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Voorwoord 
 
Beste JS’er, 
 
Voor je ligt de Derde Congreskrant van het Voorjaarscongres 2015 in Leiden. Deze congreskrant bevat de uitslagen 
van de verkiezingen voor het landelijk bestuur, het presidium en de beroepscommissie. Verder vind je in deze 
congreskrant de teksten van het beslispunt, de HR-wijzigingen en de moties zoals die op het congres zijn 
aangenomen.  
 
Op dit congres hebben we voor de tweede keer met een nieuwe structuur gewerkt. We hebben op het congres zelf 
de moties geschreven en behandeld, om op die manier zoveel mogelijk JS’ers bij de discussie en standpuntvorming 
van de JS te betrekken. Er is een breed scala aan moties voortgekomen uit de verschillende themagroepen rond het 
overkoepelende congresthema Internationale Solidariteit. De moties die zijn aangenomen doen recht aan de 
waarden waar wij als Jonge Socialisten voor staan. Het landelijk bestuur zal dan ook met volle overtuiging uitvoering 
geven aan de moties. 
 
Tot slot wil ik iedereen bedanken die betrokken was bij de organisatie van het congres. 
 
Met deze congreskrant is voorzien in de notulen van het Congres op 13 en 14 juni 2015. De tekst is vastgesteld door 
het presidium op 4 juli 2015.  
 
Met rode groet, 
 
Laura Jak 
 
Vicevoorzitter/secretaris 
Jonge Socialisten in de PvdA 
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Verkiezingen   

Landelijk bestuur 

Vicevoorzitter/secretaris 
Laura Jak is via een digitale stemming met 215 stemmen verkozen voor de functie vicevoorzitter/secretaris. Van de 
2016 stemgerechtigden brachten 393 personen een stem uit, waarvan 167 op Mikal Tseggai en 11 blanco. 
 
Penningmeester & Afdelingen 
Stef Oostveen is via een digitale stemming met 225 stemmen verkozen voor de functie Penningmeester & 
Afdelingen. Van de 2016 stemgerechtigden brachten 371 personen een stem uit, waarvan 124 op Britt Hendrix en 
22 blanco. 
 
Bestuurslid Politiek & Communicatie 
Martijn Otten is via een schriftelijke stemming met 86 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 8 stemmen blanco 
verkozen voor de functie Bestuurslid Politiek & Communicatie. Daarnaast ontving Martijn 1001 hartjes, “beste 
politieke gamemaker”, “<3 voor veel vrolijkheid”, “wel rustig aan hè”, “trouw met me!!!”, “Martijn for president” en 
“schaakstuk als de koning die hij is”. 
 
Bestuurslid Politiek & Scholing 
Lieke Kuiper is via een digitale stemming met 268 stemmen verkozen voor de functie Bestuurslid Politiek & 
Scholing. Van de 2016 stemgerechtigden brachten 360 personen een stem uit, waarvan 76 op Syenna Doerdjan en 
16 blanco. 
 
Internationaal Secretaris 
Siman Abdi is via een digitale stemming met 188 stemmen verkozen voor de functie Internationaal Secretaris voor 
een periode van twee jaar. Van de 2016 stemgerechtigden brachten 381 personen een stem uit, waarvan 171 op Rolf 
de Goeij en 22 blanco. 
 
Bestuurslid Leden 
Stijn Jansen is via een digitale stemming met 192 stemmen verkozen voor de functie Bestuurslid Leden. Van de 
2016 stemgerechtigden brachten 368 personen een stem uit, waarvan 141 op Marijn Ouwehand en 35 blanco. 
 

Presidium 

Voor het presidium waren drie vacatures en drie kandidaten. 
 
Lester von Meijenfeldt is via een schriftelijke stemming met 86 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 12 stemmen 
blanco verkozen tot lid van het presidium voor een periode van twee jaar. Daarnaast ontving Lester “unsere 
Kongresführer”, 150 spuitende penissen, 15 hartjes, “gruss got”, “jonkheer/baron/graaf/hertog”, “geilheid ten top”, 
“wel voortaan dansjes tussendoor op het congres” en “Groningen”. 
 
Samir Ahraui is via een schriftelijke stemming met 68 stemmen voor, 21 stemmen tegen en 9 stemmen blanco 
verkozen tot lid van het presidium voor een periode van twee jaar. Daarnaast ontving Samir 4 hartjes, liefde, “het 
likkende lid + je geheime aanbidder”, “#hetkanwel”, “tieten”, rode vodka energy, “knuffelmocro” en “sexy”. 
 
Junus van der Wal is via een schriftelijke stemming met 93 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 4 stemmen blanco 
verkozen tot lid van het presidium voor een periode van twee jaar. Daarnaast ontving Junus 7 hartjes, een giraf, een 
penis, doktersspullen, “for president”, “wij gaan hard”, “020 wint” en “Beste haar voor een jongen ever”. 

 
Beroepscommissie 

Dominique de Haas en Lucas Roorda zijn na voordracht van de voordrachtscommissie per acclamatie verkozen tot 
leden van de beroepscommissie, voor een periode van twee jaar.  
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Actuele beslispunten 

AB 1. Opheffing afdeling Zaanstreek 

Indiener: Landelijk Bestuur 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- De afdeling Zaanstreek de facto niet meer bestaat 
 
Overwegende dat: 
- Het bestuur van de afdeling Zaanstreek aan het bestuurslid afdelingen heeft laten weten dat de afdeling zichzelf 
wil opheffen 
 
Besluit:  
- De afdeling Zaanstreek op te heffen 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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HR Wijzigingen  
 

 HR 1. Middelen van de JS  

Indiener: landelijk bestuur  

Wijzigen bestaande tekst  

Artikel 1:1, lid 1, onder b  

Huidige tekst:  

Tot de middelen van de JS om haar doel te bereiken behoren:  b. 

Het ledenblad Lava, de site, de e-mail nieuwsbrief, JS-tv;   

Voorgestelde tekst:  

Tot de middelen van de JS om haar doel te bereiken behoren in ieder geval:  b. 

Het ledenblad Lava, de website, de e-mailnieuwsbrief en sociale media;   

Toelichting  

De huidige tekst is niet actueel. Het medium JS-tv bestaat niet meer. Sociale media worden daarentegen 

veelvuldig ingezet.   

 HR 2. Stemprocedure ALV onderafdelingen 

Indiener: landelijk bestuur  

Wijzigen tekst   

Artikel 4:1, lid 3   

Huidige tekst:  

Dit hoofdstuk is overeenkomstige toepassing op een afdeling, tenzij een afwijkende stemprocedure is opgenomen 

in het afdelingsreglement.      

Voorgestelde tekst:  

Dit hoofdstuk is overeenkomstige toepassing op een afdeling en een onderafdeling, tenzij een afwijkende 

stemprocedure is opgenomen in een voor de leden openbaar en toegankelijk afdelingsreglement.      

Toelichting  

Op dit moment is nergens officieel vastgelegd welke regels over stemprocedures er gelden op de ALV van een 
onderafdeling. In de praktijk worden de regels uit hoofdstuk 4 van het HR als richtlijn gebruikt. Door deze 

wijziging is het voor onderafdelingen duidelijk welke regels over stemprocedures op hun ALV van toepassing is.     

HR 3. Niet-voorbedrukte stembiljetten  

Indiener: landelijk bestuur  

Wijzigen bestaande tekst  

Artikel 4:11  

Huidige tekst:  

Indien geen voorbedrukte stembiljetten worden gebruikt, wordt een stem uitgebracht door de naam van een 

kandidaat op te schrijven of het woord blanco. Lege stembiljetten zijn ongeldig.   

Voorgestelde tekst:  

Lid 1 Indien geen voorbedrukte stembiljetten worden gebruikt en er maar één kandidaat is, wordt een stem 
uitgebracht door de naam van een kandidaat op te schrijven met daarbij het woord voor, tegen of blanco.   
Lid 2 Indien geen voorbedrukte stembiljetten worden gebruik en er meerdere kandidaten zijn, wordt een stem 

uitgebracht door de naam van een kandidaat op te schrijven of het woord blanco.  Lid 3 Lege stembiljetten zijn 

ongeldig.  

Toelichting  

Dit artikel was onvolledig omdat deze alleen voorzag in een stemprocedure waarbij meerdere kandidaten zijn. 
De voorgestelde tekst voorziet in duidelijke regels voor stemprocedures zonder voorbedrukte stembiljetten of 

digitale stemming, waarbij één of meerdere kandidaten zijn.    
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HR 4. Plaatsvervangende presidiumleden I  

Indiener: landelijk bestuur  

Wijzigen bestaande tekst  

Artikel 5:1, lid 1  

Huidige tekst:  

Het presidium bestaat uit vijf leden, vier leden gekozen door het congres en de secretaris. De secretaris mag niet 

het Congres voorzitten.  

Nieuwe tekst:  

Het presidium bestaat uit zeven leden, zes leden gekozen door het Congres en de secretaris. De secretaris mag niet 

het Congres voorzitten.  

Toelichting  

In de huidige situatie bestaat het presidium, naast de secretaris van het landelijk bestuur, uit vier permanente 

leden en twee plaatsvervangende leden. In de praktijk blijkt er echter weinig verschil te bestaan tussen de 

permanente en de plaatsvervangende leden; zij functioneren allemaal als volwaardige leden van het presidium. 

De titel ‘plaatsvervangend’ is daardoor ongepast. Door deze wijziging wil het landelijk bestuur de situatie in de 

praktijk ook in ons HR vastleggen.  

HR 5. Plaatsvervangende presidiumleden II  

Indiener: landelijk bestuur  

Wijzigen bestaande tekst  

Artikel 5:1, lid 2  

Huidige tekst:  

Op een Voorjaarscongres kiest het Congres twee presidiumleden en een plaatsvervanger voor twee jaar. De gekozen 

presidiumleden mogen geen lid zijn van het landelijk bestuur of een afdelingsbestuur.  

Nieuwe tekst:  

Op een Voorjaarscongres kiest het Congres drie presidiumleden voor twee jaar. De gekozen presidiumleden mogen 

geen lid zijn van het landelijk bestuur, een afdelingsbestuur of een onderafdelingsbestuur.    

Toelichting  

Deze wijziging is noodzakelijk om de wijziging in het vorige voorstel mogelijk te maken. Het presidium wordt 
niet in zijn geheel opnieuw gekozen, maar elk jaar voor de helft. Dit waarborgt continuïteit van kennis en kunde 

binnen het presidium. Daarnaast voegen we met deze wijziging toe dat bestuursleden van een onderafdeling 

geen lid kunnen zijn van het presidium, zoals dat ook al geldt voor leden van het landelijk bestuur of een 

afdelingsbestuur.   

HR 6. Plaatsvervangende presidiumleden III  

Indiener: landelijk bestuur  

Wijzigen bestaande tekst  

Artikel 5:1, lid 3  

Huidige tekst  

Plaatsvervanger van een presidiumlid is de niet gekozen kandidaat, die bij de verkiezing de meeste stemmen kreeg.  

Nieuwe tekst  

Bij een tussentijdse vacature wordt op het eerstvolgende Congres een nieuw presidiumlid voor de resterende 

termijn gekozen.   

Toelichting  

Als de functie ‘plaatsvervangend presidiumlid’ niet meer bestaat hoeft het HR niet meer te voorzien in verkiezing 
hiervan. Wel is het noodzakelijk om vast te leggen wat er gebeurd als een van de presidiumleden, om welke reden 
dan ook, tussentijds zijn of haar functie neerlegt. Omdat het bijeenroepen van een bijzonder Congres om een 
nieuw lid te kiezen onnodig tijdrovend is stellen wij voor om tot het eerstvolgende Congres het presidium uit 
minder leden te laten bestaan.  
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HR 7. Functies landelijk bestuur   

Indiener: landelijk bestuur  

Wijzigen bestaande tekst  

Artikel 7.2, lid 1  

Huidige tekst:  

Het bestuur bestaat, naast de statutaire functies voorzitter, secretaris en penningmeester, uit:  a. 
Een politiek secretaris;   
b. Een internationaal secretaris (in het buitenland: Vice President / International Secretary);   

c. Een bestuurslid ledenwerving & communicatie;  

d. Een bestuurslid werkgroepen & afdelingen.  

Voorgestelde tekst:  

Het bestuur bestaat, naast de statutaire functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, uit de functies zoals 

omschreven in de functieprofielen die jaarlijks door het presidium, na consultatie van de leden, wordt vastgesteld.  

Toelichting  

Het huidige artikel is niet meer actueel. Bovendien is op het Najaarscongres 2013 in Leeuwarden besloten om de 

functieprofielen voor het landelijk bestuur ieder jaar door het presidium te laten vaststellen, na consultatie van 

de leden. Door dit expliciet op te nemen geven we de vereniging de vrijheid om ieder jaar de functieprofielen 

volgens de het HR vastgelegde procedure vast te leggen, zonder dit in het HR te hoeven aanpassen.    

  HR 8. Redactie LAVA  

Indiener: landelijk bestuur  

Wijzigen bestaande tekst  

Artikel 7:5, lid 2, onder c   

Huidige tekst:  

Het landelijk bestuur kiest uit haar midden:  

c. Een lid van de redactie van het ledenblad.   

Voorgestelde tekst:  

Het landelijk bestuur kiest uit haar midden:  

c. een contactpersoon voor de redactie van het ledenblad.   

Toelichting  

De LAVA redactie opereert onafhankelijk van het landelijk bestuur. Een landelijk bestuurslid in de redactie is 

daarom niet wenselijk. Wel is het aan te raden een landelijk bestuurslid als contactpersoon aan te wijzen om de 

LAVA redactie waar nodig te ondersteunen, bijvoorbeeld met het aanleveren van ledenlijsten.   

   HR 9. Oprichting afdeling I  

Indiener: landelijk bestuur  

Wijzigen bestaande tekst   

Artikel 9:1, onder vernummering van overige leden  

Huidige tekst:  

Lid 1 Een afdeling wordt erkend door het landelijk bestuur op verzoek van de leden die de afdeling oprichten.   

Voorgestelde tekst:  

Lid 1 Leden die een afdeling willen oprichten kunnen hiertoe een verzoek indienen bij het landelijk bestuur.  Lid 2 

Het verzoek tot oprichting van een afdeling wordt goedgekeurd door het landelijk bestuur als deze leden 

aannemelijk kunnen maken dat de afdeling zal voldoen aan alle vereisten die dit reglement daaraan stelt.   

Toelichting  

Het landelijk bestuur vindt het huidige artikel over oprichting van afdelingen te vrijblijvend.  Er is niet duidelijk 

welke vereisten worden gesteld aan een op te richten afdeling. Met deze wijziging vragen we de leden uit de op 

te richten afdeling om aannemelijk te maken dat de afdeling kan voldoen aan de eisen van dit reglement, 
waaronder dus het organiseren van in ieder geval zes activiteiten per jaar en voldoende opkomst op ALV’s. Op 

deze manier proberen we te voorkomen dat er afdelingen worden opgericht die al redelijk snel weer inactief 

raken.    
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HR 10. Oprichting afdeling II   

Indiener: landelijk bestuur  

Toevoegen lid  

Artikel 9:1   

Voorgestelde tekst:  

Lid 4 Indien het landelijk bestuur de oprichting van een afdeling goedkeurt, dient binnen vier weken na 

goedkeuring een algemene ledenvergadering (ALV) georganiseerd te worden, waar een afdelingsbestuur wordt 

gekozen. Op deze ALV moeten ten minste zeven leden uit de op te richten afdeling aanwezig zijn, inclusief de 

kandidaat-bestuursleden. Als de termijn van vier weken of het quorum niet wordt gehaald en de wens tot 

oprichting nog steeds bestaat heroverweegt het landelijk bestuur haar besluit tot goedkeuring, waarna eventueel 

een nieuwe termijn van vier weken ingaat om een ALV te organiseren. Na verkiezing van het afdelingsbestuur is 

sprake van een afdeling.   

Toelichting  

In het huidige HR staat geen procedure vastgelegd voor de oprichting van een afdeling. Dit maakte dat de 

gevolgde procedure ieder jaar kon verschillen, afhankelijk van het op dat moment zittende landelijk bestuurslid 

afdelingen en de betrokkenen in de afdeling. Deze werkwijze is niet wenselijk. Door het toevoegen van dit lid 

geven we leden en besturen in de toekomst duidelijkheid over de te volgen procedure bij het oprichten van een 

afdeling.   

  HR 11. Onderafdelingen I   

Indiener: landelijk bestuur  

Toevoegen artikel  

Artikel 9:5 Onderafdelingen   

Voorgestelde tekst:  

Lid 1 Het landelijk bestuur erkent onderafdelingen als zij in overeenstemming met het tweede en derde lid zijn 
opgericht.   
Lid 2 Binnen een afdeling kan een groep leden bij hun afdelingsbestuur een verzoek indienen tot oprichting van 
een onderafdeling. Deze leden moeten aannemelijk maken dat oprichting van een onderafdeling bijdraagt aan de 
bedrijvigheid binnen de afdeling en de positie van de JS binnen de lokale PvdA versterkt. Goedkeuring tot de 
oprichting van een onderafdeling wordt verleend door het afdelingsbestuur in samenspraak met het landelijk 
bestuur.   
Lid 3 Leden van een op te richten onderafdeling dienen, na toestemming van het afdelingsbestuur, binnen vier 
weken een algemene ledenvergadering (ALV) te organiseren waar een bestuur wordt gekozen. Op deze ALV moeten 
in ieder geval zeven leden uit de op te richten onderafdeling aanwezig zijn, inclusief de kandidaatbestuursleden. 
Na verkiezing van het onderafdelingsbestuur is sprake van een onderafdeling. Leden van de onderafdeling zijn 
tevens lid van de afdeling waar de onderafdeling onder valt.   
Lid 4 Een onderafdeling heeft geen eigen bankrekening en presenteert geen begroting of jaarrekening. 
Onderafdelingen worden gefinancierd door middel van landelijke projectsubsidie en door met de afdeling 
afspraken te maken over verdeling van de afdracht.   
Lid 5 Het landelijk bestuur stelt de naam van een onderafdeling vast, gehoord de betrokken afdeling en 
onderafdeling.  
Lid 6 De ALV van een onderafdeling kan besluiten de onderafdeling op te heffen, waarna de leden van de 

onderafdeling enkel nog onder de oorspronkelijke afdeling vallen. Een afdeling kan een van haar onderafdelingen 

opheffen in samenspraak met het landelijk bestuur.   

Toelichting  

Op dit moment is er niks in ons HR vastgelegd over het oprichten van onderafdelingen, terwijl er in de JS al 
meerdere onderafdelingen actief zijn. Doordat er geen duidelijke richtlijnen zijn over de oprichting en werking 
van onderafdelingen, wordt ieder verzoek weer op een iets andere manier behandeld, afhankelijk van de 
werkwijze van de afdeling en het op dat moment zittende landelijk bestuur. Dit is onwenselijk. Dit artikel biedt 
de vereniging duidelijke richtlijnen voor de oprichting van een onderafdeling.   
Een onderafdeling kan worden opgericht als een geconcentreerde groep actieve leden binnen een afdeling meer 

autonomie wenst en dit de bedrijvigheid van de afdeling ten goede komt. Een onderafdeling opereert politiek en 

organisatorisch onafhankelijk ten opzichte van de afdeling waar zij onder valt, met uitzondering van de 

afdelingsfinanciën. Leden van een onderafdeling blijven lid van de afdeling waar de onderafdeling onder valt en 

hebben dus ook stemrecht op de ALV van de afdeling.  
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HR 12. Onderafdelingen II  

Indiener: landelijk bestuur  

Wijzigen bestaande tekst  

Artikel 7:2, lid 5   

Huidige tekst  

Lid zijn van het landelijk bestuur is onverenigbaar met het zijn van lid van het bestuur van een afdeling.   

Voorgestelde tekst:  

Lid zijn van het landelijk bestuur is onverenigbaar met het zijn van lid van het bestuur van een afdeling of 

onderafdeling en met een door het Congres gekozen functie.   

Toelichting  

In ons HR staat momenteel vastgelegd dat leden van een afdelingsbestuur geen lid kunnen zijn van het landelijk 

bestuur. Deze situatie zou onwenselijk zijn omdat het landelijk bestuur zich inzet voor de vereniging als geheel, 

zonder daarbij een bijzondere focus te leggen op één afdeling. Lidmaatschap van een afdelingsbestuur schept 

terecht de verdenking dat een landelijk bestuurslid één bepaalde afdeling belangrijker vindt. Dezelfde redenering 

gaat op voor bestuursleden van een onderafdeling.     

HR. 13 Onderafdeling III  

Indiener: landelijk bestuur  

Wijzigen bestaande tekst  

Artikel 8:4, lid 1  

Huidige tekst:  

De beroepscommissie bestaat uit drie leden die voor een termijn van twee jaar worden gekozen door het Congres, 

op voordracht. Lidmaatschap van de beroepscommissie is onverenigbaar met enige andere functie waarin men 

wordt benoemd door het Congres en lidmaatschap van een afdelingsbestuur.  

Voorgestelde tekst:  

De beroepscommissie bestaat uit drie leden die voor een termijn van twee jaar worden gekozen door het Congres, 

op voordracht. Lidmaatschap van de beroepscommissie is onverenigbaar met enige andere functie waarin men 

wordt benoemd door het Congres en lidmaatschap van het bestuur van een afdeling of een onderafdeling.  

Toelichting  

De beroepscommissie helpt  bij het oplossen van conflicten in de vereniging. Daarvoor is het van groot belang 

dat de leden van de beroepscommissie geen lid zijn van een afdelingsbestuur, omdat dit de neutraliteit van het 

lid aantast. Dezelfde redenatie gaat op voor leden van een onderafdelingsbestuur.  

  HR 14. Stemmen bij volmacht  

Indiener: landelijk bestuur  

Toevoegen tekst   

Artikel 9:3, lid 6   

Huidige tekst:  

Alle leden van de afdeling die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de ALV en daar ieder één stem.    

Voorgestelde tekst:  

Alle leden van de afdeling die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de ALV en daar ieder één stem. Stemmen bij 

volmacht is niet toegestaan.   

Toelichting  

In de huidige tekst wordt al gesuggereerd dat stemmen bij volmacht niet mogelijk is (“daar ieder één stem”). De 

formulering heeft in het verleden echter voor verwarring gezorgd en dus zouden we dit graag explicieter willen 

vastleggen. Stemming bij volmacht is volgens het landelijk bestuur onwenselijk, bijvoorbeeld omdat het stemmen 

ronselen in de hand kan werken. Bovendien is stemming bij volmacht op het Congres ook niet toegestaan.   
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HR 15. Quorum ALV  

Indiener: landelijk bestuur  

Toevoegen lid  

Artikel 9:3, lid 7  

Voorgestelde tekst:  

Lid 7 Een ALV is pas geldig als er ten minste vier leden aanwezig zijn, waarbij zittende bestuursleden niet worden 

meegeteld.  

Toelichting  

Een van de belangrijkste functies van een ALV is het controleren van het bestuur van de afdeling, bijvoorbeeld 

met betrekking tot de financiën of de georganiseerde activiteiten. De controlerende functie van een ALV op het 

afdelingsbestuur kan alleen gewaarborgd worden als er ook daadwerkelijk leden uit de afdeling, anders dan het 

zittende bestuur, op de ALV aanwezig zijn. Door toevoeging van dit lid waarborgen we dat er genoeg leden op 

de ALV zijn om deze controlerende functie uit te voeren.    

HR 16. Steunbetuigingen moties en resoluties   

Indiener: landelijk bestuur  

Toevoegen tekst  

Artikel 3:4, lid 2  

Huidige tekst  

Gewone voorstellen kunnen door een of meer leden worden ingediend tot zes weken voor het Congres.  

Voorgestelde tekst  

Lid 2 Gewone voorstellen kunnen door een of meer leden worden ingediend tot zes weken voor het Congres. 

Indiening van moties en resoluties dient gepaard te gaan met ten minste vijftien steunbetuigingen uit ten minste 

twee afdelingen, niet zijnde onderafdelingen. Steunbetuiging geschiedt schriftelijk en bevat de naam en afdeling 

van het lid dat steun betuigt en het voorstel waar de steunbetuiging op ziet.  

Toelichting  

Tijdens de verenigingsconferentie heeft het landelijk bestuur het idee geopperd om leden steunbetuigingen te 

laten verzamelen voor vooraf ingediende moties. In de nieuwe congresopzet die door dit landelijk bestuur is 

geïnitieerd worden moties voor een groot deel op het congres zelf geschreven en ingediend. Dit maakt dat het 

(logistiek) gezien niet wenselijk is als er van tevoren een grote hoeveelheid moties wordt ingediend, al moet de 

mogelijkheid om van tevoren moties in te dienen blijven bestaan. Door de eis van steunbetuigingen bewerkstellig 

je dat leden steun leren verzamelen voor hun voorstellen en dat alleen moties die het verzamelen van steun waard 

zijn worden ingediend. Dit voorstel voorkomt dat er een overvloed aan moties wordt ingediend, maar behoud de 

mogelijkheid voor leden om over belangrijke zaken, ook als die niet binnen het congresthema vallen, moties in te 

dienen.     

 HR 17. Nieuwe congresopzet I: resoluties   

Indiener: landelijk bestuur  

Toevoegen lid  

Artikel 3:4, lid 8  

Voorgestelde tekst  

Tot uiterlijk acht weken voor een Congres kan het presidium in samenspraak met het landelijk bestuur besluiten 

dat in afwijking van het derde lid resoluties op het Congres kunnen worden geamendeerd. De wijze waarop op het 

Congres kan worden geamendeerd wordt bepaald door het presidium, in samenspraak met het landelijk bestuur.  

Toelichting  
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Op het Najaarscongres is geëxperimenteerd met een nieuwe opzet waarbij moties op het weekend van het 

Congres zelf geschreven, ingediend en in stemming gebracht werden. Echter, de optie om een werkgroep 

voorafgaand aan een congres aan een resolutie te laten werken en deze resolutie te amenderen op het Congres 

heeft ook altijd op tafel gelegen. Dit idee is ook besproken op de verenigingsconferentie. Op basis daarvan is deze 

HR-wijzigingen geschreven. Het is vrijblijvend geformuleerd, omdat er niet voor elk Congres een resolutie 

geschreven zal worden. Of er mogelijkheid is om resoluties op het congres te amenderen wordt overgelaten aan 

het landelijk bestuur. Het presidium moet akkoord zijn met de opzet waarin dit gebeurd, om de zuiverheid van 

de discussie en de besluitvorming te waarborgen. Er is een termijn van in ieder geval tien weken opgenomen om 

leden ervan op de hoogte te stellen dat er op het Congres amendementen op een vooraf geschreven resolutie 

geschreven zullen worden.    

HR 18. Nieuwe congresopzet II: moties op het congres  

Indiener: landelijk bestuur  

Toevoegen lid  

Artikel 3:4, lid 7  

Voorgestelde tekst  

Tot uiterlijk acht weken voor het Congres kan het presidium in samenspraak met het landelijk bestuur besluiten 

dat in afwijking van het tweede en derde lid moties op het Congres kunnen worden ingediend en geamendeerd. De 

wijze waarop op het Congres motie kunnen worden ingediend en geamendeerd wordt bepaald door het presidium, 

in samenspraak met het landelijk bestuur.  

Toelichting  

Op het Najaarscongres in Groningen werd geëxperimenteerd met een nieuwe congresopzet, waarbij moties op 
het weekend zelf geschreven, ingediend en stemming gebracht werden. Het presidium verklaarde de geschreven 
moties actueel, zodat ze plenair behandeld konden worden. In de evaluatie werd positief gereageerd op de 
veranderingen, maar werden ook kritische kanttekeningen geplaatst. Tijdens de verenigingsconferentie heeft het 
landelijk bestuur aangeven op welke manier we de kritische kanttekenen meenemen in de verdere vormgeving 
van de congresopzet.   
Als we de opzet zoals in Groningen opnieuw willen toepassen, dan is het wenselijk als moties die op het congres 
zelf geschreven worden niet enkel als actuele motie worden behandeld (waardoor ze maar een half jaar geldig 
zijn), maar als volwaardig politiek standpunt beschouwd mogen worden. Hiervoor zijn wijzigingen in het HR 
nodig.   
De tekst van de wijziging is expres vrijblijvend geformuleerd. Het geeft landelijk besturen de mogelijkheid om de 

nieuwe opzet zoals in Groningen toe te passen (“kan besluiten”), maar dwingt nergens toe. Wel wordt expliciet 

vermeldt dat er overeenstemming moet zijn met het presidium over de wijze waarop moties op het weekend zelf 

tot stand komen (in themagroepjes etc.). Het presidium gaat immers over de orde van het Congres en heeft de 

taak om de (politiek) besluitvorming zo zuiver mogelijk te laten verlopen. Er is een termijn van in ieder geval 

tien weken opgenomen om leden ervan op de hoogte te stellen dat er op het Congres zelf moties geschreven, 

ingediend en in stemming gebracht zullen worden.    
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 HR 19. Technische wijzigingen  

Indiener: landelijk bestuur  

Wijzigen bestaande tekst  

1. In de titel van hoofdstuk 1 wordt ‘Doel en middelen’  vervangen door: Middelen.  

2. In artikel 2:3, eerste lid, wordt ‘E 10,-’ vervangen door: tien euro.  

3. In artikel 3:1, tweede lid, wordt ‘8’ vervangen door: acht.  

4. In artikel 3:2, wordt ‘6’ vervangen door: zes.  

5. In artikel 3:3, eerste lid, wordt ‘art. 16 lid 2 sub c’ vervangen door: artikel 15 lid 2 sub a en b.   

6. In artikel 3:3, derde lid, wordt ‘Artikel 3:4 en Artikel 3:5 vervangen door: artikel 3:4 en artikel 3:5.  

7. In artikel 3:3, derde lid, wordt ‘14’, ‘5’ en ‘7’ vervangen door: veertien, vijf en zeven.  
8. In artikel 3:4, eerste lid, wordt ‘Moties’, ‘Resoluties’, ‘Beslispunten’, ‘Wijzigingen’, ‘Tijdelijk’ vervangen 

door:  

moties, resoluties, beslispunten, wijzigingen, tijdelijk.   

9. In artikel 3:4, tweede lid, wordt ‘6’ vervangen door: zes.  

10. In artikel 3:4, derde lid, wordt ‘2’ vervangen door: twee.  

11. In artikel 3:4, zesde lid, wordt ‘Landelijke Bestuur’ vervangen door: landelijk bestuur.  

12. Aan het slot van artikel 3:5, eerste lid, wordt een punt ingevoegd.  

13. In artikel 3:5, tweede lid, wordt ‘5’ vervangen door: vijf.  

14. In artikel 3:5, vijfde lid, wordt ‘1’ vervangen door: een.  

15. Aan het slot van artikel 3:5, achtste lid, onder b wordt de punt vervangen door een puntkomma.  

16. In artikel 3:5, achtste lid, onder c, wordt ‘Op’ vervangen door: op.  

17. Aan het slot van artikel 4:6, tweede lid, wordt een punt ingevoegd.  

18. In artikel 4:12 wordt ‘1’ vervangen door: een.  

19. In artikel 4:15, derde lid, wordt ‘ten alle tijden’ vervangen door: te allen tijde.  

20. In artikel 4:15, vierde lid, wordt aan het slot van sub a, b, c en d de punt vervangen door een puntkomma.  

21. In artikel 4:15, vierde lid, wordt de eerste letter van het eerste woord van de onderdelen a, b, c, d en e 
vervangen door een kleine letter.  
22. In artikel 4:15, vierde lid, onder d, wordt ‘10%’ vervangen door: tien procent.  

23. In artikel 4:16, zesde lid, wordt ‘7’ vervangen door: zeven.  

24. In artikel 6:2, derde lid, wordt ‘3’ vervangen door: drie.  

25. In artikel 6:2, vijfde lid, wordt na ‘daarin’ een dubbele punt ingevoegd.  

26. In artikel 6:2, vijfde lid, wordt de eerste letter van het eerste woord van de onderdelen a, b en c 
vervangen door een kleine letter.  
27. In artikel 6:3 vervalt de aanduiding van het eerste lid.  

28. In artikel 5:1, tweede lid, wordt ‘Landelijk bestuur’ vervangen door: landelijk bestuur.  

29. In artikel 7:5, tweede, derde, vijfde en zevende lid, wordt ‘Landelijk Bestuur’ telkens vervangen door:  

landelijk bestuur.  

30. Aan het slot van artikel 7:5, derde lid, wordt de puntkomma vervangen door een punt.  
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31. In artikel 8:2, eerste lid, wordt ‘Landelijk Bestuur’ vervangen door: landelijk bestuur.  

32. In artikel 8:3 vervalt de aanduiding van het eerste lid.  

33. In artikel 9:1, eerste en vijfde lid, wordt ‘Landelijk Bestuur’ telkens vervangen door: landelijk bestuur.  

34. In artikel 9:1, tweede lid, wordt ‘E 150,-’ vervangen door: honderdvijftig euro.  

35. In artikel 9:4, vijfde lid, wordt ‘Landelijk Bestuur’ vervangen door: landelijk bestuur.  

36. Aan het slot van artikel 11:1, eerste lid, wordt een punt ingevoegd.  

37. In artikel 11:1, eerste lid, onder b, wordt ‘8’ vervangen door: acht.  

38. In artikel 11:2, eerste lid, wordt na ‘voor’ een dubbele punt ingevoegd.  

39. In artikel 11:2, eerste lid, onder c, onder IV wordt aan het slot de punt vervangen door een puntkomma.  

40. In artikel 11:2, eerste lid, onder d, wordt ‘Andere’ vervangen door: andere.  

41. In artikel 11:2, vierde lid, wordt ’E 20,-’ en ‘E 5,-’ vervangen door: twintig euro en vijf euro.  

42. In artikel 11:3, derde lid, wordt ‘2 of 3’, ‘4 of 5’ en ‘6’ vervangen door: twee of drie, vier of vijf en zes.  
43. In artikel 11:3, derde lid, wordt ‘E 50’, ‘E 100’ en ‘E 150’ vervangen door: vijftig euro, honderd euro en 
honderdvijftig euro.  
44. In artikel 11:3, vierde lid wordt ‘Lid 3’ vervangen door: lid 3.  

45. In artikel 11:4, tweede lid, wordt ‘E 100’ en ‘E 500’ telkens vervangen door: honderd euro en vijfhonderd 
euro.  
46. In artikel 11:5, eerste lid, wordt ‘E 100’ telkens vervangen door: honderd euro.  

47. In artikel 11:5, eerste lid, onder b, wordt aan het slot de puntkomma vervangen door een punt.  

48. In artikel 11:5, derde lid, wordt ‘E 250’ vervangen door: tweehonderdvijftig euro.  

49. In artikel 11:5, vierde lid, onder a, wordt aan het slot de komma vervangen door een puntkomma.  

50. In artikel 11:7, eerste lid, wordt ‘E 15’, ‘100’ en ‘E 5’ vervangen door: vijftien euro, honderd en vijf euro.  

51. In artikel 11:7, tweede lid, wordt ‘1’ vervangen door: een.  

52. In artikel 11:7, vierde lid, wordt ‘75%’ vervangen door: vijfenzeventig procent.  

53. In artikel 11:8, eerste lid, wordt ‘E 15,-’ vervangen door: vijftien euro.  

54. Aan het slot van artikel 11:8, eerste lid, wordt een punt ingevoegd.  

55. In artikel 11:8, tweede lid, wordt ‘E 30’ vervangen door: dertig euro.  

56. In artikel 12:1, derde lid, wordt ‘Landelijk Bestuur’ telkens vervangen door: landelijk bestuur.  
57. In artikel 12:3 wordt aan het einde van onderdelen a, b en c een puntkomma ingevoegd en aan het einde 
van onderdeel d een punt.  
58. In artikel 12:4, eerste lid, wordt ‘1’ vervangen door: een.  

59. In artikel 12:4, eerste lid, wordt ‘, redacteuren’ vervangen door: en redacteuren.  

60. Aan het slot van artikel 12:4, tweede lid, wordt een punt ingevoegd.  

61. Aan het slot van de leden van artikel 12:5 wordt telkens een punt ingevoegd.  

62. In artikel 12:5, vierde lid, wordt ‘congres’ vervangen door: Congres.  

63. In artikel 12:5, tweede lid, wordt ‘Landelijk Bestuur’ vervangen door: landelijk bestuur.  

64. Aan het slot van artikel 12:6, tweede lid, wordt een punt ingevoegd.  

65. In artikel 12:7 wordt ‘4’ vervangen door: vier.  
66. In artikel 12:8, eerste lid, wordt ‘Landelijk Bestuur’ vervangen door: landelijk bestuur.  

67. In artikel 12:9 wordt ‘twee/derde’ vervangen door: twee derde.  

Toelichting  

Het bovenstaande betreft technische wijzigingen en verbeteringen van omissies en hebben derhalve geen 

inhoudelijke geen inhoudelijke gevolgen.  
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Moties 
 

M 1. Regulering prostitutie 

Indiener: afdeling Amsterdam 
De Jonge Socialisten in de PvdA, in Congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- Prostitutie vaak gepaard gaat met vrouwenhandel 
 
Overwegende dat: 
- Wij solidair zijn met alle vrouwen, in binnen en buitenland; 
- De wereld der prostitutie vaak een schimmige wereld is waar de gemeente moeilijk grip op krijgt; 
- De gemeente pas na afloop in kan grijpen door bijvoorbeeld ramen of boten te sluiten; 
- Als prostitutie volledig illegaal is deze geheel buiten het zicht in obscure steegjes voort zal zetten 
 
Besluitende dat: 
Het landelijk bestuur een motie op het PvdA congres indient waarin het stelt dat gemeenten verantwoordelijk 
worden voor het reguleren van de prostitutie in de eigen gemeente en prostitutie buiten deze gemeenteramen 
illegaal moet worden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
M 2. Lengte asielprocedure 

Indiener: afdeling Amsterdam 
Afgewezen. 

 
M 3. “De Verlosser” 

Indiener: afdeling Amsterdam 
Afgewezen. 

 
M 4. Duurzaam migratiebeleid 

Indiener: Themagroep Ontwikkelingssamenwerking 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- Het huidige Nederlandse ontwikkelingsbeleid vooral gericht is op quick wins en niet op duurzame 
oplossingen voor migratiestromen; 
- De Europese Commissie met een plan is gekomen om migratieproblematiek op te lossen door te investeren in 
(opvang in) de regio; 
 
Overwegende dat: 
- De oorzaak van migratie stromen bij de bron aangepakt moet worden; 
- De intentie van deze plannen van de Europese commissie goed is, maar niet ver genoeg gaat, omdat gezocht 
moet worden naar een langetermijnoplossing; 
 
Besluit dat: 
De Jonge Socialisten zich uitspreken voor een duurzaam beleid waar in institutionele ontwikkeling centraal 
staat. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
M 5. Ontwikkelingssamenwerking met bedrijven 

Indiener: Themagroep Ontwikkelingssamenwerking 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
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Constaterende dat: 
- Het huidige kabinet een deel van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget besteedt aan bedrijven die in 
ontwikkelingslanden gaan zaken doen; 
- Deze bedrijven weinig gecontroleerd worden; 
- Er weinig lokale mensen werken; 
 
Overwegende dat: 
- De JS de potentie van het betrekken van het bedrijfsleven bij ontwikkelingssamenwerking ziet; 
- Ontwikkelingssamenwerking de doellanden en bevolking vooruit moet helpen; 
- Hulp een blijvend positief effect moet hebben in het land waarin wordt geïnvesteerd; 
 
Spreekt uit dat: 
- Minimaal 50% van de werknemers in uit het ontwikkelingssamenwerkingsbudget bekostigde projecten of 
vestigingen van bedrijven lokaal moet zijn, en verspreid over alle bedrijfslagen; 
- 20% van de winst lokaal geïnvesteerd  moet worden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

  
 M 6. JS steekt haar hand in eigen boezem 

Indiener: Themagroep Klimaatverandering 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- De Jonge Socialisten onvoldoende milieubewust handelt 
 
Overwegende dat: 
- De Jonge Socialisten altijd wel pleit voor duurzaamheid, maar dat het vergeet om daarin de voorttrekkersrol in 
te nemen 
 
Besluit dat: 
- De Jonge Socialisten duurzaam moet worden, door minimaal te houden aan de volgende drie punten: 

 Dat alle Europese reizen van Jonge Socialisten met de trein, bus of boot moet worden gedaan in plaats 

van het vliegtuig, wanneer de reistijd redelijk is;  

 Dat elke LB’er minimaal 1 duurzame actie per jaar moet gaan organiseren; 

 Dat het congres CO2 neutraal moet zijn 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 
M 7. JS Vliegreizen 

Indiener: Themagroep Klimaatverandering  
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constateert dat 

 De Jonge Socialisten op in het kader van internationale reizen jaarlijkse basis een flink aantal 
vliegreizen maakt; 

 Vliegen een van de meest vervuilende manieren van vervoer is;  
 
Overweegt dat 

 Vliegen soms de enige redelijke en daardoor onvermijdelijke reisoptie is;  

 Er tegenwoordig mogelijkheden zijn om extra voor een vlucht te betalen om de gemaakte CO2 uitstoot 
enigszins te compenseren; 

 
Besluit dat 

 De JS bij elke vliegreis een bijdrage betaalt aan Greenseat, een NGO waar mensen vrijwillig hun CO2 
uitstoot kunnen laten doorberekenen met een bedrag voor een redelijke compensatie (ongeveer 5 euro 
voor een Europese vlucht), en zij dit geld investeren in duurzame projecten; 

 Of het landelijk bestuur met een ander redelijk alternatief moet komen om de CO2 uitstoot van de 

door de JS gemaakte vliegreizen te compenseren. 

En gaat over tot de orde van de dag 
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M 8. Nederland gidsland, ook op het gebied van duurzaamheid   

Indiener: Themagroep Klimaatverandering  
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 

 Klimaatverandering escaleert en er nu actie moet worden ondernomen om een ramp te voorkomen. 

 Klimaatverandering wereldwijd niet voldoende wordt aangepakt  
 
Overwegende dat: 

 Dat er één land moet beginnen met de aanpak van klimaatverandering zodat er in ieder geval iets 
gebeurt.  

 Daadkrachtige klimaatbevorderende maatregelen als de vliegtaks en afschaffing van 
belastingvoordelen voor grote energiebedrijven in Nederland mogelijk leidt tot extra milieuschade in 
het buitenland op de korte termijn door verplaatsing van industrie en extra autokilometers tot andere 
vliegvelden. 

 Werkgelegenheid in Nederland op de korte termijn zal afnemen. 

 Op de lange termijn andere landen ons voorbeeld zullen volgen en zo het klimaatprobleem wereldwijd 
wordt aangepakt. 

 
Besluit dat 

 De vliegtaks toch weer moet worden ingevoerd en alle opbrengsten uit vliegtaks worden gestoken in 
het goedkoper maken van internationaal ov. 

 Nederland belastingvoordelen voor grote vervuilende bedrijven moet afschaffen. wel 
belastingvoordelen behouden als ze duurzame energie inzetten 

 Nederland gidsland moet worden op het gebied van duurzaamheid, ook al kan dit economisch nadelig. 
 geen nieuwe kolencentrales bouwen 

 NL moet inzetten op 100% hernieuwbare samenleving 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
M 9. Vlees op consumptiebonnen  

Indiener: Themagroep Klimaatverandering  
Motie ingetrokken. 

 
M 10. Belastingontduiking op de internationale barricade 

Indiener: Themagroep Eerlijke handel   
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- Grote bedrijven op enorme schaal belasting ontwijken. 
 
Overwegende dat: 
- In Europa zijn er in 2015 nog steeds belastingparadijzen zijn; 
- Nederland hier helaas ook bij hoort; 
- Dit probleem niet alleen in Nederland opgelost kan worden. 
 
Concluderende dat: 
- De internationaal secretaris wordt opgeroepen om samen met Europese zusterorganisaties (van andere 
Europese belastingparadijzen) een ludieke internationale actie op te zetten. Deze heeft als doel om deze 
lidstaten op te roepen om belastingparadijzen aan te pakken. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
M 11. Vennootschapsbelasting  

Indiener: Themagroep Eerlijke handel   
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- In de Europese Unie bedrijven makkelijk belasting kunnen ontwijken. 
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Overwegende dat: 
- Achtentwintig lidstaten achtentwintig verschillende belastingregels hebben; 
- dit tot oneerlijke verdeling van de belastinginkomsten over lidstaten leidt; 
- sociaaldemocraten zich sterk maken voor internationale solidariteit. 
 
Besluit: 
- Het landelijk bestuur een motie op het PvdA-congres indient, waarin het pleit voor een Europese 
vennootschapsbelasting met een uniform tarief. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
M 12. TTIP  

Indiener: Themagroep Eerlijke handel    
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 

- Het maar de vraag is of nationale parlementen mogen stemmen over TTIP 

- TTIP gevormd wordt door een ondemocratisch en niet transparant proces  

- Het onzeker is of arbeidsnormen op peil blijven na afsluiten van TTIP 

- Er uiteenlopende prognoses voor de economische en werkgelegenheid gevolgen van TTIP zijn 

- Het onzeker is dat de voedselveiligheid gewaarborgd wordt. 

- ISDS een democratische rechtsstaat ondermijnd 

- Wij niet tegen vrijhandel zijn 

- Wij wél tegen TTIP zijn 

Overwegende dat: 
- De PvdA geen eenduidig standpunt heeft ingenomen tegen TTIP 

- We Jan Vos’ streken willen voorkomen 

Besluit dat: 
- Het landelijk bestuur op het eerstvolgende PvdA congres een motie indient waarbij het zich uitspreekt 

tegen ISDS 

- Het landelijk bestuur leden de mogelijkheid tot inspraak geeft over de inhoud van deze motie 

- Nationale parlementen moeten zich uitspreken over TTIP 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 
M 13. Eerlijke koffie  

Indiener: Themagroep Eerlijke handel    
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- De PvdA op het partijkantoor nog steeds niet-fair-trade Douwe Egberts schenkt 
- De PvdA de mond vol heeft over eerlijke handel 

 
Overwegende dat: 
- Koffieboeren uitgebuit worden door het grootkapitaal en lang niet altijd een eerlijke prijs ontvangen 
- Er goede alternatieven zijn die duurzaam en eerlijk zijn 

- Goed voorbeeld doet volgen 

 
Besluit dat:  
- Het LB het PvdA-bestuur oproept om de Douwe Egberts koffieautomaten op het partijkantoor te vervangen 
voor duurzame en eerlijke alternatieven 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
M 14. Eerlijke koffie bij alle overheden  

Indiener: Themagroep Eerlijke handel     
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
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Constaterende dat:  
- Alleen al in de gemeente Utrecht tussen 2008 en in 2014 voor in totaal 5 miljoen euro aan koffie gedronken is 
- Niet alle overheden fairtrade koffie schenken 

- Koffieboeren uitgebuit worden door het grootkapitaal 

- Er goede alternatieven zijn 

- Wanneer alle overheden fairtrade koffie inkopen de relatieve prijs van fairtrade koffie tov niet-fairtrade koffie 
waarschijnlijk zal zakken door inkoopvoordelen 

 
Besluit dat: 

- Het LB de TK-fractie oproept om alle overheden te verplichten om slechts nog fairtrade koffie te schenken 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
M 15. LGBTQIA-rechten  

Indiener: Themagroep Mensenrechten     
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 

- De Partij van de Arbeid in het Europees Parlement behoort tot de S&D fractie. 
- Er binnen deze fractie een aantal landen zitten die het recht van het individu om zichzelf te zijn niet 

erkennen door stelling te nemen tegen LGBTQIA-rechten. 
 
Overwegende dat: 

- De Partij van de Arbeid in het Europees Parlement deel uitmaakt van een fractie met 
sociaaldemocratische waarden. 

- Het recht van het individu om zichzelf te zijn tot deze waarden behoort. 
 
Besluit dat: 

- De Jonge Socialisten bij de eerstvolgende ledenraadpleging van de Partij van de Arbeid een motie 
indient waarin de Partij van de Arbeid wordt opgeroepen om binnen de S&D fractie het erkennen van 
de rechten van het individu c.q. LGBTQIA-rechten in haar beginselen op te nemen en hier 
compromisloos naar handelt. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 16. Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

Indiener: Themagroep Mensenrechten     
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 

- Er in 2006 door de Verenigde Naties een “Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap” 
(UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) is opgesteld; 

- Dit Verdrag in 2007 is ondertekend door Nederland; 
- Het merendeel van de Europese landen dit verdrag inmiddels heeft geratificeerd; 
- De ratificatie van dit Verdrag in het regeerakkoord van 2012 is opgenomen;  
- Nederland dit verdrag tot op heden nog niet heeft geratificeerd. 

 
Overwegende dat: 

- De PvdA een toegankelijke samenleving, waarin iedereen mee kan doen nastreeft; 
- De Nederlandse samenleving nog niet toegankelijk genoeg is voor mensen met een beperking; 
- De JS zich over dit thema nog niet hebben uitgesproken en dit onderwerp nog niet in het Zorgplan van 

de werkgroep Zorg is opgenomen. 
 
Besluit dat: 

- Het Landelijk Bestuur van de JS in samenwerking met de Werkgroep Zorg een politiek standpunt 
inneemt over het belang van de ratificatie van het VN verdrag door Nederland; 

- Dit onder de aandacht brengt bij de verantwoordelijke Kamerleden; 
- De PvdA oproept om zich in te zetten voor een spoedig mogelijke ratificatie van dit verdrag. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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M 17. Kinderpardon 

Indiener: Themagroep Asiel     
JS in de PvdA, in congres bijeen  
 
Constaterende dat 
 - Nederland verdragspartij is bij het kinderrechtenverdrag                                                                                                         
 - Bij de uitvoering van het kinderpardon wordt er onrechtmatig onderscheid gemaakt  
 - Kinderrechten tevens niet gewaarborgd worden in het huidige immigratiebeleid  
 
Overwegende dat 
 - Kinderrechten zoals verwoord in het kinderrechtenverdrag universeel geldend zijn 
 - Het non-discriminatiebeginsel een hoeksteen van onze democratische rechtstaat is 
 
Besluit dat: 
 - Bij de uitvoering van het kinderpardon geen onderscheid gemaakt moet worden met betrekking tot de 
procedurele achtergrond van deze kinderen 
 - Bij de uitvoering van het kinderpardon geen onderscheid gemaakt mag worden met betrekking tot het niveau 
van overheidstoezicht op deze kinderen 
 - Het landelijk bestuur deze zienswijze actief uitdraagt in de media 
 - Het landelijk bestuur deze zienswijze verwoord in een motie op het eerstvolgende PvdA congres 
 - Het landelijk bestuur de Tweede Kamer fractie van de PvdA aanspoort om deze kinderrechten te integreren in 
het immigratiebeleid 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
M 18. Opvang asielzoekers 

Indiener: Themagroep Asiel     
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
 Constaterende dat: 
 - Een deel van de asielzoekers bij aankomst op Schiphol in detentie geplaatst worden omdat zij per vliegtuig 
ons land binnenkomen, terwijl mensen die via andere wegen arriveren in een andere vorm worden opgevangen. 
 
 Overwegende dat: 
 - Mensen ten alle tijde, volgens de Grondwet, gelijkwaardig moeten worden behandeld; 
 - Asielzoekers in de eerste plaats bescherming nodig hebben; 
 - Ieder mens, volgens Europees beleid, een veilige omgeving verdient waar zij kunnen verblijven na aankomst 
in een nieuw land. 
 
 Besluitende dat: 
 - Niet langer onderscheid gemaakt wordt in de vorm van opvang voor mensen die asiel aanvragen in 
Nederland; 
- Asielzoekers die via Schiphol in Nederland aankomen niet langer in detentie worden geplaatst, maar in plaats 
hiervan in Ter Apel (of vergelijkbare locaties) worden opgevangen net als asiel zoekende mensen die via andere 
wegen Nederland bereiken; 
- De Jonge Socialisten de fractie van de Partij van de Arbeid oproepen om aan te sturen op gelijke opvang voor 
alle mensen die asiel aanvragen in Nederland en daarmee detentie niet langer als manier van opvang 
beschouwen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting: 
Mensen die asiel aanvragen in een land doen dat om een reden. Ze laten huis en haard achter, en proberen in 
Nederland bescherming te zoeken. Bij opvang van deze mensen moeten we rekening houden met eventuele 
traumatische gebeurtenissen die zij wellicht hebben meegemaakt. 

 

M 19. Beoordeling asielaanvragen 

Indiener: Themagroep Asiel     
De Jonge Socialisten in de PvdA, in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- Op dit moment door de bestuursrechter een marginale toets plaatsvindt 
bij beroepszaken rondom asielaanvragen; 
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Overwegende dat: 
- De Europese Commissie een wijziging van de procedurerichtlijn heeft uitgevaardigd met betrekking tot de 
beoordeling van asielaanvragen, 
- Dat deze gewijzigde procedurerichtlijn een 'daadwerkelijk rechtsmiddel 
en een volledig en en ex nuc onderzoek van zowel de feitelijke als juridische gronden' voorschrijft, 
- Dat hieruit volgt dat de rol en taakopvatting van de Nederlandse rechter inzake asielprocedures moet worden 
gewijzigd in een waarin een volle toets wordt uitgevoerd, 
 
Besluit dat 
- Het Landelijk Bestuur op korte termijn in overleg moet treden met PvdA leden in de wetgevende macht om er 
voor zorg te dragen dat onderhavige motie wordt uitgevoerd. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 20. Aanmeldverhoor asielzoeker 

Indiener: Themagroep Asiel     
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- De IND tijdens het aanmeldverhoor vragen stelt aan de asielzoeker aangaande de vluchtreden zonder dat een 
raadsman dan wel gemachtigde hierbij aanwezig is, 
 
Overwegende dat: 
- Dit in strijd is met het recht op een eerlijk proces, 
- Dit verboden is, 
- Dat asielzoekers vaak onder grote psychische druk staan, 
- Dat door deze procedure de asielzoeker ernstig benadeeld wordt en de kans toeneemt dat zijn lacunes en 
inconsistenties in zijn relaas zullen optreden en dit relaas als ongeloofwaardig wordt beoordeeld, 
 
Besluit dat: 
- Het Landelijk Bestuur op korte termijn in overleg moet treden met PvdA leden in de wetgevende macht om er 
voor zorg te dragen dat onderhavige motie wordt uitgevoerd. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
M 21. Eerlijk gedeeld zwangerschapsverlof 

Indiener: Themagroep Actuele politiek 
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- Circa zeventig procent van de vrouwelijke beroepsbevolking in Nederland in deeltijd werkt 
- een groot deel van de vrouwen daarmee economisch onzelfstandig is 
- het percentage vrouwen dat gebruikmaakt van de mogelijkheid in deeltijd te werken fors lager ligt in 
Scandinavische landen 
- Overheden van Scandinavische landen een eerlijker systeem voor zwangerschapsverlof hanteren waarbij de 
Zweedse overheid uitblinkt 
- De Zweedse overheid een regeling hanteert waarbij ouders aanspraak maken op anderhalf jaar verlof waarvan 
iedere ouder minimaal 7 maanden krijgt toebedeeld 
- Het Nederlandse systeem van zwangerschapsverlof vrouwen de mogelijkheid biedt om slechts vier weken 
voorafgaand aan de geboorte en tien weken erna verlof te vragen 
- sprake is van recentelijk politiek debat over de zwangerschapsverlofregeling voor mannen 
- De regeling voor mannen recentelijk is uitgebreid van twee betaalde dagen naar twee onbetaalde weken 
 
Overwegende dat: 
- De onevenredige verdeling tussen zwangerschapsverlof voor mannen en vrouwen onwenselijk is 
- Een eerlijkere verdeling positieve gevolgen heeft voor de economie 
 
Besluit: 
- Roept op de Pvda-fractie in de Tweede Kamer om een parlementaire motie in te dienen waarin wordt 
voorgesteld om een verlofsysteem in te laten voeren dat verwant is aan het Zweedse systeem 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 



 

 22 

 
M 22. Goed gebruik Topvrouwendatabase 

Indiener: Themagroep Actuele politiek    
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- Dat er een lijst met 300 vrouwen is opgesteld die afkomstig zijn van diverse boardrooms 
- Dat er veel interesse is getoond in de samenstelling van de lijst, gezien het grote aantal aanmeldingen 
- Dat de lijst wordt opengesteld aan bedrijven in de private sector om hen zodoende de mogelijkheid te bieden 
om bij het invullen van topfuncties, uit vrouwen te kiezen die gelijkwaardig zijn aan mannelijke aanmeldingen 
- Emancipatie een grondbeginsel is van onze sociaaldemocratische stroming 
 
Overwegende dat: 
- Vechten voor onze idealen één van onze kernwaarden zijn van de Jonge Socialisten in de PvdA 
- De vrouwen in de Topvrouwendatabase over capaciteiten beschikken om topfuncties te bezetten 
- Minister Jet Bussemaker zich als doel heeft gesteld om werk te maken van meer vrouwen in de top 
- Zij met betrekking tot deze problematiek heeft aangegeven dat het '5 voor 12' is 
- Het vooraf gestelde doel van 30% vrouwen in topfuncties vooralsnog 
bij lange na niet is gehaald  
- Slechts 18 tot 20%van de functies van topambtenaren worden vervuld door vrouwen 
- De overheid een voorbeeldfunctie dient te hebben 
 
Besluit dat: 
- De overheid op een actieve manier bedrijven moet benaderen om gebruik te maken van de Topvrouwendatabase 
- De Minister zich dient in te spannen voor een ingebruikname van de database voor de invulling van topfuncties 
binnen de rijksoverheid  
- Dat de overheid vóór het einde van de kabinetsperiode moet voldoen aan de 30%-norm 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 23. Behoud statiegeld 

Indiener: Themagroep Actuele politiek    
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 
- Het statiegeldsysteem dreigt te worden afgeschaft na jarenlange lobby van bedrijven bij het ministerie I&M 
onder leiding van verschillende ministers 
- Deze dreiging tegen de internationale trend in gaat waarin landen zoals Duitsland het statiegeldsysteem in 
uitgebreide vorm handhaven en het profijt daarvan ondervinden 
- Het statiegeldsysteem een positieve uitwerking heeft voor het milieu, eraan bijdraagt dat afval wordt gescheiden 
en het recyclen bevordert 
 
Overwegende dat: 
- De bedrijfslobby niet teveel invloed mag hebben op overheidsbeleid 
- Grote projecten die het statiegeldsysteem overbodig behoorden te maken, zoals inzamelingssysteem Plastic 
Heroes, hun beloften niet hebben kunnen inlossen 
 
Besluit dat: 
- De afschaffing van statiegeldsysteem dient te worden aangevochten en vermeden 
- Het systeem behouden moet worden voor PET-flessen 
- Het systeem uitgebreid dient te worden naar aluminium blikken 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
M 24. Fraude 

Indiener: Themagroep Actuele politiek    
De Jonge Socialisten in de PvdA in Congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 

- De overheid steeds vaker uitgaat van een frauderende burger; 
- Burgers die fouten maken t.o.v. de overheid steeds vaker als misdadiger worden behandeld; 
- Het grootste gedeelte van de fraude niet door burgers, maar door bedrijven wordt gepleegd; 
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Overwegende dat: 
- Deze ontwikkelingen steeds vaker lijdt tot horrorverhalen; 
- Dit wantrouwen t.o.v. alle burgers slecht is voor de toegankelijkheid en service van de overheid;  

 
Besluit dat: 

- Wetgeving moet uitgaan van de eerlijke burger; 
- De energie en het geld wat nu gestoken wordt in het straffen van slordige burgers, wordt gestoken in 

tegengaan van fraude in het bedrijfsleven. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 

M 25. Nieuw belastingstelsel 

Indiener: Themagroep Actuele politiek    
De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, 
 
Constaterende dat: 

- Er is een belastinghervorming aanstaande 
- De onderhandelingen over de inhoud zijn op dit moment aan de gang 

 
Overwegende dat 

- In het nieuwe plan de economisch zwakkeren niet op achteruit mogen gaan; 
- Bij BTW op niet-luxe goederen de economisch zwakkeren er per definitie op achteruit gaan; 

 
Besluit dat: 

- Het LB er bij de PvdA-fracties er op moet aandringen dat in het nieuwe belastingstelsel de BTW op 

niet-luxe goederen niet verhoogd mag worden. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Overige actuele moties  

Actuele M 1. Pinkpop 

Indiener: Bo Lemmens, Jintro Pauly, Britt Hendrix 
Afgewezen. 

 


