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Voorwoord

Beste JS’er,

Voor je ligt de Derde Congreskrant van het Voorjaarscongres 2016 in Amsterdam. Deze congreskrant bevat 
de uitslagen van de verkiezingen voor het landelijk bestuur, het presidium en de beroepscommissie. Verder 
vind je in deze congreskrant de tekst van de HR-wijzigingen, beslispunten en de moties zoals die op het 
congres zijn aangenomen. 

Op dit congres hebben we voor de vierde keer zelf de moties geschreven en behandeld, om op die manier 
zoveel mogelijk JS’ers bij de discussie en standpuntvorming van de JS te betrekken. Er is een breed scala aan 
moties voortgekomen uit de verschillende themagroepen rond het overkoepelende congresthema werk. De 
moties die zijn aangenomen doen recht aan de waarden waar wij als Jonge Socialisten voor staan. Het 
landelijk bestuur zal dan ook met volle overtuiging uitvoering geven aan de moties.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die betrokken was bij de organisatie van het congres.

Met deze congreskrant is voorzien in de notulen van het Congres op 18 en 19 juni 2016. De tekst is 
vastgesteld door het presidium op 4 juli 2016. 

Met rode groet,

Joost Westland

Vicevoorzitter/secretaris
Jonge Socialisten in de PvdA
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Verkiezingen

Landelijk bestuur

Voorzitter
Lieke Kuiper is via een schriftelijke stemming met 69 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 4 stemmen blanco verkozen voor de 
functie voorzitter. Daarnaast ontving Lieke 1000039 hartjes, “love you girl”, “kom op, you can do it”, “100 kusjes, veel liefs, veel 
succes”, “whoop whoop you go girl”, 2 huwelijksaanzoeken, “dikke kus uit maastricht”, “I Li(e)ke”, “beste voorzitter ooit” en een 
getekende kikker.

Vicevoorzitter/Secretaris
Joost Westland is via een schriftelijke stemming met 63 stemmen voor, 14 stemmen tegen en 4 stemmen blanco verkozen voor de 
functie Vicevoorzitter/Secretaris. Daarnaast ontving Joost “brabo liefde (2x)”, “Joost is anders”, “hup willem II stoere kerels”, 1 
hartje, “the mvp”, “Tilli”, “Tilburg is de lelijkste stad van NL”, “Tillie #013”” en “Goedzo Joost”

Penningmeester & Afdelingen
Twan Wilmes is via een schriftelijke stemming met 72 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 2  stemmen blanco verkozen voor de 
functie Penningmeester & Afdelingen. Daarnaast ontving Twan “tot heel Holland limburgs lult”, “limbo”, “maak ons niet failliet”, “Ik 
ga zo mee, met je zachte G”, “mooiboy”, “denk aan de mastrodont by het declareren”, “Limbo of niet, Held!”, “Stiekem ben je best 
wel leuk(serieus)”,  “Import Brabo FTW”, “Tilburg!”, 4 Hartjes, “Brabant”, “Limbo in Braboland en nu landelijk”, “Limburg!”, “Brabant 
de beste!” en “en nu naar de Bahama’s”

Bestuurslid Politiek & Communicatie
Martijn Otten is via een schriftelijke stemming met 68 stemmen voor, 12 stemmen tegen en 2  stemmen blanco verkozen voor de 
functie Bestuurslid Politiek & Communicatie. 1 stem was ongeldig. Daarnaast ontving Martijn “kusjes van Rolf”, “love you sexy”, 
“veel kusjes en succes”,  3 hartjes, “leiden”, “Goed gedaan, nu de straat op laat je zien”, “Lekker kontje in dat rokje”, “Lieve dingen”, 
“La la la leiden” en “beginselwaaier!”.

Bestuurslid Politiek & Scholing
Simon Putman is via een schriftelijke stemming met 69 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 3  stemmen blanco verkozen voor de 
functie Bestuurslid Politiek & Scholing. Daarnaast ontving Simon “nijmegen!”, “ik stgem tegen, nee voor”, “Love you xx Lotte”, 
“helemaal niets naar Amsterdam”, “Omdat ik van je hou” en “haal de PvdA uit de putman”

Bestuurslid Leden & Activiteiten
Edou Hamstra is via een schriftelijke stemming met 75 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 3  stemmen blanco verkozen voor de 
functie Bestuurslid Leden & Activiteiten. Daarnaast ontving Edou “1 stem voor je ducktape motie”, “dikke liefde”, “killer queen, all 
love!”, “met de groeten uit Brabant”, 16 hartjes, “Edou: mag ik een broodje gezond maar dan zonder de kaas, ham en het broodje? 
FEBOvrouw: dus een salade? Edou: ja”, “liefde”, “Leukerd xx”, “getekende wip”, ”Fryslan Bopp” en “veel JSF’s”.

Presidium
Voor het presidium waren drie vacatures en drie kandidaten. Er waren 5 stemmen blanco. 

Stef Oostveen is via een schriftelijke stemming met 70 stemmen voor  verkozen tot lid van het presidium voor een periode van twee
jaar. Daarnaast ontving Stef een hartje, “awesome folks” en “Stef stuntpiloot”.

Thijs Kievit is via een schriftelijke stemming met 65 stemmen voor verkozen tot lid van het presidium voor een periode van twee 
jaar.. Daarnaast ontving Thijs “Gefeliciteerd”, een  hartje en “awesome folks”.

Friso Ages  is via een schriftelijke stemming met 57 stemmen voor verkozen tot lid van het presidium voor een periode van twee 
jaar. Daarnaast ontving Friso een hartje en “alinea’s”.
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Beroepscommissie
Voor de beroepscommissie was een vacature voor een periode van twee jaar en een vacature voor een periode van een jaar. Er 
waren 12 stemmen blanco.

Victor Strengers is via een schriftelijke stemming met 61 stemmen voor verkozen tot lid van de beroepscommissie voor een periode 
van twee jaar. Daarnaast ontving Victor 100 kusjes voor victor, veel liefde voor victor, barf, 1 handtekening voor de Tweede 
Kamerlijst en 7 hartjes.

Matthijs Willemse is via een schriftelijke stemming met 55 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 12 stemmen blanco verkozen tot lid 
van de beroepscommissie voor een periode van een jaar. Daarnaast ontving Matthijs “DJ Stijn bedanken”, “tiny dancer” en 4 hartjes.

Mark Rutte en Bo Aussie warem geen kandidaat maar ontvingen desalniettemin 1 stem voor.
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HR-wijzigingen

HR 1. Online ledendemocratie
Indiener: Landelijk bestuur
Invoegen nieuw artikel
Artikel 7:5, nieuw lid 5 (onder vernummering van de overige artikelen)
Voorgestelde tekst:
De JS kent een online platform waar leden het landelijk bestuur van ideeën en suggesties voor politieke actie 
kunnen voorzien. Op ieder congres legt het bestuur verantwoording af over de op dit platform ingediende 
voorstellen die de door het presidium bepaalde drempelwaarde voor steun hebben gehaald. 
Toelichting
 -

HR 2. Neutraliteit afdelingen
Indiener: Esther de Vries, JS Utrecht, JS Brabant, JS Den Haag-Leiden, JS Limburg, JS Arnhem-
Nijmegen, JS Eindhoven, JS Zeeland
Invoegen nieuw artikel
Artikel 9:6 (onder vernummering van de overige artikelen)
Voorgestelde tekst:
Lid 1. Afdelingsbesturen mengen zich niet in de campagne voor kandidaten voor landelijke functies.
Lid 2. Dit houdt in dat officiële communicatiekanalen1 van afdelingen en/of het ledenbestand niet mogen 
worden gebruikt om kandidaten voor landelijke functies te ondersteunen.
Lid 3. Leden van een afdelingsbestuur mogen zich enkel uitspreken voor kandidaten voor landelijke functies op 
persoonlijke titel zonder gebruik te maken van hun bestuursfunctie.
Toelichting
Afdelingsbesturen hebben zich in het verleden actief beziggehouden met kandidatencampagnes voor het 
Landelijk Bestuur. Hierbij is in sommige gevallen gebruik gemaakt van ledengegevens én 
afdelingscommunicatie waar slechts een bestuur toegang tot heeft. Naar onze mening worden afdelingsbesturen 
gekozen voor afdelingstaken en krijgen ze geen mandaat om stemadvies te geven.
Als we als vereniging een transparant en eerlijk speelveld willen waarbij leden - en niet besturen - bepalen wat 
goed is voor de vereniging, moeten afdelingsbesturen de leden hierin niet beïnvloeden.

HR 3. Werkgroepen hoeven geen steunbetuiging
Indiener: Werkgroep Zorg
Afgewezen

HR 4. Voorzitterstermijnen
Indiener: JS Rijnmond, JS Groningen
 Afgewezen

1 Zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrieven, Facebook, Twitter, Whatsapp-groepen voor de afdeling.
DERDE CONGRESKRANT
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Beslispunten

B1. Geen afdelingscampagne voor landelijke functies
Indiener: Esther de Vries, JS Utrecht, JS Brabant, JS Den Haag-Leiden, JS Limburg, JS Arnhem-
Nijmegen, JS Eindhoven, JS Zeeland
Vervallen

B2. Evenwichtige vertegenwoordiging landelijk bestuur
Indiener: JS Rijnmond, JS Groningen
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen:

Constaterende dat:
◦ Meer dan de helft van de wereldbevolking vrouw is
◦ Vrouwen significant ondervertegenwoordigd worden in vertegenwoordigende en 

besluitvormende organen, ook binnen de JS
◦ De scoutingcommissie geen taakstelling heeft met betrekking tot emancipatie van het bestuur

Overwegende dat:
◦ De JS ernaar streeft een representatieve afspiegeling van de samenleving te zijn
◦ De JS een actief pleitbezorger is van gendergelijkheid
◦ In de statuten van onze internationale koepelorganisatie IUSY opgenomen is dat alle lid 

organisaties maatregelen nemen om vrouwen te ondersteunen

Besluit dat:
◦ De scoutingcommissie een inspanningsverplichting heeft om gendergelijkheid te 

bewerkstelligen in het landelijk bestuur. 

En gaat over tot de orde van de dag.

AM1. Amendement bij Beslispunt 2
Indiener: Landelijk bestuur
Wijzigen bestaande tekst
Huidige tekst:
Besluit dat:

◦ De scoutingcommissie een inspanningsverplichting heeft om gendergelijkheid te 
bewerkstelligen in het landelijk bestuur. 

Voorgestelde tekst:
Besluit dat:

◦ De vereniging een inspanningsverplichting heeft om gendergelijkheid te bewerkstelligen in 
het landelijk bestuur. 

Toelichting
We onderschrijven de noodzaak voor gendergelijkheid in zoveel mogelijk JS-besturen. Het landelijk bestuur 
ziet dat als een taak voor de hele vereniging. De scoutingcommissie is nadrukkelijk niet opgericht om 
kandidaten te zoeken voor het landelijk bestuur, maar juist om talenten uit de JS te helpen zichzelf te 
ontwikkelen en ze te wijzen op interessante plekken buiten de JS. Een actieve rol in het zoeken van het nieuwe
landelijke bestuur is in onze ogen lastig verenigbaar met deze doelstellingen van de scoutingcommissie.
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B3. Een feministische JS
Indiener: JS Rijnmond
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:

Constaterende dat:
◦ Er nog steeds sprake is van seksisme en discriminatie tegen vrouwen
◦ Elke uiting van seksisme en discriminatie tegen vrouwen volstrekt onwenselijk is

Overwegende dat:
◦ Alle activiteiten van de JS een veilige plek moeten zijn voor iedereen
◦ Elk individu bijdraagt aan de sfeer en cultuur binnen de vereniging
◦ Wederzijds respect, solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid waarden zijn die hoog in het 

vaandel staan bij de JS
◦ Gelijkheid van mannen en vrouwen niet overal en voor iedereen een vanzelfsprekendheid is
◦ De strijd voor gelijkheid van mannen en vrouwen van iedereen een actieve bijdrage vergt

Besluit dat:
◦ Bij alle activiteiten, leergangen, trainingen en congressen van de JS actief wordt gestreefd naar

een 40 % vrouw, 40% man en 20% speling verhouding van mannen en vrouwen onder zowel 
de deelnemers als de sprekers

◦ Voor afdelingsbesturen actief wordt gestreefd naar een gelijke man-vrouwverhouding
◦ Alle leden verantwoordelijkheid dragen voor een sfeer van gelijkwaardigheid
◦ Het landelijk bestuur en afdelingsbesturen een voorbeeldfunctie hebben en actie ondernemen 

bij uitingen van seksisme

En gaat over tot de orde van de dag.

B4. Papierloos congres
Indiener: JS Rijnmond, JS Groningen
Afgewezen

B5. Leeftijdsverhoging naar 35 jaar
Indiener: JS Rijnmond
Afgewezen

B6. Leeftijdsverhoging naar 32 jaar
Indiener: JS Rijnmond
Afgewezen

B7. Verkleinen van de kloof tussen onderwijs en arbeid
Indiener: JS Rijnmond
Ingetrokken
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Moties

M1. Praatclubje?
Indiener: JS Groningen, JS Rijnmond
afgewezen

M2. Waardigheid door Arbeid
Indiener: JS Rijnmond, JS Groningen, JS Arnhem - Nijmegen
Motie ingetrokken

M3. Flexwet is niet zo Flex
Indiener: JS Rijnmond, JS Arnhem - Nijmegen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:

Constaterende dat:
◦ De huidige flexwet niet de gewenste uitwerking heeft
◦ Dat de gemiddelde duur van contracten is afgenomen
◦ De onderlaag van de arbeidsmarkt hiermee wordt geconfronteerd 

Overwegende dat:
◦ Het gelijkheidsbeginsel van de JS en PvdA ook op de arbeidsmarkt moet worden toegepast.
◦ Het evenwicht tussen de rechten van werkgevers en de rechten van werknemers moet worden 

hersteld.

Besluit dat:
◦ De JS de PvdA oproept om te streven naar een semi vast contract, die de kloof moet 

verkleinen tussen vaste en tijdelijke contracten.
◦ De JS in samenwerking met de PvdA aan een concreet plan gaan werken
◦ De JS de strijd samen voert met andere maatschappelijke partners, zoals FNV

 
En gaat over tot de orde van de dag.

M4. Sociaal wonen moet socialer kunnen!
Indiener: JS Rijnmond, JS Groningen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:

Constaterende dat:
◦ Er in grote delen van het land sprake is van lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, 

zowel in het lage segment (tot 618 euro) als in het middensegment (619-1000 euro).
◦ Er in Rotterdam een Woonvisie is opgesteld waarin op basis van een paar percentages wordt 

gerechtvaardigd dat 30% van de huurwoningen tot 618 euro wordt afgebroken, en de lange 
wachttijden in dit segment buiten beschouwing zijn gelaten.

◦ Met name starters en mensen met een inkomen tot 30.000 euro de dupe zijn van de 
ontwikkelingen in de huurmarkt, dit betreft meer dan 50% van de Nederlandse bevolking.

 
Overwegende dat:

◦ De Jonge Socialisten willen staan voor 1 van de belangrijkste grondrechten van een mens, 
namelijk het recht op een dak boven je hoofd.

◦ Het tijd is om een halt te roepen aan de huisjesmelkers, waarbij het van groot belang is dat de 
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oorzaak van het probleem wordt aangepakt: de lange wachttijden in de sociale woningsector.

Besluit dat:
◦ De JS in samenwerking met de PvdA een plan moet opstellen waarin de problemen van de 

woningmarkt in het middensegment niet ten koste van het lage segment worden opgelost.

En gaat over tot de orde van de dag.

M5. Euthanasie
Indiener: Werkgroep Zorg
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:

Constaterende dat
◦ De dood in het algemeen, en euthanasie in het bijzonder, een gevoelig maar niettemin actueel 

onderwerp is in maatschappij en in politiek.
◦ Er begin dit jaar door de 'Adviescommissie voltooid leven', onder leiding van Paul Schnabel,  

onderzoek is gedaan naar dit onderwerp.
◦ Er weinig over de dood en euthanasie gesproken wordt in de maatschappij terwijl het 

onderwerpen zijn waar ieder leven mee te maken krijgt
◦

Overwegende dat
◦ We in de JS van mening zijn dat ieder mens naast een menswaardig bestaan recht heeft op een 

menswaardig levenseinde
◦ De JS meent dat mensen keuzevrijheid hebben als het gaat om hun eigen leven, dit geldt voor 

als ze toerekeningsvatbaar zijn maar ook keuzes die ze eerder hebben gemaakt voor periodes 
dat ze dit niet zijn

◦ We echter stil en onduidelijk blijven wanneer het gaat om invulling van dit menswaardig 
levenseinde

◦ De JS duidelijker stelling moet nemen over de invulling van een menswaardig levenseinde en 
de huidige tekst in de zorgresolutie dient uit te breiden.

◦ Artsen de enige personen zijn die euthanasie mogen plegen terwijl het voor sommigen van hen
strijdig is met de aflegde eed om ‘te zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden te 
verlichten’.

Besluit dat
◦ Iedereen het recht heeft op een op door hem/haar gekozen moment te sterven.
◦ Het vanuit de overheid meer gestimuleerd moet worden te praten over de dood, sterven en 

euthanasie.
◦ Euthanasie hoeft niet uitsluitend uitgevoerd te worden door artsen, artsen stellen nu ook vaak 

diagnoses waarna vervolgens door ander medisch personeel gehandeld wordt.
◦ Waardig sterven er ook omgaat dat je de manier waarop je sterft zelf kiest. Dit betekent dat 

naasten mogen helpen bij euthanasie als dat jouw keuze is.

M6. Suikertaks
Indiener: Werkgroep Zorg
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:

Constaterende dat
◦ Van alle kinderen zo'n 12% overgewicht heeft en 3% zelfs obees is.
◦ Als je naar de volwassen kijkt is ruim 50% te zwaar en is er in bijna 13% sprake van obesitas.
◦ Overgewicht en obesitas is een gevaar voor de lichamelijke en psychische gezondheid van 

mensen.
◦ Naast dat het persoonlijke leven van mensen geraakt wordt, zijn de gevolgen van overgewicht 

zichtbaar in onze stijgende zorgkosten en de mate van geluk in de samenleving.
◦ De tweedeling wordt versterkt doordat overgewicht en obesitasproblematiek vooral de sociaal 
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lagere klasse van onze samenleving treft, diezelfde klasse die al zo vaak wordt getroffen.

Overwegende dat
◦ Gezond leven betekent dat je heel veel keuzes moet maken en dat deze keuzes met gebrek aan 

kennis over voeding niet of nauwelijks te maken zijn.
◦ Gebrek aan goede informatie kan leiden tot het maken van ‘keuzes’ op basis van misleidende 

etiketten op producten in de supermarkten, vatbaar zijn voor gezondheidsclaims of denken de 
financiële middelen niet te hebben om gezondere  producten te kopen en uiteindelijk 
resulteren in het kopen van producten met onnodig veel suiker. Andere landen zijn ons hierin 
voor gegaan en daar bleek het effectief te zijn: in Mexico wordt het nu gebruikt en het zal 
binnenkort ook in Groot-Brittannië van kracht worden.

Besluitende dat
◦ We in Nederland de taak van verheffing op het gebied van gezondheidskeuzes serieuzer 

moeten nemen en in het bijzonder op het gebied van voeding.
◦ Tot de tijd is gekomen dat iedereen over voldoende kennis (in alle vormen) beschikt om in 

staat te zijn keuzes te maken voor een gezonde leefstijl moet er een suikertaks ingevoerd 
worden. Een suikertaks kan mensen een duwtje geven in de richting van de goede keuze. 

◦ Een suikertaks stimuleert fabrikanten minder suiker aan hun producten toe te voegen. De 
opgehaalde belastingen moeten gebruikt worden voor projecten om te verheffen op het gebied 
van gezond leven, zoals kennis over voeding, kooklessen maar ook beweging.

M7. Comité vluchteling op de arbeidsmarkt
Indiener: Themagroep vluchtelingen op de arbeidsmarkt
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Constaterende dat:
- de vluchtelingen niet direct betrokken worden bij de besluitvorming omtrent hun arbeidsbelangen;
- de COA niet voldoende op komt voor de individuele belangen van vluchtelingen op de arbeidsmarkt.

Overwegende dat:
- het gelijkheidsbeginsel van de JS en de PvdA ook op de arbeidsmarkt moet worden toegepast, ook voor

vluchtelingen;
- dat we solidair moeten zijn voor de vluchtelingen in hun zoektocht naar een plaats op de arbeidsmarkt.

Besluit dat:
- het comité "Vluchteling en de arbeidsmarkt" de arbeidsbelangen van de vluchtelingen, door 

vluchtelingen, zal behartigen in samenwerking met werkgevers en werknemers;
- ondersteunt hun initiatieven.

En gaat over tot de orde van de dag.

M8. Vluchtelingen op de arbeidsmarkt
Indiener: Themagroep vluchtelingen op de arbeidsmarkt
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:

Constaterende dat:
- kennis en vaardigheden van vluchtelingen niet volledig bekend zijn en mede daardoor niet voldoende 

worden benut;
- er vraag is naar werknemers met bepaalde kennis en vaardigheden;
- het verschil tussen de kwalificatie van vluchtelingen behaald in het land van herkomst en de gevraagde 

kwalificaties in Nederland simpel te overbruggen is met een kleine bijscholing.

Overwegende dat:
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- een vergelijkbaar model in Eindhoven succesvol is.

Besluit dat:
- vluchtelingen tijdens hun asielprocedure gevraagd moeten worden naar hun kwalificaties, vaardigheden

en motivatie;
- deze informatie proactieve moet worden ingezet om vluchtelingen de kans te geven het gat in de 

Nederlandse arbeidsmarkt op te vullen;
- er bijscholing moet komen voor vluchtelingen, om een mismatch tussen vraag en aanbod op te vullen.  

◦
◦ En gaat over tot de orde van de dag.

M9. Jongeren aan het werk!
Indiener: Themagroep werk voor jongeren
Afgewezen

M11. Iedereen een baan
Indiener: Themagroep werk voor jongeren
Ingetrokken

M12. Flex
Indiener: Themagroep alles flex, werk onzeker
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:

Constaterende dat:
- de Nederlandse arbeidsmarkt in hoog tempo flexibiliseert;
- die flexibilisering tot grote onzekerheid leidt voor veel werknemers;
- het voor werkgevers in ruime mate mogelijk blijft verschillende vormen van onzekere arbeid aan te 

bieden.

Overwegende dat:
- de inspanningen van Lodewijk Asscher om die flexibilisering terug te dringen onvoldoende zijn;
- werkzekerheid nauw samenhangt met bestaanszekerheid, waaronder ook het kopen of huren van een 

woning, en het volgen van opleidingen;
- arbeidscontracten voor langere termijn noodzakelijk is om nog meer onzekerheid te voorkomen.

Besluit dat:
- een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de norm blijft;
- afwijkingen van deze norm bij het afsluiten van een contract door de werkgever gemotiveerd moeten 

worden;
- werkgevers slechts eenmaal een eenjarig contract moeten aanbieden;
- tijdelijke contracten van 7 jaar mogelijk worden gemaakt;
- deze contracten samengaan met een scholingsbudget voor de werknemer;
- bij tussentijdse opzegging de werknemer recht heeft op volledige ontslagvergoeding voor 7 jaar;
- 0-urencontracten worden afgeschaft, en arbeidscontracten voor volwassenen voor minimaal 8 uur in de 

week moeten worden afgesloten.
- alle werkenden moeten in gelijke mate toegang hebben tot pensioen, verzekering tegen 

arbeidsongeschiktheid en ziekte.

En gaat over tot de orde van de dag.
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M13. De strijd aan gaan met boevenconstructies
Indiener: Themagroep alles flex, werk onzeker
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:

Constaterende dat:
- werkgevers (lees hierna ook: opdrachtgevers) tegenwoordig steeds meer gebruik maken van 

schijnconstructies, door de inhuur van zzp'ers;
- dit arbeidsverhouding de traditionele, door het arbeidsrecht gewaarborgde, machtsbalans tussen de 

werkgever en werknemer verstoort;
- ook de overheid zich als werkgever hieraan schuldig maakt.

Overwegende dat:
- deze constructies positie van de werknemer in gedrang brengt;
- dit in uitbuiting van de werknemer en zzp'er resulteert;
- de overheid als werkgever een voorbeeldfunctie heeft.

Besluit dat:
- de opdrachtgever, die ingeschreven is bij de KvK, moet kunnen aantonen dat door hem ingeschakelde 

zzp'ers voldoen aan de vereisten die de Belastingdienst daaraan stelt;
- deze eisen, voor zover nodig, dienen te worden uitgebreid;
- schijnconstructies verboden moeten worden, onder dreiging van een boete voor de opdrachtgever;
- de overheid, vanuit zijn voorbeeld functie, niet mag meewerken aan schijnconstructies.

En gaat over tot de orde van de dag.

M14. Waarde van de vrijwilliger
Indiener: Themagroep een basisbaan voor iedereen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:

Constaterende dat:
- werk niet gewaardeerd wordt op basis van maatschappelijke waarde;
- vuilnismannen minder verdienen dan bankiers;
- het aantal vrijwilligers in Nederland afneemt.

Overwegende dat:
- toevoegen van maatschappelijke waarde zou moeten worden beloond/gewaardeerd;
- niet alleen betaald werk waardering/beloning verdient;
- vuilnismannen meer zouden moeten verdienen dan bankiers.

Roept het landelijk bestuur op:
- ieder kwartaal één JS'er te verkiezen als vrijwilliger van het kwartaal (en dit te publiceren in de Lava), 

om zo het goede voorbeeld van waardering te geven;
- een motie in te dienen bij de PvdA-Ledenraad, met als doel een commissie in te stellen die onderzoek 

doet naar de maatschappelijke waarde van (vrijwilligers)"werk". Dit teneinde "werk" meer te 
belonen/waarderen op basis van maatschappelijke waardetoevoeging.

- de eerste vrijwilliger van het kwartaal is Rimmert Riedstra op voordracht Stijn Jansen

En gaat over tot de orde van de dag.
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M15. Werkloosheidsnorm
Indiener: Themagroep een basisbaan voor iedereen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:

Constaterende dat:
- er binnen onze samenleving nog steeds een te hoge werkloosheid heerst.

Overwegende dat:
- een begrotingsnorm wel bestaat, maar er geen norm voor werkloosheid is;
- in artikel 19 GW staat dat er een taak voor de overheid is weggelegd om voor voldoende 

werkgelegenheid te zorgen.

Roept het Landelijk Bestuur op:
- om voor een werkloosheidsnorm te pleiten bij de PvdA.

En gaat over tot de orde van de dag.

M16. De basisbaan
Indiener: Themagroep een basisbaan voor iedereen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:

Constaterende dat:
- er krachten in de samenleving zijn die onbenut worden;
- op dit moment de sociale zekerheid in de samenleving onder druk staat.

Overwegende dat:
- een basisbaan dichter in de buurt komt bij onze sociaaldemocratische waarden;
- een basisbaan specifiek gericht is op goed werk waar wij als arbeiderspartij voor staan.

Besluit dat:
- het LB van de Jonge Socialisten in de PvdA via een motie op het partijcongres van de PvdA zich 

uitspreekt over het concept basisbaan.
En gaat over tot de orde van de dag.

M17. Wettelijke verplichting OESO
Indiener: Themagroep actuele politiek
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:

Constaterende dat:
- de OESO lidstaten een inspanningsverplichting hebben om 0,7% van het BBP uit te geven aan 

ontwikkelingssamenwerking;
- uitspraken van Mark Rutte de indruk hebben gewekt dat er in de volgende periode opnieuw op 

ontwikkelingssamenwerking bezuinigd zou kunnen worden;
- veel OESO-landen de inspanningsverplichting van de OESO niet halen.

Overwegende dat:
- de Jonge Socialisten in de PvdA staat voor een wereld met gelijke kansen voor iedereen;
- Nederland een leidende rol zou moeten spelen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 

Besluit dat:
- de PvdA op te roepen om zich in te zetten de inspanningsverplichting om 0,7% van het BBP uit te 
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geven aan ontwikkelingssamenwerking te veranderen in een wettelijke verplichting;
- het JS-bestuur op te roepen er bij de PvdA op aan te dringen het streven naar een wettelijke 

verplichting op te nemen in haar verkiezingsprogramma.

En gaat over tot de orde van de dag.

M18. Anoniem solliciteren
Indiener: Themagroep emancipatie op en door werk
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:

Constaterende dat:
- er tal van voorbeelden zijn van sollicitaties die op basis van naam, geslacht of vermoedelijke etniciteit 

niet in overweging worden genomen;
- er ook weigeringen plaatsvinden op basis van door naam verkregen informatie met betrekking tot 

geaardheid, religie, gender, uiterlijk, etniciteit of lichamelijke gesteldheid.

Overwegende dat:
- anoniem solliciteren een eerste stap kan zijn op weg naar een eerlijke kans voor alle sollicitanten;
- volgend uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling, artikel 5, dat elk mens gelijk is en iedereen gelijke 

kansen zou moeten hebben. 

Besluit dat:
- de JS zich hard maakt voor anoniem solliciteren;
- de JS oproept tot het onderzoeken van de mogelijkheden om anoniem solliciteren tot de standaard te 

maken;
- de JS de PvdA oproept om binnen de partij waar mogelijk anoniem solliciteren in te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

M19. Stimuleren van de arbeidsparticipatie
Indiener: Themagroep emancipatie op en door werk
Afgewezen

M20. Sprekerscadeaus 
Indiener: Themagroep actuele politiek
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 

Constaterende dat:
- de Jonge Socialisten (JS) in de Partij van de Arbeid (PvdA) een progressieve houding heeft getoond 

met betrekking tot duurzaamheid, met name binnen de PvdA;
- met het huidige cadeaubeleid van de JS slechts alcoholische dranken aan de sprekers gegeven worden.

Overwegende dat:
- we meer duurzaamheid in de samenleving willen creëren en dat de JS het belangrijk vindt een goed 

voorbeeld te geven.

Besluit dat:
- de JS haar duurzaamheidkarakter naar buiten brengt door (water reinigde) planten of lokale producten 

als (standaard)cadeau voor gastsprekers aan te bieden onder het mom van ‘draag zorg voor de natuur’.

En gaat over tot de orde van de dag.
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M21. Een groene JS 
Indiener: Themagroep actuele politiek
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:

Constaterende dat:
- de Jonge socialisten (JS) in de Partij van de Arbeid (PvdA) een progressieve houding heeft getoond met

betrekking tot duurzaamheid, met name binnen de PvdA;
- de Nederlandse politiek in het algemeen geen voortrouw neemt met betrekking tot duurzaamheid en te 

weinig doet aan de noodzaak voor verduurzaming. 

Overwegende dat:
- de JS zich continu zou moeten profileren als groene organisatie met ludieke acties.

Besluit dat:
- het landelijk bestuur in samenwerking met de werkgroep duurzaamheid en/of maatschappelijke 

organisaties en de afdelingen een campagne voert om milieubewustzijn te creëren onder de 
consumenten.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Actuele moties

Acutele M1. KNVB MAFFIA 
Indiener: Sander Douma
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:

Constaterende dat:
– De Koninklijke Nederlandse voetbal bond een duidelijke voorkeur heeft voor bepaalde voetbalclubs
– De KNVB financieel wanbeleid voert
– Ze hans van Breukelen hebben aangesteld als technisch directeur
– Ze FC Twente niet laten degraderen

Overwegende dat:
– De KNVB moet strijden voor een goed en eerlijk voetbalklimaat

Besluit dat:
– De vereniging zich uit spreekt voor het nationaliseren van de KNVB

En gaan over tot de orde van de dag

Acutele M2. Turbulente tijden vragen heftige maatregelen
Indiener: Wouter Booij, Rolf de Goeij, Victor Strengers & Maren Slangen
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen:

Constaterende dat:
– De stad Souad (Syrie) vorige week is bevrijd van de terreurorganisatie IS
– Hans Roest uit Leiderdorp gister weer de titel heeft gekregen van Nederlander met de grootste neus. 
– Dat het leave-kamp in Groot-Brittannië voor staat in de peilen
– Dat er regen op vlaggetjesdag was.
– Een olifant in Zimbabwe een week lang met een kogel in zijn kop heeft rondgelopen. 

Overwegende dat:
– In deze turbulente tijden het nodig is om ons opnieuw uit te spreken voor onze sociaaldemocratische waarden,
zoals verbondenheid. 

Spreekt uit dat:
– Max Verstappen Koffie Schenker wordt op het congres
– ABBA’s ‘The winner takes it all’ gedurende elke schriftelijke stemming, op JS-congressen, moet worden 
afgespeeld. 
– We morgen de revolutie uitroepen en een republiek stichten
– In het vervolg Mark Rutte in een korte rok moet spreken op het JS Congres
– We volgend jaar Robert Steenbergen  als Nederlandse afvaardiging naar het Songfestival sturen met het 
nummer ‘Fatty Fatty Boom boy’.
– Wouter Booij met grote trom en baltische viool in witte kleren mee gaat naar het songfestival als 
achtergrondartiest
– Fc Twente als nog moet degraderen

En gaan over tot de orde van de dag
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