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Voorwoord 
 
 
Vrienden! 
 
Dit is de derde congreskrant van het Voorjaarscongres 2011. Deze bevat het Politiek Programma na verwerking 
van de moties en resoluties die op dit Congres zijn aangenomen.  
 
Graag wil ik Sebastiaan van Vliet, Pascal van Kraaij en Peter de Lange van de redactiecommissie bedanken voor 
hun inzet bij het opstellen van deze prachtige congreskrant.  
 
Daarnaast wil ik Bo Schijven, Wouter Booij, Maxim Vos, Emma van de Meerendonk, Jauke Lodder, Eva 
Ruijters, Marnix Brinkman, Pim Paulusma, Thomas Hendrikx van de congrescommissie graag bedanken voor 
de geweldige organisatie van dit legendarische Congres. Tevens dank ik alle overige leden van de afdeling Den 
Haag voor de gastvrijheid. Het was een waar genoegen om in de hofstad te mogen verblijven! 
 
Met deze congreskrant is voorzien in de notulen van het congres. De tekst is vastgesteld door het presidium in 
haar vergadering van 13 juli 2011. 
 
Met rode groet, 
 
Dennis Tak 
Vicevoorzitter / secretaris 
Jonge Socialisten in de PvdA 
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Verkiezingen 
 

Landelijk bestuur 2011 - 2012 
Op het congres zijn de volgende personen gekozen in het Landelijk Bestuur: 
 
  Voor Tegen Blanco 
Voorzitter Rick Jonker (gekozen) 64 - 3  
 Dewi Koning 42 - - 
Vicevoorzitter / Secretaris Dennis Tak 101 2 9 
Penningmeester Marnix Brinkman 105 3 4 
Politiek Secretaris Jules Blaisse 93 11 7 
Internationaal Secretaris Eva Ruijters 104 1 5 
Communicatie Jean-Micheal Derksen 102 5 5 
Afdelingen Maruschka Gijsbertha 104 3 5 
Leden Emma van de Meerendonk 112 0 1 
 
Het bestuur is benoemd tot 1 maand na het Voorjaarscongres 2012. 
 

Presidium 
Pim Paulusma   92 
Mohamad Saad   93 
Blanco   1 
Ongeldig  2  
Tot Voorjaarscongres 2012 
 

Beroepscommissie 
 
Peter de Lange  63 tot voorjaarscongres 2013 
Michiel Ermelkamp 61 ad interim tot najaarscongres 2011 
Carine Bloemhoff 54 ad interim tot najaarscongres 2011 
Ongeldig  13 
Blanco   1 
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Beslispunten 

B1 Internationale activiteiten 
De JS in congres bijeen,  
 
constaterende dat, 
• De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) streven 

naar een vrije, rechtvaardigde en ontspannen 
samenleving met gelijke kansen voor iedereen; 

• Internationale samenwerking voor ons van 
groot belang is. Het stimuleren van vrede, 
vrijheid en welvaart voor iedereen, vooral voor 
diegenen in de zwakste posities is hierbij het 
hoogste doel. Daarbij moet altijd de nadruk 
worden gelegd op duurzaamheid en 
mensenrechten. De middelen zijn veelzijdig, 
maar moeten altijd hun grondslag vinden in het 
internationale recht. Nederland is aangesloten 
bij tal van internationale organisaties waarvan 
de VN en de EU de belangrijkste zijn. 
Nederland kan in deze organisaties een krachtig 
geluid laten horen. De JS wil een democratische 
en sociale Europese Unie; 

• Ons ideaal nog niet bereikt is. Met de 
bovengenoemde uitgangspunten als basis werkt 
de JS aan ideologisch geïnspireerde, praktische 
internationale politiek voor iedereen. Deze 
plannen staan in het teken van het streven naar 
een rechtvaardige samenleving met gelukkige, 
betrokken mensen. In Nederland, maar ook 
over haar grenzen. 

 
Overwegende dat, 
• De JS op dit moment verschillende 

internationale activiteiten onderneemt 
(lidmaatschappen ECOSY & IUSY, werkgroep, 
uitwisselingen, trainingen); 

• De internationale JS het doel hebben de wereld 
te veranderen en te leren van andere landen. 
Dit in samenwerking met andere jongeren die 
hetzelfde nastreven als wij – een progressieve 
toekomst; 

• Progressieve samenwerking met tal van 
organisaties en netwerken van jongeren 
wereldwijd belangrijk is; 

• Internet het mogelijk maakt om rechtstreeks 
contact te zoeken met andere groepen of 
organisaties om kennis uit te wisselen, op 
uitwisseling te gaan of hulp te bieden; 

• De ervaring leert dat grote internationale 
organen met hele hiërarchische structuren vaak 
alleen voor een kleine elite binnen die 
organisaties echt iets oplevert; 

• IUSY en ECOSY veelal gaan om netwerken en 
ons kent ons en alleen al hierom ver van de 
ideologische beginselen van de JS staat; 

• Een slagvaardige internationale werkgroep een 
toegankelijk algemeen  platform voor de 

internationale activiteiten van de JS zou 
moeten zijn; 

• Rechtstreeks contact met andere progressieve 
organisaties en netwerken van jongeren 
wereldwijd veel meer oplevert dan indirect 
contact via afgevaardigden in mooie 
congreslocaties. 

 
Besluit dat, 
• De kerntaken van de internationale oriëntatie 

van de JS verschuiven naar rechtstreeks contact 
met organisaties wereldwijd; 

• Laagdrempelige, toegankelijke uitwisselingen 
centraal komen te staan in de internationale 
activiteiten; 

• Het uitwisselen van kennis een hoge prioriteit 
heeft; 

• Rechtstreekse hulp aan organisaties in tweede- 
of derdewereldlanden het belangrijkste middel 
van de JS wordt om bij te dragen om de rest van 
de wereld te verbeteren, hetzij middels kennis, 
middels bijdrage ter plaatse, of in 
geldbedragen; 

• De internationale werkgroep een herstart moet 
krijgen, waaraan de afdelingen en het LB bij 
dragen en die zorg draagt voor bovenstaande. 

 

B2 IUSY 
De JS in congres bijeen, 
 
Constaterende dat, 
• De JS lid is van IUSY en ook in het presidium 

van IUSY vertegenwoordigd is. 
 
Overwegende dat, 
• Sommige leden van IUSY compleet andere 

standpunten hebben dan de JS; 
• Door de grote reisafstanden en formele opzet 

maar weinig leden (volwaardig) kunnen 
meedoen aan internationale activiteiten; 

• IUSY een weinig relevante organisatie is in 
termen van bekendheid, invloed en 
geloofwaardigheid; 

• Het beperkte geld en de beperkte tijd die wij 
hebben beter op een andere manier kan worden 
ingezet; 

• Het behalen van onze internationale 
doelstellingen vergemakkelijkt wordt door een 
groot internationaal netwerk; 

• IUSY bij uitstek geschikt is om dit netwerk te 
vergroten en te versterken. 

 
Besluit dat, 
• De IUSY-vertegenwoordiger zich sterker 

uitspreekt tegen standpunten van  lid-
organisaties van IUSY waarin wij ons niet 
kunnen vinden; 

• De IUSY-vertegenwoordiger meer 
verantwoording af legt over de  werkzaamheden 
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die hij of zij verricht voor de Jonge Socialisten 
binnen  deze organisatie; 

• De JS gaat kijken naar de mogelijkheid om de 
IUSY en ECOSY-vertegenwoordiging door een 
afgevaardigde te laten verrichten, in 
samenwerking met de op te richten werkgroep 
Internationaal. 

B3 Formele vertegenwoordiging 
 
De JS in congres bijeen, 
 
Constaterende dat, 
• De JS op dit moment verschillende 

internationale vertegenwoordigers heeft. 
 
Overwegende dat, 
• Activiteiten van de JS laagdrempelig en voor 

alle leden toegankelijk moeten zijn; 
• Activiteiten veel meer van onderop geregeld 

moeten, in plaats van out-to-date organisaties; 
• Het beperkte geld en de beperkte tijd die wij 

hebben op een andere manier kan worden 
ingezet; 

• Door de grote reisafstanden en formele opzet 
maar weinig leden (volwaardig) kunnen 
meedoen aan internationale activiteiten. 

 
 
Besluit dat, 
• De formele vertegenwoordigingen naar ECOSY 

en IUSY geëvalueerd moet worden; 
• Mogelijke besparingen met betrekking tot de 

formele vertegenwoordigingen te besteden aan 
toegankelijke internationale uitwisselingen.
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Hoofdstuk 0 Beginselen 

0.1 Waarom beginselen? 
Een politicus zonder idealen is als een schip zonder 
kompas: stuurloos. Daarom schrijven wij, de Jonge 
Socialisten in de PvdA (JS), in dit beginselmanifest 
onze idealen op. Zo is het voor onszelf en voor de 
buitenwereld duidelijk wat de uitgangspunten zijn 
die zullen leiden tot het innemen van politieke 
standpunten. Dit beginselmanifest is vooral bedoeld 
als inspiratiebron en toetssteen. 
 
Een beginselmanifest vertelt hoe je de maatschappij 
wilt inrichten. Maar hoe kom je vanuit de huidige 
situatie bij de ideale samenleving, waarin je je pas 
echt thuis voelt? In dit beginselmanifest beschrijven 
we globaal hoe het ‘thuis’ van de JS eruit moet zien. 
Omdat we willen dat het uit verschillende 
startsituaties te bereiken is, kunnen we niet precies 
de weg er naar toe beschrijven. Wel schrijven we de 
verkeersregels op; de beginselen die je in acht moet 
nemen onderweg, want op weg naar het ideaal is 
niet alles geoorloofd. Tot slot beschrijven we de 
dingen die je dichter bij het ideaal brengen, de 
vervoersmiddelen die kenmerkend zijn voor de 
Nederlandse samenleving. Zodoende beslaat het 
beginselmanifest dus alles wat we nodig hebben om 
thuis te komen. 
 
In dit beginselmanifest wordt het ideaal van de JS 
uitgewerkt in vier beginselen en zes kenmerken van 
de samenleving.  

0.2 Ons ideaal 
De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) streven naar 
een vrije, rechtvaardigde en ontspannen 
samenleving met gelijke kansen voor iedereen. 

0.3 Beginselen 
Vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en 
duurzaamheid zijn de beginselen van de JS. Het zijn 
de belangrijkste uitgangspunten om ons ideaal te 
verwezenlijken en staan daarom centraal in al onze 
standpunten. Ze vullen elkaar aan en vormen 
elkaars grenzen. Het evenwicht hiertussen is één 
van de belangrijkste uitdagingen voor progressieve 
politiek.  
 
Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven. 
We moeten mensen de middelen geven om zich te 
ontplooien en gebruik te maken van de kansen en 
vrijheden die de samenleving te bieden heeft. 
Zonder de vrijheid om je eigen geluk te zoeken en 
keuzes te maken hebben kansen weinig zin. 
 
Iedereen moet vrij zijn om zijn of haar religie en 
mening vrij te bepalen en uit te dragen, zolang 

hiermee de rechten van anderen niet worden 
geschaad. Beperking hiervan is pas op zijn plaats als 
de lichamelijke integriteit van individuen op het 
spel staat. Vrijheid mag ook nooit gelijke kansen in 
de weg staan. 
 
Mensen zijn gelijkwaardig. In gelijke situaties 
moeten we daarom gelijk behandeld worden. 
Discriminatie op welke grond dan ook is 
onacceptabel. Ook moet iedereen dezelfde kansen 
krijgen om iets van zijn leven te maken. Omdat door 
verschillen tussen mensen dat niet altijd 
vanzelfsprekend is, hebben we een sterke overheid 
nodig die hiervoor zorgt.  
 
Solidariteit zorgt voor binding in de samenleving. 
Als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, 
kunnen ook mensen in achterstandsposities zich 
ontplooien. De fundamenten onder onze solidariteit 
zijn wederkerigheid en gedeelde 
verantwoordelijkheid. Mensen met tegenslag 
moeten kunnen rekenen op bescherming door de 
overheid. Als dit van tijdelijke aard is richt de 
overheid zich op kansen en perspectief, anders op 
bestaanszekerheid. Onze solidariteit houdt niet op 
bij de grens. Ook internationaal maken wij ons 
hiervoor sterk. 
  
Om een leefbare wereld veilig te stellen voor 
toekomstige generaties moeten we duurzaam 
omgaan met de wereld om ons heen. Mensen en 
overheden hebben de verantwoordelijkheid te 
zorgen voor wat kwetsbaar is in de natuur, ook als 
het niet direct gevolgen heeft voor het leven van 
alledag. Voor duurzaam beleid is dus een 
langetermijnvisie nodig. Door in te zetten op 
preventie kunnen de uitwassen van vrijheid worden 
beperkt en kunnen rampen worden voorkomen. Als 
dit niet gebeurd zal dit ten koste gaan van de meest 
zwakken.  
 

0.4 Kenmerken van de samenleving 
Onze samenleving kenmerkt zich door een vijftal 
elementen. Een internationale dimensie, de 
democratie, het economische systeem, de rechtstaat 
en divseriteit. Deze hangen met elkaar samen maar 
zijn ook op zichzelf erg belangrijk. Ze raken stuk 
voor stuk de kern van Nederland.  
 
Internationale samenwerking is van groot belang. 
Het stimuleren van vrede, vrijheid en welvaart voor 
iedereen, vooral voor diegenen in de zwakste 
posities is hierbij het hoogste doel. Daarbij moet 
altijd de nadruk worden gelegd op duurzaamheid en 
mensenrechten. De middelen zijn veelzijdig, maar 
moeten altijd hun grondslag vinden in het 
internationale recht. Nederland is aangesloten bij 
tal van internationale organisaties waarvan de VN 
en de EU de belangrijkste zijn. Nederland kan in 
deze organisaties een krachtig geluid laten horen. 
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De JS wil een democratische en sociale Europese 
Unie. 
 
In onze democratie moet iedereen worden 
vertegenwoordigd en vertegenwoordiger kunnen 
zijn. Dit is belangrijk in de veelzijdige samenleving 
die Nederland is. We letten erop dat zaken worden 
geregeld op een niveau waar dat zo goed mogelijk 
gebeurt. Omdat overheden er zijn voor burgers, en 
niet andersom, zijn transparantie en 
verantwoording van groot belang. In Nederland 
worden kerk en staat strikt gescheiden. Jongeren 
worden gestimuleerd om zich flink met de politiek 
te bemoeien, het gaat tenslotte vaak om hun 
toekomst. 
 
We streven naar een economie waarin duurzame 
groei gekoppeld wordt aan een eerlijke verdeling 
van inkomens. Daarom willen we een sociaal 
kapitalisme. De overheid stelt duidelijke regels 
maar ondernemers krijgen veel ruimte. Zij zijn 
immers de banenmotor van Nederland. Onze 
publieke voorzieningen moeten toegankelijk voor 
iedereen en kwalitatief van hoog niveau zijn. De 
politiek is hiervoor verantwoordelijk maar in 
sommige gevallen ligt de uitvoering bij de markt. Bij 
sociaal kapitalisme hoort ook dat Nederland zich 
internationaal inzet voor eerlijke handel.  
 
De rechtstaat is van fundamenteel belang voor 
Nederland. Macht moet altijd een basis hebben in 
en gereguleerd worden door het recht. Uitvoerende, 
wetgevende en rechtsprekende macht zijn strikt 
gescheiden en controleren elkaar. De overheid moet 
de grondrechten van mensen waarborgen. 
 
Diversiteit moeten we koesteren. In Nederland 
leven soms heel verschillende mensen 
verdraagzaam met elkaar samen waar dit 
wereldwijd gezien niet vanzelfsprekend is. Respect 
moet altijd van twee kanten komen. De 
multiculturele samenleving is een verrijking voor 
ons land, het leidt tot nieuwe perspectieven en 
creativiteit.  
 
Emancipatie is niet af. In Nederland is de formele 
toekenning van gelijke rechten in de meeste 
gevallen goed geregeld. Van eerlijke 
maatschappelijke verhoudingen is echter vaak nog 
geen sprake. Alle bevolkingsgroepen moeten op een 
evenwichtige manier participeren in de 
samenleving. Dat is essentieel voor mensen, maar 
ook voor het land. Jongerenparticipatie mag hierin 
niet vergeten worden. 
 
De inwoners van Nederland hebben het geluk dat ze 
in een rijk en welvarend land wonen. Toch is ons 
ideaal nog niet bereikt. Met de bovengenoemde 
uitgangspunten als basis werkt de JS aan 
ideologisch geïnspireerde, praktische politiek voor 
iedereen. Deze plannen staan in het teken van het 
streven naar een rechtvaardige samenleving met 

gelukkige, betrokken mensen. In Nederland, maar 
ook over haar grenzen. 
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Hoofdstuk 1  Integratie, 
immigratie en emancipatie 
 

1.1 Inleiding 
De sociaal-democratie ziet mensen niet als 
autonoom functionerende individuen, maar als 
sociale wezens die deel uitmaken van een 
samenleving waarin iedereen van elkaar afhankelijk 
is. De sociaal-democratie streeft naar een betrokken 
en solidaire samenleving. Verbinden is daarom, 
naast verheffen, altijd een kernopdracht van ons 
geweest. 
 
In culturele zin echter lijkt onze samenleving 
langzaam uit elkaar te vallen als gevolg van 
individualisering en toenemende diversiteit wat 
betreft cultuur, levensbeschouwing en leefstijl. 
Hierdoor komt de betrokkenheid en solidariteit in 
onze samenleving onder druk te staan. 
Daarnaast zien we een tweedeling ontstaan tussen 
hen die wel meekomen en hen die achterblijven en 
in een situatie van permanente achterstand dreigen 
te vallen. Deze achterstand is terug te zien in 
onderwijsresultaten, op de arbeidsmarkt, in 
criminaliteitstatistieken en in de verloedering van 
wijken. Voor de JS is dit onacceptabel. 
 
Steeds meer krijgt deze achterstand ook een kleur. 
De JS wil deze cijfers niet negeren en wil deze 
tendens doorbreken. Wanneer achterstand 
geassocieerd wordt met minderheden vormt dat 
namelijk een groot gevaar voor de solidariteit. 
 
Bovendien hebben we als een gevolg van immigratie 
te maken met een aantal voor ons nieuwe 
cultuurgerelateerde problemen. De kennis hierover 
moet vergroot worden, zodat zulke problemen 
eerder gesignaleerd en beter aangepakt kunnen 
worden. 
 
Sociale druk van schoolgenootjes, buren of ouders 
op de kleding die mensen dragen moet zoveel 
mogelijk worden voorkomen vindt de JS. Mensen 
dienen in vrijheid te kiezen om wel of geen make up 
te dragen, merkkleding te kopen of om een 
hoofddoekje te dragen. Onze eigen partij laat met 
maatpakken, slobbertruien, mantelpakjes, 
wapperende haren en hoofddoekjes de rijkdom aan 
vrije keuzes zien die mensen in dit land maken. 
Keuzes die dit land divers maken. De uitkomst van 
deze vrije keuzes is voor de JS nooit een probleem. 
Enkel beperkende structuren dienen bekritiseerd te 
worden. Hieruit volgt dat de JS altijd tegen 
kledingcodes zal pleiten die verstrekkender zijn dan 
de huidige regelingen voor ambtenaren (fatsoen, 
veiligheid en communicatie). In het kader van het 
voorkomen van de schijn van partijdigheid bij 

rechters en de vrijheid van geloof, pleit de JS voor 
pruiken bij de rechterlijke macht. Religieuze 
symbolen mogen dus niet zichtbaar zijn. 
 

1.1.1 Burgerschap 
Het verbinden van een cultureel diverse 
samenleving is wat de JS onder integratie verstaat. 
Integratie is daarmee meer dan alleen participatie 
van individuen die autonoom of in parallelle 
samenleving economisch ‘meedoen’. Het is echter 
ook geen assimilatie van nieuwkomers die zich in 
alle opzichten moeten aanpassen aan een 
vaststaande eenheidscultuur. 
 
De JS ziet een geïntegreerde samenleving als een 
die gebaseerd is op een gemeenschappelijke basis 
maar ruimte laat voor de verschillen van 
individuen. Dat de meeste mensen vooral optrekken 
met mensen met een zelfde leefstijl is menselijk en 
onvermijdelijk. Dit moet echter altijd een vrijwillige 
keuze zijn. Groepen moeten daarom open zijn. 
Mensen mogen nooit worden opgesloten in hun 
eigen groep en moeten de kans hebben in contact te 
komen met andersdenkenden. 
 
Cruciaal voor een diverse, maar betrokken en 
solidaire samenleving is een gemeenschappelijke 
basis die door iedereen wordt gedeeld, het weefsel 
dat de boel bij elkaar houdt. Dit weefsel wordt 
gevormd door het Nederlands burgerschap. 
 
Volgens de JS betekent het Nederlands burgerschap 
meer dan dat mensen meedoen en zich aan de 
regels houden. Het bestaat ook uit respect voor 
vrijheid, gelijkheid en onze democratische 
rechtstaat, en een gezamenlijke betrokkenheid bij 
de samenleving. Dat betekent dat we ons en elkaar 
zien als volwaardig deel van die samenleving zien. 
We dragen samen verantwoordelijkheid voor de 
samenleving, voor elkaar en voor de toekomst van 
onze kinderen. Burgerschap bestaat dan ook uit 
rechten en plichten. Naast het recht jezelf te zijn en 
jezelf in vrijheid te kunnen ontplooien bestaat de 
plicht je eigen steentje bij te dragen aan de 
samenleving en anderen dezelfde rechten te 
gunnen. Vrijheid en betrokkenheid gaan hand in 
hand. 
 
1.1.1.1 Inburgering 
De JS is van mening dat mensen pas daadwerkelijk 
mee kunnen doen wanneer ze de taal kennen en 
weten wat er van hen verwacht wordt in Nederland. 
Participatie staat voorop, maar in 
inburgeringcursussen is ook aandacht voor de 
Nederlandse normen en waarden, gelijkheden en 
fundamentele vrijheden. Omdat inburgering 
essentieel is om mee te doen in de samenleving 
dient de overheid dat te verplichten en waar nodig 
te financieren. 
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De JS vindt dat mensen die ‘evident’  ingeburgerd 
zijn niet onnodig een verplichte inburgeringcursus 
moet te volgen, maar dat ze wel aan een aantal 
voorwaarden moeten worden getoetst voordat deze 
reeds ingeburgerde ontzien worden van de 
verplichte inburgeringcursus. De JS wil hierbij 
benadrukken dat het gaat om uitzonderingsgevallen 
waar de landelijke wetgeving geen ruimte voor biedt 
en alleen opgaat voor een miniem gedeelte van de 
immigranten. 
 
 
1.1.1.2 Naturalisatie 
Symboliek, ceremonies en rituelen spelen een 
belangrijke rol bij het verbinden van een 
samenleving. De naturalisatieceremonie wordt 
afgesloten met een groot feest; het is namelijk een 
feest om Nederlander te worden en het is een feest 
om nieuwe mensen te ontvangen die hun steentje 
willen bijdragen aan de toekomst van dit land.  
 
1.1.1.3 Acceptatie 
Veel jongeren met een andere achtergrond voelen 
zich niet geaccepteerd en hebben vaak het gevoel 
ook gediscrimineerd te worden. Niet alleen is dit 
vervelend wanneer men wil stappen in Utrecht, 
maar ook voor de ontwikkeling van onze gehele 
samenleving is het van het grootste belang dat 
iedereen zich thuis voelt. Een actieve vraag om bij te 
dragen aan Nederland moet dan ook hand in hand 
gaat met een actieve acceptatie. Waar je ook 
vandaan komt, wat je religie is, wees daar trots op 
en put er die elementen uit die de samenleving 
sterker maken. De JS is van mening dat wanneer we 
spreken van Nederlands burgerschap en een 
Nederland waarin iedereen gelijkwaardig is, we ook 
duidelijk moeten uitdragen dat immigranten hier 
geaccepteerd worden en dat zij een belangrijke 
bijdrage leveren aan ons land. 
 
1.1.1.4 Onderwijs 
Alle basis- en middelbare scholen moeten actief 
burgerschap en sociale cohesie bevorderen. Dit 
moet zowel inhoudelijk als in praktische zin. In het 
lesmateriaal moet aandacht zijn voor de beginselen 
van de democratische rechtstaat, de 
ontstaansgeschiedenis van de grondrechten en 
fundamentele vrijheden, en de verschillende leef- 
en denkwijzen in ons land. Scholen zijn daarnaast 
bij uitstek de plek waar kinderen en jongeren in 
contact kunnen komen met mensen met 
verschillende sociale en culturele achtergronden en 
zelfstandig kunnen kiezen met wie ze omgaan. 
Scholen en klassen moeten daarom zo veel mogelijk 
een afspiegeling zijn van de lokale samenleving. Dit 
lukt tot nu toe onvoldoende. Segregatie in het 
onderwijs vormt nog steeds een groot probleem 
voor de integratie. Onorthodoxe middelen kunnen 
nodig zijn bij het tegengaan van de concentratie van 
kinderen uit achterstandssituaties en uit dezelfde 
culturele groep. Om middelen toe te passen ter 
stimulering van een meer diverse samenstelling op 

scholen in termen van zowel sociaal-economische 
als sociaal-culturele situatie, is het van belang dat 
de scholen van gelijkwaardige kwaliteit zijn. 
 
1.1.1.5 Woonsegregatie 
In Nederlandse steden neemt etnische segregatie 
toe. Op korte termijn kan zulke concentratie voor 
een immigrant positieve sociale en economische 
effecten hebben. Zolang dit vrijwillig gebeurt, is dit 
ook geen probleem. Langer verblijf in een etnisch 
geconcentreerde wijk vindt de JS echter 
onwenselijk. Etnische segregatie bemoeilijkt 
namelijk de culturele integratie. Hoewel menging 
van wijken lang niet altijd de gewenste effecten 
heeft, vergroot het toch de kans op al dan niet 
bewuste culturele integratie. De kans hierop is het 
grootst wanneer de sociale afstand tussen de 
verschillende groepen niet al te groot is. Vooral voor 
kinderen die in deze buurten wonen en naar school 
gaan is een gemengde wijk van groot belang. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat een kind waarvan 
beide ouders van een allochtone afkomst zijn en 
opgroeit in een 'zwarte wijk' gemiddeld met 2 jaar 
taal achterstand zijn schoolcarrière begint. De JS is 
daarom voorstander van het mengen van wijken. 
 

1.1.2 Culturele conflicten 
We constateren in Nederland een aantal conflicten 
waarbij cultuur een rol lijkt te spelen. Deze culturele 
factoren moeten ook bij het oplossen van deze 
problemen in ogenschouw genomen worden. Het is 
een illusie dit te negeren. Bovendien houdt je 
daarmee de problemen in stand en sluit je mensen 
op in hun achterstand. 
 
1.1.2.1 Criminaliteit 
Het kan niet ontkend worden dat het aandeel van 
allochtonen in criminaliteitscijfers hoog is. Ook 
blijkt uit cijfers dat allochtone jongeren veel vaker 
werkloos zijn en ook veel vaker te kampen hebben 
met schooluitval. Juist om deze jongeren te helpen 
en hun oververtegenwoordiging tegen te gaan moet 
er specifiek beleid worden ontwikkeld, waarin 
culturele factoren worden meegenomen. Hierbij 
gaat vaak om een straatcultuur, die voor zowel de 
samenleving als de jongeren zelf grote problemen 
oplevert. 
 
Voor jongeren binnen zo'n cultuur kunnen bepaalde 
straffen, zoals gevangenisstraf, een statusverhogend 
en dus averechts effect hebben. Hiermee moet 
rekening gehouden worden bij de bestraffing. 
Statusverlagende straffen zijn effectiever en dus 
gewenst. Bij lichtere delicten kunnen taakstraffen 
nuttig zijn, mits deze straf snel opgelegd wordt en in 
de eigen buurt uitgevoerd moet worden. 
 
Het is niet uitzonderlijk dat criminele jongeren ook 
na zwaardere delicten een korte taakstraf krijgen en 
binnen de kortste keren weer op straat staan, 
waarna het probleem weer van vooraf aan begint. 
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Dit toornt aan het rechtvaardigheidsgevoel in de 
samenleving en moet daarom voorkomen worden. 
 
De JS pleit voor het verplicht volgen van een 
opleiding of het hebben van een baan als onderdeel 
van een straf. Zo houd je jongeren van straat en 
bied je ze perspectief.  
 
1.1.2.2 Onwenselijke Culturele Uuitwassen 
Daar waar signalen zijn dat er mensonterende 
culturele problemen zijn zoals eergerelateerd 
geweld, besnijdenis of uithuwelijking, moeten 
onderwijzers, hulpverleners, verplegers en andere 
ambtenaren veel beter opgeleid worden om deze 
problemen vroegtijdig te herkennen. Blijf-van-mijn-
lijf-huizen zijn een uitkomst als de nood aan de man 
is, maar eigenlijk zouden we deze situaties veel 
eerder voor moeten zijn. Dit kan alleen wanneer de 
problematiek bekend is en herkend wordt door alle 
betrokken instanties. 
 
Ook moeten culturele excessen, zoals 
vrouwenbesnijdenis en eerwraak, hard bestraft 
worden. Wanneer er geconstateerd wordt dat een 
minderjarig meisje is besneden dient de ouder uit 
de ouderlijk gezag te worden gezet. 
Vrouwenbesnijdenis is een zeer ernstige vorm van 
mishandeling en moet dan ook zwaar worden 
bestraft. 
 

1.2 Immigratie 

1.2.1 Inleiding 
De JS staat voor een open samenleving. Bij zo'n 
open samenleving hoort ook immigratie. De open 
houding ten opzichte van migratie heeft met name 
in de laatste decennia ook geleid tot de komst van 
grote groepen arbeids- en gezinsmigranten. De 
diversiteit in onze samenleving is daarmee in 
ongekend tempo toegenomen: van etniciteit en 
eetgewoontes tot geloof en gebruiken. 
 
Deze immigratie en diversiteit hebben zowel 
positieve en negatieve kanten. Aan de ene kant heeft 
het onze samenleving kleurrijker, dynamischer en 
innovatiever gemaakt. Aan de andere kant heeft het 
ook geleid tot gevoelens van onzekerheid en 
vervreemding bij zowel autochtonen als 
immigranten en hun kinderen. Hierbij zijn de 
kosten en baten van immigratie vaak ongelijk 
verdeeld. Vooral in bepaalde volksbuurten heeft de 
immigratie van lageropgeleiden geleid tot nieuwe 
spanningen en sociale problemen, terwijl in andere 
buurten vooral de positieve gevolgen van 
immigratie merkbaar zijn. Te lang werd dit niet 
erkend. Dit is voor een deel te wijten aan het feit dat 
het beleid vaak word genomen door mensen die zelf 
vooral baat hebben bij immigratie. 
 
Beide zijden van de medaille moeten echter serieus 

genomen worden, zeker door een brede 
volksbeweging als de sociaal-democratie. Het slagen 
van het integratieproces is dan ook cruciaal voor de 
samenleving als geheel. Integratie is echter 
onlosmakelijk verbonden met immigratie. Het 
immigratiebeleid heeft daarom grote invloed op het 
integratieproces. Ongebreidelde immigratie gaat de 
spankracht van de samenleving te boven. Vanwege 
het belang van geslaagde integratie, moet het 
maatschappelijk belang zwaar meewegen in het 
immigratiebeleid. 

1.2.2 Publiek Debat 
Het draagvlak voor immigratie staat onder druk. 
Immigranten en hun kinderen zijn vaak al bij 
voorbaat verdacht, ook al wonen zij hier soms al 
generaties lang. De JS is van mening dat dit mede 
komt door het gevoerde immigratiebeleid. Bij het 
vaststellen van het immigratiebeleid is er lange tijd 
nauwelijks publiek debat gevoerd. De JS wil dat er 
net als in Canada een jaarlijks publiek debat 
gehouden wordt over de wenselijkheid van 
verschillende soorten immigranten. Juist doordat 
dit in de openbaarheid wordt besproken is het 
duidelijk dat het democratische besluit breed 
gedragen wordt en is het draagvlak voor de migratie 
aantoonbaar aanwezig. Dit komt ten goede aan de 
acceptatie van immigranten in Nederland en aan 
het vertrouwen in de politiek. 

1.2.3 Vluchtelingen 
Wereldwijd zijn miljoenen mensen om politieke, 
veiligheids- of economische redenen hun land 
ontvlucht. Jaarlijks vluchten velen daarvan naar 
Europa, op zoek naar een betere toekomst en vaak 
met gevaar voor eigen leven. 
 
Nederland moet een baken blijven voor 
vluchtelingen. Ons land kan echter niet alle 
vluchtelingen opnemen. Een streng maar 
rechtvaardig immigratiebeleid is dus noodzakelijk. 
Mensen die om humanitaire of politieke gronden 
zijn gevlucht, moeten een veilige haven kunnen 
vinden. Zeker in Nederland dat, met Den Haag als 
hoofdstad van het internationaal recht, een 
voorvechter is van internationale rechtvaardigheid. 
Omdat onze capaciteit en het draagvlak beperkt is, 
moeten ook de andere Europese landen hun 
verantwoordelijkheid nemen. De JS pleit daarom 
voor een Europees asiel- en opvangbeleid. Op die 
manier wordt de opvang binnen de EU eerlijk 
verdeeld en wordt concurrentie om het strengste 
beleid voorkomen. 
 
De JS vindt dat wij vluchtelingen niet moeten 
opvangen vanuit een schuldgevoel, maar vanuit ons 
ideaal van internationale solidariteit. Wij vinden het 
onze plicht vluchtelingen op te vangen, omdat wij 
vinden dat wij mensen moeten beschermen, ook 
wanneer het niet onze eigen mensen zijn. Dit 
argument is ten alle tijden geldig en daarom een 
betere rechtvaardiging voor vluchtelingenopvang 
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dan het afkopen van schuldgevoelens. 
Verder pleit dat JS ervoor om de duur van 
asielprocedure te beperken tot 1 jaar (inclusief 
hoger beroep). Dit voorkomt dat asielzoekers lange 
tijd in onzekerheid leven, verlaagt de kosten voor 
opvang van asielzoekers en voorkomt dat we 
nogmaals genoodzaakt zijn om een generaal pardon 
te geven aan grote groep asielzoekers. 
Economische vluchtelingen kunnen wij niet 
opnemen. Hier ligt de oplossing in het verbeteren 
van de omstandigheden in het land van herkomst, 
zodat de ongelijkheid kleiner wordt. De JS wil daar 
sterk aan bijdragen. 
 
De JS is van mening dat asielzoekers niet mogen 
worden uitgezet naar landen waarvoor het 
ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief 
reisadvies afgeeft. 

1.2.4 Arbeidsmigratie 
De JS is van mening dat arbeidsmigratie alleen 
wenselijk is wanneer zowel de ontvangende, 
gevende samenleving als de migrant zelf baat heeft 
bij de migratie. Aan deze drie voorwaarden zal dan 
ook altijd moeten worden voldaan. 
 
1.2.4.1 Laag opgeleiden 
De JS staat sceptisch tegenover arbeidsmigratie van 
lageropgeleiden. Er zijn in Nederland genoeg 
laagopgeleiden zonder werk. Het is beter eerst deze 
mensen aan een baan te helpen. Veel van dit werk 
wordt tegenwoordig als onaantrekkelijk gezien. De 
JS vindt dit onterecht en vindt ook dit volwaardig 
werk. Wanneer het weer normaal wordt dit soort 
werk te doen, zal het imago ervan ook verbeteren. 
 
Daarnaast komt als gevolg van dit soort immigratie 
ook de sociale cohesie in de armere wijken van 
Nederland ook onder druk te staan. Ook vermindert 
hierdoor het draagvlak voor immigratie en het 
vertrouwen in de politiek. Dit is onhoudbaar op de 
langere termijn en moet dus voorkomen worden. 
 
1.2.4.2 Kennismigratie 
De JS juicht kennismigratie toe. Hoogopgeleiden 
immigranten vinden meestal snel werk en leveren 
een belangrijke bijdrage aan de economie. De JS is 
voorstander van Europees Blue Card systeem, 
waarmee het hoogopgeleide immigranten en hun 
gezinnen gemakkelijker wordt gemaakt na toelating 
in het ene land ook in andere EU-landen een baan 
te zoeken. Die eisen voor het in aanmerking komen 
voor een Blue Card worden door de EU-landen 
gezamenlijk vastgesteld. Daarnaast moet er echter 
wel worden gekeken naar de negatieve aspecten van 
kennisemigratie voor de Nederlandse wetenschap. 
Vele Nederlandse wetenschappers zien betere 
perspectieven in het buitenland en emigreren zo 
naar landen als de VS. Als we het niveau van de 
Nederlandse wetenschap zo hoog mogelijk willen 
houden, dan moeten we proberen deze Nederlandse 
wetenschappers te behouden. Daarom is de JS een 

voorstander van het behouden van de kwaliteit van 
de wetenschap en de wetenschappers zelf en zo 
moeten er goede voorwaarden worden geschapen 
voor die wetenschappers. 
 
De ontwikkeling van het Europese Blue Card 
systeem loopt nog te traag omdat sommige landen 
terughoudend zijn. Nederland moet daarom samen 
met andere EU-landen die wel verder willen gaan 
een kopgroep vormen. 
 
1.2.4.3 Circulaire migratie 
Circulaire migratie is de droomwens van de 
moderne wereld. Immigranten uit 
ontwikkelingslanden werken hier een paar jaar en 
gaan daarna weer terug. Daarmee dragen ze bij aan 
onze samenleving, verdienen ze geld en doen ze 
kennis op. Bovendien dragen de migranten met dit 
geld en de opgedane kennis bij aan de ontwikkeling 
van hun eigen land. 
 
Tegelijkertijd bestaan er veel hindernissen voor 
circulaire migratie: zo bemoeilijkt het recht het 
gezin mee te laten verhuizen de terugkeer van deze 
tijdelijke migranten naar hun thuisland, terwijl dat 
wel de afspraak is. De JS pleit er daarom voor 
Europese regelgeving zodanig aan te passen dat het 
afsluiten van verplichte terugkeer bij circulaire 
migratie mogelijk wordt. 
 
Circulaire migratie biedt zowel ons land als 
ontwikkelingslanden veel kansen. Of het in de 
praktijk ook werkt, moet blijken. Een herhaling van 
de problemen rond de gastarbeiders moet 
voorkomen worden. De JS is daarom voorstander 
van experimenten op kleine schaal, zoals deze al 
door voormalig staatssecretaris Albayrak zijn 
gestart. Wanneer deze experimenten succesvol 
blijken, kunnen de quota geleidelijk worden 
verhoogd. 

1.2.5 Gezinsmigratie 
Liefde is grenzeloos. Landsgrenzen mogen voor de 
liefde geen obstakel zijn. Het halen van een partner 
naar Nederland moet daarom mogelijk blijven. 
Helaas wordt er van deze regelingen ook misbruik 
gemaakt en kan gezinsmigratie de integratie 
bemoeilijken. Dit moet voorkomen worden. 
 
De linkse beweging strijdt al van oudsher tegen 
machtsafhankelijkheid, en bij migratie zien we vaak 
dat hiervan sprake is. Er zijn legio voorbeelden van 
uithuwelijking en import van jonge meisjes. de JS 
vindt dat er alles aan gedaan moet worden om dit te 
voorkomen. 
 
1.2.5.1 Huwelijksmigratie 
Huwelijksmigratie vormt nog altijd de belangrijkste 
vorm van migratie naar ons land. Te vaak vormt dit 
een belemmering voor het integratieproces van 
immigranten. Voor veel nieuwe Nederlanders van 
de tweede generatie is het een gewoonte een jong, 
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onontwikkeld meisje te halen uit het land waar de 
eigen ouders vandaan komen. De JS vindt dit zeer 
onwenselijk, zowel voor het algemene 
integratieproces als voor de emancipatie van beide 
huwelijkspartners en hun kinderen. De JS wil dit 
automatisme daarom doorbreken en pleit ervoor 
om de leeftijd voor gezinsvorming te verhogen naar 
23 jaar. Bovendien pleit de JS voor een verbod op 
nicht- en neefhuwelijken en een verhoging van de 
leeftijd voor de erkenning van een een buiten 
Europa gesloten huwelijk naar 18 jaar. 
 
1.2.5.2 Inburgeringstoets in buitenland 
Verder dient - om de zelfstandigheid van de 
partners te versterken en ze bekend te maken met 
de rechten die ze in Nederland krijgen - al in het 
buitenland een strenge inburgeringstoets plaats te 
vinden waarin zij naast de taal voornamelijk de 
rechten leren die iedereen in Nederland heeft. 

1.2.6 Sociale rechten 
Om een immigratiebeleid te voeren dat migranten 
stimuleert bijdragen aan Nederland en tegelijkertijd 
onze verzorgingsstaat overeind houdt zijn velen van 
mening dat het noodzakelijk is om nieuwe 
immigranten - die nog geen Nederlands 
staatsburger zijn – slechts trapsgewijs sociale 
rechten toe te kennen. Immigranten bouwen meer 
rechten op naarmate ze langer Nederland wonen en 
werken. Dit kan helpen voorkomen dat 
immigranten langdurig in de WAO of bijstand 
terechtkomen, zoals dit massaal is gebeurd bij veel 
gastarbeiders. Het tegengaan van een sociale 
onderklasse die overwegend gekleurd is, is één van 
onze grootste opgaven. 
 

1.3 Emancipatie  

1.3.1 Inleiding 
De JS streeft naar een samenleving waarin mensen 
hun eigen keuzes kunnen maken, en waarin zij hun 
talenten ontwikkelen en zichzelf ontplooien. De JS 
zet zich in voor de vrijheid om te worden wie je wil 
zijn. Structuren binnen de samenleving kunnen 
deze ontplooiing stimuleren, maar soms ook 
belemmeren. De emancipatieopdracht van de 
sociaal-democratie is het doorbreken van deze 
structuren die emancipatie belemmeren en het 
motiveren en stimuleren van mensen zichzelf te 
ontplooien. 

1.3.2 Structuren doorbreken 
In de jaren ’60 en ’70 hebben we gestreden voor 
gelijke rechten voor mannen en vrouwen. De 
verankering in de grondwet bleek niet genoeg, want 
ook op de werkvloer bestaat nog steeds ongelijkheid 
tussen mannen en vrouwen. De structuren die dit 
veroorzaken moeten doorbroken worden. Maar ook 
binnen gemeenschappen van etnische, culturele of 
religieuze minderheden bestaan soms structuren 

die mannen en vrouwen ongelijk behandelen, 
homo’s of andersgelovigen als minderwaardig zien 
of vrije partnerkeuze belemmeren. Naast het 
normeren door middel van regels, speelt ook het 
confronteren een belangrijke rollen bij het 
doorbreken van dit soort structuren. We moeten 
deze problemen daarom benoemen en onze eigen 
waarden uitdragen. Hierbij hebben burgers zelf een 
belangrijke verantwoordelijkheid.  
 
1.3.2.1 Gemeenschappen 
Een deel van de jongeren in Nederland groeit op in 
gemeenschappen die afwijzend staan op 
emancipatie en gelijke rechten. In Urk, maar zeker 
ook in Amsterdam Slotervaart worden kinderen 
actief geïndoctrineerd met waarden die op 
gespannen voet staan met de gelijkheid van man en 
vrouw, de vrijheid van religie of vrije partnerkeuze. 
In andere plaatsen heerst een cultuur die elke vorm 
van afwijkend gedrag afkeurt. Als sociaal-
democraten hebben wij de taak om deze jongeren te 
bevrijden, zodat zij zelf kunnen kiezen bij welke 
gemeenschap zij zich willen aansluiten en hoe zij 
hun leven in willen richten. Beleid moet er dan ook 
op gericht worden de overweldigende sociale 
controle vanuit de groep te doorbreken. Dit kan 
zowel door (woon- als onderwijs) segregatie tegen 
te gaan, maar ook door jongeren te leren voor 
zichzelf op te komen, kritisch na te denken en hun 
eigen keuzes te maken.  
 
1.3.2.2 Werkvloer 
De JS vindt dat de overheid een actief 
emancipatiebeleid moet voeren om gelijke kansen 
op de werkvloer te krijgen. Een quota-beleid werkt 
averechts, maar middels campagnes en speciale 
fondsen voor bewustzijnsverandering moet de 
overheid het patriarchale blanke managersbeeld 
actief proberen te veranderen. Daarnaast dient 
overheid discriminatie op de arbeidsvloer hard aan 
te pakken. 
 
1.3.2.3 Uitsluiting op basis van geloof, seksuele 
voorkeur en sekse 
In ons Nederland is er geen ruimte voor 
overheidsinstellingen die mensen uitsluiten op 
basis van hun geloof, sekse of seksuele voorkeur. Dit 
betekent dat iedereen moet kunnen werken waar hij 
of zij wil en iedereen kan deelnemen aan activiteiten 
die aangeboden worden door diezelfde instellingen. 
Dit betekent ook dat we bij wet afwillen van de 
enkele feit constructie, waarbij homo's uitgesloten 
worden en niet in hun waarde worden gelaten. 
Scholen, ook die op basis van een 
levensbeschouwelijke grondslag, moeten verplicht 
zijn alle leerlingen te accepteren. 

1.3.3 Verheffen 
Het leven draait volgens sociaaldemocraten om 
meer dan alleen materiële welvaart. Ons doel is een 
hoge kwaliteit van bestaan. Kwaliteit van leven gaat 
over meer dan over een nieuwe televisie. Van 
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oudsher tracht de sociaaldemocratie mensen te 
prikkelen en te stimuleren het beste uit zichzelf te 
halen. Omdat we geloven dat het kwaliteit van het 
bestaan verbetert wanneer mensen zichzelf 
uitdagen en het gevoel hebben goed bezig te zijn. 
 
1.3.3.1 Onderwijs 
De traditionele verheffingsroute vindt plaats via 
onderwijs. Op school leren kinderen en jongeren 
niet alleen kennis en vaardigheden om een positie 
op de arbeidsmarkt te verwerven, maar moeten ze 
ook gestimuleerd worden het beste uit hun leven te 
halen. 
 
Veel allochtone kinderen lopen al een achterstand 
op voordat ze naar school gaan. Deze kunnen ze 
later moeilijk nog inhalen. Voorschoolse educatie, 
dagopvang en peuterspeelzalen zijn een belangrijk 
middel om deze achterstanden te verminderen. Het 
gebruik hiervan moet daarom gestimuleerd worden. 
 
1.3.3.2 Werk 
Het hebben van werk is belangrijk voor de kwaliteit 
van leven. Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit 
van leven verbetert wanneer mensen een 
dagbesteding hebben, al dan niet via betaalde 
arbeid. Ook is het een belangrijk middel om 
zelfstandig te worden en vooruit te komen. De JS 
streeft naar een participatie van 100%. Wanneer dit 
nodig is, kunnen gesubsidieerde banen of verplicht 
vrijwilligerswerk hieraan bijdragen. Er is genoeg 
zinvol werk te doen en in ons Nederland hoort 
niemand aan de kant te staan. 
 
Zelfstandig ondernemerschap moet toegejuicht 
worden. Onder nieuwe Nederlanders neemt dit 
ondernemerschap de laatste jaren toe. Dit moet 
verder gestimuleerd worden. 
 
1.3.3.3 Sport, kunst en cultuur 
Sport, kunst en cultuur spelen ook een belangrijke 
rol in de zelfontplooiing. Mensen worden 
geactiveerd, leren zichzelf en anderen kennen, en 
verruimen hun blikveld. Hierin is het ook van 
belang dat de lokale overheid initiatieven van 
onderop stimuleert. Wat betreft kunst en cultuur 
moet niet alleen uitgegaan worden van traditionele 
'hoge' Kunst en Cultuur. Ook waardevolle nieuwe 
vormen van kunst en cultuur moeten worden 
erkend. 

1.3.4 Debat 
Om ‘oude vormen en gedachten’ te laten sterven 
dient alles in onze samenleving continu bekritiseerd 
te kunnen worden. Maatschappelijk debat over 
moeilijke onderwerpen is belangrijk, juist omdat we 
weten wat de gevolgen kunnen zijn als debat in de 
kiem gesmoord wordt en onvrede of agressie via 
andere wegen wordt geuit.  
 
De JS neemt actief deel aan deze discussie en houdt 
de PvdA scherp om voortdurend progressief stelling 

te nemen. De PvdA hoeft zich hierbij niet te 
vereenzelvigen met de overheid – waar de laatste 
neutraal ten opzichte van alle ideeën staat, vindt de 
PvdA traditiegetrouw progressieve ideeën 
waardevoller dan andere. Onze sociaal-
democratische waarden moeten we duidelijker 
uitdragen en afzetten tegen die van onze 
tegenstanders, ook wanneer mensen in de 
samenleving hier aanstoot aan nemen. Krenken 
mag. Onze geschiedenis is er een 
van maatschappelijke confrontatie – die moeten we 
niet loslaten, ook niet als dit ons electoraal zou 
kunnen schaden.  
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Hoofdstuk 2 Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 
 

2.1 Openbaar Onderwijs 
Scholen zijn bij uitstek de plek waar kinderen in 
contact komen met leeftijdsgenoten met 
verschillende sociale en culturele achtergronden en 
zich daaraan kunnen spiegelen. Bijzonder onderwijs 
gebaseerd op religie belemmert dit proces, omdat 
het leidt tot gesegregeerde scholen. Bijzonder 
onderwijs is dus slecht voor de integratie en sociale 
cohesie. De JS vindt daarom dat de leerplicht alleen 
nog vervuld zou moeten kunnen worden op een 
openbare school. De extra invulling die we 
momenteel kennen uit het religieus bijzonder en 
privéonderwijs moet dan ook buiten schooltijd en 
op eigen kosten worden gerealiseerd. Om de 
leerlingen toch bewust te maken van de grote rol die 
religie inneemt in onze samenleving, dient deze op 
een neutrale manier, in de lessen behandelt te 
worden. 
 
Andere alternatieve methoden uit het bijzonder 
onderwijs (zoals de montessori- of vrije school) 
moeten ondergebracht worden bij het openbaar 
onderwijs, mits ze aan de hieraan gestelde eisen 
voldoen. 
 

2.2 Basisonderwijs 

2.2.1 Naschoolse opvang 
De toegang tot naschoolse opvang moet voor alle 
jongeren zo groot mogelijk zijn, met een op 
inkomensniveau afgestemde eigen bijdrage. In 
samenwerking met de scholen, welzijnsinstellingen 
en de gemeente moet worden gezorgd voor een 
opvang die is afgestemd op de interesses van 
jongeren in verschillende leeftijdscategorieën. 
Hierbij moeten er mogelijkheden zijn voor 
huiswerkbegeleiding en activiteiten, maar ook moet 
er de mogelijkheid zijn om je te kunnen richten tot 
een vertrouwenspersoon. 

2.2.2 Bijzonder onderwijs 
Leerlingen worden wel eens op een school 
geweigerd omdat ze de identiteit van de school niet 
voldoende onderschrijven. Dit geldt soms ook voor 
docenten, of dit kan een reden zijn voor hun 
ontslag.  
 
Sommige scholen leren de kinderen niet de 
evolutietheorie omdat de identiteit van de school dit 
niet toestaat. Hierdoor komen leerlingen met 
verschillende religies en levensbeschouwingen te 
weinig in aanraking met elkaar. Belangrijk is te 

constateren dat het subsidiëren van 
discriminerende instellingen verkeerd is. Je mag 
geen docenten of leerlingen weigeren op grond van 
de hun religie, levensbeschouwing, seksuele 
voorkeur om etniciteit. Daarom moet artikel 23 van 
de grondwet worden aangepast; discriminatie van 
leerlingen moet niet meer mogelijk zijn op scholen 
die vanuit de overheid geld ontvangen.  
 

2.2.3 Schoolzwemmen 
Met ingang van 2006 wordt in veel grote gemeenten 
definitief de subsidie voor schoolzwemmen 
afgeschaft. De zwembaden hebben nu al overvolle 
lijsten voor particulieren zwemles. Vooral de 
mensen aan de onderkant van de samenleving 
worden hier de dupe van. In Nederland is 
verdrinking van kleine kinderen doodsoorzaak 
nummer één op de lijst van fatale ongelukken in en 
om het huis. Daarom is schoolzwemmen van 
levensbelang. Subsidie voor schoolzwemmen moet 
landelijke geregeld worden zodat dit voor alle 
kinderen in groep 3 of 4 verplicht wordt. 

2.2.4 Schoolgym 
Voormalig Minster van der Hoeven van Onderwijs 
wilde gymnastiekles als verplicht onderdeel 
afschaffen. Ook worden de leerkrachten van het 
basisonderwijs niet meer opgeleid tot 
gymleerkracht. Deze maatregel versterkt de huidige 
overwichtproblematiek. In de toekomst zal er door 
deze maatregel veel geld worden uitgeven aan de 
gezondheidszorg. Schoolgym is erg belangrijk voor 
de beweging maar het stimuleert ook om kinderen 
buiten school meer te laten sporten. In het 
basisonderwijs zijn er nu te weinig gekwalificeerde 
leerkrachten om gym te geven, met als gevolg dat er 
of geen gym wordt gegeven, maar alleen spelletjes 
omdat materialen niet gebruikt mogen worden door 
ondergekwalificeerd personeel. De JS moet zich 
tegen deze maatregel uitspreken en haar invloed 
uitoefenen op de PvdA om nieuwe maatregelen te 
voorkomen. Schoolgym moet verplicht worden en 
gegeven worden door gekwalificeerd personeel. 
Hier is meer subsidie voor nodig om de bevoegde 
gymleerkracht van te betalen. 

2.2.5 Passend onderwijs 
Het huidige kabinet treft in het passen onderwijs 
heftige maatregelen die oneerlijk en grote gevolgen 
zullen hebben voor kinderen met een beperking en 
de ouders van deze kinderen. De JS vindt dat ieder 
kind, ongeacht zijn of haar gezondheid recht heeft 
op passend onderwijs en passende 
onderwijsondersteuning. Als JS vinden wij dat de 
bezuinigingen op het passend onderwijs zoals deze 
momenteel zijn voorgesteld geen doorgang mogen 
vinden. 
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2.3 Voortgezet onderwijs 

2.3.1 Uitgangspunt 
De JS richt zich bij voortgezet onderwijs op 
ontplooiing van talent op welk niveau dan ook 

2.3.2 Leren op maat 
De JS vindt dat iedere leerling de kans moet krijgen 
om vakken op het eigen niveau te kunnen volgen en 
het onderwijs te volgen dat het beste past. Zo zou 
een HAVO scholier wellicht 1 vaak op VWO niveau 
kunnen volgen, waar hij of zij sterk in is. Ook pleit 
de JS voor “ambachtsscholen” waar de nadruk 
vooral op het ambacht ligt. Ten slotte moeten het 
gemakkelijker worden om van het VMBO naar de 
HAVO door te stromen. 

2.3.3  Schooluitval 
Het is heel belangrijk dat elke jongere in Nederland 
onderwijs volgt en daar niet voortijdig mee stopt. 
De JS vindt dat dit moet worden bereikt door het 
creëren van een betere stimulans voor jongeren om 
naar school te gaan. Zij moeten inzien dat onderwijs 
noodzakelijk is voor hun eigen ontwikkeling en hun 
toekomstige economische perspectieven. Tegen de 
scholieren die alsnog te vroeg hun scholen verlaten 
moet er streng worden opgetreden. 

2.3.4 Onderwijsvernieuwingen 
We vinden dat onderwijsvernieuwingen moeten 
worden gedragen door degenen die er in moeten 
werken en er niet weer stelselwijzigingen moet 
worden bedacht die wordt opgelegd van bovenaf. 

2.3.5 Voeding 
Schoolkantines liggen vol met allerlei ongezonde 
lekkernijen en leerlingen worden dikker. De JS wil 
zien dat scholen leerlingen gaan stimuleren 
gezonder en verstandiger te eten en er in kantines 
meer gezonde producten beschikbaar zijn.  

2.3.6 Leerlingenraad 
De JS vindt dat op alle scholen leerlingenraden 
moeten worden ingesteld. Zo kunnen leerlingen 
helpen hun school en het onderwijs verbeteren en 
krijgen leerlingen een stem. 

2.3.7 Sfeer 
Na de incidenten van de afgelopen jaren vindt de JS 
het belangrijk dat er iets aan de sfeer op school 
wordt gedaan. De JS wil conciërges terug in de 
scholen. De JS denkt dat detectiepoortjes het gevoel 
van onveiligheid op scholen verhoogt. We moeten 
dan ook zorgen dat detectiepoortjes niet meer nodig 
zijn en uit scholen verdwijnen. 

2.3.8 Religie 
De JS vindt dat het weigeren van leerlingen of 
leraren op grond van godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht niet zou moeten 
mogen op scholen die door de overheid 

gesubsidieerd worden. Artikel 23 moet worden 
aangepast zodat discriminatie tegenover leerlingen 
niet meer kan voorkomen.  

2.3.9 Stage 
De JS is van mening dat er meer mogelijkheden 
moeten worden geboden om bedrijven te 
stimuleren stageplekken aan te bieden. Eventueel 
door het bieden van een onkostenvergoeding. We 
vinden het belangrijk dat ook de PvdA stage 
plekken aanbiedt voor MBO studenten. De JS is een 
voorstander van de maatschappelijke stages, mits 
dit ook wat toevoegt aan de ontwikkeling van 
leerlingen. 

2.3.10 1000-urennorm 
Het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs 
gaat ten dele gepaard met het aantal lesuren dat 
wordt gegeven. Daarnaast moet bij het behalen van 
de 1000-urennorm niet alleen worden gekeken naar 
het aantal lesuren, maar ook naar extracurriculaire 
activiteiten. Op deze manier kunnen middelbare 
scholen gevarieerder onderwijzen en de kwaliteit 
van hun onderwijs voorop stellen. De JS vindt het 
belangrijk dat de kwaliteit van het voortgezet 
onderwijs wordt gewaarborgd en wordt verbeterd.
  

2.4 MBO 

2.4.1 Inleiding 
Het MBO is een fundamenteel onderdeel van het 
Nederlandse onderwijssysteem, aangezien ongeveer 
de helft van alle studenten hier worden 
klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Het is dan 
ook van het grootste belang dat de kwaliteit van het 
MBO gewaarborgd is. Dat betekent maatwerk waar 
nodig, goed opgeleide en gemotiveerde docenten,  
passende studiebegeleiding, een efficiënte 
organisatie, genoeg stages en opleidingen die goed 
aansluiten op de arbeidsmarkt. 
 
In onze samenleving wordt onderwijs gericht op 
hoofdwerk (analytisch denken / academisch 
onderwijs) gezien als het hoogst, onderwijs gericht 
op handwerk als lager. Ook CITO toets test alleen 
hoe goed een kind is in 'hoofdwerk'. Bij slechte 
score moeten ze dan maar lagere VMBO / MBO 
opleiding doen. Het gaat hier echter niet over goed 
of slecht, maar over verschillende soorten 
vaardigheden. 
 
Herwaardering voor handwerken, ambachtslieden, 
vakmanschap is nodig. Speelt een belangrijke rol 
voor onze samenleving en voor onze economie. 
Juist nu, omdat er steeds meer behoefte is aan 
producten die kwalitatief goed en onderscheidend 
zijn. Daarom wel meer aandacht nodig voor design 
en ondernemerschap in de beroepsopleidingen. 
Investeren in dit onderwijs want binnenkort groot 
tekort aan vakmensen. 
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2.4.2 Organisatie 
Door fusies zijn MBO-instellingen verworden tot 
grote leerfabrieken. We noemen dit regionale 
opleidingscentra (ROC). Als gevolg hiervan is er 
veel bureaucratie ontstaan. Zo lopen er voor elke 3 
docenten nog 2 andere managers of medewerkers 
rond en krijgen leerlingen niet altijd de persoonlijke 
aandacht die ze verdienen. Ook is de afstand tussen 
docenten en bestuur dusdanig groot dat dit bijna 
per definitie leidt tot conflicten. De JS pleit daarom 
voor een fusiestop en is een voorstander van 
defuseren. 

2.4.3 Onderwijs 
Hoewel er uiteraard veel goed gaat in het MBO, zijn 
er ook grote mistanden. Zo bleek begin 2010 uit 
onderzoek van de inspectie dat er 500 zwakke en 64 
zeer zwakke MBO-opleidingen zijn en deze lijst 
alsmaar groeiende is. De JS roept de politiek op 
deze ontwikkelingen een halt toe te roepen en waar 
nodig opleidingen te sluiten.  
 
Daarnaast zien we dat het aanbod aan opleidingen 
aan het exploderen is. De JS vraagt zich af of al deze 
opleidingen, met vaak prachtige Engelse namen, 
wel relevant zijn voor de arbeidsmarkt. De JS wil 
daarom dat de inspectie zich ook gaat toeleggen op 
deze vraag en ROC’s dwingt om studenten van te 
voren te informeren over het loopbaanperspectief 
van een opleiding. Dit dient goed afgestemd te 
worden met het (regionale)  bedrijfsleven met 
behulp van de huidige kenniscentra. 

2.4.4 Competentiegericht leren 
Het competentiegericht leren (CGO) dient medio 
2011 op alle MBO instellingen te worden ingevoerd. 
Lopende opleidingen mogen door de scholen nog 
afgemaakt worden in het oude systeem. Sommige 
MBO-instellingen lopen achter met de invoering. 
Dit zou dus een plotsklapse ommezwaai betekenen. 
Dit kan grote problemen veroorzaken voor de 
studenten. De JS bepleit daarom een geleidelijkere 
invoering van het CGO voor achterblijvende MBO-
instellingen en een proactieve houding van de 
inspectie bij dit proces.  

2.4.5  Lesuren 
MBO leerlingen moeten wettelijk minimaal 850 uur 
les krijgen per jaar. Bij de beroepsopleidende 
leerweg (BOL) mag tussen de 20 en 60 procent van 
deze lesuren worden ingevuld door stages.  Dit leidt 
er vaak toe dat scholen voor de makkelijke weg 
kiezen en hun leerlingen de meerderheid van hun 
tijd doorbrengen op hun stageplek. De JS bepleit 
daarom een maximum van 40 procent.  
 
Daarnaast worden niet alle lesuren even goed 
ingevuld. Zo gebeurt het regelmatig dat MBO’ers in 
een klaslokaal worden gezet met de opdracht om 
“iets” te gaan doen. Ook vallen er op te veel MBO’s 

lessen uit. In sommige gevallen betreft dit zelfs een 
heel vak. De JS vindt dat het hiermee afgelopen 
moet zijn.  

2.4.6 Stages  
De huidige economische crisis heeft ook zijn 
weerslag op het aantal stageplekken voor MBO’ers. 
Bedrijven die het moeilijk hebben en 
overheidsinstellingen die in het eigen vlees moeten 
snijden, zijn soms geneigd Mbo-stagiairs links te 
laten liggen. Dat is nogal vervelend, aangezien 
MBO’ers voor het afronden van hun opleiding een 
stage nodig hebben. Aangezien stages een onderdeel 
van het onderwijsprogramma zijn, rust er wat de JS 
betreft een zware verantwoordelijkheid op de 
schouders van de onderwijsinstellingen, maar ook 
op de schouders van bedrijven. Verder hier kunnen 
de kenniscentra een coördinerende rol spelen, 
aangezien zij het beste inzicht hebben in de lokale 
arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de overheid in deze 
tijd een verantwoordelijkheid. De overheid zou het 
goede voorbeeld moeten nemen, door het aantal 
stageplekken voor MBO’ers in overheidsinstellingen 
op zijn minst te handhaven. Daarnaast dient de 
overheid te allen tijde een stagevergoeding uit te 
keren.  
 
MBO-instellingen zijn wettelijk verplicht minimaal 
2 keer hun studenten te bezoeken op hun stage. 
Helaas gebeurt dit in de praktijk te weinig en 
hebben mentoren daardoor te weinig zicht op de 
werkzaamheden van de student.  Deze regel moet 
strikter worden nageleefd.  

2.4.7 Ov-jaarkaart  
Minderjarige (BOL) studenten  op het mbo hebben 
op dit moment geen recht op een ov-jaarkaart.  Er 
wordt hier duidelijk met 2 maten wordt gemeten, 
aangezien wo’ers en hbo’ers, ook als ze minderjarig 
zijn, recht hebben op een ov-kaart.  Dit heeft een 
aantal ingrijpende gevolgen. Zo worden leerlingen 
die in gehuchten wonen waar geen opleiding te 
vinden is, dagelijks op hoge kosten gejaagd. Ook is 
het hierdoor vaak vanzelfsprekend dat leerlingen 
het ROC kiezen dat het dichtst bij hen in de buurt 
ligt.  Dit leidt tot minder concurrentie tussen ROC’s, 
waardoor er onvoldoende prikkels zijn om harder te 
werken aan de kwaliteit van het onderwijs. 
Daarnaast kan dit er toe leiden dat leerlingen een 
opleiding die geknipt voor ze is laten lopen, omdat 
deze te ver weg is en de reiskosten dus te hoog zijn. 
Kortom: de JS is een voorstander van een OV-kaart 
voor MBO’ers.  

2.5 Hoger onderwijs 

2.5.1 Inleiding 
Als het onderwijs de motor van onze samenleving 
is, dan zijn de studenten de benzine die de motor 
draaiende houden. Studenten dienen dan ook op de 
eerste plaats te komen. Kwalitatief hoogstaand 



Derde Congreskrant Voorjaarscongres 2011 
 

 - 19 - 

onderwijs dient namelijk automatisch 
(wetenschappelijk) onderzoek en de samenleving 
(door een hoog percentage hoger opgeleide). Een 
samenleving en dus ook het onderwijs is echter 
altijd in ontwikkeling. Het hoger onderwijs is nooit 
af! De JS zit met haar (kritische) neus op deze 
ontwikkelingen en het onderstaande is wat zij 
hierover te zeggen heeft.  

2.5.2  Kwaliteit 
Kwaliteit van het hoger onderwijs betreft zowel 
kwaliteit in de enge zin van het begrip – de kwaliteit 
van de colleges, docenten en lesmaterialen 
gecontroleerd en gewaarborgd door de overheid  – 
als de kwaliteit van de studiebegeleiding, 
voorlichting en de mogelijkheid tot levenslang 
leren. Kwalitatief goed onderwijs is niet alleen van 
belang voor de ontwikkeling van de samenleving, 
maar eveneens voor haar internationale 
concurrentiepositie. De JS vindt het daarom 
belangrijk dat niet efficiëntie en rendement, maar 
de kwaliteit van het onderwijs, de 
(wetenschappelijke) ontwikkeling voor de 
samenleving en de ontplooiing van het individu 
centraal staan. Om deze kwaliteit te waarborgen 
dienen studenten betrokken te worden bij de 
kwaliteitszorg. Een goed middel om deze kwaliteit 
inzichtelijk te maken is de onderwijsbijsluiter. 
Daarmee wordt het mogelijk onderwijsinstellingen 
op kwaliteit met elkaar te vergelijken. Afsluitend 
wijst de JS op het belang van de zelfstandigheid van 
onderwijsinstellingen. Geldstromen uit het 
bedrijfsleven zijn noodzakelijk geworden voor de 
financiering van ons onderwijs, maar mogen in het 
belang van de kwaliteit nooit leiden tot inmenging 
hebben in de bedrijfsvoering van 
onderwijsinstellingen. 
 
De studiebegeleiding verdient veel meer aandacht 
dan zij tot nu toe heeft ontvangen. De JS acht een 
professionaliseringsslag noodzakelijk. De juiste 
studiebegeleiding maakt het studenten mogelijk de 
juiste keuzes te maken tijdens hun studie en maakt 
barrièremaatregelen overbodig. Een goede 
voorlichting is noodzakelijk voor het maken van de 
juiste studiekeuze. De JS is van mening dat 
onderwijsinstellingen meer verantwoordelijkheid 
dienen te nemen bij de voorlichting van potentiële 
studenten. Daarbij dienen niet glossy folders, maar 
de kwaliteit van het onderwijs centraal te staan.  
 
Levenslang leren – zoals omschreven in Bologna 
with student eyes 2009 – is een thema wat de JS 
onderschrijft.  

2.5.3 Toegankelijkheid 
De JS is van mening dat de status en uitstraling van 
het onderwijs staat of valt met de toegankelijkheid 
van datzelfde onderwijs. Excellentie – als zodanig – 
ondersteunt de JS van harte. Het mag echter geen 
excuus zijn om financieel minder aantrekkelijk – 
vaak kleinschalig – onderwijs minder middelen te 

verschaffen. Het mag ook geen excuus zijn – waar 
niet strik noodzakelijk – meer en meer selectie aan 
de poort toe te passen. Afsluitend wil de JS 
benadrukken dat sociaaleconomische of sociaal-
culturele achtergronden niet van invloed moeten 
zijn op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. 
De JS acht het een verantwoordelijkheid van de 
overheid mensen in achterstandsposities te 
stimuleren en te ondersteunen deel te nemen aan 
ons onderwijs. 

2.5.4 Financiën 
Goed onderwijs is betaalbaar onderwijs. De 
financiële middelen van de student – en/of de 
ouders van de student – mogen nimmer van 
doorslaggevende aard zijn voor zowel de 
toegankelijkheid als de studiekeuze. De JS spreekt 
zich dan ook uit voor goede alternatieven voor de 
huidige financiering van ons onderwijs – zoals het 
plan van de werkgroep hoger onderwijs: 
studieheffing  en afstudeerbelasting  – en tegen de 
stijging van collegegelden. De JS is voor de 
invoering van een sociaal leenstelsel ter vervanging 
van de basisbeurs voor studenten. Voorwaarden 
hierbij zijn dat de aanvullende beurs blijft behouden 
en dat het geld dat deze maatregel oplevert wordt 
geïnvesteerd in het onderwijs en dat wanneer een 
student de studieschuld niet kan terugbetalen de 
schuld hem wordt kwijtgescholden. Studieleningen 
moeten na het gebruikte recht van de prestatiebeurs 
automatisch worden omgezet naar een nullening. 
Dit maakt het voor de student overzichtelijker en als 
hij wil lenen kan hij dat aangeven. Ongeacht hun 
leeftijd moeten alle studenten (MBO, HBO en WO) 
toegang krijgen tot studiefinanciering. 

2.5.5 Medezeggenschap 
Het onderwijs draait om de studenten. Studenten 
zijn in de ogen van de JS dan ook de aangewezen 
personen om kritisch en constructief naar datzelfde 
onderwijs te kijken. Medezeggenschap aan de 
onderwijsinstellingen is het middel om de belangen 
van de studenten te behartigen en hiermee de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De 
onderwijsinstellingen hebben dan ook een 
(wettelijke en morele) plicht alles in het werk te 
stellen de medezeggenschap te laten bloeien. Dat 
komt neer op de volgende vier thema’s. Ten eerste 
dienen de onderwijsinstellingen de 
medezeggenschap serieus te nemen. Daarmee 
wordt bedoeld dat zij de medezeggenschap tijdig 
betrekt in de beleidsvormings- en 
besluitvormingsprocessen. Daarnaast dienen de 
adviezen ter harte te worden genomen. Ten tweede 
dient de invloed van de medezeggenschap 
uitgebreid te worden. In concrete zin betekent dit 
dat opleidingscommissies en studentenraden meer 
advies bevoegdheden moeten krijgen op gebieden 
als begroting, onderwijsprogramma en raden van 
toezicht. Ten derde dient er eveneens sprake van 
studentenmedezeggenschap te zijn in zogenaamde 
tussenlagen en nieuwe vormen van onderwijs. 
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Daarbij moet gedacht worden aan tussenlagen als 
ICT, catering en andere facilitaire aangelegenheden 
en nieuwe vormen van onderwijs als University 
Colleges en honours programma’s.   
Om dit alles mogelijk te maken dienen de 
onderwijsinstellingen de medezeggenschap naar 
behoren te faciliteren. In de praktijk houdt dit in 
dat studenten op de hoogte moeten worden 
gebracht van de aanwezigheid en de functie van de 
medezeggenschap. Vervolgens dienen studenten 
trainingen – over de WHW, vergadertechnieken etc. 
– aangeboden te worden en dienen zij voldoende 
(financiële) compensatie te ontvangen.  

2.5.6 Europa 
Kennis van Europa en al haar verschillende 
culturen zijn volgens de JS van wezenlijk belang. De 
internationalisering van ons onderwijs – 
uitwisselingsprojecten, studeren in het buitenland, 
samenwerkende universiteiten – ondersteunt de JS 
dan ook van harte. De kwaliteit en de (financiële) 
toegankelijkheid van het onderwijs moeten echter 
veel inzichtelijker en vergelijkbaar gemaakt te 
worden. Daarom dient de 
studentenmedezeggenschap een grote te spelen bij 
internationale onderwijsprojecten en 
beleidsontwikkelingen.  

2.5.7 Doorstroom MBO naar HBO 
Kennis van Europa en al haar verschillende 
culturen zijn volgens de JS van wezenlijk belang. De 
internationalisering van ons onderwijs – 
uitwisselingsprojecten, studeren in het buitenland, 
samenwerkende universiteiten – ondersteunt de JS 
dan ook van harte. De kwaliteit en de (financiële) 
toegankelijkheid van het onderwijs moeten echter 
veel inzichtelijker en vergelijkbaar gemaakt te 
worden. Daarom dient de 
studentenmedezeggenschap een grote te spelen bij 
internationale onderwijsprojecten en 
beleidsontwikkelingen. 

2.5.8 Stimuleren van extra specialisaties 
Een hoogopgeleide bevolking kan ervoor zorgen dat 
Nederland en de Nederlandse economie zich kan 
blijven onderscheiden van andere landen. Om dit te 
bereiken hebben we echter wel die hoogopgeleide 
bevolking nodig en daarom moeten we het altijd 
blijven stimuleren, als mensen zich gaan 
specialiseren. Soms is het daarvoor nodig dat 
mensen een tweede Bachelor of Master volgen om 
zo meerdere vakgebieden te kunnen combineren. 
Dit moet daarom ook niet ontmoedigd worden door 
de invoering van hogere collegegelden voor een 
tweede Bachelor of Master en de JS wil daarom ook 
dat deze regeling ongedaan gemaakt wordt. 
 

2.6 Kunst en Cultuur 

2.6.1 Inleiding 
Kunst en cultuur zijn niet weg te denken uit de 
samenleving. Denk bijvoorbeeld aan musea, 
bibliotheken, monumenten en muziekconcerten. 
Een belangrijk kenmerk van een open en tolerante 
samenleving is een bloeiende kunst- en 
cultuursector. Kunst stimuleert om dingen op een 
andere manier te bekijken en verruimt ons blikveld. 
Het speelt een belangrijke rol in de zelfontplooiing 
en kunstinstellingen vervullen daarom een 
belangrijke maatschappelijke functie. Onze 
cultuursector draagt in grote mate bij aan onze 
identiteit. Kunst en cultuur zijn daarnaast bij 
uitstek middelen om mensen bij elkaar te brengen.   
 

2.6.2 Kwaliteit en toegankelijkheid 
In Nederland hebben we een cultuursector van hoge 
kwaliteit. Beeldende kunst, dans, opera en orkesten 
behoren tot de absolute wereldtop. Dit is niet alleen 
goed voor onze zelfontplooiing, het is indirect ook 
goed voor de economie. Een land met een bloeiende 
kunstsector trekt vele toeristen naar ons land en 
maakt het bovendien voor bedrijven aantrekkelijker 
om zich hier te vestigen. De JS vindt het daarom 
van groot belang dat de kwaliteit van de kunstsector 
gewaarborgd blijft. 
 
De toegankelijkheid van kunst is van essentieel 
belang om ervoor te zorgen dat iedereen met kunst 
in aanraking kan komen. Concerten, 
bibliotheekabonnementen en entreekaartjes voor 
het museum moeten goedkoper worden zodat zij 
voor iedereen toegankelijk zijn. Kunstinstellingen 
moeten zich inzetten om nieuw en vooral ook jong 
publiek te trekken en aan zich te binden door 
middel van een gevarieerd aanbod. Daarnaast moet 
ook de muziekschool om de hoek toegankelijk 
blijven.    
 
 

2.6.3 Kunst- en cultuursubsidies 
Het belang van kunst wordt niet altijd voldoende 
erkend. Vaak wordt alleen maar uitgegaan van een  
simpele kosten- en batenanalyse. Daarom staat het 
subsidiebudget constant onder druk. De JS hecht 
veel waarde aan de kunst- en cultuursector en is 
tegen draconische bezuinigingen op het 
subsidiebudget. Kunstinstellingen zijn vaak voor 
ongeveer 75 procent afhankelijk van subsidies. Op 
dit moment wordt voor ongeveer 220 miljoen euro 
subsidies verstrekt, slechts 0,1 procent van de totale 
overheidsuitgaven. Bezuinigingen zullen grote 
schade opleveren, terwijl het op de begroting slechts 
een schijntje oplevert. Het zal ten koste gaan van de 
toegankelijkheid, omdat bijvoorbeeld 
concertkaarten duurder zullen worden. Ook zullen 
bezuinigingen leiden tot een commercialisering van 
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de kunstsector, want alleen de populaire 
kunstvormen zullen dan hun hoofd nog boven water 
kunnen houden. Marktwerking en sponsoring 
zullen nooit een waarborg zijn voor een kwalitatief 
en afwisselend aanbod aan cultuuruitingen. 
 

2.6.4 Kunst- en cultuuronderwijs 
De JS is voorstander van een uitgebreid aanbod van 
kunst-  en cultuuronderwijs op basisscholen, 
middelbare scholen, universiteiten en andere 
onderwijsinstellingen. Momenteel bereikt kunst en 
cultuur de jeugd maar mondjesmaat. Door kinderen 
op al jonge leeftijd in aanraking te laten komen met 
kunst en cultuur, bevorder je hun denkvermogen en 
creativiteit. 
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Hoofdstuk 3 Zorg 

3.1 Inleiding 
Iedereen heeft vroeg of laat zorg nodig. Daarom 
moet de gezondheidszorg in Nederland goed 
geregeld worden en ook voor iedereen in gelijke 
mate beschikbaar zijn. Zorg is dus niet een 
supermarktproduct. Het is bovenal een publieke 
aangelegenheid. De overheid heeft dus tot taak dat 
kwaliteit en kwantiteit worden gewaarborgd. 
 

3.2 Markt en verzekering 

3.2.1 Marktwerking 
De JS spreekt zich uit tegen marktwerking in de 
zorg. Marktwerking richting patiënten voor 
spoedeisende zorg mag nooit een optie zijn. 
Iedereen moet in spoedgevallen altijd in het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht kunnen. De 
inefficiëntie van de gezondheidszorg moet op een 
sociale manier worden tegengegaan, marktwerking 
is hier niet de oplossing voor. Het zorgen voor 
goede gezondheidszorg moet een kerntaak voor de 
overheid zijn. Daarom mogen instellingen die zorg 
verlenen, waaronder ziekenhuizen, zich niet 
opstellen als normale bedrijven. Het maken van 
winst moet voor ziekenhuizen dan ook geen doel 
worden. Hierdoor zou de kwaliteit van zorg niet 
meer de prioriteit hebben bij ziekenhuisbesturen. 
De JS spreekt zich dan ook uit voor ziekenhuizen 
zonder winstoogmerk. 
 
3.2.1.1 Keuzevrijheid in de zorg 
De JS is tegen keuzevrijheid en marktwerking in de 
zorg. Dit omdat iedereen in ons land even goede 
zorg moet kunnen ontvangen, ongeacht inkomen, 
woonplaats, achtergrond, enzovoorts. 
Marktwerking en keuzevrijheid in de zorg leidden 
onherroepelijk tot betere zorg voor rijkeren en beter 
geïnformeerde, en is daarom oneerlijk.   

3.2.2 Zorgverzekering 
In 2003 is een nieuw verzekeringsstelsel in werking 
getreden. Hierdoor krijg iedereen dezelfde 
basisverzekering en een zelfde premie. De 
zorgtoeslag zorgt ervoor dat de lagere inkomens 
toch minder premie betalen. Dit is een goede zaak, 
maar het is slechts een lapmiddel voor een regeling 
waaraan anders alle solidariteit aan zou ontbreken. 
Het bedrag dat burgers aan zorg betalen zou alléén 
afhankelijk moeten zijn van het inkomen, en nooit 
van de zorgbehoefte. Daarom zou van een eigen 
bijdrage geen sprake moeten zijn. Daarbij is 
aangetoond dat een verlaging van de eigen bijdrage 
vraag naar zorg niet vermindert. Het enige gevolg 
hiervan is dus dat de bureaucratische lasten worden 
verhoogd De aanvullende verzekering is per 

definitie niet solidair, omdat het er toe leidt dat 
gezonde mensen zich zo min mogelijk verzekeren, 
zij maken nou eenmaal minder gebruik van zorg. 
Het gevolg daarvan is, is dat mensen die vaker zorg 
nodig hebben veel meer kwijt zijn aan de 
zorgkosten. Slechts luxe-zorg zou als optioneel extra 
pakket aangeboden dienen te worden. Het 
basispakket aan zorg zou bovendien voor iedereen 
gratis moeten zijn. Via de inkomstenbelasting 
zouden deze kosten gedekt moeten worden, zodat 
de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 
 

3.3 Volksgezondheid 

3.3.1 Rookverbod 
De JS bepleit een algemeen rookverbod in alle 
publieke gelegenheden van werkplaatsen tot cafés 
en restaurants. De enige uitzondering zou de 
coffeeshop moeten zijn. 

3.3.2 Jongeren en alcohol 
Het alcoholmisbruik onder jongeren neemt 
zienderogen toe Vooral voor 12 tot 17 jarigen is dit 
zeer schadelijk. Naast winkeliers moeten daarom 
ook jongeren onder de toegestane leeftijd die met 
alcohol worden aangetroffen worden beboet. Om 
een effectievere aanpak te kunnen garanderen 
zullen lokale overheden meer mogelijkheden 
moeten krijgen omdat zij meer inzicht hebben in 
waar en wanneer dit probleem zich afspeelt. Denk 
daarbij aan bijvoorbeeld de lokale ‘zuipketen’. Ook 
ouders moeten op hun verantwoordelijkheid 
worden gewezen. Daarnaast moet, gezien de 
positieve resultaten die worden bereikt door het 
nazorgtraject van de Polikliniek voor Jeugd & 
Alcohol, het bestaan van alcoholpoli’s worden 
veiliggesteld. 

3.3.3 Gameverslaving 
Een verslaving aan computerspellen kan ernstige 
gevolgen hebben voor je sociale leven en je 
ontwikkeling. De gameverslaafden verdienen dus 
hulp. Daarom wil de JS dat gameverslaving door de 
reguliere gezondheidszorg wordt erkend als 
verslaving. 
 
De JS is bovendien van mening dat voorkomen 
beter dan genezen is. Ter preventie zal aandacht uit 
moeten gaan naar de gevaren van gamen en de 
risico’s tot gameverslaving. 

3.3.4 Erkenning ziektes 
Het komt voor dat ziektes door een zorginstelling of 
arts niet worden erkend, met alle gevolgen van dien. 
Er moet meer onderzoek gedaan worden naar 
nieuwe ziektes, om er voor te zorgen dat zo min 
mogelijk mensen met klachten onterecht naar huis 
worden gestuurd. 
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3.3.5 Voorkomen en afbreken 
zwangerschap 
De JS pleit voor een volledige vergoeding van de 
anticonceptiepil. Deze moet dus in het basispakket 
komen voor alle vrouwen tot de overgang. De 
anticonceptiepil en andere voorbehoedsmiddelen 
zijn soms geen garantie ter voorkoming van een 
ongewenste zwangerschap. Mede met het oog 
hierop, maar ook met oog op ernstigere situaties 
waarin een ongewenste zwangerschap zich voor kan 
doen, spreekt de JS zich uit voor de mogelijkheden 
tot overtijdbehandeling en abortus. Deze ingrepen 
zijn vooral een zaak van de vrouw zelf. De overheid 
moet zich daar zo min mogelijk in mengen. De JS 
benadrukt dat een zorgvuldige procedure geboden 
is, en realiseert is dat het zowel voor de vrouw als de 
arts geen lichtvaardige ingreep is.  

3.3.6 Thuiszorg 
Door de toekomstige vergrijzing zal de druk op de 
zorg vergroten. Momenteel is er de mogelijkheid om 
thuiszorg te krijgen. De financiële druk op de 
organisatie is echter hoog, waardoor de tijd om 
mensen te helpen wordt verkort. De JS vindt dit een 
onwenselijke situatie en vindt dat er meer financiële 
middelen moeten worden vrijgemaakt voor de 
thuiszorg. Er moet actief worden gezocht naar 
nieuwe thuiszorgmedewerkers, die goed moeten 
worden opgeleid. Op deze manier is er meer tijd 
voor de klanten mogelijk, waardoor de kwaliteit van 
zorg verbetert. Wanneer de thuiszorg een 
kwalitatieve goede zorg biedt, wordt de druk op de 
verzorgingstehuizen verlaagd.  

3.3.7 Anticonceptie 
De JS pleit voor een volledige vergoeding van de 
anticonceptiepil. Deze moet dus in het basispakket 
komen voor alle vrouwen tot de overgang. Voor 
vrouwen die een overtijdbehandeling willen, bestaat 
nu 5 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd wordt door 
velen als onzinnig ervaren en bovendien is het niet 
aan de overheid zich met dit soort zaken bezig te 
houden. Daarom pleit de JS voor het afschaffen van 
deze 5 dagen regel. 

3.3.8 Mantelzorg 
Mantelzorg wordt verleend vanuit betrokkenheid 
met de medemens en wordt in een vergrijzend 
Nederland van steeds groter belang. Veel mensen 
weten echter niet wat mantelzorg is. Daarom moet 
er meer voorlichting worden gegeven om 
mantelzorg te promoten. Voorts moeten de 
gemeenten duidelijk communiceren waar 
mantelzorgers terecht kunnen met vragen. Ook 
moet er in elke gemeente een vertrouwenspersoon 
komen voor jongeren die mantelzorg verlenen, dit 
kan bijvoorbeeld bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin. De gemeente moet mogelijkheden 
aanmoedigen ter ontlasting van de mantelzorger, 
wanneer deze een korte periode niet zijn/haar taken 
kan vervullen. De mantelzorg moet hierbij echter 
gewaarborgd worden.  

3.3.9 Eigen bijdrage 
De eigen bijdrage in de zorg is per inkomen 
afhankelijk. Dit is een goed concept, maar de eigen 
bijdrage verschilt per gemeente. Ook hier moet het 
landelijk gelijk getrokken worden. Dit voorkomt 
verschuivingen in zorggebieden en voor 
verspreiding van de zorg over de gemeentes. 

3.3.10 Samenwerking in de zorg 
Zorginstellingen moeten samenwerken om een 
breed beeld te krijgen van de patiënt. Dit moet wel 
met toestemming van de patiënt zelf. Met deze 
samenwerking kan de patiënt kwalitatief beter 
geholpen worden, omdat de instellingen vanuit hun 
vakgebied kijken. Als dit samengevoegd word is er 
een duidelijkere diagnose te stellen en kan er sneller 
gehandeld worden.  De instellingen moeten vaste 
afspraken maken om samen te komen en diverse 
patiënten door te spreken. 

3.3.11 Bureaucratie 
Bureaucratie is een bekend probleem in de zorg.  
We hebben het dan over de gedetailleerde 
administratie die zorgprofessionals moeten 
bijhouden en de vele dure managers waarvan men 
zich afvraagt wat ze nou precies managen.  Terecht 
maken veel zorgverleners zich zorgen over gebrek 
aan tijd voor hun patiënten. De oplossing zit 
hiervoor zit hem wat de JS betreft dan ook niet in 
extra geld, maar in een beter gestroomlijnde 
organisatie. 
 

3.3.12 Geslachtswijziging 
Op dit moment is een geslachtsverandering voor 
transgenders verplicht alvorens zij een 
geslachtswijziging kunnen laten doorvoeren. De JS 
vindt dit onredelijk en pleit er daarom voor 
geslachtswijziging voor transgenders mogelijk te 
maken zonder de nu noodzakelijke operatie. Tevens 
is de JS van mening dat de voor geslachtswijziging 
behaalde diploma’s en andere documenten zonder 
enige problemen omgezet dienen te worden naar 
het nieuwe geslacht.   
 

3.3.13 Orgaandonatie 
Orgaandonatie kan in veel gevallen levens redden. 
Vele patiënten staan langdurig op de wachtlijst of 
sterven zelfs ten gevolge van een gebrek aan donors. 
Om ervoor te zorgen dat meer orgaandonoren 
beschikbaar komen, pleit de JS voor een actief 
registratiesysteem volgens het principe van ‘ja, 
tenzij’. Hiermee wordt ook voldoende rekening 
gehouden met mensen die (gewetens)bezwaren 
hebben. 
 

3.3.14 Specialisatie van zorg 
De JS pleit ervoor dat ziekenhuizen zich meer gaan 
specialiseren tot een bepaalde zorgvraag. 
Momenteel is de ziekenhuis dichtheid in Nederland 
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te groot, waardoor volume per type behandeling 
laag is. Dit zorgt ervoor dat kwaliteit en efficiency 
hier onder gaan lijden. Uit onderzoek is gebleken 
dat specialisatie leidt tot minder medische 
complicaties, minder vervolgbehandelingen en een 
kortere ligduur. Gezamenlijk kunnen de 
ziekenhuizen dan 2 miljard euro per jaar besparen 
en vergroten we de patiëntenvriendelijkheid. Alleen 
spoedeisende zorg en ziekten waarvoor regelmatig 
behandeling of controle in het ziekenhuis dient 
plaats te vinden, lenen zich hier niet voor en 
daarvoor pleit de JS dan ook dat het aanbod 
regionaal is. 
 
De JS vindt wel dat de overheid ervoor moet zorgen 
dat deze gespecialiseerde ziekenhuizen voor 
iedereen in Nederland goed bereikbaar zijn. De 
overheid moet het (geschikte) transport vergoeden 
en zorgen voor verblijfplaatsen voor bijvoorbeeld de 
ouders of andere naaste geliefden. Bovendien zal 
het door concentratie van gespecialiseerde zorg 
wenselijk worden dat patiëntengegevens op 
efficiënte wijze op landelijk niveau kunnen worden 
uitgewisseld. Invoering van een elektronisch 
patiënten dossier (EPD) moet een dergelijke 
infrastructuur bewerkstelligen. Voorwaarde voor 
een EPD is dat de privacy van de patiënt wordt 
gewaarborgd, en dat de patiënt volledige 
zeggenschap heeft over de inhoud van het dossier 
en wie hier inzage in heeft. Privacy schending moet 
dan ook worden bestraft. 

3.3.15 Euthanasie 
De JS staat voor een menswaardig bestaan, waarbij 
de keuze voor vrijwillige levenseinde en specifiek 
euthanasie een grondrecht dient te zijn. Echter 
dienen er wel redenen van medische en/of 
psychische aard als grondslag aanwezig te zijn. De 
medische en/of psychische grondslagen voor 
euthanasie dienen door de behandelend arts en 
psycholoog onderbouwd te worden. Om de 
euthanasie, in optima forma, gestalte te geven kan 
de persoon naar een sanatorium (hersteloord voor 
chronisch zieke mensen) verwezen worden. Voordat 
er tot deze definitieve stap overgegaan wordt, dient 
er eerst een second-opinion plaats te vinden. In de 
second-opinion wordt beoordeelt of psychische 
hulp nog uitzicht kan bieden op een menswaardig 
(voort)bestaan. De second-opinion vindt na 
minimaal 2 maanden plaats, echter dient hier wel 
sprake te zijn van psychologische grondslagen. Bij 
fysieke grondslagen is een second-opinion aan te 
raden maar niet noodzakelijk. Indien er door de 
persoon, psycholoog en de behandeld arts voor het 
sanatorium gekozen wordt, zorgt het sanatorium 
ervoor dat de persoon door professionele 
begeleiding en familie & vrienden (indien die 
aanwezig zijn) naar zijn of haar levenseinde 
begeleid wordt. 

3.3.16 Stagiairs in de zorg  
Veel stagiairs in de ouderen- en gehandicaptenzorg 
verrichten handelingen waar zij niet toe bevoegd 
zijn. De JS vindt dat ouderen en gehandicapten 
‘gediplomeerde handen’ aan het bed nodig hebben. 
Daarom pleit de JS voor strikt toezicht op de 
werkzaamheden van stagiairs in de zorg, opdat zij 
niet belast worden met taken waar zij dan nog niet 
bevoegd voor zijn. 
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Hoofdstuk 4  Economie 

4.1 Armoede 

4.1.1 Inleiding 
Iedereen in Nederland moet de kans hebben om 
zichzelf te ontplooien. De JS pleit voor het waarborgen 
van toegankelijkheid en kwaliteit van sociale 
voorzieningen. We pleiten voor het aanpakken van 
financiële problemen en het gemengd wonen van arm 
en rijk in één wijk. De negatieve armoedespiraal moet 
gekeerd worden. 

4.1.2 Sociale voorzieningen 
Sociale voorzieningen vergroten de kans op goede 
sociale integratie en een hechte maatschappij. Er dient 
daarom niet te worden gekort op bijvoorbeeld 
onderwijs en andere essentiële sociale voorzieningen. 
Vrijwilligerswerk en het verenigingsleven dienen 
gestimuleerd te worden. Er is extra aandacht nodig 
voor jongeren met een beperking. Wajongers moeten 
beter worden begeleid door hun jobcoach en deze 
moet eerder worden ingezet. Praktijkscholen moeten 
bij scholing van wajongers nadrukkelijk worden 
ingezet. Voorop moet staan dat werk voor wajongers 
altijd moet lonen. Wederkerigheid is een belangrijke 
voorwaarde voor sociale voorzieningen. Mensen die 
niet op eigen kracht mee kunnen komen hebben recht 
op hulp van de overheid en de plicht om waar mogelijk 
een steentje bij te dragen aan de samenleving waarin 
ze leven. Misbruik van de sociale voorzieningen wordt 
uiteraard streng aangepakt. 

4.1.3 Schulden 
Elke gemeente dient te beschikken over een bureau 
schuldhulpverlening dat met ondermeer informatie 
van het NIBUD, mensen op een persoonlijke manier 
gratis advies geeft over hun financiële situatie. Pas 
ingrijpen na een faillissement is veel te laat. 
Misleidende reclame op TV over goedkoop lenen moet 
verboden worden en er moet meer bekendheid 
gegeven worden aan de mogelijkheden om ontheffing 
van gemeentelijke toeslagen aan te vragen. 
Gemeentelijke subsidieregelingen dienen meer 
bekendheid te krijgen. De problematiek van schulden 
onder jongeren verdient onze speciale aandacht. Veel 
schulden worden veroorzaakt door het niet kunnen 
betalen van mobiele telefoonrekeningen. Alle 
telefoonmaatschappijen moeten worden verplicht om 
inzage te geven in het actuele belgebruik. Zonder 
uitdrukkelijke toestemming mogen burgers niet 
worden overgeschreven naar andere 
belmaatschappijen, een handtekening is altijd vereist. 
De JS pleit voor een actievere overheid en een actiever 
bedrijfsleven dat jongeren bewust maakt van 
belbundelrisico’s en schulden. 
 
JS wil de wachtlijsten voor schuldhulpverlening 
korter maken. Daarnaast zal dit probleem vanuit 
wortels aangepakt moeten worden door meer 
educatie en de grens van €15.000 (het bedrag dat 

men schuld moet staan voordat hulp mogelijk is) 
naar beneden te schroeven. Vooral voor jongeren 
zijn deze middelen cruciaal  aangezien hun 
toekomst door eventueel grote schulden in 
belangrijke mate beïnvloed kan worden. 
 

4.1.4 Inkomensafhankelijke maatregelen 
De JS vindt dat de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dienen te dragen. Door de zorgpremie en de 
kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken wordt 
dit gerealiseerd. Kinderen uit arme gezinnen 
moeten via hun gemeente de mogelijkheid krijgen 
om gratis mee te doen aan bijvoorbeeld 
breedtesport of muziekles. Zo wordt sociale 
uitsluiting als gevolg van armoede voorkomen. 

4.1.5 Conjunctuur 
In het verleden zijn de overheidsuitgaven vaak achter 
de conjunctuur aangehobbeld; ging het goed dan werd 
er meer uitgegeven, ging het slecht dan werd er 
bezuinigd. Het eerste kan tot gevolg hebben dat de 
temperatuur van een oververhitte economie nog een 
graadje hoger verder wordt opgestookt, met als 
uiteindelijke gevolg een grotere (budgettaire) klap als 
het economische tij omslaat. Het tweede kan tot gevolg 
hebben dat een al moeizaam lopende economie nog 
een stukje verder de grond wordt in getrapt. 
 
Met het tegenovergestelde, bezuinigen in hoogtij en 
meer uitgeven in moeilijke perioden, moet echter ook 
worden opgepast. Het kan immers leiden tot 
onconsequent ad hoc beleid. Ook het is moeilijk te 
zeggen wanneer een economieweer opklimt, wanneer 
het oververhit dreigt te worden en wanneer de effecten 
van het overheidsbeleid voelbaar zijn in de economie. 
Daarnaast is er altijd sprake van weglekeffecten naar 
het buitenland. 
 
De JS in daarom een voorstander van een trendmatig 
begrotingsbeleid. In dit systeem wordt afgesproken 
met welk percentage de rijksbegroting jaarlijks groeit 
(of krimpt) ongeacht de conjunctuur. Wel moet het 
begrotingstekort nooit groter worden dan is 
afgesproken in het stabiliteitspact. Een uitzondering 
hierop vormt een economische schok van niet-
conjuncturele aard, zoals de huidige kredietcrisis. 

4.1.6 Armoedeval 
Arbeid moet lonen, daarom moeten mensen met 
een bijstandsuitkering er niet financieel op 
achteruit gaan wanneer zij gaan werken. In een 
bijstandsuitkering kan soms aanspraak gemaakt 
worden op aanvullende regelingen, zoals de 
bijzondere bijstand, contributie voor sportende 
kinderen of de fietsregeling. Deze regelingen 
verschillen per gemeente. Daar moet meer 
eenduidigheid in komen.  
 
Op de meeste regelingen kan geen aanspraak meer 
gemaakt worden wanneer iemand meer dan 120 
procent van het bijstandsniveau gaat verdienen. 
Daardoor krijgt die persoon een financiële terugval 
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en loont het dus niet om meer te gaan werken. Om 
dat tegen te gaan moet het percentage waarop 
iemand recht heeft op aanvullende regelingen 
gedifferentieerd worden tussen de 100 en 140 
procent van de bijstandsnorm. 
 

4.2 Consument en markt 

4.2.1 Winkeltijdenwet 
Er moet voorkomen worden dat kleine ondernemers 
niet in staat zijn te concurreren tegen grote 
winkelketens zoals de Albert Heijn. Deze zijn 
makkelijk in staat een zondag bijvoorbeeld in te vullen, 
waar kleine ondernemers dat niet zijn, deze moeten we 
beschermen. Datzelfde principe geld voor late 
avonduren, om die reden is het belangrijk dat 
ondernemersverenigingen dit in consensus beslissen. 

4.2.2 Keurmerk schone handen 
De JS pleit voor eerlijke productie ook in het 
buitenland. We pleiten voor een keurmerk voor 
producten die met “schone handen”, dus zonder 
kinderarbeid, zijn geproduceerd. 

 

4.3 Arbeid 

4.3.1 Arbeidsvoorwaarden migranten 
Wij vinden dat migranten in Nederland, ongeacht het 
scholingsniveau, bij binnenkomst gelijk moeten 
worden behandeld. Bij vrijwillige migratie moet in het 
kader van internationale solidariteit de kosten en 
baten van de gevende samenleving in ogenschouw 
worden genomen. Voor alle werknemers moeten in 
Nederland dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden, 
immigrant of niet, wanneer dit asielprocedures betreft 
bij binnenkomst. 

4.3.2 Ontslagrecht 
De JS is tegen een versoepeling van het 
ontslagrecht. Een versoepeling van het ontslagrecht 
is een slechte oplossing voor een niet bestaand 
probleem en maakt de relatie tussen werkgever en 
werknemer minder duurzaam, met als gevolg dat de 
arbeidsproductiviteit daalt en de 
concurrentiekracht van ons land afneemt. 

4.3.3 Vakbonden 
Het is belangrijk de vakbond niet aan de ouderen over 
te laten. Daarom roept de JS alle werkende jongeren 
op om lid te worden van een vakbond. 

4.3.4 Learn First 
De JS vindt het belangrijk dat mensen eerst leren en 
dan werken. Zonder startkwalificatie kom je ten slotte 
nergens. Werk op maat krijgen is goed voor tal van 
aspecten (efficiëntie, eigenwaarde, etc.). 
 

4.3.5 Klokkenluiders 
Het beschermen van klokkenluiders is voor de JS 
een gegeven. Klokkenluiders moeten zowel op 
gebied van veiligheid als inkomen garantie krijgen 
dat hen geen van twee ontnomen wordt. Het 
aanmoedigen van lekken van informatie is echter 
tweezijdig. Klokkenluiders worden door de JS 
breeduit aangemoedigd met uitzondering van het 
lekken van gevoelige, strategische informatie die 
kunnen leiden tot levensbedreigende situaties en 
diplomatieke problemen. 

4.3.6 Progressief Belastingstelsel 
De JS is voorstander van een progressief 
belastingstelsel. De sterkste schouders moeten de 
zwaarste lasten dragen en het progressieve 
belastingstelsel is hiervoor bij uitstek geschikt. 

4.3.7 Babyverlof 
Bij de geboorte van een kind hebben partners 
slechts een wettelijk recht op twee dagen 
kraamverlof. Vergeleken met andere landen loopt 
Nederland op dit gebied hopeloos achter. Het 
babyverlof tijdens de kraamtijd dient dan ook 
uitgebreid te worden naar twee weken in plaats van 
de oorspronkelijke twee dagen. 

4.3.8 Wet Werk en Bijstand 
Het uitgangspunt van de WWB is om iedereen die 
WWB aanvraagt en/of gebruik maakt van de WWB 
aan betaald werk te helpen. Als dat (tijdelijk) niet 
mogelijk is en er een uitkering wordt verstrekt, vindt 
de JS het gerechtvaardigd om van de 
uitkeringsgerechtigde te verlangen dat hij of zijwerk 
van maatschappelijk nut uitvoert. Dit vergroot de 
eigenwaarde, zorgt ervoor dat het arbeidsritme 
behouden blijft en dringt het tekort aan vrijwilligers 
terug .Werk van maatschappelijk nut mag natuurlijk 
niet ten koste gaan van de reguliere werkgelegenheid. 
Indien nodig, moet de uitkeringsgerechtigde daarnaast 
een opleidingstraject volgen om zo de kans op een 
baan te vergroten. 

4.3.9 Wajong 
Iedereen in de Wajong moet een dagbesteding op 
passend niveau krijgen. De vier niveaus zijn: 
Dagbesteding in een dagactiviteitencentrum of 
vergelijkbaar, plaatsing in de sociale werkvoorziening 
of werk via de sociale werkvoorziening, werk van 
maatschappelijk nut en betaald werk en/of scholing. 
Het moet voor werkgevers aantrekkelijk zijn om een 
Wajonger in dienst te nemen en in dienst te houden. 
Betaald werk moet altijd lonen. Het UWV moet de 
werkgevers en Wajongers daarom goed ondersteunen. 
Re-integratiebedrijven moeten beter gecontroleerd 
worden en effectiever gaan functioneren. Ook de 
jobcoach heeft hier een belangrijek rol in. De 
keuringen van het UWV moeten beter. En Indien 
nodig moeten er altijd goede scholingsmogelijkheden 
voor Wajonger’s aanwezig zijn. 
 
Om mensen in de WaJong te stimuleren om te gaan 
werken pleit de JS er voor om het netto inkomen 
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niet langer voor 100% in te houden op de WaJong 
bijdrage. De JS pleit er voor om tijdelijk slechts 70% 
van het netto inkomen in te houden op de WaJong 
bijdrage. 

4.3.10 Aanpakken uitkeringsfraude 
Gemeenten moeten uitkeringsfraude hard aanpakken, 
hier wordt al door gemeenten beleid op gemaakt. De 
ene gemeente is hier heel rigide en strikt in en andere 
gemeenten handhaven minder strikt omdat ze sturen 
op percentages van het aantal cliënten met een 
uitkering. Het ministerie van Sociale Zaken moet er 
altijd op toezien dat uitkeringsfraude hard wordt 
aangepakt, bijvoorbeeld in de vorm van een meldpunt, 
van huisbezoeken, van een tussentijdse herkeuring, 
van beter aanbod voor een leerwerktraject, of van 
betere begeleiding naar werk. Er zal meer geredeneerd 
moeten worden vanuit arbeidsgeschiktheid in plaats 
van -ongeschiktheid. Degenen die daartoe in staat zijn 
moeten en kunnen wat terugdoen voor zijn of haar 
uitkering. Dit kan door middel van vrijwilligerswerk en 
andere vormen van sociale activering. 

4.3.11 Bonustax 
Er bestaat in het huidige klimaat in Nederland 
weinig draagvlak ten opzichte van  de uitgekeerde 
bonussen bij bedrijven die in de financiële crisis 
staatssteun van de overheid hebben ontvangen. 
Deze praktijken tasten het burger- en 
consumentenvertrouwen aan in een tijd dat veel 
mensen hun financiële situatie niet gewaarborgd 
weten. Bij het uitkeren van een topbonus pleit de JS 
daarom voor een hogere belastingschaal  van 100 
procent in het geval van bedrijven met staatssteun. 

4.3.12 Flexcontracten en WW-premie 
Veel mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
zitten in flexcontracten. Dit levert veel onzekerheid 
op, zeker in gezinnen met kinderen. Daarnaast 
ontstaat op deze manier geen duurzame relatie 
tussen werkgever en werknemer, waardoor beiden 
niet in elkaar investeren. Het gevolg is een lagere 
arbeidsproductiviteit. Tenslotte, krijgen mensen 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt op deze 
manier niet de kans door te groeien in een bedrijf. 
Om de haverklap worden ze eruit gegooid en 
moeten ze opnieuw beginnen, voordat ze zich 
verder kunnen ontwikkelen. Dit heeft ook tot gevolg 
dat het beslag dat deze groep op de WW legt, groter 
is dan die van mensen met een vast contract. 
Daarom wil de JS dat werkgevers meer WW-premie 
voor hun werknemers gaan betalen, naarmate ze 
meer flexcontracten hebben uitstaan. Zodoende 
krijgt de werkgever een forse prikkel meer vaste 
contracten aan te bieden. 

4.3.13 ZZP 
De JS wil de opdrachtgever verplichten slechts 
mensen in dienst te nemen die middels loondienst 
of als ZZP'er binnen een collectief zijn verzekerd 
voor arbeidsongeschiktheid en deelnemen aan een 
pensioenregeling. Daarnaast mag de opdrachtgever 

de ZZP'er geen werkzaamheden laten verrichten die 
in strijd zijn met de Arbo-wet. 
 

4.3.14 WW 
De WW uitkering heeft als doel de periode van werk 
tot werk te overbruggen en is zeker in de huidige 
economische crisis zeer noodzakelijk. Maar in de 
komende 5 tot 10 jaar zal dankzij de vergrijzing een 
enorm tekort aan arbeid ontstaan. Juist dan is het 
noodzakelijk dat iedereen aan de slag is. Op dat 
moment, als er een tekort aan arbeid is ontstaan, is 
de JS voorstander van het verkorten van de WW 
van 3 naar 1 jaar, om mensen te prikkelen aan het 
werk te gaan. Want dat is er dan genoeg. Wel moet 
dan ook de uitkering omhoog, om ervoor te zorgen 
dat er niet in een keer sprake is van een terugval 
met 30% procent van het inkomen. Daarnaast moet 
het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid duidelijk signaleren in welke 
sectoren een tekort en in welke sectoren een 
overschot aan arbeid is en op basis daarvan waar 
nodig werklozen daarvan de noodzakelijke scholing 
bieden. 
 

4.4 Financiële markten 

4.4.1 Toezicht 
De wereldwijde financiële crisis vraagt om actie. Er 
moet op Europees niveau een centrale toezichthouder 
komen om de financiële stabiliteit te vergroten. De 
toezichthouder moet zich vooral gaan richten op het 
risicomanagement van banken die door hun omvang 
of netwerk een onmisbare schakel zijn geworden in de 
economie. 

4.4.2 Topinkomens 
In de maatschappij is veel onvrede ontstaan over 
topinkomens. Zo stijgen deze inkomens veel harder 
dan de inkomens van de overige werknemers, 
werden er vaak onterecht bonussen verstrekt en 
moedigde de bonusstructuur het nemen van 
onverantwoorde risico’s aan. Ook zorgen te hoge en 
oneerlijke topsalarissen voor een slechte sfeer in 
een bedrijf. 
 
De JS vindt het daarom belangrijk dat niet alleen 
aandeelhouders, maar ook werknemers een 
beslissende stem krijgen in de beloningsstructuur 
van de top. Zodoende hebben deze salarissen 
voldoende draagvlak in een bedrijf.  
 
De JS heeft niet per definitie principiële bezwaren 
tegen bonussen en erkent dat bonussen, naast vele 
andere zaken, nut kunnen hebben in het stimuleren 
van wenselijk gedrag. Om dit wenselijke resultaat te 
bereiken is het essentieel dat deze bonussen 
voldoen aan een aantal criteria op het terrein van 
financiële duurzaamheid, rendabiliteit ten opzichte 
van de rest van de markt, tevredenheid van 
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werknemers en klanten en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.  
 
Daarnaast is de JS tegen een procentuele 
maximering van de bonus en pleit de JS voor lagere 
basislonen, zodat de prestaties beter in het loon zijn 
vertaald. Mocht het slecht gaan, krijg je niet alsnog 
2 miljoen. Om deze lagere lonen te bereiken wil de 
JS een nieuwe belastingschijf invoeren voor lonen 
boven de €500.000 van 75%. Daar tegenover staat 
wel dat de belasting op bonussen belast zal worden 
als normaal loon, met een maximum van 52%. 
 

4.5 Vergrijzing 

4.5.1 AOW en pensioen 
In de komende decennia zal ook Nederland te 
maken krijgen met een vergrijzende bevolking. Dit 
betekent dat er steeds minder werkenden ten 
opzichte van het aantal gepensioneerden zullen zijn. 
De JS stelt daarom voor een aantal maatregelen 
door te voeren waardoor de AOW ook in de 
toekomst een solidair en betaalbaar karakter zal 
houden. Allereerst pleit de JS voor verhoging van de 
AOW leeftijd naar 67 jaar. Deze dient vanaf nu 
gedurende 24 jaar met 1 maand per jaar worden 
verhoogd. Hierdoor bewerkstelligen we dat ook de 
babyboomgeneratie meebetaalt. Daarnaast pleit de 
JS voor fiscalisering van de AOW. Dit houdt in dat 
deze voorziening voortaan uit de algemene 
middelen zal worden betaald en niet langer uit 
premies geheven in de eerste en tweede schijf van 
de inkomensbelasting. Hierdoor zullen hogere 
inkomensgroepen en rijkere ouderen relatief meer 
gaan betalen. We voeren een extra heffingskorting 
voor ouderen in, waardoor de ouderen met een 
klein inkomen er zeker niet op achteruit gaan. De 
koopkracht van de AOW uitkering is de afgelopen 
decennia ten opzichte van de gemiddelde lonen 
afgenomen door het vaak uitblijven van indexatie. 
De JS pleit voor het welvaartsvast maken van de 
AOW uitkering, zodat er in dit land niemand in 
armoede oud hoeft te worden. 
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Hoofdstuk 5  Milieu en Energie 
 

5.1 Milieu 

5.1.1 FSC keurmerk 
Bossen hebben naast het zorgen voor frisse lucht, 
nog tal van functies. Slechts een klein gedeelte van 
de bossen op aarde is beschermd gebied.  
 
In 2003 had Nederland droeg 11% van het 
verkochte hout het duurzame FSC keurmerk. Dit 
aandeel moet de komende jaren sterk verhoogd 
worden. Zo snel mogelijk, maar niet later dan 2020, 
moet al het hout dat in Nederland verhandeld 
wordt, legaal en duurzaam gekapt zijn. 
 
Daarnaast vindt ook in beschermde bossen illegale 
houtkap plaats, onder andere op Merbau, soms met 
staatssteun. Hierdoor is zelfs het FSC-keurmerk 
niet altijd betrouwbaar. Strengere controle op 
afkomst en toekenning van het FSC-keurmerk is 
daarom gewenst.  

5.1.2 Bouw 
In Nederland worden nog veel woningen en 
gebouwen op de traditionele manier gebouwd. 
Gevolgen hiervan zijn dat huizen vaak een hoge EPC 
waarde hebben, gebrekkig zijn geïsoleerd en niet 
energiezuinig zijn. Momenteel zijn er tal van 
mogelijkheden om bestaande en nieuwe gebouwen 
vele malen duurzamer te maken dan op dit moment 
het geval is: warmteopslag, betere isolatie en 
zonnepanelen. Daarom zou “duurzaamheid” binnen 
nieuwe woningbouwprojecten een belangrijke eis 
moeten worden. Dit dient zich op alle vlakken uit te 
strekken. Niet alleen voor de uiteindelijke energie 
prestatie, maar ook voor de gebruikte materialen en 
bouwmethodes. 

5.1.3 Lease-auto’s 
De JS vindt dat het leasen van auto’s uit 
milieuoverwegingen onaantrekkelijker moet 
worden gemaakt.Voor werkgevers moet het 
financieel aantrekkelijk zijn alternatieven voor 
leaseauto’s te overwegen, zoals OV-abonnementen 
en de fiets.  

5.1.4 Laagste inkomensgroepen 
Doordat klimaat een hoge positie op de 
internationale agenda heeft verworven, worden 
landen genoodzaakt om maatregelen tegen het 
versterkte broeikaseffect en het schaarser worden 
van fossiele brandstoffen te nemen. Maatregelen die 
de overheid neemt, treffen altijd een bepaalde groep 
in zijn welvaart of welzijn. De JS vindt dat deze 
maatregelen niet disproportioneel ten koste mogen 
gaan van de laagste inkomens. Dat betekent dat 
maatregelen als accijnzen gepaard moeten gaan met 

stimulansen als de sloopsubsidie voor oudere 
auto’s, teneinde het beleid zoveel mogelijk op maat 
te snijden.  

5.1.5 Diesel 
De JS vindt dat het gebruik van diesel in het vervoer 
ontmoedigd dient te worden, zowel vanuit een 
milieuaspect als wel voor de gezondheid van 
mensen. Daarbij moeten roetfilters verplicht 
worden voor alle dieselvoertuigen. 

5.2 Energie 

5.2.1 Groene daken 
De JS vindt dat de overheid het goede voorbeeld 
moet nemen op het gebied van duurzaamheid. Zo 
zijn wij van mening dat er op de daken van 
overheidsgebouwen waar mogelijk zonnepanelen 
geplaatst moeten worden. De duurzame energie die 
hierbij opgewekt wordt kan worden gebruikt in de 
gebouwen. De Tweede Kamer mag hierbij niet 
worden uitgezonderd. Daarnaast moet het 
aantrekkelijker gemaakt worden om als particulier 
je dak groen te maken. Bijvoorbeeld door aanleg 
van een grasdak of zonnepanelen. Tot slot dient dit 
beleid samen te gaan met andere maatregelen, zoals 
het recyclen van afvalwater  

5.2.2 Onderzoek 
Om duurzame energie in de toekomst een nog 
hogere positie op de agenda te geven, is het 
belangrijk dat de overheid meer investeert in 
onderzoek. Dit onderzoek zou gecentraliseerd 
moeten worden in één onderzoekcentrum.  

5.2.3 Verplichte investeringen in duurzame 
energie 
Er zijn vele bedrijven die grote winsten behalen met 
de verkoop van olie en gas. Deze brandstoffen zijn 
het resultaat van een natuurlijk proces waar 
miljoenen jaren overheen zijn gegaan en worden in 
relatief korte tijd opgemaakt. De JS is van mening 
dat wie in een relatief korte tijd winst maakt uit 
natuurlijke bronnen, ook best wat terug mag doen. 
Daarom zouden deze bedrijven een vast percentage 
van hun winst moeten investeren in duurzame 
energie. Bovendien moet er in Europees verband op 
worden aangedrongen dat een dergelijke afspraak 
ook voor bedrijven geldt die niet onder de 
Nederlandse wet opereren.  

5.2.4 Niet-duurzame bronnen 
Wij zijn ons er van bewust dat de vraag naar energie 
blijft toenemen. Fossiele brandstoffen worden 
steeds schaarser en duurder. Mogelijke oplossingen 
om toch aan de energievraag te voldoen zijn 
kolenenergie en kernenergie. De JS heeft een 
voorkeur voor kernenergie, omdat het ondanks alle 
nadelen schoner is dan kolenenergie.  
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5.2.5 Biobrandstoffen 
De EU heeft vastgesteld dat in 2010 5,75% van alle 
brandstof dat vervoer verbruikt een biobrandstof 
moet zijn. Deze biobrandstoffen worden onder 
andere geproduceerd uit mais en graan, wat 
resulteert in een hogere voedselprijs. Omdat het 
niet wenselijk is dat mensen in ontwikkelingslanden 
hierdoor nog amper voedsel kunnen kopen, pleit de 
JS voor minimumpercentages van 4e-
generatiebrandstoffen.Deze biobrandstoffen, 
gemaakt uit bijvoorbeeld algen, concurreren niet 
met de voedselproductie en beïnvloeden de prijs 
dus niet.  

5.2.6 CO2 opslag 
CO2 opslag (CCS) lijkt op het eerste gezicht een 
middel om de CO2-uitstoot te verminderen. Deze 
technologie verkeert echter nog in haar 
kinderschoenen en heeft bovendien vele nadelen. 
Zo moet CO2 voor altijd worden opgeslagen, kan 
het ontsnappen van CO2 tot serieuze gevaren voor 
de volksgezondheid leiden en moet de 
brandstofinzet van een kolencentrale bij CCS met 
circa 20% toenemen. Ook kan niet alle CO2 worden 
afgevangen en laat het kabinet deze technologie aan 
de markt over, terwijl het maar de vraag is of de 
technologie rendabel wordt. De JS kiest daarom op 
voorhand niet voor deze methode. Pas als nut, 
noodzaak en veiligheid volledig zijn bewezen, kan 
CO2-opslag een optie zijn. 
 
 
 



Derde Congreskrant Voorjaarscongres 2011 
 

 - 31 - 

Hoofdstuk 6  Woningmarkt en 
Ruimtelijke Ordening 

6.1 Huisvesting 

6.1.1 Probleem en oorzaken 
Veel jongeren kunnen geen woonruimte vinden, 
vooral in de grote steden. Voor 
projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties is 
het bouwen en exploiteren van goedkope en 
middeldure woningen vaak onrendabel. Door een 
gebrek aan ruimte, hebben gemeenten, soms onder 
druk van corporaties en projectontwikkelaars 
weinig geïnvesteerd in goedkope woningen. 
Vertraging van nieuwbouwprojecten en een groot 
aandeel van projectontwikkelaars in het 
koopsegment versterken dit. Ook is er te weinig 
doorstroming naar het middensegment, waardoor 
goedkopere woningen bezet blijven. 

6.1.2 Oplossingen voor de korte termijn 
De situatie is momenteel zo nijpend dat er snel 
oplossingen moeten komen. Deze liggen vooral in 
diverse vormen van tijdelijke bewoning. Zo moeten 
panden die tijdelijk leegstaan of op de nominatie 
staan voor renovatie of sloop op grotere schaal voor 
bepaalde tijd te huur worden aangeboden. Uit de 
praktijk blijkt dat leegstaande  woningen niet 
gemeld worden op sites woonverhuur en verkoop 
zoals woningnet, dat kan doordat 
woningcorporaties  uiteenlopende redenen hebben 
om ze niet beschikbaar te stellen bv. gereserveerd 
voor gebruik als wisselwoning. Deze woningen zijn 
dus onzichtbaar en kunnen daardoor maanden 
leegstaan en niet bewoond worden door studenten, 
starters of meerderjarige thuiswonende jongeren uit 
de buurt op zoek naar een woning in de buurt. De 
JS is dus voor verplichte melding van woningen die 
niet bewoond worden en mogelijk maanden 
leegstaan, aan bv. wooninstanties die werkzaam op 
de terreinen als participatie, wonen en wijkgericht 
werken.  Wij zijn tegen leegstand. 
 
Grotere complexen van zelfstandige huurwoningen 
kunnen een oplossing bieden voor de druk op de 
startersmarkt, omdat zij voor een redelijke prijs 
kunnen voldoen aan de eisen van alleenstaande 
hogerejaarsstudenten en net afgestudeerden. 
Hiermee kan ook de sociale huursector ontlast 
worden.   
 
Ook zijn kantoorgebouwen in veel gevallen geschikt 
om omgebouwd te worden tot (studenten)kamers of 
kleine appartementen. De gemeentes moeten hier 
hun nek voor uitsteken. In het uiterste geval kunnen 
ook alternatieve vormen van bewoning, zoals 
zeecontainers, een uitkomst bieden. Hierbij dient 
wel rekening te worden gehouden met minimale 

eisen, zoals goed sanitair en dergelijke. Daarnaast 
moet het wonen boven winkels gestimuleerd 
worden. Ten slotte moet er meer ruimte komen 
voor HAT en containerwoningen.  De JS benadrukt 
dat overheden een actieve rol moeten spelen in dit 
proces. 

6.1.3 Campuscontracten 
Campuscontracten zijn huurovereenkomsten die 
vervallen binnen een paar maanden na het 
afstuderen van de huurder. Dit zorgt ervoor dat 
studentenwoningen echt alleen worden bewoond 
door studenten, bevordert de doorstroom en 
verkleint de wachttijd voor eerstejaars studenten. 
Campuscontracten zouden dan ook voor alle 
studentenwoningen moeten worden ingevoerd. 
Zorgpunt hierbij is echter wel dat er voor de 
vertrekkende huurder adequate woonruimte te 
vinden moet zijn. 

6.1.4 Kraken 
De JS staat achter de idee van kraken, zolang de 
leegstand niet wordt verholpen. Echter, krakers 
hebben meerdere malen op zeer gewelddadige 
manier geageerd tegen het kraakverbod. De 
krakersbeweging kiest er bewust voor geen afstand 
te nemen van het geweld. Zolang die situatie niet 
verandert, zal de JS zich niet sterk maken voor het 
opheffen van het kraakverbod. De JS is voor een 
leegstandstaks. 

6.1.5 Leegstandstaks 
Een groot aantal speculanten kiest ervoor om 
kantoorpanden te laten leegstaan zodat zij hier later 
aan kunnen verdienen. Vaak is het voor hun niet 
rendabel om hier tijdelijke huisvesting in te 
realiseren. Door het heffen van een belasting over 
leegstaande ruimte krijgen deze speculanten een 
extra prikkel om dit toch te doen. Er zou in 
Nederland dan ook een leegstandstaks moeten 
worden ingevoerd. Tevens moeten 
onteigeningsprocedures worden versoepeld. Het 
economisch eigendom moet echter wel te allen tijde 
gegarandeerd worden. 

6.1.6 Woningbouwcoöperaties 
De lokale overheid heeft veel moeite met 
woningbouwcoöperaties. Er is vaak sprake van 
tegenstrijdige belangen en deze door fusie steeds 
groter geworden instellingen zijn lastig te 
controleren. Er moet dan ook regelgeving komen 
om de lokale overheid meer controle te geven op 
woningbouwcoöperaties. Financiële en juridische 
controle blijft echter een taak van het rijk. 
Woningcorporaties moeten wel de mogelijkheid 
hebben om in arbitrage te gaan. Dit moet leiden tot 
een nieuw Besluit Beheer Sociale Huursector 
(BBSH) 

6.1.7 Huurbescherming 
De JS wil een zwarte lijst voor malafide 
huisjesmelkers die zich niet aan de wet houden. Ook 



Derde Congreskrant Voorjaarscongres 2011 
 

 - 32 - 

moeten de regels rondom huurbescherming 
bekender en inzichtelijker worden. 

6.1.8 Herbebouwing van “lage dichtheid” 
industrie gebieden 
In en om grote steden zijn er vaak 
industriegebieden met een lage dichtheid. Deze 
gebieden moeten worden vervangen door 
(tijdelijke) woningbouw, aangezien dit meer 
maatschappelijk nut heeft. 

6.1.9 Benodigde wet- en regelgeving 
Om meer jongerenhuisvesting te realiseren, moet er 
een verruimde regelgeving komen voor burgers die 
kamers in hun huis willen verhuren. Verder moeten 
bedrijven en burgers die hun panden voor verhuur 
willen inrichten, gesubsidieerd worden. Er dient in 
elke grote gemeente een ambtenaar te zijn die 
burgers en bedrijven door alle regels leidt. Ten 
slotte moet kamerverhuur actief gepromoot 
worden. 

6.1.10 Huurtoeslag voor kamerbewoners 
De JS wil ook dat er doorgerekend wordt wat de 
effecten zijn van herinvoeren van huurtoeslag voor 
onzelfstandige kamers, en of het herinvoeren van 
een dergelijke toeslag wenselijk zou zijn. 
Huurtoeslag zou het ook voor oudere studenten 
aantrekkelijk maken om zich te richten op de 
studentenkamermarkt, waarmee de druk op de 
markt voor zelfstandige woningen afneemt. 

6.1.11 Verspreid bouwen in hogere en 
lagere segmenten 
De laatste decennia blijkt de zogenaamde 
grootstedelijke problematiek zich vooral in oude 
stadswijken met veel sociale woningen te 
concentreren. De JS is voor wijken die zowel in 
etniciteit als in inkomen gemêleerd zijn. Daarom 
zouden er in de oude stadswijken duurdere 
woningen moeten worden gebouwd en zou er in 
nieuwbouwwijken een minimum aan sociale 
woningbouw moeten komen.  

6.1.12 Opwaarderen oude/slechte wijken  
Oude of slechte wijken moeten geherstructureerd 
worden. Hiervoor dienen soms veel betaalbare 
woningen gesloopt te worden. Dit mag echter niet 
leiden tot extra spanningen op de woningmarkt. 
Daarom moeten er vóór deze sloop andere 
woningen in dezelfde categorie worden 
gerealiseerd. 
 

6.1.13 Opdelen woningen 
De JS spreekt zich uit voor strengere regels voor het 
opdelen van koopwoningen in kamers en/of 
studio’s. Hoewel deze kunnen voorzien in 
oplossingen voor het kamertekort, is de 
aanwezigheid van veel studentenwoningen niet 
altijd goed voor de aantrekkelijkheid en 
leefbaarheid van de buurt door de soms slechte 

kwaliteit en het gebrekkig onderhoud. De gemeente 
moet dan ook meer mogelijkheden krijgen om 
vergunningen voor opdeling te weigeren als dat niet 
in het belang van de wijk is. Hiervoor moet per wijk 
bekeken kunnen worden of dergelijke 
omzetvergunningen al dan niet raadzaam zijn, en 
hierbij kan bijvoorbeeld een maximum per wijk 
vastgesteld worden onder het principe ‘wie het eerst 
komt’ 

6.1.14 Hypotheekrenteaftrek en 
huursubsidie 
De hypotheekrenteaftrek is het doel om het kopen 
van een huis voor iedereen mogelijk te maken, 
voorbijgeschoten. Zo profiteren ook de zeer hoge 
inkomensgroepen hiervan. De JS wil de 
hypotheekrenteaftrek over een periode van 20 jaar 
laten verdwijnen, op een manier die de laagste 
inkomens het laatst treft. Mensen beneden een 
modaal inkomen moet een woonsubsidie worden 
gegeven. Huursubsidie die door de corporaties 
wordt doorberekend, wordt inkomensafhankelijk 
naar het model van de huurtoeslag. Daarnaast moet 
de overdrachtsbelasting zo spoedig mogelijk 
worden afgeschaft. Ook moet het plafond van het 
eigen woningforfait afgeschaft worden. De 
opbrengst dient te worden ingezet bij het realiseren 
van meer sociale woningbouw. 

6.1.15 Samenwerking onderwijsinstellingen 
In grote studentensteden weet de gemeente, 
ondanks het feit dat onderwijsinstellingen hier 
genoeg informatie over hebben, vaak niet hoeveel 
studenten er het volgende collegejaar in een stad 
komen wonen. Als gemeente en 
onderwijsinstellingen op dit vlak informatie zouden 
uitwisselen, zou er beter op de behoeften aan 
studenten- en starterswoningen ingespeeld kunnen 
worden. Tevens beschikken onderwijsinstelling 
vaak over een aantal gebouwen en percelen grond, 
die in de praktijk wel eens leeg staan tijdens 
reorganisaties. Deze zouden kunnen worden 
aangewend voor tijdelijke woningbouw. 

6.2 Ruimtelijke ordening 

6.2.1 Verdichting en herbestemming van 
bestaande bebouwing 
Nederland is een dichtbevolkt land. Dit leidt ertoe 
dat er scherpe keuzes gemaakt dienen te worden 
over waar er gebouwd wordt en waar niet. Deze 
keuzes liggen bij de verschillende overheden. Naar 
“inbreiding” moet eerst gekeken worden, voor op 
uitbreiding over te gaan, zodat groene ruimte en 
natuur beter behouden worden. Inbreiding is het 
efficiënter benutten van de al bebouwde ruimte. 
Bodemsanering mag geen belemmering zijn voor 
inbreiding. Nu worden er soms geschikte stukken 
grond niet benut, omdat de rijksoverheid geen geld 
voor bodemsanering wil uittrekken. De JS vindt dat 
gemeenten verplicht moeten worden bij een 
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uitbreidingsplan, ook een visie op inbreiding te 
geven. 

6.2.2 Stedelijke kunstprojecten 
Vooral in de steden hebben mensen weinig binding 
met hun woonplaats. Daarom wil de JS dat 
gemeentes bewoners meer betrekken bij 
kunstprojecten. Buurthuizen zijn hiervoor ideale 
locaties. 

6.2.3 Welstandscommissies 
Welstandscommissies zijn vaak gesloten, 
ondemocratische clubjes van “experts”, die mensen 
en organisaties in hun vrijheid beperken (“de deur 
moet roodgroen”). De JS is daarom tegen 
welstandscommissies in de huidige vorm en vindt 
dat er meer ruimte moet zijn voor inspraak. 

6.2.4 Functiemenging in wijken 
De Jonge Socialisten staan voor een beleid waarbij 
zoveel mogelijk aan functiemenging wordt gedaan. 
Hierdoor komt er een zo groot mogelijke 
combinatie van wonen, werken en recreëren in één 
wijk. Dit is goed voor de levendigheid van een wijk, 
het nuttig gebruiken van het aantal parkeerplaatsen 
en de afstand tussen wonen, werken en recreëren. 
Slechts bedrijven die overlast veroorzaken, of een 
veiligheidsrisico vormen, moeten op speciaal 
daarvoor ingerichte bedrijventerreinen moeten 
worden geplaatst. De meeste bedrijven kunnen 
echter prima in woonwijken worden gebouwd, zoals 
dienstverlenende bedrijven en kleinschalige 
industrie. 
 

6.3 Landelijke gebeid 

6.3.1 Landelijk gebied met achterstand 
We willen een nationale reconstructie van het 
landelijk gebied. In het achterstandsgebied moet de 
natuur terug komen en de landbouw gecentreerd 
worden, zodat landbouwgebied zijn achterstand kan 
inlopen. Ook willen we alle soorten veeteelt door 
elkaar om besmetting tijdens een uitbraak tegen te 
gaan. In het landelijk gebied met achterstand moet 
goed gekeken naar welke vormen van landbouw, 
recreatie, toerisme of zorgvoorzieningen plaats kan 
vinden. De JS pleit voor een landelijk gebied met 
veel werk. 

6.3.2 Welvarende landelijke gebieden 
Kansrijk landelijk gebied ligt meestal in een 
omgeving waar veel werk is. Vele dertigers en 
veertigers komen na vele jaren weer graag wonen 
waar ze geboren of opgegroeid zijn. Hiervoor 
moeten er voldoende (starters)woningen zijn. 
Daarnaast willen de JS een beperking op recreatie 
in deze gebieden. De bestaande recreatiegebieden 
kunnen behouden blijven.  

6.3.3 Inleiding voorzieningen  
In landen als Spanje en Frankrijk ontvolkt en 
vergrijst het landelijk gebied. Zo ontstaan 
spookdorpen die we in Nederland niet willen. Een 
tweede probleem is dat de voorzieningen in het 
landelijk gebied afnemen. Dat is onwenselijk en 
werkt bovendien als een extra stimulans voor 
mensen om te verhuizen. In deze paragraaf komen 
in het kort de oorzaken van de ontvolking van 
landelijk gebied aan bod, evenals de oorzaken van 
het verminderen van het voorzieningsniveau. Tot 
slot geven wij enkele oplossingen om deze 
ontwikkelingen tegen te houden, af te remmen of de 
gevolgen te verminderen. 

6.3.4 Oorzaak  
De belangrijkste oorzaak voor het wegtrekken van 
mensen zijn meestal economisch van aard. Er is in 
het landelijk gebied geen werk meer of men kan 
elders een veel hoger inkomen krijgen. In alle 
werelddelen blijken steden een grote 
aantrekkingskracht te hebben op 
plattelandsbewoners. En het is een logische 
ontwikkeling dat mensen aangemoedigd worden om 
te verhuizen als ze ergens anders werk kunnen 
krijgen.  

6.3.5 Ontbreken voorzieningen  
De tweede belangrijke oorzaak is het ontbreken van 
voorzieningen. Mensen kiezen eerder voor een 
woonplaats waar goede voorzieningen zijn. Het is 
sociaal onwenselijk dat delen van de bevolking die 
in afgelegen gebieden wonen, verstoken blijven van 
bepaalde diensten. In het extreemste geval ontstaat 
er een tweedeling tussen het landelijk gebied en het 
verstedelijkte gebieden. En het is logisch dat veel 
jongeren na het behalen van een middelbaar 
schooldiploma verder gaan studeren in steden en 
het is nu eenmaal niet mogelijk om overal 
voortgezet, beroeps- of hoger onderwijs aan te 
bieden.  

6.3.6 Infrastructuur    
 Gelukkig is Nederland een relatief klein land met 
een goede infrastructuur. Daardoor is het vaak heel 
goed mogelijk voor mensen die in het buitengebied 
of een dorp wonen om voor een bepaalde 
voorziening naar een groter dorp, of stad te reizen. 
Goede verbindingen zijn dus heel belangrijk. Indien 
een onderwijsinstelling niet veel verder dan een uur 
reizen is, blijft het ook mogelijk voor jongeren om in 
hun dorp te blijven wonen. 

6.3.7 Gedeelde voorzieningen   
Waar het niet mogelijk is om binnen redelijke 
reistijd voorzieningen te handhaven, kunnen andere 
oplossingen worden gezocht. In veel 
plattelandsgemeenten bestaan al jaren de belbus en 
bibliotheekbus. Ook voor andere zaken kunnen 
mobiele voorzieningen worden gebruikt. In het 
Gelderse stadje Lochem komen bijvoorbeeld 
meerdere keren per week specialisten van het 
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ziekenhuis van Deventer langs, zodat patiënten voor 
een consult niet ver hoeven te reizen, ook kunnen 
kleinere onderzoeken worden gedaan en 
röntgenfoto’s worden gemaakt. Vooral voor ouderen 
is dat prettig. Hetzelfde geldt in bepaalde gevallen 
voor rechtbanken. Nadat de kantongerechten 
organisatorisch zijn opgegaan in de 
arrondissementsrechtbanken, zijn aparte 
nevenvestiging en zittingsplaatsen blijven bestaan. 
We willen goede publieke voorzieningen op zo veel 
mogelijk plaatsen. Ook bewoners van het landelijk 
gebied hebben recht op goed onderwijs, 
gezondheidszorg en anders voorzieningen in hun 
omgeving. Als een vaste voorziening niet betaalbaar 
is kan een mobiele voorziening toch in de behoefte 
voorzien. Dit helpt het landelijk gebied leefbaar te 
houden. 

6.3.8 Onderwijs in afgelegen gebieden 
Internet biedt nieuwe mogelijkheden. Zo werkt 
burgemeester Walda in Nes (gemeente Ameland) al 
enkele jaren samen met een school aan de vaste wal 
via een internetverbinding waardoor HAVO- en 
Vwo-leerlingen niet al op zeer jonge leeftijd 
gedwongen zijn om voor een opleiding onder hun 
niveau te kiezen of te verhuizen. Doordat de 
Rijksuniversiteit Groningen het mogelijk maakt het 
eerste jaar rechten ook in Leeuwarden te volgen, 
worden plattelandskinderen uit Fryslân 
gestimuleerd eerder een universitaire opleiding te 
volgen. Dit soort initiatieven moet worden 
aangemoedigd, want ze leveren een waardevolle 
bijdrage aan de spreiding van kennis, en inkomen 
over heel Nederland. 

6.3.9 Recreatie in het landelijk gebied  
 Recreatie schept vele mogelijkheden voor het 
landelijk gebied. Recreatie kan bijvoorbeeld een 
extra inkomstenbron opleveren en is zodanig ook 
goed om te stimuleren. Er moet volgens de JS een 
balans worden gevonden tussen de 
recreatiemogelijkheden in het landelijk gebied en 
het niet op slot gooien van het landelijk gebied. Die 
balans kan gevonden worden door te kijken naar de 
gebieden die geschikt zijn voor recreatie en 
toerisme.  

6.3.10 Natuur eerst    
De JS vindt het belangrijk dat recreatie niet ten 
koste gaat van het milieu. Dieren moeten een zo 
groot mogelijk leefgebied tot hun beschikking 
hebben. Daarom vindt de JS dat de Ecologische 
Hoofdstructuur versneld moet worden uitgevoerd, 
geëvalueerd en waar nodig uitgebreid. (De EHS is 
een aaneengesloten netwerk van natuur dat er voor 
moet zorgen dat er een grotere biodiversiteit 
ontstaat).  

6.3.11 Groene zones    
Om toch te zorgen dat stedelingen voldoende 
kunnen recreëren, moeten er groene zones 
aangelegd worden of grote stadsparken midden in 

een stad of wijk komen. Op die manier hoeven 
stedelingen niet elke keer uit te wijken naar het 
landelijk gebied. Wel moet er vrije toegang tot 
landgoederen komen. Verder zijn veilige fietspaden 
in het landelijk gebied erg belangrijk. De JS vindt 
dat investeringen in steden moet worden 
aangemoedigd. Investeringen in de leefbaarheid 
van steden moet verhoogd worden. Verdere afbreuk 
van groen in landelijke gebieden dient te worden 
tegengehouden. 

6.3.12 Investeren in economische 
bedrijvigheid  
Nieuwe economische impulsen zijn nodig in het 
landelijk gebied, omdat de landbouw niet voldoende 
werk en inkomen oplevert. De JS vindt wel dat 
belastinggeld niet roekeloos wordt geïnvesteerd in 
landelijk gebied. Om te voorkomen dat de natuur 
verruild wordt voor dure, leegstaande 
industrieterreinen, moet een speciale commissie 
binnen de Rekenkamer geïnstalleerd worden die 
onderzoekt of investeringsplannen nuttig zijn.  

6.3.13 Plattelandseconomie   
De investeringen in het landelijk gebied moeten we 
goed verdelen. Het ministerie van Economische 
zaken en het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit moeten samen kijken hoe en waar 
geïnvesteerd kan worden om de economie van het 
landelijk gebied op peil te houden. Versterken van 
de plattelandseconomie mag er niet toe leiden dat 
landschap en ruimte verloren gaan. Dat kan door 
bedrijventerreinen in het landelijk gebied te 
concentreren in de grotere kernen. Kleine bedrijven 
moeten worden gestimuleerd zich te vestigen op 
grote bedrijventerreinen. 

6.3.14 Grondprijsdifferentiatie  
De bevolking van Nederland vertoont een gestage 
groei, maar dit is vooral een stedelijk fenomeen. In 
1993 woonde nog 43% van de totale bevolking in 
het landelijk gebied, in 2004 was dit gedaald tot 
38%. Het aandeel 20-34-jarigen in het landelijk 
gebied is afgenomen van 22% in 1995 naar 17% in 
2004. In de stedelijke gebieden krimpt deze 
leeftijdsgroep ook, van 26% in 1995 naar 22% in 
2004, maar minder snel. Vanwege het vertrek van 
de groep jongvolwassenen voor het volgen van een 
studie of om te werken in de stad, is de ontvolking 
van het landelijk gebied het afgelopen decennium 
sterker zichtbaar dan in de stad. De leeftijd tot 19 
jaar is echter sterk vertegenwoordigd. Vergrijzing in 
het landelijk gebied is onwenselijk. Daarom zijn 
voldoende woningen voor jongeren nodig. Wij 
willen grondprijsdifferentiatie. Dit dient ervoor om 
de eerste stap van starters bij de bouw van een 
eigen woning te vergemakkelijken en voor de 
minima om betaalbare huurwoningen te realiseren. 
De JS wil de prijsverschillen in grondprijzen verder 
vergroten. Zeer aantrekkelijke of grotere kavels 
kunnen per opbod of bij inschrijving worden 
verkocht (deze liggen in het landelijk gebied) aan 
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doorstromers. Met het extra geld dat hiermee wordt 
gegenereerd wordt de lagere grondprijs voor 
starters gefinancierd (deze kavels liggen ook in het 
landelijk gebied). Vaak is op de grens tussen de 
steden en het landelijk gebied veel stadsuitbreiding. 
De JS ziet dit als een bedreiging van het landelijk 
gebied, maar er mag ook geen ban komen op 
woningbouw. De JS moet er voor pleiten dat het 
unieke karakter van het Nederlandse landschap niet 
verloren gaat. Bij voorkeur moet er gebouwd 
worden binnen de bebouwde kom. Zo bundelen we 
woningbouw en bewaren we het karakter en de 
diversiteit van het landelijk gebied. 

6.3.15 Vergrijzing     
De groep Nederlanders van 55 jaar en ouder is in 
het landelijk gebied gemiddeld jonger dan in de 
stedelijke gebieden. Zo steeg in het landelijk gebied 
het aandeel van de leeftijdsgroep 55-64 jaar van 
10% in 1995 naar 13% in 2004, terwijl dit in de stad 
toenam van 9% naar 11%.    
 
De vergrijzing in het landelijk gebied is sterker dan 
in stedelijke gebieden. De JS pleit er dan ook voor 
om goede voorzieningen te treffen voor ouderen. Zij 
moeten ook gebruik kunnen maken van openbare 
voorzieningen, waarmee we de leefbaarheid 
garanderen.  
 
Vergrijzing is niet per definitie slecht voor een 
gebied, het levert een gebied ook veel extra werk op. 
Vooral in landelijke gebieden is er een overschot 
aan verzorgend en verplegend personeel en kan 
zodoende goed ingezet worden. 

6.4 Landbouw 

6.4.1 Natuur terug in landelijk gebied met 
een achterstand 
In het landelijk gebied zonder achterstand moet de 
recreatie en intensieve landbouw terugkeren. In het 
landelijk gebied met achterstand moet daarentegen 
de extensieve landbouw terugkeren evenals de 
natuur. Grote delen van het landelijk gebied, waar 
“weinig” inwoners wonen en het gebied weinig 
economische waarde heeft, moeten voor natuur 
worden opgeofferd. 

6.4.2 Biologische boeren 
De JS vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk 
landbouwers overstappen op biologische 
productiemethoden; deze zijn beter voor mens, 
milieu en dierenwelzijn. Daarom pleiten wij ervoor 
dat eventuele subsidies voor de agrarische sector 
vooral zullen worden ingezet ter stimulatie van 
biologische landbouw. 

6.4.3 Zorgboerderijen  
De overheid moet zorgboerderijen financieel 
steunen. Dit kan door een nationale maatregel die 
de verbouwing van boerderijen met deze 

bestemming mede financiert. De gemeente is 
eindverantwoordelijk en houdt rekening met de 
agrarische structuur rondom de potentiële 
zorgboerderij. Het verbouwen van een boerderij tot 
zorgboerderij is voor de JS een van de 
mogelijkheden om leegstaande agrarische bedrijven 
een nieuwe bestemming te geven. 

6.4.4 Compensatie    
Te vaak maken Brussel en Den Haag regels die niet 
goed passen in een landelijk gebied. Vaak zijn 
boeren daar de dupe van. De JS pleit voor een 
regeling waarin boeren en bewoners in het landelijk 
gebied gecompenseerd worden. 

6.4.5 Ophokplicht 
De JS is een groot voorstander van de mobiliteit van 
dieren en daarom een tegenstander van de 
ophokplicht voor kippen. Ook moeten kippen 
goedkoper gebruik kunnen maken van het openbaar 
vervoer. 

6.4.6 Intensieve veehouderij 
In de afgelopen jaren is Nederland geteisterd door 
diverse dierziekten. Dit heeft geleid tot het ruimen 
van duizenden dieren, dit is inhumaan. Daarom 
moet de oorzaak van de ziektes aangepakt worden 
De JS spreek zich uit voor een geleidelijke overgang 
naar een diervriendelijke en duurzame veehouderij 
en dus op den duur voor een verbod op de huidige 
intensieve veehouderij. 

6.4.7 Ruimen van dieren 
De JS spreek zich uit tegen het onnodig ruimen van 
dieren. Dit kan voorkomen worden door zieke 
dieren in quarantaine te zetten en te laten uitzieken. 
Als laatste redmiddel zou gegrepen worden naar 
medicijnen die speciaal ontwikkeld zijn voor dieren. 
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Hoofdstuk 7 Publieke sector 
 

7.1 Openbaar bestuur 

7.1.1 Waterschappen en Provincies 
De JS is van mening dat er één bestuurslaag tussen 
de gemeenten en het rijk moet zijn. Deze 
bestuurslaag wordt rechtstreeks door de bevolking 
gekozen. We hebben op dit moment te veel 
bestuurslagen in Nederland. Dit bevordert de 
bestuurlijke kracht niet en leidt tot een verstikkende 
bureaucratie. Veel bestuurslagen zijn daarnaast niet 
rechtstreeks democratisch gekozen.  
Waterschappen, provincies, stadsregio's, regionale 
samenwerkingsverbanden en alle andere clubs 
moeten daarom opgaan in één bestuurslaag. Per 
gebied moet worden bekeken wat de meest logische 
vorm is. Het uitgangspunt hierbij is dat de omvang 
dusdanig groot moet zijn dat deze niet te ver van de 
mensen afstaat. Provincies, gemeenten en het rijk 
moeten samen per gebied de voor hen optimale 
omvang bepalen.  

7.1.2 Open source  
Tot op heden maken nog niet alle 
overheidsinstellingen of verwante organisaties 
gebruik van open standaarden voor externe 
informatievoorzieningen. De JS vindt dat de 
overheid op een transparante manier moet 
opereren. Dit betekent dat alle overheidinstellingen 
of verwante organisaties verplicht moeten werken 
met open standaarden. 
 

7.1.3 Overheidssteun aan Betaald 
voetbalorganisaties 
Veel (lokale) overheden in Nederland en Europa 
steunen lokale betaald voetbalorganisaties (BVOs). 
Vaak komt deze steun voort door eigen financieel 
wanbeleid en (te) hoge spelerssalarissen. De JS is 
van mening dat BVOs zelf verantwoordelijk zijn 
voor hun eigen financiële huishouding. Veel clubs 
moeten, wanneer daartoe gedwongen, immers in 
staat zijn om zelfstandig rendabel te worden. De JS 
is daarom van mening dat BVOs in de toekomst niet 
langer kunnen rekenen op financiële steun van 
overheden en zet zich in voor de toegankelijkheid 
van breedte/amateursport in Nederland. 
 

7.2 Beloningen 

7.2.1 Balkenendenorm 
Vele bestuurders van overheids- en publieke 
diensten ontvangen meer dan de Balkendenorm. 
Door deze vaak extreem hoge bedragen worden de 
kosten voor de publieke diensten indirect hoger. De 

JS vindt het immoreel dat voor een publieke zaak 
beloningen worden verstrekt die hoger liggen dan 
de Balkenendenorm. De beloningen van 
topbestuurders in het publieke domein moeten dan 
ook omlaag. 

7.2.2 Wachtgeld 
De complete wachtgeldregeling moet afgeschaft 
worden. Politici krijgen geen andere behandeling 
dan andere burgers in ons land. 

7.3 Publieke omroep 

7.3.1 Omroepstelsel 
Voor publieke omroepen is het lastig om te 
concurreren met de commerciële zenders. De JS 
denkt dat publieke omroepen gezamenlijk moeten 
investeren en samenwerken op het gebied van 
nieuwe media en platformontwikkelingen. 
Daarnaast moeten publieke omroepen 
bestaanszekerheid krijgen, zodat ze zich meer 
richten op de kwaliteit van de programma’s dan op 
het aantal kijkcijfers. Samenvoeging is niet gewenst, 
om de identiteit en de herkenbaarheid van de 
omroepen te behouden. De STER moet in stand 
gehouden worden, omdat afschaffen niets oplevert 
behalve minder inkomsten. 

7.3.2 Voetbalrechten 
De JS vindt het niet wenselijk dat een publieke 
omroep concurreert met commerciële omroepen bij 
het binnenhalen van de voetbalrechten, daar het 
uitzenden van voetbal geen publieke taak is. De 
overheid moet verbieden dat de NOS meebiedt op 
de rechten van de samenvattingen van de eredivisie 
op straffe van het korten van de subsidie voor NOS 
ter hoogte van het betaalde bedrag.  

7.4 Publieke dienstverlening 

7.4.1 Privatisering 
De JS vindt dat privatisering alleen plaats mag 
vinden indien voldoende zekerheid bestaat dat de 
publieke dienstverlening verbeterd wordt en 
toegankelijk blijft, er voldoende prijsconcurrentie 
plaats kan vinden, er geen sprake zal zijn van 
nadelige externe effecten en de privatisering 
omkeerbaar is. Privatiseringen die in het verleden 
uitgevoerd zijn maar niet aan bovenstaande criteria 
voldoen, moeten worden teruggedraaid. Deze 
controle zal moeten worden gevoerd door het 
desbetreffende ministerie en de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit. 

7.4.2 Publieke domeinen 
Daarnaast moet de overheid er zorg voor dragen dat 
publieke domeinen zoals energie, communicatie en 
transport en veiligheid in voldoende mate binnen 
het overheidsapparaat te reguleren en controleren 
zijn om eventuele problemen rondom crisissituaties 
te voorkomen. 
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7.4.3 Bureaucratische barrières 
Veel mensen die behoren tot de meest kwetsbare 
groepen van de samenleving, weten niet waar ze 
recht op hebben en welke formulieren en 
procedures daarbij horen. Gemeentes dienen zich 
waar nodig in te zetten om deze bureaucratische 
barrières weg te nemen. 
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Hoofdstuk 8  Verkeer en 
vervoer 

8.1 Inleiding 
De JS ziet mobiliteit als een grondrecht voor 
iedereen. Zij ziet het als een middel voor mensen 
om zich te ontplooien. Mobiliteit moet daarom 
altijd en voor iedereen ter beschikking staan. 
Enerzijds moet de gebruiksdrempel van mobiliteit 
zo laag mogelijk worden, anderzijds moet gezien de 
negatieve effecten van mobiliteit, de behoefte eraan 
zoveel mogelijk worden beperkt. 

8.2 Fiets en auto 

8.2.1 Fietsvervoer 
De fiets is het meest duurzame vervoersmiddel wat 
er is. Daarom is de JS voor een positief beleid ten 
aanzien van fietsers. Dit moet tot uiting komen in 
voldoende parkeergelegenheden, op plekken waar 
grote aantallen fietsers komen. Te denken valt aan 
stations, binnensteden en bushaltes. Bovendien 
moeten fietspaden goed worden onderhouden en 
waar nodig uitgebreid. Dit om het gebruik van de 
fiets te stimuleren, vooral voor de korte afstanden 
(tot 15 km). Wat hierbij kan helpen is een 
(lease)fiets aangeboden door de werkgevers, zoals 
dat nu het geval is met auto’s. 
 
Daarnaast moet initiatieven zoals de OV-fiets 
worden uitgebreid naar alle stations tevens moet op 
deze punten de mogelijk gecreëerd worden om 
snelle reparaties uit te voeren. Tot slot moet het in 
iedere stad mogelijk worden om tegen een lage prijs 
van een fiets gebruik te maken, à la het 
“Wittefietsenplan” in Amsterdam. 

8.2.2 Autovervoer 
De JS erkent dat het merendeel van de Nederlandse 
bevolking behoefte heeft aan een vervoersmiddel 
dat altijd beschikbaar is en van deur-tot-deur-
vervoer mogelijk maakt. De auto is daarom niet weg 
te denken uit de samenleving. De vele 
autokilometers die worden gemaakt in Nederland 
leiden echter niet tot een duurzame toekomst. 
Autorijden kost veel brandstof en schaadt het 
milieu en de volksgezondheid. Bovendien 
veroorzaken files enorme economische schade. 
Daarom wil de JS het gebruik van duurzamere 
vervoersmiddelen stimuleren. Dit door bijvoorbeeld 
het voor werkgevers fiscaal aantrekkelijker te 
maken een OV-abonnement te verstreken in plaats 
van een leaseauto en het optimaliseren van het OV 
zodat de auto overbodig wordt. Door dit te doen 
kunnen ook de binnensteden op den duur autovrij 
worden, wat ook weer een goede milieumaatregel is. 
Daarnaast moet de productie van milieuvriendelijke 

auto’s worden gestimuleerd en om dit kracht bij te 
zetten moeten zeer vervuilende personenauto’s 
worden verboden. 

8.2.3 Kilometerheffing 
Tot slot moet het wegenbelastingsysteem op de 
schop. Er dient een gedifferentieerde 
kilometerheffing te komen, zo wordt niet het bezit 
maar het gebruik van een auto belast. De 
differentiatie kan plaatsvinden op basis van 
plaats/bevolkingsdichtheid, brandstofsoort, tijd en 
autotype. Daarnaast kan belast worden op basis van 
motorinhoud, dit om het gebruik van “PC 
Hoofttrekkers” te ontmoedigen. 

8.2.4 Wegen 
Met het aanleggen en verbreden van nieuwe 
hoofdwegen moet per direct worden gestopt. Nieuw 
asfalt lost het fileprobleem niet op en genereert 
alleen maar extra verkeer. Het geld wat hiermee 
wordt uitgespaard dient in het openbaar vervoer te 
worden gestoken. Uiteraard moet het wel mogelijk 
blijven secundaire wegen in bijvoorbeeld 
nieuwbouwwijken aan te leggen. 

8.2.5 Verkeersveiligheid 
Veiligheid in het verkeer is iets waar iedereen 
belang bij heeft daarom moet deze ook zo groot 
mogelijk zijn. Voor fietsers is het daarom 
noodzakelijk dat er waar mogelijk vrij liggende 
fietspaden komen om zo het aantal slachtoffers te 
verminderen. Daarnaast zijn jonge kinderen 
kwetsbaar in het verkeer, daarom moet er rondom 
alle basisscholen een 20 kilometerzone worden 
ingesteld. Voor degenen die de verkeersregels 
overtreden bestaat er een boetesysteem. Echter deze 
boetes zijn voor iedereen gelijk, dit zorgt ervoor dat 
deze voor rijke mensen minder een stimulans 
vormen om zich aan te regels te houden dan voor 
armere mensen. Daarom pleit de JS voor een 
inkomensafhankelijk verkeersboetesysteem. 
 
Tot slot moet er ook rekening gehouden worden 
met de veiligheid van dieren. Zo moet voorkomen 
worden dat natuurgebieden erg doorkruist worden 
met spoor- en snelwegen. Wanneer het niet anders 
kan moet dit probleem worden opgelost door 
middel van ecoducten 
 

8.3 Openbaar vervoer 

8.3.1 Investeren 
De JS streeft naar een optimaal openbaar vervoer, 
aangezien dit in het belang van iedereen is. Daarom 
moet het ook in publieke handen blijven, de 
privatisering moet dus worden stopgezet en waar 
nodig worden teruggedraaid. Dit zal inhouden dat 
er in de komende jaren stevig geïnvesteerd dient te 
worden in OV-infrastructuur, bijvoorbeeld: Light-
Railverbindingen in en om grote steden, 
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verdubbeling sporen en vrije bus- en trambanen 
Tevens dient een minimale dienstregeling per OV-
lijn te worden ingesteld. Dit houdt in dat de 
frequentie waarop het openbaar vervoer rijdt fors 
moet worden verhoogd. Overal waar dat mogelijk is 
moet spoorboekjesloos rijden worden ingevoerd. 
Niet alleen voor de trein, maar ook voor het stads- 
en streekvervoer. Dit houdt in dat een voertuig 
minstens elke tien minuten vertrekt. 

8.3.2 Betaalbaar voor iedereen 
Optimaal OV is ook betaalbaar OV, dit om 
automobilisten te verleiden om het OV te gebruiken 
en mensen met lagere inkomens de mogelijkheid 
bieden vaker het OV te gebruiken. Daarom moet er 
vooraf duidelijk inzicht worden gegeven in de 
kosten van een reis, bijvoorbeeld in een bushokje of 
op een website. Verder zijn scholieren en studenten 
het meest aangewezen op het OV. Daarom wil de JS 
voor elke MBO-er, HBO-er en WO-er een OV-kaart 
die de hele week geldig is. 
 
Daarnaast pleit de JS voor gratis openbaar vervoer 
voor ouderen en minima. Een verhoogde mobiliteit 
biedt nieuwe kansen voor ouderen en minima mee 
te doen aan het sociale - en openbare leven. 

8.3.3 Kleine woonkernen 
Inwoners van kleine woonkernen hebben vaak last 
van slecht openbaar vervoer en worden daardoor de 
auto in gejaagd. Daarom wil de JS dat er, net als in 
Vlaanderen, een wet “basismobiliteit” komt, die 
garandeert dat 90% van alle adressen binnen een 
straal van 500 meter een OV-halte hebben met een 
bijbehorende verbinding van minimaal 2 maal in 
het uur tussen 6 uur ’s ochtends en 12 uur ’s avonds. 

8.3.4 Vliegvervoer 
Het vliegtuig is onontbeerlijk in steeds kleiner 
wordende wereld, maar ook een van de 
milieuonvriendelijkste vervoersmiddelen. Daarom 
vindt de JS het vliegtuiggebruik voor minder dan 
1000 kilometer onwenselijk, omdat op deze afstand 
de tijdswinst ten opzichte van milieuschade te 
verwaarlozen is. Daarom pleit de JS voor een 
Europees hogesnelheidstreinnet als alternatief. 
Tevens moet er een verbod komen op vluchten 
binnen Nederland. Verder zijn accijnzen op 
kerosine nodig om zo de ongelijke concurrentie 
tussen trein en vliegtuig op te heffen. 

8.4 Goederenvervoer 

8.4.1 Duurzaam goederenvervoer 
Het grootste deel van de wereldwijde mobiliteit 
wordt besteed aan goederenvervoer. Daarom kan 
juist in deze sector een grote slag worden gemaakt 
als het gaat om het duurzaam maken van mobiliteit. 
Op middellange afstanden wordt nu nog vaak de 
vrachtwagen gebruikt terwijl spoor- en waterwegen 
economisch en ecologisch duurzamer zijn. Daarom 

moeten deze alternatieven aantrekkelijker worden 
gemaakt door een kilometerheffing voor 
vrachtauto’s. Daarnaast moet geïnvesteerd worden 
in goederenspoorwegen om zo deze vorm van 
transport toegankelijker te maken. Hierbij moet wel 
rekening gehouden worden met het landschap. 
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Hoofdstuk 9  Internationaal 

9.1 Defensie en de Internationale 
Politiek  

9.1.1 Europees leger 
De gehele Nederlandse krijgsmacht moet opgaan in 
één Europees beroepsleger. Dit leger krijgt zowel 
het karakter van een vredesmacht als een 
defensieve taak. Door een Europees leger wordt het 
mogelijk om veel efficiënter te werken, onder 
andere door gezamenlijk materieel in te kopen. 
Bovendien is een Europees leger veel krachtiger 
naar de buitenwereld dan een versnippering van 
vele losse legertjes. Het Europese leger wordt 
aangestuurd door de Europese Unie. 
 
9.1.1.1 JSF 
Binnen dit nieuwe takenpakket past de JSF niet. 
Mocht er toch noodzaak zijn om de F16 te 
vervangen, dan moeten de kosten van de vervanger 
een grote rol spelen. De compensatieregeling bij 
defensieaankopen in het buitenland moet op de 
schop, zodat bedrijven meebetalen aan het 
kostprijsverhogende effect van de regeling. Als 
bedrijven niet willen meewerken, moet deze 
regeling worden opgeheven. 

9.1.2 Wapens 
9.1.2.1 Kernwapens en chemische wapens 
Alle nucleaire wapens moeten worden vernietigd. 
Europa moet hierin het goede voorbeeld geven door 
zo snel mogelijk een Nucleair Wapen Vrije Zone te 
worden. Wereldwijd moet het worden verboden om 
uranium en plutonium op te slaan voor 
bewapeningsdoeleinden. Ook kernproeven moeten 
worden verboden, door een unanieme ratificatie 
van het CTBT. Zo lang landen nog kernwapens 
bezitten, moeten zij een No-First-Use verdrag 
tekenen. Ook chemische en biologische wapens 
moeten worden uitgeband door unanieme ratificatie 
van de verdragen die dit regelen.  
 
9.1.2.2 Verdragen 
Om de naleving van de verdragen te kunnen 
controleren, moet het voor elke burger mogelijk zijn 
om alle exportvergunningen voor de in het 
Chemische Wapensverdrag genoemde chemische 
stoffen in te zien en moet er een gedetailleerd 
periodiek verslag van alle vergunningen die worden 
afgegeven door de Nederlandse overheid komen. De 
verdragen die de proliferatie van 
massavernietigingswapens regelen, werken niet 
altijd goed, vaak doordat niet alle landen ze 
geratificeerd hebben. Daarom moeten landen die 
één van de verdragen nog niet ondertekend hebben, 
worden uitgesloten van alle militaire transacties en 
onder druk worden gezet met militaire en politieke 

sancties. Verder moet in alle verdragen een 
monitorsysteem worden opgenomen en blijft een 
verdrag 5 jaar na opzegging nog steeds bindend. 
Niet alleen de proliferatie van 
massavernietigingswapens maar ook van 
conventionele wapens zoals landmijnen moet 
worden tegengehouden. Ook het verdrag dat dit 
regelt moet door alle landen worden geratificeerd. 
Militaire transacties met weigeraars moeten worden 
opgeschort.  
 
9.1.2.3 Landmijnen 
Bestaande mijnenvelden moeten sneller worden 
ontruimd. Er moet een zeer zware sanctie apparaat 
komen tegen agressors die mijnen leggen. Overige 
conventionele wapens moeten worden 
geregistreerd. De V-raad mag beslissen om 
wapenembargo’s op te leggen aan landen waar de 
mensenrechtensituatie slecht is. 
Wapenexportorders en –vergunningen dienen, 
zolang de wapenexport nog voortduurt, openbaar te 
zijn. De verkoop van wapens aan burgers wordt 
wereldwijd verboden Vuurwapens worden nationaal 
geregistreerd. Wapens van jacht- en 
schietverenigingen evenals van politie en leger 
worden per vereniging of eenheid in een centrale 
wapenkamer bewaard.  
 
Nederland heeft in 2011 het verdrag over 
clustermunitie getekend, dat verdrag voorziet in een 
verbod op het gebruik van clustermunitie. De Jonge 
Socialisten vinden dat echter niet ver genoeg gaan. 
Het verdrag zou ook moeten voorzien in een verbod 
op de productie, distributie en investering in 
clustermunitie.  

9.1.3 Internationale Organisaties en 
Veiligheid 
Het handhaven van internationale vrede en 
veiligheid, het stimuleren van democratische 
regeringsvormen en het garanderen van individuele 
rechtsbescherming moet een absolute prioriteit zijn 
voor de internationale gemeenschap. Om die 
idealen dichterbij te brengen is militair ingrijpen 
soms noodzakelijk. De JS vindt dat dit in beginsel 
alleen kan binnen het kader van het systeem van 
collectieve veiligheid, onder sanctionering van de 
VN Veiligheidsraad. Hoewel dit systeem verre van 
perfect is, werkt eenzijdig ingrijpen te vaak 
contraproductief en ondermijnt dit het functioneren 
van de internationale gemeenschap. Nederland kan 
dus in principe alleen meedoen met militaire 
missies als deze binnen een resolutie van de 
Veiligheidsraad vallen. Ook moet het onderscheid 
tussen peace keeping en peace enforcement 
missions duidelijker gesteld worden, zonder dat dit 
de effectiviteit van VN-missies aantast. Daarnaast 
vindt de JS dat de EU in het kader van de European 
Security & Defence Policy (ESDP) zich meer moet 
opstellen als regionale organisatie, naast en 
onafhankelijk van de NAVO, met eigen prioriteiten 
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en functies. Nederland moet hieraan een bijdrage 
leveren. 

9.1.4 Verenigde Naties  
De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moet 
een betere afspiegeling zijn van de wereldbevolking. 
Daarom moet Europa één van de twee permanente 
zetels opgeven en zouden plaatsen evenredig 
moeten worden verdeeld over de landen in de 
wereld. Het vetorecht moet worden afgeschaft en 
vervangen door een 2/3 meerderheidssysteem. Er 
moeten staande regionale VN-vredesmachten 
komen, bestaande uit de door lidstaten beschikbaar 
gestelde eenheden, onder verantwoordelijkheid van 
de secretaris-generaal om de daadkracht en 
reactietijd van de VN te vergroten. De Verenigde 
Naties moeten gefinancierd worden uit de 
opbrengsten van een internationale belasting en uit 
de contributies van de landen.  
 

9.1.5 Internationale rechtsorde 
Nederland speelt een voortrekkersrol in het 
handhaven van de internationale rechtsorde, onder 
andere door het faciliteren van het Internationaal 
Strafhof (ICC) en Internationaal Gerechtshof (ICJ). 
Een sterke internationale rechtsorde is van 
essentieel belang voor het handhaven van 
internationale vrede en veiligheid. Naleving van het 
humanitair oorlogsrecht en vervolging van 
internationale misdrijven zijn twee belangrijke 
steunpilaren van die rechtsorde, die onlosmakelijk 
verbonden zijn met deelname aan vredesmissies. De 
JS vindt daarom ook dat Nederland naast deelname 
aan VN-missies zijn huidige voortrekkersrol op het 
gebied van internationaal recht moet vasthouden en 
deze moet uitbuiten om de internationale 
rechtsorde te versterken. Als gastheer van het ICC 
dient Nederland zich sterk te maken voor verdere 
ondertekening en ratificatie van het Statuut van 
Rome, waarbij ondertekening door de Verenigde 
Staten een belangrijke stap is.  
 

9.1.6 Rol van nationaal recht bij 
internationale misdrijven 
Nationale vervolging van oorlogsmisdaden, 
misdaden tegen de menselijkheid en genocide kan  
plaats vinden door het vestigen van universele 
rechtsmacht. Nederland moet op basis van dit 
beginsel het initiatief blijven nemen in het 
vervolgen die misdrijven, wanneer de daders zich 
op Nederlands grondgebied bevinden. Het mag niet 
zo zijn dat Nederland een veilige haven wordt voor 
oorlogsmisdaders. Daarnaast moet er binnen het 
kader van Europol meer aandacht komen voor het 
identificeren en opsporen van verdachten van 
internationale misdrijven, zodat vervolging goed 
gecoördineerd kan plaatsvinden. Ook moet er 
speciale aandacht komen voor het vervolgen van 
corruptie bij het verdelen van hulpgelden, bij 
voorkeur in internationaal verband. Deze 

procedures moeten echter wel zorgvuldig worden 
uitgevoerd, zodat vluchtelingen uit conflictgebieden 
niet de dupe worden van ongefundeerde 
verdenkingen. De zogenoemde 1F-procedure, 
waarbij politiek of economisch asiel geweigerd kan 
worden wegens een verdenking van 
oorlogsmisdaden, moet daarom periodiek 
geëvalueerd worden.” 

9.1.7 De rol van het bedrijfsleven in de 
internationale gemeenschap 
In onze globaliserende wereld dragen ook bedrijven 
verantwoordelijkheid voor de bescherming van 
mensenrechten in de landen waar zij actief zijn. 
Verdragen tussen overheden en bedrijven dienen 
openbaar te zijn en mensenrechten te respecteren. 
Personeel moet worden gescreend om te voorkomen 
dat ze betrokken zijn geweest bij 
mensenrechtenschendingen. Gedragsregels moeten 
ervoor zorgen dat het personeel mensenrechten 
respecteert. Mensenrechtenschendingen in de buurt 
van bedrijven dienen door de bedrijven onderzocht 
en gemeld te worden bij de lokale overheid. 
Daarnaast moeten bedrijven druk uitoefenen op de 
autoriteiten om de schenders te vervolgen. In hun 
jaarverslagen moet hier ook melding van worden 
gemaakt, naast melding van ontstane milieuschade, 
sabotage en claims die tegen de bedrijven zijn 
ingediend. Mocht een bedrijf de bovenstaande 
regels overtreden, dan moet het economisch 
geboycot worden. Het WTO-verdrag zal hiervoor 
gewijzigd moeten worden. 
 
9.1.7.1 Ketenverantwoordelijkheid 
Het is belangrijk dat overheden van, met name 
Westerse landen, hard inzetten op 
ketenverantwoordelijkheid. Dat houd in dat 
wanneer een Europees bedrijf ergens in de wereld 
een product laat produceren, het Europese bedrijf 
als opdrachtgever verantwoordelijk is voor de hele 
keten van waaruit het eindproduct voortkomt. Dat 
begint bij het duurzaam produceren van de 
grondstoffen tot het betalen van een eerlijk salaris 
aan alle arbeiders die bij de totstandkoming van het 
product zijn betrokken.  
 
Het moet gemakkelijker worden voor de consument 
om groene producten te kopen en om te investeren 
in duurzame bedrijven. In Nederland is met behulp 
van het Ministerie van Economische zaken 
bijvoorbeeld een duurzaamheidgids ontwikkeld 
voor financiële producten. Deze gids maakt voor de 
consument inzichtelijk hoe men duurzaam kan 
beleggen en sparen en hoe men kan bijdragen aan 
duurzame ontwikkeling. Bedrijven worden hierdoor 
gestimuleerd om maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen. Ook voor andere producten moet de 
consument een eerlijke keuze kunnen maken tussen 
een duurzaam product of een niet duurzaam 
product. 
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9.1.8 Kindsoldaten en jonge militairen 
Kinderen onder de 18 mogen niet vrijwillig noch 
dienstplichtig worden opgenomen in bewapende 
groeperingen en nationale legers. Daarnaast moet 
in het ILO-verdrag worden opgenomen dat 
kindsoldaten de meest extreme vorm van 
kinderarbeid is en moet worden verboden. In 
conflictgebieden moeten veilige zones komen voor 
kinderen en moeders, zodat ze veilig humanitaire 
hulp, onderwijs en gezondheidszorg kunnen 
ontvangen. Jonge mensen moeten militaire dienst 
kunnen weigeren. Gelijkdurende civiele 
dienstverlening als alternatief moet door alle landen 
aangeboden. Mensen in militaire dienst moeten 
dezelfde rechten en plichten hebben als andere 
jongeren. Ze moeten ook kunnen meedoen in de 
maatschappij, naar het buitenland kunnen reizen en 
kunnen studeren. Meer specifiek moeten zij het 
recht hebben om zich te verenigen.  
 

9.1.9 Democratie in Wit-Rusland 
De JS in de PvdA spreekt zich uit tegen de dictatuur 
in Wit-Rusland. De uitslag van de onrechtmatige 
verkiezingen die 19 december 2010 werd vervalst 
door de aanhangers van Aleksander Lukashenko en 
zou verworpen moeten worden. De massale 
overwinning van 80% is erg dubieus en dienen 
nieuwe en eerlijke verkiezingen te komen, die de 
stem van het volk recht doen. Het is 
onaanvaardbaar dat vreedzame protesten in Europa 
gewelddadig onderdrukt worden. De JS pleit voor 
het vertrek van Aleksander Lukashenko en 
onderschrijft de voorstellen van het Europees 
Parlement. Wit-Russische studenten moeten 
studiebeurzen aangeboden krijgen, aangezien vele 
niet meer op hun universiteit mochten blijven na 
deelname aan de vreedzame protesten. De 
hervormers in Wit-Rusland zouden financiële steun 
moeten ontvangen om hervormingen, 
onafhankelijke media en NGO’s te ondersteunen. 
Verder zouden de Wit-Russische machthebbers 
beperkingen opgelegd moeten krijgen in de vorm 
van visa- en reisbeperkingen en gelimiteerde 
buitenlandse financiële transacties. De gewone Wit-
Russische burger zou eenvoudiger moeten kunnen 
reizen door de visakosten voor deze groep te 
verlagen. 

9.1.10 Vernieuwing Socialist International 
Een golf van opstanden heeft de zittende macht in 
Noord Afrika en het Midden Oosten aan het 
wankelen gebracht. De JS heeft sympathie met de 
dappere mensen die vechten voor vrijheid, 
mensenrechten, democratie en een gelijkere 
distributie van de welvaart. In Tunesië en Egypte 
hebben we regimes zien vallen en het is duidelijk 
dat veel mensen levens verloren zullen gaan in het 
gevecht voor vrijheid dat zich afspeelt in Libië.  
 
Voor de Jonge Socialisten in de PvdA is het tijd om 
kritisch te kijken naar de rol die wij in de rest van de 

wereld spelen. De idealen van de sociaal democratie 
zijn belangrijker dan ooit. De demonstraties in 
Noord Afrika en het Midden Oosten hebben laten 
zien dat democratie en mensen rechten wereldwijd 
een belangrijke rol spelen. De rol van de Socialist 
International en International Union of Socialist 
Youth zullen daarbij een cruciale rol gaan spelen. 
Het feit dat de Tunisian Constitutional Democratic 
Rally, the Egyptian National Democratic Party en de 
Ivorian Popular Front deel uit maakten van de 
Socialist International is schandelijk, 
onaanvaardbaar en zal tot actie moeten leiden. Wij 
staan dan ook achter hun onmiddelijke uitsluiting. 
Vooral omdat het lidmaatschap van de Socialist 
International een zekere legitimiteit en respect 
afdwingt. Wij moedigen de hervormingen van de 
Socialist International President George Papandrou 
aan en verwachten een kritische kijk naar de 
lidmaatschapsstatus van de leden.  
 
De Socialist International zal een grondige 
beoordeling moeten maken van haar leden en deze 
regelmatig kritisch moeten analyseren. Voldoen de 
partijen niet aan transparante sociaal 
democratische waarden dan moeten ze onmiddellijk 
uit de lijst van de Socialist International gehaald 
worden. Deze waarden zullen gewaarborgd moeten 
blijven om een sterke en betrouwbare organisatie te 
blijven. 

9.1.11 Responsability to protect. 
Binnen het kader van het vestigen van 
internationale vrede en veiligheid is het principe 
van Responsibility to Protect (R2P) een steeds meer 
centrale plaats gaan innemen. De kern van dit 
principe is dat ingrijpen binnen een andere, 
soevereine staat mogelijk is wanneer deze grove 
mensenrechtenschendingen pleegt. De JS 
ondersteunt dit principe in zoverre dat het ingrijpen 
in interne conflicten geen kwestie moet zijn van het 
veiligstellen van Westerse economische belangen, 
maar primair het doel moet hebben zulke 
mensenrechtenschendingen tegen te gaan. De JS 
benadrukt echter ook dat R2P geen vrijbrief is voor 
militair ingrijpen wanneer dit handig uitkomt, en 
dat eerst en vooral alternatieve middelen moeten 
worden gezocht. Bovendien kan R2P nooit een 
alternatief zijn voor sanctionering van een militaire 
missie door de VN-veiligheidsraad. 

9.2 Ontwikkelingssamenwerking 
Ondanks de groei van de welvaart in de ontwikkelde 
wereld, heeft de ontwikkelende wereld daar niet van 
geprofiteerd. Het gat tussen arm en rijk is groter 
geworden. Miljarden mensen leiden een armoedig 
bestaan. Deze situatie is onacceptabel. Armoede 
moet verdwijnen. Om armoede effectief te 
bestrijden moet een integrale en participatieve 
aanpak centraal staan.  
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De JS benadrukt bovendien dat ontwikkelingshulp 
geen kwestie is van eigenbelang of wederkerigheid, 
maar een bijdrage aan een eerlijkere en veiligere 
wereld. Bij het bepalen waar hulp geboden wordt, 
moet het belang van Nederland zelf slechts een 
tweede plaats innemen; de belangrijkste 
overwegingen moeten zijn of de geboden hulp 
effectief is en of Nederland specialistische kennis 
kan bieden voor de oplossing van het probleem. 
 

9.2.1 Millenniumdoelen 
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen de 
“millenniumdoelen” gesteld: voor 2015 moeten 
armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. 
JS wil dat de focus niet alleen op “het gemiddelde” 
moet liggen, maar ook individuele regio’s. Hierop 
moet Nederland haar geld inzetten. Verder zouden 
duurzame energie en de positie van de vrouw in de 
millenniumdoelen opgenomen moeten worden. De 
Millenniumdoelen zijn geen eindpunt omdat zij 
extreme armoede slechts halveren. De opgebouwde 
structuren, programma’s en monitorsystemen 
moeten in gebruik blijven om extreme armoede 
voor 2030 volledig uit te bannen. Millenniumdoel 8 
houdt eerlijke handel en schuldenverlichting in. De 
andere millenniumdoelen zijn onhaalbaar zonder 
meer aandacht aan eerlijke handel en 
schuldenverlichting te schenken en daarnaast moet 
ook de afhankelijkheid van ontwikkelingslanden 
worden verminderd. Daarom vindt de JS dat het 
achtste Milleniumdoel extra aandacht verdiend.  

9.2.2 Globalisering, landbouw en handel 
De JS streeft naar een eerlijke globalisering waarin 
het neoliberale gedachtegoed niet de boventoon 
voert. Zo moeten ontwikkelingslanden een groter 
aandeel krijgen in de WTO, het IMF en de 
Wereldbank teneinde de ‘globalisering’ ook in hun 
voordeel te laten werken. Markten moeten open en 
Landbouw moet de boventoon voeren in het 
ontwikkelen van landen. Aan de leningen van de 
Wereldbank zitten nog eisen als liberalisering, 
privatisering en bezuinigingen op sociale uitgaven 
vast. Nieuwe voorwaarden moeten meer rekening 
houden met de specifieke situatie van een land. 

9.2.3 HIV/AIDS een belangrijke rol in 
ontwikkelingssamenwerking 
Besmetting met HIV/AIDS is zowel een oorzaak als 
een gevolg van armoede, die ontwikkelingslanden 
onevenredig hard treft. De JS pleit voor het 
doorbreken van taboes en gratis 
voorbehoedsmiddelen in ontwikkelingslanden. Ook 
dienen de seksuele rechten van vrouwen verbeterd 
te worden. Aidsbestrijding moet een integraal 
onderdeel van het gezondheidsstelsel worden. 
Behandeling moet voor iedereen toegankelijk zijn. 
Internationaal moet worden samengewerkt om een 
medicijn tegen HIV/AIDS te vinden. Nederland 
moet zich inspannen om dit onderzoek gefinancierd 
te krijgen. De JS in de PvdA pleit ervoor om TBC in 

HIV/AIDS bestrijdingsprogramma’s op te nemen, 
vanwege de sterke relatie tussen AIDS en TBC. 
 

9.2.4 Medicijnen 
De Jonge Socialisten vinden dat westerse bedrijven 
moeten meewerken aan de verspreiding van 
(nieuwe) medicijnen in de derde wereld. Wij vinden 
dat ieder mens recht heeft op de beste 
gezondheidszorg en de beste beschikbare 
medicijnen. Grote farmaciebedrijven kunnen 
genoeg verdienen met de verkoop van medicijnen in 
het westen en zouden de medicijnen zonder 
winstoogmerk moeten verkopen aan mensen in de 
derde wereld. Deze bedrijven keren jaarlijks vele 
miljarden uit aan hun aandeelhouders, het veel 
gebruikte argument dat er geen geld zou overblijven 
voor onderzoek gaat dan ook niet op. Overheden in 
het Westen moeten bedrijven zo nodig dwingen om 
goedkope medicijnen te verstrekken. Zolang dat 
niet gebeurt steunen de Jonge Socialisten 
regeringen van derdewereldlanden (bijvoorbeeld 
Zuid-Afrika) die nationale bedrijven toestemming 
geven om westerse medicijnen voor hun eigen 
bevolking te kopiëren en goedkoop te produceren.   

9.2.5 Budget 
Het ontwikkelingssamenwerkingbudget moet, ook 
tijdens crisistijd, op 0,7% van het bruto nationaal 
product blijven. Ook moet er een duidelijkere 
scheiding komen tussen de defensie- en 
ontwikkelingssamenwerkingbudgetten. 

9.2.5.Corruptie 
Grote geldstromen naar corrupte landen met weinig 
controle op de staat, kunnen een corrumperende 
werking hebben. Donorlanden moeten zich 
verenigen in hun strijd tegen corruptie en samen 
eenduidige regels opstellen over de aanpak hiervan. 
Nederland moet het voortouw nemen bij het 
opstellen van een speciaal handvest waarin een 
corruptiebestrijdingsrichtlijn wordt opgenomen. 

9.2.6 Schulden 
Ontwikkelingslanden krijgen evenveel 
ontwikkelingshulp als ze kwijt zijn aan het aflossen 
van schulden. Door de schulden hebben de landen 
weinig mogelijkheden om armoede te bestrijden. 
Tevens maken schulden landen afhankelijk van 
geldschieters: de Wereldbank, het Internationaal 
Monetair Fonds en individuele Westerse landen. 
Regimes komen niet in aanmerking voor 
schuldverlichting zolang mensenrechten worden 
geschonden en niet voldaan is aan minimale eisen 
van ‘good governance’. De JS pleit voor een 
maximale kwijtschelding van schulden in overleg 
met de betrokken landen, zonder negatieve 
gevolgen voor de kredietwaardigheid van een land, 
Nederland moet hier binnen de EU het initiatief in 
nemen. Vrijgekomen middelen moeten op 
verantwoordelijke wijze worden ingezet in de strijd 
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tegen armoede en moeten transparant worden 
besteed. 
 

9.2.7 Gijzelingen 
De JS is van mening dat bij gijzelingen al het 
mogelijke gedaan moet worden om gijzelaars te 
bevrijden. Het mag echter niet zo zijn dat 
gijzelingen zonder meer mogen leiden tot het 
inwilligen van politieke eisen van gijzelnemers. 
Lichtvaardig toegeven aan deze eisen zal meer van 
dit soort acties uitlokken. 
De JS is van mening dat ook naar de oorzaken van 
gijzelingen gekeken moet worden. Vaak is dat een 
combinatie van armoede, sociale onrust en een 
gebrek aan gezag en/of capaciteit van nationale 
overheden. Zonder het aanpakken van de oorzaken 
is het bestrijden van ontvoeringen (en terrorisme) 
dweilen met de kraan open.  

9.2.8 Conflictdiamanten 
De JS is niet tevreden met het huidige 
certificeringproces dat is voortgekomen uit het 
Kimberley-proces. Diamanten die niet als bloed- of 
conflictvrij kunnen worden beschouwd, kunnen nog 
steeds een certificaat krijgen. Uit het oogpunt van 
conflictpreventie en - resolutie, evenals duurzame 
economische ontwikkeling vindt de JS daarom dat 
Nederland zich hard moet maken voor meer 
transparantie en verscherpt toezicht op de 
verschillende fasen die een diamant doorloopt. Ook 
dienen Nederlandse bedrijven te worden verplicht 
om hun handelen in conflictgebieden te 
verantwoorden, volgens maatschappelijke 
verantwoorde standaarden te ondernemen en te 
voorkomen dat ze bijdragen aan de oorlog.  

9.2.9 EU landbouwsubsidies 
De JS is tegen het huidige landbouwbeleid van de 
EU. Dit beleid houdt in dat wij de producten van 
Europese boeren subsidiëren, de prijzen van die 
producten worden daardoor kunstmatig laag 
gehouden. Dit heeft tot gevolg dat boeren uit 
ontwikkelingslanden niet kunnen concurreren met 
Europese boeren en dus kunnen zij hun producten 
niet in Europa verkopen. Bovendien stimuleert dit 
de productie waardoor de EU regelmatig 
overschotten heeft. Deze overschotten worden 
vervolgens onder de kostprijs gedumpt in Afrika, 
Azië of Zuid Amerika. Dat betekent dat boeren in 
ontwikkelingslanden hun producten niet in Europa 
kunnen verkopen en hun producten vaak onder de 
kostprijs in eigen land moeten verkopen. Daarom 
gaan er boeren failliet met als gevolg dat de 
capaciteit om voedsel te produceren ook omlaag 
gaat. Het geld van de EU kan beter worden besteed 
aan werkgelegenheid, innovatie en duurzame 
energie. 

9.3 Midden-Oosten 

9.3.1 Het Israëlisch-Palestijns conflict 
De JS staat voor een tweestatenoplossing in het 
Israëlisch-Palestijns conflict. Als grens moet de 
‘Groene Lijn’ van 4 juni 1967 worden gehanteerd. 
Israël moet zich volledig terugtrekken uit het 
bezette gebied en dit teruggeven aan de Palestijnen. 
Rekening moet worden gehouden met de 
veiligheidsbehoeften van beide landen, evenals met 
economische en demografische overwegingen. 
Israëliërs en Palestijnen die worden benadeeld 
moeten worden gecompenseerd. De Palestijnen 
moeten voorts altijd vrij kunnen reizen tussen de 
Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. De JS 
keurt verder de bouw van de veiligheidsmuur af. 
Verder is de JS van mening dat de buitengrenzen 
van Palestina door de internationale gemeenschap 
moeten worden gecontroleerd en bewaakt. Wat 
Jeruzalem betreft staat de JS voor een gedeelde 
hoofdstad. Voor opgravingen op gedeelde heilige 
plekken dienen zowel Israël als Palestina 
toestemming te geven. Voorts moeten Palestijnse 
vluchtelingen worden gecompenseerd omdat 
terugkeer naar gebieden achter de groene lijn vanuit 
demografische en veiligheidsoverwegingen niet zal 
worden toegestaan door Israël. Israël, de Palestijnse 
Autoriteit en de internationale gemeenschap 
moeten daartoe een fonds oprichten om de 
vluchtelingen te compenseren en hun de kans te 
bieden een nieuw bestaan op te bouwen. Tot slot is 
de JS van mening dat de Israëlische en Palestijnse 
staat het geweldsmonopolie moeten krijgen binnen 
de eigen grenzen en deze ook moeten handhaven. 
De internationale gemeenschap moet daarbij de 
veiligheid en onafhankelijkheid van Palestina 
garanderen en toezicht houden op het opzetten van 
een nieuwe Palestijnse veiligheidsdienst. 

9.3.2 Wederopbouw  
De JS vindt dat na een oorlog zo spoedig mogelijk 
moet worden begonnen met de wederopbouw van 
een land. Na een oorlog is er meestal sprake van 
veel vernietiging, steun van buitenaf is doorgaans 
noodzakelijk om een nieuwe start te maken. 
Nederland moet hier een actieve bijdrage aan 
leveren. Bij wederopbouw moeten wij een 
onderscheid maken tussen het opbouwen van een 
land en het opbouwen van een bestuur. Goed 
bestuur is belangrijk maar niet per definitie een 
voorwaarde voor het geven van steun voor 
wederopbouw. 
 
Het nieuwe bestuur van een land dient een 
grondwet op te stellen en democratisch gekozen te 
zijn, wij kunnen onze politieke cultuur echter niet 
opdringen. Er zijn verschillende vormen van 
democratisch bestuur en ons westerse model hoeft 
niet altijd het beste te zijn voor een land. Nederland 
heeft veel ervaring opgedaan bij de ondersteuning 
van politieke partijen in Oost-Europa, deze kennis 
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en aanpak moeten wij ook in andere delen van de 
wereld inzetten. 
 
Het kan erg aantrekkelijk zijn om, na een oorlog, 
snel geld binnen te halen met het verpatsen van 
natuurlijke bronnen. Nederland moet een actieve 
rol spelen bij de bescherming van deze natuurlijke 
bronnen maar moet daarbij wel accepteren dat het 
betreffende land een andere afweging zal maken 
dan wij zouden doen. 
 
Daarnaast moet de internationale gemeenschap 
ervoor zorgen dat de mensenrechten door het nieuw 
gekozen, democratische bestuur worden 
gerespecteerd. 

9.3.3 Gastarbeiders  
In vele landen wordt misbruik gemaakt van 
gastarbeiders, deze worden onder valse 
voorwendselen gelokt onder vaak onder inhumane 
omstandigheden gehuisvest. Vaak kunnen zij niet 
terug naar hun land, aangezien ze hun paspoort 
hebben moeten inleveren en deze niet worden 
teruggegeven. De JS vindt dat Nederland een 
leidende rol behoort te spelen in het strijden voor 
mensenrechten over de gehele wereld en derhalve 
dient Nederland het misbruik van gastarbeiders 
tegen te gaan. De Nederlandse overheid en het 
Nederlandse bedrijfsleven moeten zich distantiëren 
van landen en bedrijven die misbruik maken van 
gastarbeiders. Ook dient Nederland bij 
aanhoudende schending van de mensenrechten van 
deze gastarbeiders aan te dringen binnen de EU en 
OESO op sancties tegen de landen waarin dit op 
grote schaal gebeurt. 
 
Ook in Nederland vindt misbruik plaats, Nederland 
kan geen leidende rol spelen als wij niet in staat zijn 
om misbruik van gastarbeiders in Nederland tegen 
te gaan. Nederland moet de pakkans en strafmaat 
voor misbruikers verhogen. 

9.3.4 Massamoord Armeniërs 
De JS roept de Turkse staat op om haar 
verantwoordelijkheid te nemen en de massamoord 
op de Armeniërs in 1915 te erkennen. In ieder geval 
zolang Turkije de massamoord blijft ontkennen, zal 
de JS zich uitspreken tegen Turks lidmaatschap van 
de Europese Unie.  

9.4 Europa 

9.4.1 Inleiding 
Het Europese samenwerkingsproject dreigt te 
mislukken. Grote groepen Europeanen staat niet 
achter het project, en de legitimiteitproblemen van 
de EU worden steeds groter. De Brusselse elite is 
doof voor dit geluid en dendert door. De JS is van 
mening dat de onvrede en twijfels over de Europese 
Unie terecht zijn. De discussie moet veel opener en 

principiëler gevoerd worden. Waarom is Europese 
samenwerking eigenlijk nodig?  
 
Op korte termijn ziet de JS geen makkelijke 
oplossingen. Het is in ieder geval belangrijk dat wij 
discussiëren over het nut van Europese 
samenwerking in relatie met sociaaldemocratie. 
Voor de langere termijn is het vooral belangrijk om 
de enorme kloof tussen de beslissers in Brussel en 
de Europeaan te dichten. Europa moet weer "van de 
mensen" worden en niet alleen voorbehouden aan 
globaliserende D66'ers. 
 
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de 
ontwikkelingen binnen de Europese Unie niet 
overal juichend worden ontvangen. Een deel van de 
Europese bevolking plaatst steeds meer vraagtekens 
bij de Europese eenwording. Het is voor veel 
mensen onduidelijk wat er nu precies gebeurt in 
Brussel. Er moet meer openheid moet bestaan over 
de ontwikkelingen in Europa. Daarvoor moeten er 
zeker wijzigingen komen in de inrichting van de EU. 
Daarnaast is het ook een taak van de Nederlandse 
regering om meer informatie te geven over de EU. 
In het komende hoofdstuk zullen onze voorstellen 
om dit te bereiken worden toegelicht.  

9.4.2 Een Europese Federatie 
De EU moet voldoende zeggenschap hebben om de 
excessen van het marktmechanisme tegen te gaan 
en waar nodig een gezamenlijk antwoord te bieden 
op de uitdagingen van deze tijd. Dat kan verdere 
samenwerking betekenen op het gebied van 
economie, immigratie, energie en buitenlandse 
politiek. Maar tegelijkertijd moet alles wat in 
lidstaten zelf georganiseerd kan worden, daar 
blijven. Zo moet Europa afblijven van ons sociale 
systeem, onze zorg, onze pensioenen, onze sociale 
huursector en ons onderwijs.  
 
Een federaal Europa lijkt op het eerste gezicht een 
efficiënte manier om dit te organiseren, maar het 
gaat de JS om meer dan efficiency. Burgers voelen 
zich verbonden aan hun stad of natie en niet aan 
Europa. Velen zien Brussel zelfs als een bedreigend 
fenomeen dat hun de grip op hun leven afneemt. 
Daarnaast wordt Brussel bestuurd door 
bureaucraten, die geen feeling hebben met de 
leefwereld van Europeanen en is een federatie niet 
noodzakelijk om de uitdagingen van de 21ste eeuw 
een hoofd te bieden. Het is dan ook vooral een 
droom van een kosmopolitische, idealistische 
Europese elite, maar gaat voorbij aan de realiteit 
van alledag. De JS is daarom tegen een Europese 
federatie. 
 

9.4.3 De Europese Grondwet 
De rechten en plichten van de burgers in deze 
federatie moeten goed geregeld en beschermd 
worden in een grondwet. In deze Europese 
Grondwet moet worden opgenomen dat iedereen in 
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de EU recht heeft op een gelijke minimum 
levensstandaard. Daarnaast heeft iedereen recht op 
gelijke toegang tot onderwijs en niet alleen gelijke 
toegang tot zorgverlening, maar ook de vrijheid om 
te kiezen waar die zorg plaatsvindt binnen de EU. 
Verder heeft iedereen recht op het behoud van 
sociale voorzieningen opgebouwd in een of 
meerdere lidstaten bij migratie binnen de Europese 
Unie. Als laatste is er niet alleen een recht op vrije 
arbeidsmigratie binnen de EU voor EU-burgers, 
maar ook voor burgers van toetredende lidstaten. 

9.4.4 Het Europees Parlement en de Raad 
van Ministers (Staatsinrichting EU) 
In een federaal Europa dient niet de Raad van 
Ministers het hoogste besluitvormende orgaan te 
zijn, maar juist het democratische gekozen 
Europese parlement. De thematische ministerraden 
moeten vervangen worden door een Europese 
Senaat, bestaande uit afgevaardigden uit de 
nationale parlementen. De Senaat beschikt slechts 
over de mogelijkheid van instemming of verwerping 
van voorstellen van het EP.  Binnen de Raad van 
Ministers moeten alle beslissingen via een 
gekwalificeerde meerderheid genomen worden, 
veto’s mogen niet meer worden gebruikt. (Motie 
Vetorecht) 

9.4.5 Het Europees Electorale Stelsel 
Er komen kieslijsten per Europese partij, waardoor 
burgers uit alle lidstaten op dezelfde lijsten 
stemmen. Deze lijsten dienen gebaseerd te zijn op 
een evenredige afspiegeling van de lidstaten. Elke 
partij moet een minimaal aantal stemmen krijgen 
uit alle lidstaten om vertegenwoordigd te worden. 
De zetelverdeling in het parlement vindt plaats op 
basis van proportionele vertegenwoordiging. Er 
komt een kiesdeler, voorkeursstemmen zijn 
mogelijk en reststemmen worden proportioneel 
verdeeld. Het totaal aantal zetels in het parlement 
dat te verdelen is wordt maximaal 700. 

9.4.6 Een Europees Kabinet 
Om vervreemding van de burger met het 
supranationale karakter van de Europese Unie 
tegen te gaan dient de Europese Commissie gekozen 
te worden op basis van een transparante 
selectieprocedure waarin de bestaande nationale 
vertegenwoordiging gehandhaafd blijft en het 
Europese Parlement een sterk controlerende functie 
krijgt toebedeeld, ter borging van de invloed van de 
Europese burger op het proces van besluitvorming.  

9.4.7 Europese President 
Een Europese President wordt gekozen door de 
leden van het Europese Parlement. Belangrijkste 
taken van deze president zijn ceremonieel, 
diplomatiek en representatief van aard. Het vereiste 
dat de kandidaat een regeringsleider van een van de 
lidstaten moet zijn, zou moeten verdwijnen. 

9.4.8 Europa Dichterbij 
De grootste oorzaak van euroscepsis in de EU is een 
gebrek aan kennis over de EU. Daarom moet er in 
het onderwijs verplicht aandacht worden besteed 
aan de onderdelen van de EU en de Raad van 
Europa en hun werkzaamheden. Daarnaast moeten 
vanuit school uitwisselingen worden georganiseerd. 
Hierdoor krijgen leerlingen zowel meer kennis van 
als een groter begrip voor de diversiteit van de 
Europese Unie.  Het Europese 
vrijwilligerswerkprogramma is een voorbeeld van 
hoe belangrijk en succesvol uitwisselingen zijn voor 
de Europese integratie. Hier moet meer in worden 
geïnvesteerd en er moeten meer van deze plaatsen 
beschikbaar komen in Nederland. (Europees 
Vrijwilligerswerk). Verder moeten er “Eurofora” 
worden gecreëerd waar Europeanen elkaar kunnen 
ontmoeten en kunnen discussiëren over 
onderwerpen van algemeen Europees belang. Op 
zulke ontmoetingsplaatsen. 
 

9.5 Europese samenwerking 

9.5.1 Inleiding 
Verdergaande samenwerking tussen de landen van 
de EU zal altijd leiden tot een aantasting van de 
soevereiniteit van die landen. We zullen daarom 
duidelijke keuzes tussen taken van Nederland en 
taken van Europa. De sociaaldemocratie is van 
oorsprong een pleitbezorger van internationale 
samenwerking en internationale solidariteit. Het 
uitgangspunt van internationale samenwerking is 
voor de Jonge socialisten dat alle landen daar beter 
van worden en niet slechts een aantal individueel 
sterke landen. We moeten zeker niet alle 
overheidstaken aan Europa overdragen maar op een 
aantal terreinen zal samenwerking wel degelijk 
leiden tot betere oplossingen. 

9.5.2 Buitenlandse Politiek 
Europese landen worden op het gebied van 
buitenlands beleid vaak tegen elkaar uitgespeeld en 
laten dat willens en wetens gebeuren. De landen 
van de EU hebben, op internationaal gebied, 
daarom minder macht dan wanneer ze één 
Europees blok zouden vormen. Sinds december 
2009 heeft de EU een ‘Hoge vertegenwoordiger 
voor het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid’, deze functie stelt echter weinig 
voor. Dit heeft er toe geleid dat er weinig steun is 
voor deze Europese ‘hoge vertegenwoordiger’ en die 
vaak wordt gepasseerd door individuele lidstaten. 
De JS is daarom voorstander van een duidelijk EU 
buitenlands beleid en roept individuele lidstaten op 
om de ‘Hoge vertegenwoordiger voor het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid’ vaker te betrekken bij 
(belangrijke) diplomatieke contacten. Als alle 
lidstaten dat consequent doen, dan kan Europa haar 
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beleid beter afstemmen en vaker gezamenlijk naar 
buiten treden. 

9.5.3 Migratie en Asielbeleid 
Migratie is een onderwerp dat heel Europa aangaat, 
maar elk land heeft wel verschillende problemen en 
verschillende oplossingen. De JS pleit voor één 
Europees migratiebeleid. Allereerst zorgt dat ervoor 
dat immigranten overal dezelfde regels 
tegenkomen, dat is eerlijk en zorgt ervoor dat 
iedereen even veel kans heeft dat hun asielaanvraag 
in Europa slaagt. Daarnaast wordt voorkomen dat 
het ene Europese land heel veel aanvragen krijgt 
omdat ze een soepel beleid hebben en andere 
landen heel weinig omdat ze een streng beleid 
hebben. Europese landen moeten ook meer 
solidariteit tonen met betrekking tot migratie. De 
zuidelijke landen zijn nu disproportioneel 
verantwoordelijk voor de opvang van migranten en 
kunnen dat niet aan, vooral wanneer er een piek 
ontstaat in migratie, zoals bijvoorbeeld bij de 
‘arabische lente’ in 2011. Dat resulteert in 
onmenselijke omstandigheden in overvolle 
opvangcentra. Om in Europa een goede en humane 
opvang te garanderen, moeten alle landen 
migranten opvangen en dit onderling eerlijk 
verdelen. 

9.5.4 Energie 
Vele landen zijn voor hun energievoorraad, veelal 
gebaseerd op fossiele brandstoffen en uranium, 
afhankelijk van een zeer klein aantal landen. Dit 
zorgt ervoor dat landen als Rusland of oliestaten in 
het Midden-Oosten een belangrijke machtspositie 
hebben over sommige Europese landen. De JS is 
voorstander van een Europees energiebeleid en 
vindt dat één van de belangrijkste prioriteiten van 
de EU. Daarbij moet de nadruk liggen op onderzoek 
naar- en de ontwikkeling van duurzame energie. 
Daarmee kan Europa haar energie afhankelijkheid 
van het buitenland verkleinen. Daarnaast bied de 
ontwikkeling van duurzame energie kansen voor de 
Europese economie. De ‘groene sector’ kan mogelijk 
veel banen creëren.  
 

9.5.5 Economie 
De EU vormt een sterk economisch blok, maar we 
hebben ook gezien dat het bij individuele lidstaten 
mis kan gaan en de EU opdraait voor het slechte 
beleid dat is gevoerd in die betreffende landen. Wij 
hebben dat bijvoorbeeld gezien bij Griekenland, 
Ierland en Portugal die na de economische crisis 
van 2009 in de problemen kwamen. De EU heeft 
daarin een verantwoordelijkheid maar de EU moet 
zich er ook van kunnen verzekeren dat lidstaten een 
verstandig economisch beleid voeren. De Europese 
commissie moet meer mogelijkheden krijgen om 
landen te controleren en aan te spreken op 
onverantwoord economisch beleid. De JS vindt dat 
sancties in bepaalde situaties mogelijk moeten zijn 
maar is daarin wel terughoudend, sancties helpen 

een land namelijk niet om uit de problemen te 
komen, die maken de problemen alleen maar groter 
en daar heeft niemand belang bij.  
 
De JS is geen voorstander van één Europees 
economisch beleid maar is wel van mening dat het 
taakgebied van de Europese centrale bank (ECB) 
uitgebreid moet worden. Op dit moment kan de 
ECB alleen rentemaatregelen nemen in het geval er 
sprake is van prijsinstabiliteit (inflatie), wij zijn van 
mening dat de ECB ook maatregelen moet kunnen 
nemen in extreme gevallen van economische krimp, 
bijvoorbeeld bij een economische crisis. Dat stelt 
landen, bedrijfsleven en particulieren in staat om 
goedkoper te lenen en sneller uit een crisis te raken. 
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Hoofdstuk 10 Democratie & 
rechtstaat 

10.1 Democratie 
In de huidige democratie is een paradox 
waarneembaar tussen enerzijds een 
verpersoonlijking van de politiek en anderzijds een 
toenemende behoefte aan debatten over 
hoofdlijnen. De debatten over non-issues en details 
zijn voor velen een bron van ergernis en onbegrip. 
De hoop wordt vervolgens gevestigd op enkele 
individuen. De verpersoonlijking van de politiek 
heeft echter tot gevolg dat profilering op de korte 
termijn onevenredig belangrijk is geworden. In de 
onderstaande voorstellen hebben wij geprobeerd 
deze balans te herstellen. 

10.1.1 Kiesstelsel  
De JS is voor een kiesstelsel waarin je of op een lijst, 
of op een persoon kan stemmen. Hierdoor is het 
mogelijk om zowel op iemand te stemmen uit je 
eigen, als uit een andere regio. De JS is van mening 
dat de huidige procedure voor het verkiezen van 
Eerste Kamerleden juist is. Directe verkiezingen 
met als doel Eerste Kamerleden bekender te maken 
zijn niet nodig.         

10.1.2 Gekozen burgemeester 
De burgemeester van een gemeente dient direct te 
worden voorgedragen, gekozen, benoemd en 
ontslagen door de leden van de gemeenteraad. Hij 
of zij mag een vertegenwoordiger van een bestaande 
politieke partij zijn, maar dit is geen voorwaarde. 
De burgemeester dient boven de partijen te staan. 
De gemeenteraad dient, eveneens eens per vier jaar, 
onafhankelijk van het college te worden gekozen.   

10.1.3 Parlement kiest formateur 
De informateur en de formateur dienen na de 
Tweede Kamerverkiezingen direct te worden 
gekozen door de leden van het parlement. Hij of zij 
mag een vertegenwoordiger van een bestaande 
politieke partij zijn, maar dit is geen voorwaarde.  

10.1.4 Spoeddebatten 
De JS vindt dat het aantal spoeddebatten 
teruggebracht moet worden door het aantal 
Kamerzetels voor het aanvragen van een 
spoeddebat te verhogen naar vijftig zetels. Dit 
omdat het aantal spoeddebatten explosief is 
gestegen sinds het verlagen van de benodigde steun 
naar 30 Tweede Kamerleden in 2004. Vaak hebben 
deze spoeddebatten betrekking op minder 
significante onderwerpen, en hebben deze 
spoeddebatten een populistisch karakter waardoor 
ze veel media-aandacht opslokken.  

10.1.5  Scheiding der machten 
De afgelopen jaren hebben een aantal Tweede 
Kamerleden zich openbaar uitgesproken over 
rechterlijke uitspraken. De JS vindt dit onwenselijk, 
omdat een rechterlijke beslissing gerespecteerd 
dient te worden en geen beleidsinstrument vormt. 
Ook vindt de JS dat de scheiding der machten 
gehandhaafd moet blijven en uitspraken van de 
wetgever over rechtspreker deze scheiding 
aantasten.  

10.1.6 Vrijheid van Meningsuiting 
De vrijheid van meningsuiting is het kroonjuweel 
op onze democratische rechtstaat. Dit kroonjuweel 
is collectief eigendom en niet deelbaar. Een juweel 
is tegelijk een kostbaar en breekbaar bezit. Wij 
vinden dan ook dat we er met respect mee om 
dienen te gaan. De vrijheid van meningsuiting is 
geen excuus om anderen te beledigen of te 
stigmatiseren. De vrijheid van meningsuiting is 
echter wel een recht om te kunnen zeggen wat je 
denkt, ook als anderen zich daardoor beledigd of 
gestigmatiseerd voelen.  
Deze moeilijke grens tussen wat moeten kunnen en 
wat kan wordt in ons land bewaakt door de 
rechterlijke macht en door niemand anders. De 
rechterlijke macht bepaald of de vrijheid van 
meningsuiting ten onrechte wordt gebruikt als 
excuus, bijvoorbeeld in het geval van discriminatie.  

10.1.7 Wijzigen Grondwet             
In de grondwet staan verschillende soorten 
bepalingen, zoals de grondrechten en de manier 
waarop onze staat is ingericht. Door de vele 
(internationale) verdagen die Nederland heeft 
gesloten, zijn deze grondrechten goed gewaarborgd. 
Deze grondrechten in de grondwet hebben echter 
een grote symbolische waarde. De manier waarop 
onze staat is ingericht, staat echter muurvast door 
de huidige manier waarop we de 
grondwetswijzigingen regelen. Eenmalig twee derde 
meerderheid is voldoende om instituties te wijzigen. 
De JS is voor een correctief referendum over 
grondwetzaken. 2/3 van de kiezers moeten 
grondwetswijzigingen kunnen tegenhouden.  
Grondrechten zijn de absolute basis voor een goed 
functionerende rechtsstaat omdat zij de basis zijn 
voor burgerlijke rechtsbescherming, en een 
blauwdruk zijn voor onze staatsinrichting. Het 
elementaire karakter van grondrechten brengt met 
zich mee dat de Grondwet, waarin zij zijn 
vastgelegd, niet eenvoudig gewijzigd kan worden. 
Zo kan een al te actieve overheid niet zomaar in de 
grondrechten van burgers treden wanneer haar dat 
uitkomt. De JS spreekt zich dan ook uit tegen een 
eenvoudigere procedure om de Grondwet te 
wijzigen. Niettemin vindt de JS het belangrijk dat 
het debat over de invulling van grondrechten actief 
gevoerd blijft worden, en deze rechten de huidige 
samenleving blijven reflecteren. De Grondwet is een 
levend document, geen oud papier zonder 
maatschappelijke relevantie, en is aan interpretatie 
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onderhevig. Daarom steunt de JS ook een beperkte 
mogelijkheid tot rechterlijke toetsing van wetten 
aan de Grondwet. 

10.2 Rechtstaat 

10.2.1. Scheiding kerk en staat 
In Nederland is er geen sprake van een scheiding 
tussen kerk en staat. Zo wordt zowel in de grondwet 
als de troonrede verwezen naar ‘God’, kunnen 
politici de eed afleggen, is religieus onderwijs gelijk 
aan openbaar onderwijs, baseren sommige politieke 
partijen zich op religieuze boeken en kan artikel 1 
van de Grondwet omzeild worden door artikel 6. De 
JS vindt dat ‘God’ verbannen moet worden uit de 
grondwet en troonrede en spreekt tot die tijd niet 
uit dat in Nederland kerk en staat gescheiden zijn.  

10.2.2. Enkel feit constructie 
De JS vindt dat het gelijkheidsbeginsel boven de 
vrijheid van godsdienst moet staan als het gaat om 
het ontslaan van mensen op basis van hun seksuele 
voorkeur. Ook is het enkele feit constructie in strijd 
met de EU non-discriminatie richtlijn uit 2000. 
Daarom moet enkele feit constructie verdwijnen. 

10.2.3. Prostitutie en Vrouwenhandel 
De JS is voorstander van de legalisering van (een 
gedeelte van de) prostitutie ten behoeve van de 
emancipatie en rechtspositie van prostituees. 
Legalisering draagt bij aan de scheiding van de 
sferen van prostitutie en criminaliteit. Daarmee 
wordt de positie van prostituees in de samenleving 
bevorderd. Ook garandeert legalisering dezelfde 
minimum standaarden onder arbeidsrecht als alle 
werknemers in Nederland. De JS is echter wel 
bezorgd over gedwongen prostitutie en 
vrouwenhandel. Iedere prostituee moet op ieder 
moment in staat zijn uit de prostitutie te stappen of 
bepaalde klanten of handelingen te weigeren. Dit 
vereist speciale wetgeving, een efficiënte en alerte 
controlerende instantie en veilige toevluchtsoorden. 
Gedwongen prostituees die aangifte doen tegen 
mensenhandelaren, moeten het recht krijgen op een 
verblijfsvergunning; slachtoffers van mensenhandel 
en seksuele exploitatie mogen nooit behandeld 
worden als illegale immigranten. 

10.2.4. Sociale Advocatuur 
Veel sociale advocatenkantoren hebben het 
financieel moeilijk en overwegen bij verdere 
bezuinigingen te stoppen met sociale advocatuur. 
Dit terwijl burgers nu vaak al lang moeten wachten 
voordat er een sociale advocaat beschikbaar is. 
Toegankelijkheid van de rechterlijke macht is 
essentieel voor het functioneren van onze 
rechtstaat. Inkomen mag hier dus geen beperking 
voor vormen. Bezuinigingen op de sociale 
advocatuur zullen de rechtstoegankelijkheid voor 
lagere inkomensgroepen beperken, doordat de 
voorgestelde bezuinigingen veel sociale 

advocatenkantoren in financiële problemen zullen 
brengen. De JS vindt dat deze bezuiniging niet 
bereikt mag worden door de vergoeding van sociale 
advocaten verder te verlagen en de eigen bijdrage te 
verhogen. Er zijn goedkopere, maar onbekende 
mogelijkheden om geschillen op te lossen, zoals 
arbitrage bij Bureau Rechtshulp. Daarom moet de 
overheid eerstelijns rechtshulp, zoals arbitrage bij 
Bureau Rechtshulp, bekender te maken om hiermee 
de gestegen kosten van de sociale advocatuur terug 
te dringen.  

10.2.5. Raad van State 
In de Raad van State schuilt een 
machtsverstrengeling, doordat hij enerzijds de 
regering adviseert over wetten, maar anderzijds ook 
zelf recht spreekt. De JS wil dat er bij de Hoge Raad 
een kamer Bestuursrechtspraak wordt 
ondergebracht. Daarmee wordt de Hoge Raad de 
hoogste bestuursrechter in plaats de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De 
Raad van State wordt een zuiver adviserend orgaan. 
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Hoofdstuk 11  Veiligheid 

11.1 Veiligheid en solidariteit 
Om jezelf te kunnen zijn is het nodig dat mensen 
zich veilig voelen. Veiligheid raakt dan ook de kern 
van de sociaal-democratie: economische veiligheid, 
maar zeker ook fysieke. Onveiligheid is niet iets wat 
we af kunnen doen als onderbuikgevoel, maar 
serieuze problematiek waar juist wij voor op moeten 
komen. 
  
De overheid is niet de enige die een veilige 
samenleving kan maken, ook burgers zelf spelen 
hier een rol is. Samen kunnen mensen buurten 
veiliger maken, mits de politiek ze steunt en 
vertrouwen geeft. Dit kan ook veel gevoelens van 
onveiligheid wegnemen. 

11.2 Subjectieve veiligheid 
In dit licht is het dan ook zaak niet alleen naar 
objectief meetbare veiligheid te kijken, maar beleid 
juist ook te richten op subjectieve veiligheid. Niets 
vergroot de kloof tussen burger en politiek meer 
dan bestuurders die in de media met veel 
uitroeptekens communiceren dat het volgens het 
laatste statistische onderzoek veiliger is geworden 
terwijl mensen dit anders ervaren. 
Veiligheidsinstrumenten moeten wat ons betreft 
ook worden gehandhaafd wanneer ze enkel de 
subjectieve veiligheid vergroten. 

11.3  Keihard de sociaalste 
De politie is je beste vriend. Maar wel alleen als je je 
aan de wet houdt. In een Nederland waarin steeds 
meer jongeren opgroeien zonder vastomlijnd kader 
en duidelijke regels hoe ze zich moeten gedragen is 
het aan de politie om duidelijk de norm te stellen. 
Ernstige misdragingen op straat behoeven dan ook 
niet beantwoord te worden met een groet in 
straattaal, maar met een nachtje in de cel. Wanneer 
jongeren middels intimidatie langere 
openingstijden van het jongerencentrum eisen moet 
hier niet naar geluisterd worden, maar wordt dit 
beantwoord met een harde aanpak. Juist wanneer 
we jongeren kansen geven - en dat moeten we ook 
doen in werk, onderwijs - moeten we niet schuwen 
om ook repressie te gebruiken tegen hen die 
stelselmatig de samenleving ondermijnen. Dit 
schept duidelijkheid voor iedereen, en geeft de 
jongeren die wel hun best doen ook de bevestiging 
dat zij gewaardeerd worden. 
De JS wil dat discriminatoire incidenten beter in 
kaart gebracht worden. De JS pleit er daarom voor 
dat incidenten  omtrent onder meer antisemitisme 
en homohaat binnen alle politiekorpsen onder een 
aparte registratiecode geregistreerd worden. Na 
registratie van dergelijke incidenten kan en dient 

men in te zetten op een (wijk) gerichte - en 
effectieve aanpak. 
  

11.4 Politie is Cool 
Onze blauwe helden staan aan de kant van de 
burgers, en zijn er voor onze veiligheid. Het salaris 
van deze Strijders voor Rechtvaardigheid vindt de 
JS veels te laag. Juist de mensen die ons 'mens zijn' 
mogelijk maken en ons een veilig gevoel geven 
moeten veel meer waardering krijgen. De kwaliteit 
van de politieacademie  moet ook hoog blijven. 
 
De politie dient dichtbij de burger te staan, dit 
wordt niet bereikt door de minister van justitie de 
controle te geven over het gehele politie apparaat. 
Aansturing per regio zorgt voor een politie op maat 
en daarom is de JS tegen het vormen van een 
nationale politie. De JS is echter van mening dat het 
aantal politiekorpsen in Nederland teruggebracht 
kan worden. Een aantal korpsen is te klein om 
zelfstandig voluit te kunnen functioneren. 
Daarnaast pleit de JS ervoor dat het aankoopbeleid 
van onder meer auto’s, ict en kantoorinrichting op 
landelijk niveau geregeld wordt. 
  

11.5 AIVD 
In een globaliserende wereld, met steeds kortere en 
snellere connecties met brandhaarden op 
duizenden kilometers afstand, is de dreiging op 
terroristische aanslagen steeds reeeler en moeten de 
veiligheidsdiensten de nieuwe 
communicatiemiddelen die terroristen willen 
gebruiken in de gate kunnen houden. Om de 
burgers te beschermen is een goed functionerende 
geheime dienst een vereiste. Wat de JS betreft mag 
de AIVD dan ook alle gegevens benaderen die zij 
nodig hebben bij het uitvoeren van hun werk. Wel 
behoren de controlerende mechanismes - waardoor 
bescherming van burgers en van het werk van de 
AIVD gewaarborgd blijft - op orde te zijn en moeten 
deze actief worden uitgedragen om het wantrouwen 
bij de bevolking weg te nemen. Eventuele nieuwe 
ontwikkelingen in informatietechnologie en 
bijbehorende mogelijkheden voor de AIVD moeten 
voor gebruik worden getoetst door de Commissie 
Stiekem. 

11.6 Identificatieplicht 
Een duur paspoort of ID-kaart kunnen mensen 
gemakkelijk kwijtraken. De JS pleit dan ook voor 
het afschaffen van de identificatieplicht in het 
algemeen. Dit omdat de identificatieplicht is 
ingevoerd in het kader van terrorismebestrijding en 
het niet is aangetoond dat er meer terroristen 
worden opgepakt in landen met identificatieplicht 
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11.7 Openbaar Ministerie 
Op dit moment is de werkdruk van het OM hoog. 
Officieren van justitie worden afgerekend op 
productieaantallen. De JS vindt dat het Nederlands 
inquisitoir strafprocesrecht niet te staven is met 
markttechnische begrippen als targets en 
productiviteit. Officieren van Justitie moeten zich 
laten inspireren door rechtvaardigheid, en niet door 
productiviteit. Om de druk op het OM te 
verminderen moeten meer middelen vrij worden 
gemaakt. 

11.8 Preventie 
Ter bevordering van een veilige en sociale 
maatschappij ziet de JS werk en 
werkgelegenheidsbevordering als cruciaal 
instrument. Naast algemene maatregelen om 
werkloosheid te voorkomen moet de overheid voor 
de preventie van criminaliteit de volgende stappen 
zetten: Begeleiding van probleemjongeren om te 
zorgen dat zij of op school zitten of aan het werk 
zijn, iedereen die kan werken laten werken, door 
middel van verplichte re-integratietrajecten voor 
langdurig werklozen en de nadruk leggen op het 
creëren van kansen op een baan voor mensen die 
niet uit zichzelf kunnen vinden, door middel van 
bijvoorbeeld scholing  

11.9 Reclassering 
Minder criminaliteit en het bieden van 
perspectieven; dat is het doel van de reclassering. 
Door toezicht, resultaatgerichte werkstraffen, 
doelgerichte begeleidingsprogramma’s en andere 
maatregelen verkleint de kans dat delictplegers 
opnieuw de fout ingaan. Helaas maakt de overheid 
dit soms moeilijk. Zo komen alleen veelplegers in 
aanmerking voor een leerstraf omdat het aantal 
uren leerstraf is opgerekt, terwijl juist voor de 
mensen die de eerste keer de fout in gaan, een 
leerstraf effectiever is. Ook is de mogelijkheid om 
aan te kunnen kloppen bij de reclassering na een 
terugval verdwenen. Er moet dus eerst weer een 
delict worden gepleegd voordat hulp geboden 
wordt. Sinds kort kan er bij deze begeleiding geen 
gebruik gemaakt worden van vrijwilligers, terwijl 
deze juist toekomen aan dingen waar de betaalde 
krachten geen tijd voor hebben. Om de effectiviteit 
van de reclassering te vergroten moeten de 
volgende veranderingen plaatsvinden:  
leerstraf herinvoeren voor first offenders, de 
reclassering voldoende geld geven om mensen die 
zelf aankloppen te helpen, mogelijk maken dat de 
reclassering preventief ex-cliënten kan helpen ter 
voorkoming van een terugval, hulp van vrijwilligers 
toestaan en het bieden van intensieve nazorg aan 
alle vrijgelaten cliënten. 

11.10 Straffen 
Gevangenisstraffen helpen niet voor degenen die 
een relatief korte straf hebben (minder dan 1 jaar). 
Als deze personen uit de gevangenis komen, zijn ze 
vaak hun levensstructuur kwijt. In de gevangenis 
komen ze in contact met andere delinquenten, 
waardoor de kans om opnieuw in de fout te gaan 
groter wordt. Gevangenisstraf functioneert op deze 
manier als een cursus criminaliteit. Begeleiden en 
resocialiseren werkt daarom beter dan een 
gevangenisstraf. De JS vind het niet wenselijk dat er 
minimumstraffen komen. 
 
Een wijkgerichte aanpak van criminaliteit moet ook 
gaan over gedetineerden die snel weer vrijkomen. 
Gewoon een straf uitzitten en dan weer midden in 
een wijk gedropt worden werkt contraproductief, 
zowel voor de persoon als voor de buurt. Dat 
betekent dat gedetineerden nog voordat hun straf 
erop zit in contact gebracht moeten worden met de 
buurt waar ze gaan wonen, zodat wijkagenten en 
buurtregisseurs betrokken kunnen worden bij de 
plannen van die ex-gedetineerden, waar ook het 
sociale netwerk van de persoon een rol moet spelen. 

11.11 De buurtagent en wijkteams 
Problemen als huiselijk geweld en drugsmisbruik 
blijven vaak onopgemerkt bij instanties, totdat ze 
escaleren. De betrokkenen zijn dan vaak zo ver 
weggezakt dat zij amper in staat zijn zelf hun 
problemen op te lossen. Om de problemen op tijd 
zichtbaar te maken, is het belangrijk dat er 
laagdrempelige hulp is in de woonomgeving. Dit 
aanspreekpunt moet de buurtagent worden. De 
buurtagent moet actief en bekend zijn in de wijk. De 
buurtagent kan naar eigen inzicht en na 
aanwijzingen uit de buurt besluiten om zelf mensen 
aan te spreken of nadere actie te ondernemen. De 
wijkagent moet geen andere politietaken op zich 
krijgen, zodat hij zich volledig op de buurt kan 
richten. Voor “probleemwijken” moeten speciale 
wijkteams opgericht worden. Dit zijn kleine 
flexibele teams die zich richten op hun eigen wijk 
om de veiligheid te verhogen en problemen bij de 
wortel aan te pakken. 
 

11.12 Politie  
Om veiligheid in de openbare ruimte en de 
aanspreekbaarheid van de politie te vergroten is het 
van belang dat de politie “aanwezig“ is. Op kleine 
evenementen zoals markten moeten agenten te voet 
surveilleren. Door de huidige drang naar kwantiteit 
en meetbaarheid zijn er prestatiecontracten 
afgesloten. Om tot een betere beoordeling te komen 
van de kwaliteit van politiewerk is het verstandig 
om dit op andere wijze te meten dan het tellen van 
boetes en aanhoudingen. De prestatiecontracten 
zijn gebaseerd op het verleden. De korpsen 
Friesland en Groningen komen door successen uit 
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het verleden nu niet aan hun quotum. De politie 
moet dichtbij de burger staan, dit wordt niet bereikt 
door de minister van justitie de controle te geven 
over het gehele politie apparaat. Aansturing per 
regio zorgt voor een politie op maat en daarom is de 
JS tegen het vormen van een nationale politie. 

11.13 Gevangenissen 
Het rechtssysteem  is een kerntaak van de overheid. 
Hieronder valt ook het gevangeniswezen, daarom 
zou het ook te zot voor woorden zijn als deze tak 
van het rechtssysteem geprivatiseerd zou worden. 
Zo verliest de overheid namelijk de controle over 
een van haar kerntaken. 
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Actuele Moties 

Bestuursakkoord  
Indieners: lid Menges, lid Hendrikx, lid van 
Lieshout 
 
De Jonge Socialisten in congres bijeen, 
 
Constaterende dat, 
• Het kabinet een bestuursakkoord wil sluiten 

met gemeentes; 
• In het akkoord veel taken naar gemeentes gaan 

en daar geen middelen tegenover staan; 
• De zwakkeren de samenleving hierdoor zware 

klappen te verduren krijgen. 
 
Overwegende dat, 
• Wij sociaaldemocraten de asociale 

consequenties van dit akkoord niet over onze 
kant kunnen laten gaan. 

 
Besluit dat, 
• De JS zich uitspreekt tegen het 

bestuursakkoord en zich waar mogelijk aansluit 
bij acties tegen het bestuursakkoord. 

 

Dierenleed  
Indiener: Jonge Socialisten Groningen  
 
De Jonge Socialisten in congres bijeen, 
 
Constaterende dat, 
• meerdere vragen zijn geweest naar de 

standpunten van de jonge socialisten 
aangaande onverdoofd ritueel slachten; 

• dit momenteel sterk leeft in het politieke debat; 
• De PvdA eind april haar steun voor het verbod 

op ritueel slachten heeft uitgesproken; 
• De commissie van Economische Zaken; 
• Landbouw en Innovatie op 25 mei een 

rondetafelgesprek hebben gehad aangaande een 
verbod op ritueel slachten; 

• er een plenair debat is aangevraagd binnen de 
tweede kamer, waarvan de datum op16 juni, na 
de samenkomst van de Kamercommissie, zal 
worden ingepland. 

 
Overwegende dat, 
• door maatschappelijke discussie die momenteel 

plaatsvindt en de vraag naar ons standpunt in 
dezen het handig is dat het congres hierin een 
standpunt inneemt; 

• de jonge socialisten het kortzichtig vindt alleen 
een uitspraak te doen over onverdoofd ritueel 
slachten, daar de jonge socialisten zich 
bekommeren om het algemene dierenwelzijn. 

 
Besluiten dat, 

• de jonge socialisten zich uitspreken tegen welke 
vorm van dierenleed dan ook, waaronder 
onverdoofd slachten.  

 

Duurzame energievoorziening  
 
Indieners: afdeling Amsterdam, afdeling Den Haag 
 
 
De Jonge Socialisten in congres bijeen, 
 
Constaterende dat, 
• De Nederlandse regering voornemens is een 

vergunning voor een tweede kerncentrale in 
Borssele af te geven. 

 
Overwegende dat, 
• De problemen in Japan laten zien dat risico’s 

van kernenergie groter zijn dan gedacht; 
• In Duitsland recentelijk besloten is op korte 

termijn toe te werken naar sluiting van alle 
kerncentrales; 

• Duitsland zich ook heeft uitgesproken koploper 
op innovatie in duurzame energie te worden en 
Nederland daar niet bij kan achterblijven. 

 
Besluit dat. 
• de JS zich uitspreekt tegen de bouw van een 

tweede kerncentrale in Borssele; 
• de JS zich uitspreekt voor een kernenergievrij  

Nederland op korte termijn, medische 
toepassingen worden uitgezonderd; 

• de JS zich uitspreekt voor forse investeringen in 
duurzame energie om op korte termijn toe te 
werken naar een volledig duurzame 
energievoorziening. 

 

Lemmingen 
Indiener: Jacob Roel Meijering 
 
De Jonge Socialisten in congres bijeen, 
 
Constateerde dat, 
• de meeste JS'ers geen lemmingen zijn; 
• er papieren briefjes in omloop zijn waarop een 

afdeling haar stemadvies aan haar leden 
kenbaar maakt. 

 
Overwegende dat, 
• De JS een organisatie is waar jongeren hun 

mening leren te vormen 
• JS'ers juist gestimuleerd zouden moeten 

worden na te denken voor ze hun eenmaal 
omhoog houden 

• een voorgedrukt stemadvies niet bijdraagt aan 
dit denkwerk 
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Roept alle JS'ers op, 
• hun kaartomhooghoudingspatroon te baseren 

op hun eigen mening. 

Komkommertijd 
Indieners: Max Bosboom, Rolf de Goeij, Jurrian 
Boekema 
 
De JS, in congres bijeen,  
 
constaterende dat,   
• als gevolg van de recente uitbraak van de 

E.HEC-bacterie en de daaruit voorvloeiende 
handelsblokkade van Rusland en Libanon voor 
Europese land -en tuinbouwgewassen; 

• de angst voor groente en fruit bij de consument 
is toegenomen; 

• dat de Nederlandse landbouwers hierdoor 
ernstige financiële schade wordt toegebracht. 

 
Verklarende dat,  
• de heersende economische malaise én 

aanhoudende droogte het nog moeilijker maakt 
om het hoofd boven water te houden; 

• de JS een organisatie is die solidariteit hoog in 
het vaandel heeft staan en hier gepaste 
maatregelen op dient te nemen. 
 
Besluitende dat, 

• wij het bestuur verzoeken om bij elke JS-
activiteit een schaaltje gesneden komkommers 
en een kist Uranium te plaatsen, desgewenst 
met komkommerdressing of een nucleair 
sausje, zolang bovengenoemde malaise 
aanhoudt. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 

Twitter 
Indiener: Tim van Lieshout 
 
De JS in congres bijeen, 
 
Constaterende dat, 

-‐ Twitter als medium steeds belangrijker 
wordt; 

-‐ De nieuwe landelijke voorzitter geen 
Twitter account heeft. 

Overwegende dat , 
-‐ Twitter een medium is waar de jonge 

socialisten meer bekendheid kunnen 
krijgen. 

Besluit dat, 
-‐ de landelijk voorzitter van de js in het pvda 

een actief Twitter account moet hebben. 

 


