de leerlingen.

Toelichting

Het lijkt ons het beste om twee keer per jaar een verplicht
gesprek te laten plaatsvinden tussen leerling en
schoolpsycholoog. Hierdoor kunneneventuele psychische
klachten bij de leerlingen sneller herkend worden.
Dit voorkomt dat leerlingen te lang lopen met psychische
klachten zonder professionele hulp. De Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) verplicht aanbieders van geestelijke
gezondheidszorg sinds 1 januari 2018 om hun
wachttijdgegevens maandelijks aan te leveren. Het
aanleveren van die gegevens loopt via
Vektis. (Vektis, 2020) Deze wachttijdgegevens zijn te vinden
via deze link:
https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheetwa
chttijdinformatie-ggz
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Koekoeksjong

PM89

Coronarekening vereffenen

Onderwerp

Veiligheidsberaad

Onderwerp

Verdeling van kosten van de coronacrisis

Indiener(s)

Paul Verbraak, Hanna Gonsalves , Mathijs Kramer, Thom
Faber, Ronald-Marcel, Rana Orhan, Max Verdegaal, Nathan
Harrinck, Lotte Peijs, Nardjissa Ikhlef

Indiener(s)

Woordvoerder

Nardjissa Ikhlef

Dennis van Driel, Mathijs Kramer, Hiba Jahouh, Jan
Jongsma, Mathijs van der Loo, Birgit Schouten, Nathan
Stamboel, Omar al Sadeh, Jan van Dinther, Tommy Somer,
Ronald-Marcel van den Hoek, Eline Molier

Woordvoerder

Dennis van Driel

Constaterende dat:

•
•
•

Overwegende dat:

•
•
•
•
•
•

Spreekt uit dat:

;Het Veiligheidsberaad niet uit jongeren bestaat,
maar uit burgemeesters van een veiligheidsregio
;Er hierdoor geen geluid van jongeren is
;Jongeren een significante groep in de samenleving
vormen

Constaterende dat:

•
•
•

Jongeren ondervertegenwoordigd zijn in het
vormen van overheidsbeleid
De toekomst van jongeren voor een groot gedeelte
bepaald wordt door beleid in dit jaar/deze maanden
De regering gebaat is bij zo min mogelijke
schadelijke gevolgen van haar beleid.
Input van het Veiligheidsberaad invloed heeft op
beleid zoals de coronamaatregelen.
Deze coronamaatregelen de gehele samenleving,
dus ook jongeren, aangaat.
Dat jongeren als volwaardige burgers van
Nederland het volste recht hebben hun stem te
laten horen en serieus genomen te worden.

Overwegende dat:

•
•
•

•

Spreekt uit dat:

Jongeren in de vorm van een gekozen afvaardiging een plek
opeisen in het Veiligheidsberaad, zodat zij zelf hun
meningen en doelen naar voren kunnen brengen.

Toelichting
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Het bestrijden van de coronacrisis ontzettend veel
geld kost;
Het bestrijden van de economische, sociale en
andere neveneffecten van de coronamaatregelen
ontzettend veel geld kost;
We coronamaatregelen nemen om zwakkeren te
beschermen;
De babyboomgeneratie de rijkste generatie is die
ooit in dit land heeft geleefd (1);
Zij, samen met hoogbejaarden en mensen met een
zwakke gezondheid, tot de risicogroep behoren;
Er echter ook generaties zijn die minder zwaar
getroffen worden door het virus, maar wel hun
vrijheden, economische en sociale ontwikkelkansen
beperkt zien, of hun bestaanszekerheid verliezen;
Het onwenselijk is om problemen op de lange baan
te schuiven, zoals is gebeurd met
klimaatverandering;

Er direct na afloop van de coronapandemie financiële
maatregelen moeten worden getroffen waardoor de
babyboomgeneratie en andere ouderen hun evenredig
aandeel van de coronarekening betalen.

Toelichting

Je kunt hierbij denken aan kortingen op pensioenen,
uitkeringen, hogere belastingen, etc. Het zou fijn zijn als we
de coronarekening nog voor hun dood kunnen vereffenen,
zodat de andere generaties door kunnen met hun leven en
niet met een restschuld opgezadeld zitten.
(1):
https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10319478/huidigegeneratie-65-plus-rijkste-ooit

PM90

Ik zweer dat ik trouw zal zijn aan de Congresvoorzitter, en
dat ik het HR en alle overige wetten zal onderhouden en
nakomen.

Toelichting

Bijvoorbeeld zijn voorzitterschap van de Raad van State.
Het trouw zweren aan de koning in diverse functies.
Uitvoerende machten die iets ‘in de naam van de koning ’
uitvoeren.
Benoemd ’worden door de koning waar in praktijk, de
koning niets mee te maken had.

PM91

Onafhankelijke godsdienstlessen op de middelbare school

Onderwerp

Onafhankelijke godsdienstlessen

Onderwerp

De rol van de Koning in onze Democratie

Indiener(s)

[JD Utrecht] Nyna Visser, Gijs Toussaint

Indiener(s)

[Werkgroep Democratie en Openbaar Bestuur]

Woordvoerder

Nina Saelmans

Woordvoerder

Perry Stet

Constaterende dat:

Constaterende dat:

Overwegende dat:

•

Nederland op dit moment een constitutionele
monarchie is.

•

De JD op dit moment pleit voor een zoveel mogelijk
ceremonieel koningschap;
De JD vindt dat het onwenselijk is dat de Koning
diens positie gebruikt om politieke invloed uit te
oefenen.

•

Spreekt uit dat:

•
•

Overwegende dat:

•
•
•

We zo veel mogelijk, uit alle officiële documentatie en
gebruiken halen dat de naam van de koning wordt gebruikt
of zijn positie een formaliteit is.
Spreekt uit dat:
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Onafhankelijke godsdienstlessen niet zijn
opgenomen in het curriculum van (de meeste)
middelbare scholen in Nederland.
Er in Nederland weinig tot geen begrip is voor
andermans religie, cultuur of geloofsovertuiging.
Een goed begrip van andermans religie, cultuur of
geloofsovertuiging van essentieel belang is voor
een goede omgang met elkaar.
Een goed begrip van andermans religie, cultuur of
geloofsovertuiging vooroordelen voor andermans
cultuur kan wegnemen.
Een goed begrip van andermans religie, cultuur of
geloofsovertuiging leidt tot een betere uitwerking
van de multiculturele samenleving die in Nederland
centraal staat

Onafhankelijke godsdienstlessen opgenomen zouden
moeten worden binnen het curriculum van de middelbare
school.

Toelichting

Met ‘onafhankelijk ’wordt hier gewaarborgd dat de lessen
ingevuld worden op een manier waarbij geen enkele
godsdienst een voorkeurspositie geniet ten opzichte van
een andere godsdienst. De objectieve en feitelijke weergave
van de godsdienst staat centraal en dient ontdaan te
worden van enkele uitspraken wat betreft waardeoordelen.
Binnen het curriculum van de middelbare school wordt
specifiek gedoeld op de eerste drie jaar van de middelbare
school.

PM92

Urkxit

Onderwerp

Afscheiden van Urk

Indiener(s)

[JD Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den
Berg

Woordvoerder

Thijmen van Hoorn

Constaterende dat:

•
•
•

Urk tot de jaren ’40 een eiland was
Urk zeer crimineel is
De inwoners van Urk nog steeds een sterk
eilandgevoel kennen

Overwegende dat:

•

Urk bij een groot gedeelte van de Nederlanders
plaatsvervangende schaamte oproept
Uit elkaar gaan als vrienden beter is dan bij elkaar
blijven in een hatelijke relatie

•
Spreekt uit dat:

Toelichting

Urk ontpolderd dient te worden om zo weer een eiland te
worden
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https://nos.nl/artikel/2359451-me-ingezet-in-urk-dooronrust-met-molotovcocktails-en-gevaarlijk-vuurwerk.html
https://www.nu.nl/binnenland/6096943/jongeren-op-urkbelagen-medewerkers-coronatestbus-met-vuurwerk.html
https://nos.nl/artikel/2294992-ons-kent-ons-cultuur-leidttot-criminaliteit-op-urk.html

