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Aangenomen moties op het congres van 13 en 14 juni 2008 te Breda
 
  
1. Zaanstad 
Doetinchem, Etten-Leur, Bloemendaal/Bennebroek
Motie 'De PvdA steunt alle klokkenluiders'
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda
1. Constateert dat
a.  het in Nederland ontbreekt aan een goede regeling voor klokkenluiders;
b.  Ad Bos in 2001 de bouwfraude aan het licht bracht waar de overheid honderden miljoenen aan verdiende, Bos
zelf zijn baan verloor, geen rechtsbijstand kreeg, zijn huis moest verkopen en nu in een camper woont;
c. de PvdA-fractie in 2007 een motie om een klokkenluidersfonds voor alle burgers in te stellen aan een
meerderheid hielp. Deze motie overigens nog niet in praktijk is gebracht;
d. mr. Pieter van Vollenhoven in de Zembla-uitzending van 20 april j.l. pleitte voor een onafhankelijk instituut om
klokkenluiders beter te beschermen. Tevens was te zien hoe in de VS klokkenluiders recht hebben op ca. 15 procent
van het boetebedrag;
e.  uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht is gebleken dat regelingen voor klokkenluiders bij de overheid
niet werken;
f.  minister ter Horst vervolgens heeft toegezegd om komend najaar alsnog met een voorstel te komen om
klokkenluiders te beschermen, indien ze voor de overheid werken.
2. Spreekt uit dat het partijbestuur en de Kamerfractie op korte termijn zorg moeten dragen voor een toereikende
bescherming van klokkenluiders zowel bij de overheid als daarbuiten.
   
 2. Zaanstad 
Doetinchem, Bloemendaal/Bennebroek
Motie 'Profijtbeginsel Hoger Onderwijs'
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda
1. Constateert dat
a. de afgelopen jaren meerdere partijkopstukken (ministers Plasterk en Bos) hebben opgeroepen om het
profijtbeginsel in het Hoger Onderwijs wellicht op een andere manier toe te passen. Het profijtbeginsel houdt in
dat zij, die van een dienst gebruik maken daar meer voor dienen te betalen. Zo pleitte Tichelaar als fractievoorzitter
in januari j.l. in een interview met Vrij Nederland er voor het collegegeld volledig vrij te geven in welk geval
collegegelden van boven de 20 duizend euro niet ongewoon zouden zijn;
b. het profijtbeginsel echter al van toepassing is. Zij die later financieel baat hebben van hun opleiding betalen dan
immers ook meer belasting. Op termijn kan de overheid zo zelfs een veelvoud van het bedrag ontvangen dat ze als
subsidie in de student investeert. Dit nog los van de bredere maatschappelijke voordelen die hoogopgeleiden
veroorzaken;
c.  het opwerpen van extra financiële drempels de toegang tot het Hoger Onderwijs op korte termijn en de schatkist
op de lange termijn kan schaden;
d.  het PvdA verkiezingsprogramma vermeld dat 'er geen nieuw beleid zal komen op het vlak van
collegegelddifferentiatie, open bestel en selectie aan de poort'.
2. Concludeert dat
De PvdA staat voor financieel toegankelijk hoger onderwijs. De PvdA zal alleen ontwikkelingen steunen die de
kwaliteit en de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs als stelsel in tact laten en/of verder versterken.
 
3. Tubbergen 
Motie OV-kaart voor alle MBO’ers
Het partijcongres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Breda op 13 en 14 juni 2008,
1. Constateert dat:
a. momenteel HBO'ers en universitaire studenten vanaf hun 16e levensjaar wél een OV-kaart krijgen, maar
MBO'ers pas vanaf hun 18e levensjaar;
b. het PvdA-partijcongres al meerdere malen, bijvoorbeeld bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma en bij
haar bijeenkomst in Amsterdam op 6 oktober 2007, zich heeft uitgesproken voor het realiseren van een OV-kaart
voor MBO’ers van 16 en 17 jaar;
c. deze wens nog steeds niet gerealiseerd is
2. Overweegt dat:
a. veel MBO-studenten momenteel hun studiekeuze niet laten bepalen door de studie van hun voorkeur, maar door
de reiskosten die zij moeten maken als gevolg van hun studiekeuze;
b. dit vanuit sociaal-democratisch oogpunt een zeer onwenselijke situatie is;
c. vanuit minister Eurlings en staatssecretaris van Bijsterveldt keer op keer het geluid komt dat er geen geld
beschikbaar is voor de OV-kaart voor MBO’ers van 16 en 17 jaar, terwijl zij wel geld weten vinden voor grote
spoorwegoperaties, OV-kaarten voor afgestudeerden en wegverbredingen;
d. het vanuit dat oogpunt dus geen kwestie is van geldgebrek, maar van het stellen van prioriteiten.
3. Verzoekt het Partijbestuur en de Tweede Kamerfractie aandacht te besteden aan de vervoersproblematiek van
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MBO scholieren van 16 en 17 jaar en vóór 1 augustus 2009 te komen met nieuwe voorstellen en
financieringsvormen te komen op dit punt.
   
4. Zaanstad 
Houten, Bloemendaal/Bennebroek
Motie 'Duidelijkheid over de JSF'
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14 juni te Breda,
1. Constateert dat:
a. de PvdA sinds 2002 om een aantal redenen een tegenstander is van het aanschaffen van de Joint Strike Fighter
(JSF). Het PvdA verkiezingsprogramma van 2006 was duidelijk 'Nederland stapt uit het JSF-project';
b. in de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen werd veelvuldig genoemd hoe 'de tien miljard
exploitatiekosten beter gebruikt kunnen worden om te investeren in verpleegtehuizen';
c. het regeerakkoord van 2007 vermeldt dat het kabinet pas in 2010 een besluit zal nemen over de opvolging van de
F16 op basis van 'een vergelijking voor wat betreft prijs, kwaliteit en levertijd met mogelijke andere toestellen';
d. de Algemene Rekenkamer in 2006 de kosten schatte op 14,6 miljard euro voor 85 JSF toestellen tegenover de
veel lagere schatting uit 1999 van 4,5 miljard euro voor 114 toestellen. Bovendien kon er geen inzicht worden
gegeven in de verdere kostenontwikkeling;
e. de orders voor het Nederlandse bedrijfsleven ver achterblijven bij de eerdere toezeggingen, terwijl de kosten
explosief stijgen;
f. het PvdA rapport 'In dienst van Nederland, in dienst van de wereld' uit 2007 de noodzaak noemt voor een
fundamentele discussie over de besteding van de defensie middelen in het licht van diverse ontwikkelingen als het
einde van de koude oorlog en de toegenomen nadruk op vredesmissies;
g. op 29 februari j.l. het kabinet instemde met een nieuwe investeringsfase van het JSF project. Diverse media
waren kritisch. Zo kopte Elsevier 'PvdA toch bereid tot aankoop van JSF' waarbij werd genoemd hoe opvallend
soepel het PvdA-deel van het kabinet, onder druk van het CDA, akkoord was gegaan met de aanschaf van 2 test
toestellen en dat terugtrekking uit het project steeds onmogelijker aan het worden was. In de publieke perceptie
ontstond zo (wellicht onterecht) het beeld van 'gedraai';
h. het voor de duidelijkheid goed is als het congres zich wederom uitspreekt over de positie ten aanzien van de JSF.
2. Concludeert dat:
a. het regeerakkoord dient te worden uitgevoerd. Pas na het maken van een vergelijkende studie met andere
toestellen kan er sprake zijn van het nemen van onomkeerbare beslissingen, inclusief de aankoop van testtoestellen;
b. alvorens er wordt besloten over de opvolging van de F16 zal er partijbreed worden gesproken over de uitkomst
van een dergelijk onderzoek waarbij ook de gewone leden worden betrokken;
c. er moet een opvolger komen voor de F16 en dat kan op termijn miljarden kosten, straaljagers zijn nu eenmaal
duur. Bij de bepaling van het totaal aantal noodzakelijk te kopen toestellen dient er echter ook kritisch te worden
gelet op- de andere begrotingsprioriteiten die er vanuit sociaal-democratisch oogpunt kunnen zijn, bij voorbeeld
inzake de tekorten in de zorg;
d. in deze discussie dient ook het rapport 'In dienst van Nederland, in dienst van de wereld' mee te worden
genomen waarbij er dieper wordt ingegaan op de vraag hoe het aanschafbeleid van defensie met de tijd mee dient te
veranderen. 

5. Haarlem 
Bloemendaal/Bennebroek
Motie: terugdringen van de bestaande en in ontwikkeling zijnde grootschalige zorgvoorzieningen 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda 
1. Overweegt dat
a. er nog steeds een trend is tot het instandhouden en ontwikkelen van grootschalige zorg voorzieningen voor
ouderen en gehandicapten;
b. deze grootschaligheid mede veroorzaakt wordt door bestaande financieringsstructuren, met name door het accent
op uitkeringen in natura.
2. Verzoekt het Partijbestuur er bij de Tweede Kamerfractie op aan te dringen: 
a. dat de mogelijkheden voor persoonsgebonden financiering in de AWBZ, de Zorgverzekeringswet en de WMO
worden verruimd;
b. persoonsgebonden financiering in deze wetten beter dient te worden verankerd.        
           
8. New York 
Geneve, Londen/VK, Brussel/België, Bloemendaal/Bennebroek, Etten-Leur
m.b.t. voorstel 3 sub 13, de samenstelling van de Politieke Ledenraad
Het PB stelt voor dat de buitenlandse afdelingen zich bundelen en zo het niveau krijgen van een door het
Partijbestuur erkende regio. Zo kan één lid namens de afdelingen buiten Nederland (Brussel, Genève, London en
New York) lid worden van de Politieke Ledenraad.       
  
10. Zutphen 
Culemborg, Elburg, Doetinchem, Houten
Motie: De financiële afdrachten per lid aan de afdelingen.
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Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14 juni 2008 in Breda, 
1. Overweegt dat:
a. de motie actueel is gelet op de congresvoorstellen en het werkplan partijbestuur 2007 – 2009, hoofdstuk 3 ‘Een
partij met bloeiende afdelingen’, waarin wordt gerefereerd aan het probleem dat afdelingen en gewesten met
regelmaat oplopen tegen een tekort aan middelen;
b. met name de kleine afdelingen (500-) tegen een tekort aan financiële middelen aanlopen waardoor zij hun taken
en ambities moeizaam waar kunnen maken.
2. Constateert dat:
a. er een verschil bestaat tussen de financiële afdrachten per lid aan de 500- afdelingen en de 500+ afdelingen; 
b. er geen rechtvaardiging te vinden is in het verschil in afdracht tussen de 500+ en 500- afdelingen.
3. Roept het partijbestuur op; 
a. Een einde te maken aan het onderscheid in de financiële afdrachten per lid aan de afdelingen. 
4. En gaat over tot de orde van de dag 
   
 12. Tilburg 
Apeldoorn, Etten-Leur
Motie Sabbat
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14 juni 2008 in Breda, 
1. Overweegt dat:
a. afgevaardigden en belangstellenden zoveel mogelijk de gelegenheid moet worden geboden het congres van de
Partij van de Arbeid te bezoeken;
b. daartoe in het huidige tijdperk de zaterdag en de zondag het meest voor de hand liggend zijn.
2. Constateert dat:
a. tweedaagse congressen niet altijd op de zaterdag en zondag worden georganiseerd.
3. Roept het partijbestuur op; 
a. tweedaagse congressen in de nabije toekomst standaard te organiseren op zaterdag en zondag. 
4. En gaat over tot de orde van de dag 
   
 14. Utrecht 
Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda
1. Overweegt dat:
a. volgens het landenrapport 2008 van Amnesty International in Iran 9 vrouwen en 2 mannen worden
vastgehouden in afwachting van hun terdoodveroordeling door middel van steniging; 
b. op 4 december 2007 de minderjarige veroordeelde Makwan Moloudzadeh ter dood is gebracht voor een misdrijf
dat hij op 13-jarige leeftijd pleegde; 
c. geseling, amputatie van ledematen en het uitsteken van ogen worden opgelegd als straffen voor vergrijpen, en dat
het werkelijke aantal personen dat aan executies of lijfstraffen wordt onderworpen vermoedelijk veel hoger ligt dan
het aantal gerapporteerde gevallen;
d. honderden vrouwen zijn vervolgd wegens vreedzame protesten tegen vrouwendiscriminatie.
2. Roept de regering van Iran op
a. een einde te maken aan het toepassen van alle vormen van lijfstraffen;
b. een einde te maken aan de doodstraf en aan het ter dood veroordelen van minderjarigen; 
c. het VN-Vrouwenverdrag en het Facultatief Protocol te ondertekenen.
3. Onderschrijft de handtekeningenactie “one million signatures” van advocate Shirin Ebadi voor gelijke rechten van
mannen en vrouwen;
en gaat over tot de orde van de dag. 

15. Nijmegen 
Het Congres van de Partij van de Arbeid,
1. Overweegt dat;
a. de financiële situatie van de partij, vanwege het teleurstellende resultaat van de Kamerverkiezingen van 2006, de
subsidiekorting vanuit de Rijksoverheid en de teruglopende ledenaantallen, zorgwekkend is;
b. de beschikking over een ruim campagnebudget, zeker gezien de fors toegenomen campagnebudgetten van
partijen en bewegingen zowel ter linker als ter rechterzijde, noodzakelijk is;
c. de afdrachten van vertegenwoordigers en bestuurders bij diverse andere partijen op een hoger niveau ligt dan bij
de Partij van de Arbeid.
2. Roept het Partijbestuur op;
a. op korte termijn een plan van aanpak te ontwikkelen ter verhoging van de inkomsten van de partij. Een
mogelijkheid om nadrukkelijk naar te kijken is het verhogen van de afdrachten van de gekozen vertegenwoordigers
en bestuurders;
b. bij het ontwikkelen van deze nieuwe afdrachtenregeling tevens rekening te houden met het sociaaldemocratische
adagium ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten’ door deze progressief vorm te geven; 
c. de hieruit voortkomende middelen te benutten ter ondersteuning en professionalisering van de permanente
campagne op o.a. landelijk, lokaal en provinciaal niveau. 
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16. Nijmegen 
Het Congres van de Partij van de Arbeid,
1. Overweegt dat;
a. het EK Voetbal 2008 plaatsvindt tijdens het PvdA-congres (meer specifiek Nederland-Frankrijk 13 juni 20.45 uur)
2. Roept het Partijbestuur en Presidium op;
a. de stemmingen op het congres plaats te laten vinden tijdens de rust van deze wedstrijd.
b. zorg te dragen voor voldoende beeldschermen in de wandelgangen. 

PREADVIES: Het presidium is akkoord met de inzet in het programma om de eerste dag van het congres af te
ronden vóór de start van de wedstrijd Nederland-Frankrijk. Alles is daarop gericht met een mogelijkheid tot
sprekerscoördinatie en een deelsessie over het onderwerp Ledendemocratie, voorafgaand aan het debat. De duur
van het plenaire debat zal afhankelijk zijn van de kwaliteit van deze voorbereiding en van de discipline van de
deelnemers aan het debat. Het presidium zal het hele proces maximaal faciliteren. De schriftelijke voorbereiding is
tot heden goed verlopen. Er is tweeënhalf uur plenaire congrestijd beschikbaar tot de start van de wedstrijd. Naar de
mening van het presidium moet dat ruim voldoende zijn voor afronding van het debat en de besluitvorming.
Echter, als dat onverhoopt niet is afgerond, moet het debat naar de mening van het presidium gewoon worden
voortgezet tot het is afgerond. De agenda van de tweede dag verplicht ons daartoe. Bij onverhoopte voortzetting van
het debat ná de start van de wedstrijd zal het presidium uiteraard ook letten op het verloop van de wedstrijd bij de
planning van de stemmingen. Ook wil het presidium toezeggen dat doelpunten op grootscherm in de congreszaal
kunnen worden gevolgd en dat het debat hiervoor steeds (!) zal worden stilgelegd. Echter, de toezeggingen die in de
motie worden gevraagd en in de preadvisering worden gesuggereerd gaan te ver om afronding van het debat op
deze congresdag te kunnen garanderen. Het presidium is daar dus tegen en verzoekt het congres hem in deze te
volgen.
 
17. Niedorp 
Motie van afdeling Niedorp m.b.t. bestuursverkiezingen
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14 juni 2008,
1. Overweegt dat:
a. er behoefte is aan een kiessysteem voor voorzitters en lijsttrekkers dat zorgt voor een uiteindelijk gekozen
kandidaat met brede steun onder de partijleden;
b. er bij het systeem van ‘alternative vote’ stemmen gegeven moeten worden aan alle kandidaten en dat kiezers niet
bewust een keus maken in de volgorde van de kandidaten die niet direct hun voorkeur hebben;
c. dit congres heeft besloten (of zal besluiten tot) tot het verkiezen van de leden van het Partijbestuur voor een
termijn van 4 jaar, waardoor slechts eenmaal in de vier jaar verkiezingen hoeven te worden georganiseerd.
2. Besluit dat het partijbestuur wordt opgedragen om het huidige systeem te evalueren en te verbeteren, of, indien
passend binnen de budgettaire ruimte en praktisch uitvoerbaar, met alternatieven te komen. Het Partijbestuur
komt op het volgende Congres met een concreet voorstel.
En gaat over tot de orde van de dag. 
  
18. Amsterdam Oud-West 
Etten-Leur
Motie congresvoorbereiding I
Het congres van de Partij van de Arbeid in vergadering bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda
1. Overweegt dat:
a. de congressen van de PvdA voor alle betrokkenen een bron van inspiratie en een uniek contactmoment zijn,
althans behoren te zijn;
b. het wenselijk is de mogelijkheden dat ieder congres biedt voor uitwisseling van gedachten ten volle te benutten;
c. dit tot op heden niet gebeurt;
2. Spreekt uit dat:
a. de voorbereiding van iedere volgende editie van het congres van de PvdA dient aan te vangen bij het sluiten van
de daaraan voorafgaande editie van het congres;
b. het de taak van ieder PvdA partijbestuur zal zijn hiervoor de nodige stappen te ondernemen terstond na afloop
van het voorafgaande congres;
c. deze voorbereiding mede daarin dient te bestaan direct na sluiting een provisorische agendering voor de
navolgende editie van congres ter hand wordt genomen;
d. deze voorbereiding voorts dient te bestaan in het direct na sluiting openen (dan wel geopend houden) van
webgroepen/webfora voor overleg tussen afgevaardigden onderling, alsmede voor alle aanwezigen, waarin allen hun
ervaringen kunnen doen neerslaan;
e. de digitale infrastructuur van de partij zich ter ondersteuning van deze voorbereidingsfase in potentie zeer goed
leent, doch dat deze infrastructuur tot op heden te weinig wordt benut;
f. dit laatste mede het partijbestuur kan worden verweten;
2. Draagt het partijbestuur op ter verwezenlijking van het voorgaande alle nodige stappen te ondernemen.
En gaat over tot de orde van de dag. 
   
20. Amsterdam Oud-West 
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Elburg, Apeldoorn, Etten-Leur
Motie volgsysteem
Het congres van de Partij van de Arbeid in vergadering bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda,
1. Overweegt dat:
a. voor het democratisch functioneren van het congres het gewenst is dat aangenomen moties op een makkelijke
manier zijn terug te vinden;
b. een goed toegankelijk systeem voor moties de communicatie tussen het Congres, het Bestuur en de 2e
kamerfractie kan ondersteunen.
2. Verzoekt het Bestuur:
a. binnen een half jaar een databank voor moties in te richten die via de website toegankelijk is (openbaar of alleen
voor leden);
b. daarin per motie aan te geven of deze is aangenomen of verworpen;
c. indien aangenomen: 
c1. wie er voor de uitvoering verantwoordelijk is;
c2. welke afhandelingtermijn is gepland;
d. de verantwoordelijke in staat te stellen uitgevoerde acties toe te voegen zodat duidelijk is welke stappen
zijn/worden ondernomen (een soort motie-blog);
e. aan het congres te rapporteren welke moties volgens haar zijn uitgevoerd zodat het congres dit kan accorderen;
f. leden in staat te stellen zich te abonneren op de motie-blogs die dan periodiek per email worden verzonden.
En gaat over tot de orde van de dag. 
   
22. Haarlem 
EVS Landelijk, Bloemendaal/Bennebroek
Motie : Internationale Solidariteit: zorg heden voor het dagelijks brood van morgen.
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda
1. Overweegt dat:
a. de armen in de wereld geconfronteerd worden met hogere voedsel- en energieprijzen en dat de leiding van de
Wereldbank de noodklok luidt;
b. de minister voor ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders op de vergadering van de Wereldbank in april j.l.
zijn zorgen over deze rampzalige ontwikkeling voor de groep allerarmsten, met name in de grote steden in Afrika,
heeft aangegeven;
c. op de jaarlijkse EVS dag over Afrika op 19 april j.l. aan de orde kwam dat Nederlandse schuldkwijtschelding aan
landen als Congo DRC en Nigeria ten laste komt van ODA waardoor er aanzienlijk minder fondsen beschikbaar
zijn voor directe armoedebestrijding voor de allerarmsten, ontwikkeling van duurzame energiebronnen en
verhoging van de landbouwproductie in ontwikkelingslanden;
d. de internationale monetaire en voedsel crisis een nieuwe dynamiek binnen de internationale financiële
instellingen teweeg brengt;
e. dit Congres internationale solidariteit als speerpunt voor het Verkiezingsprogramma heeft vastgesteld en dat
zowel onze partijleider Wouter Bos als Bert Koenders nu cruciale posten bezetten in de huidige regering;
2. Nodigt de PvdA-2e-Kamerfractie uit om de regering, binnen de kaders van het regeerakkoord, te vragen:
a. een einde te maken aan de doorbelasting van kwijtschelding van met name export-krediet-schulden aan de
hulpbegroting en in plaats daarvan meer ODA-middelen aan te wenden voor productie en distributie van
basisvoedsel voor de allerarmsten;
b. erop toe te zien dat gebruik van biobrandstoffen in Nederland niet ten koste gaat van voedsel voor de allerarmsten
en dit ook wereldwijd trachten te voorkomen;
c. in de hervormingen van de internationale instellingen en bij het optreden in internationaal verband zich in te
spannen ter bescherming van de voedselveiligheid voor de allerarmsten;
3. Verzoekt het Partijbestuur samen met de 2e Kamerfractie, verbonden (neven) instellingen, zoals EVS,
deskundigen en betrokken partijleden, actie te ondernemen ter bescherming van voedselveiligheid voor de
allerarmsten in de wereld.        
  
23. De Bilt 
Motie leiding geven aan de discussie
Het congres etc,
1. Verzoekt het partijbestuur ook uitvoering te geven aan de eerste aanbeveling van het scherven-rapport van de cie
Vreeman, om leiding te geven aan de discussie in de partij "tussen beginselen & beleid
2.Verzoekt het Partijbestuur om omtrent de inhoudelijke thema’s die het Partijbestuur geïdentificeerd heeft
discussiehandleidingen beschikbaar te stellen aan alle afdelingen, groepen en inhoudelijke netwerken.
en gaat over etc. 

24. Apeldoorn 
Elburg
Motie betreffende: ‘Weigerambtenaren’
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14 juni 2008 te Breda
1. gelezen de door het partijcongres (van 29 januari 2005, te Delft) aangenomen ‘motie betreffende: Weigering
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ambtenaren om homokoppels te trouwen’.
2. Constateert dat de Commissie Gelijke Behandeling oordeelt dat elke gemeente verplicht is de wet uit te voeren en
zich van discriminatie naar seksuele voorkeur moet onthouden.
3.Overweegt dat:
a. dat de Commissie Gelijke Behandeling hiermee een nieuw feit stelt;
b. dit nieuwe feit aansluit bij de bovenvermelde eerder aangenomen motie;
4. Roept (nogmaals) op dat:
a. lokale PvdA-bestuurders bewaken dat de wet correct en volledig wordt uitgevoerd;
b. lokale PvdA-bestuurders er voor zorgdragen dat in elke gemeente het sluiten van een huwelijk van een paar van
gelijk geslacht mogelijk moet zijn;
c. de Tweede Kamerfractie daarbij eveneens het standpunt zal uitdragen dat de overheid verplicht is er zorg voor te
dragen dat in elke gemeente een huwelijk tussen partners van het gelijke geslacht voltrokken kan;
d. het Partijbestuur de uitkomst van deze motie onder de aandacht brengt van alle PvdA-bestuurders en
–volksvertegenwoordigers op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau.
5. en gaat over tot de orde van de dag. 
   
27. Amsterdam Oud-Zuid 
motie afdeling Amsterdam Oud-Zuid 
m.b.t. uitbreiding mandaat PES-delegatie
Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 13 en 14 juni 2008,
1. Overweegt dat:
a. het onderwerp“Europa binnen de PvdA als vereniging nog steeds onvoldoende aandacht krijgt;
b. dit ongewenst is, mede omdat de verkiezingen voor het Europees Parlement (2009) in aantocht zijn;
c. het om die reden aanbeveling verdient om de (potentiële) Europese achterban in de partij in beweging te brengen;
d. dat dit mobiliseren van de Europese achterban, volgens het besluit van het congres van december 2003, een van
de taken is van de PES-delegatie;
e. dat het noodzakelijk is dat de PES-delegatie hiertoe nauw samenwerkt met de partijleden die zich als PES-activist
hebben geregistreerd;
f. dat het aan de PES-delegatie afgegeven mandaat hiermee nog geen rekening houdt en bovendien de PES-delegatie
geen zicht heeft op de Nederlandse PES-activisten, aangezien deze uitsluitend in Brussel staan geregistreerd;
2. Besluit:
a. het partijbestuur te verzoeken te bewerkstelligen dat partijleden die willen meepraten over EU-beleid
aangemoedigd worden om PES-activist te worden;
en gaat over tot de orde van de dag. 
  
28. Amsterdam Oud-Zuid 
motie afdeling Amsterdam Oud-Zuid 
m.b.t. toepassing voorzorgsbeginsel op GSM/UMTS-straling
Het congres van de PvdA, bijeen op 13 en 14 juni 2008, 
1. Overweegt dat: 
a. mobiele telefonie en -datacommunicatie niet meer weg te denken zijn uit de hedendaagse samenleving; 
b. er onrust is onder een aanzienlijk deel van de bevolking betreffende de mogelijke schadelijke effecten van
elektromagnetische straling waaraan burgers blootgesteld worden wanneer zij mobiel bellen of in de nabijheid van
mobiele zendmasten wonen;
c. er wetenschappelijk onderzoek is dat zou kunnen duiden op het verband tussen gezondheidsschade op de lange
termijn en mobiel bellen dan wel wonen in de nabijheid van zendmasten,
d. het erop lijkt dat het mogelijk is de intensiteit van de straling van masten te verlagen zonder dat het ten koste gaat
van een redelijk bereik van telefoons, of andere draadloze toepassingen, 
2. Besluit de verantwoordelijke bewindslieden en kamerleden van de PvdA te verzoeken niet de uitkomsten van
verder onderzoek af te wachten, maar nú al te doen wat mogelijk is om via beleids- of technologische interventies de
blootstelling van de bevolking – als gebruikers van mobiele technologie en als omwonenden van antennes en
zendmasten – aan elektromagnetische straling te verlagen, 
en gaat over tot de orde van de dag. 
   
29. Amsterdam Oud-Zuid 
motie afdeling Amsterdam Oud-Zuid
m.b.t. evaluatie van het drugsbeleid 
Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 13 en 14 juni 2008,
1. Overweegt dat:
a. op het verkiezingscongres van september/oktober 2006 een motie is ingediend, die ertoe strekte om het debat
over het Nederlandse en internationale drugsbeleid te stimuleren, in het bijzonder waar het betreft de vraag, of het
drugsverbod de juiste basis is voor het beleid;
b. het verkiezingscongres heeft hierop besloten in het verkiezingsprogramma de volgende passage op te nemen
(Hoofdstuk Veiligheid):
"Ten behoeve van de VN-drugsconferentie in het jaar 2008 is het verstandig om het Nederlandse en internationale
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drugsbeleid tegen het licht te houden."
c. er sindsdien alleen een debat-avond heeft plaatsgevonden in het Politiek Café in Amsterdam, op 18 oktober 2007,
waar is gebleken dat er behoefte bestaat aan informatie en discussie over het drugsbeleid;
d. het Nederlandse drugsbeleid zich intussen in de praktijk vooral in repressieve richting ontwikkelt, terwijl er sinds
1985 geen behoorlijke evaluatie meer is geweest, en zonder dat er fundamenteel over het drugsbeleid wordt
nagedacht;
e. de Nederlandse regering een drugsnota heeft aangekondigd - waarvan de precieze strekking overigens nog niet
vastligt.
f. besluitvorming in VN-verband is uitgesteld tot maart 2009, doordat mede op aandringen van de EU een jaar van
reflectie is ingesteld, om voldoende tijd te hebben voor de evaluatie van het internationale drugsbeleid van de
afgelopen periode van 10 jaar.
g. het wenselijk is dat de partij de leden betrekt bij de standpuntbepalingen over deze twee teksten;
h. het Kenniscentrum in januari 2002 een verslag heeft uitgebracht van de debattenreeks in 2001 over het
drugsbeleid, en dat dit verslag niet voor verder debat in de partij is gebruikt, terwijl het daarvoor goed als
basismateriaal kan dienen;
2. Verzoekt het partijbestuur tot het organiseren van een drugsdebat binnen de partij voor de periode na 2010,
en gaat over tot de orde van de dag. 
   
30. Dordrecht 
Motie euthanasie
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14 juni 2008,
1. Overweegt dat:
a. veel ouderen zich zorgen maken over het feit dat het recht op euthanasie in geval van dementie onvoldoende is
gewaarborgd;
b. het uitermate moeilijk is voor iemand met dementie om tegelijkertijd aan de huidige criteria van “ondraaglijk en
uitzichtloos lijden” en “wilsbekwaam zijn” te voldoen;
c. een dementerende - die nog wilsbekwaam is - momenteel geacht lijkt niet “ondraaglijk te kunnen lijden” onder
het vooruitzicht een geheel “wilsonbekwame” toekomst tegemoet te gaan;
d. een dementerende in een verder gevorderd stadium van dementie als niet meer wilsbekwaam kan worden
beschouwd;
e. een dementerende, die officieel – in de “wilsbekwame” periode van zijn/haar leven – heeft vastgelegd in geval van
dementie van het recht op euthanasie gebruik te kunnen maken, dit recht wordt ontzegd;
f. nu dierbaren lijden omdat zij geconfronteerd worden met een door hun familielid ongewenste levensfase met
voortschrijdende dementie; 
g. het aantal mensen met dementie snel toeneemt: nu 270.000, waarvan 12.000 onder de 65 jaar;
h. er rekening moet worden gehouden met de dubbele vergrijzing en de babyboomgeneratie,
2. Verzoekt het partijbestuur de discussie met burgers en professionals over euthanasie en euthanasie bij dementie
aan te gaan.  
En gaat over tot de orde van de dag. 
   
31. Houten 
Het PvdA- congres roept de Tweede Kamerfractie op om vergaande voorstellen te doen om meer geld beschikbaar te
krijgen voor een (nog) socialer Nederland. 
   
32. Hoorn 
Motie arbeid en participatie
Het congres, bijeen op 13 en 14 juni
1. Overweegt dat:
a. het verbreden en verdiepen van de inhoudelijke partijvernieuwing een opdracht is die de commissie Vreeman
heeft geformuleerd;
b. de inhoudelijke partijvernieuwing als proces naar aanleiding van Vreeman nog onvoldoende op gang is gekomen
en dat de vernieuwing op de inhoud in de tijd ondergeschikt is gemaakt aan het formuleren van vernieuwingen
m.b.t. ledendemocratie
c. het voor de PvdA juist van essentieel belang is om zich inhoudelijk uit te spreken over de topprioriteiten die
Vreeman noemt;
d. dit congres als startpunt fungeert voor de discussie over arbeid en participatie;
e. de adequate rechtsorde van de arbeid en de ordening van de economie zoals Vreeman dit formuleert aan de basis
ligt voor de discussie over arbeid en participatie;
2. Roept de PvdA op:
a. het thema arbeid en participatie niet te eng te bediscussiëren en bij het verbreden en verdiepen van het thema
arbeid en participatie juist de adequate rechtsorde van de arbeid en de ordening van de economie als
basisdiscussiepunt mee te nemen;
b. de effecten van globalisering en de nadruk op shareholders value en de gevolgen hiervan voor burgers in de
huidige risicomaatschappij hierbij als discussiepunt te benoemen.
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34. Hoorn 
Het congres, bijeen op 13 en 14 juni
1. Overweegt dat:
a. kinderopvang een basisvoorwaarde is voor de participatie van burgers in de samenleving; 
b. juist de PvdA zich heeft ingezet voor een hoge kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de kinderopvang
in Nederland;
c. het ingezette beleid momenteel leidt tot overschrijding van het geraamde budget;
d. in de media berichten zijn verschenen dat rekening gehouden moet worden met een bezuiniging op de
kinderopvang;
e. er bovendien signalen zijn van randverschijnselen die leiden tot een ineffectief gebruik van gemeenschapsgeld
m.b.t. kinderopvang
2. Roept de Tweede Kamerfractie en de bewindslieden van de PvdA op
a. te sturen op een effectieve inzet van gemeenschapsgeld voor kinderopvang en het tegengaan van
randverschijnselen;
b. de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van kinderopvang te waarborgen met prioriteit voor de lage- en
middeninkomens.
3. voor de langere termijn toe te werken naar een basisvoorziening kinderopvang waarin ook de harmonisatie van
voorzieningen in de kinderopvang (waaronder peuterspeelzalen en voorschoolse educatie) een belangrijke prioriteit
vormt.    
  
35. Tubbergen 
Motie Partijgenoten die onterecht bedragen van de overheid hebben verkregen
Het partijcongres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Breda op 13 en 14 juni 2008,
1. Constateert dat:
a. er onlangs een partijgenote in opspraak kwam over het onterecht ontvangen van grote bedragen aan
huursubsidie;
b. deze affaire veel onbegrip heeft veroorzaakt onder kiezers en partijgenoten;
c. gewone burgers teveel ontvangen bedragen aan bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag gewoon moeten terugstorten
aan de overheid, ook als zij de bedragen buiten hun schuld om hebben ontvangen;
d. ook de Jonge Socialisten in januari 2008 te horen kregen dat zij, vanwege het feit dat de SGP weer subsidie
krijgt, met terugwerkende kracht 25.000 euro minder subsidie kregen over 2007 (!)
2. Overweegt dat: 
a. het absoluut niet te verkopen is dat partijgenoten zich niet houden aan overheidsregels waar de partij zelf voor
heeft gestreden;
b. de genoemde affaire een zeer negatief effect heeft gehad op het imago van zowel de PvdA als veel PvdA-politici;
c. het terugbetalen van per abuis ontvangen bedragen absoluut niet impliceert dat het de schuld is van de
betreffende personen dat zij deze bedragen teveel hebben ontvangen;
d. het zeer wenselijk zou zijn dat partijgenoten onterecht ontvangen bedragen aan de overheid terugstorten.
3. Roept partijgenoten die onterecht grote bedragen van de overheid hebben verkregen op die bedragen zo spoedig
mogelijk terug te storten aan de Nederlandse staat.               
  
36. Etten-Leur 
Motie betreffende de vergoeding voor raadsleden
Het congres enz.
1. Overweegt dat lokale afdelingen de PvdA-beginselen niet alleen zichtbaar maken, uitdragen en in concreet beleid
vertalen in hun contact en overleg met de lokale PvdA-leden, maar ook – en met name – in de invloed die de lokale
PvdA-raadsfracties door middel van hun concrete inbreng in het lokaal bestuur uitoefenen op het lokaal beleid.
2. Constateert dat
a. lokale raadsfracties met name door de invoering van het dualisme en de decentralisering van grote landelijke
wetten (zoals de WWB en de WMO) geconfronteerd worden met een toenemende werk- en tijdsdruk;
b. met name door de decentralisatie van grote landelijke wetten (zoals de WWB en de WMO) het raadswerk voor alle
lokale fracties inhoudelijk in gelijke mate verantwoordelijk, zwaar en tijdnemend is geworden;
c. met name voor de kleinere raadsfracties daardoor de werkdruk nog groter is geworden en dientengevolge de tijd
die besteed zou moeten worden aan contact met de eigen achterban, de lokale bevolking en belangengroeperingen
in toenemende mate ontbreekt;
d. lokale raadsfracties daarbij ten opzichte van elkaar in een zeer ongelijke uitgangspositie verkeren, aangezien de
vergoeding van raadsleden nog steeds gerelateerd is aan het aantal inwoners. Als gevolg waarvan raadsleden in
kleinere gemeenten tot hun frustratie minder gelegenheid hebben zich aan hun raadswerk te wijden dan raadsleden
in de grote steden.
4. Verzoekt de Tweede Kamerfractie hier aandacht aan te besteden bij de behandeling van de wetten m.b.t. de
rechtspositie politieke ambtsdragers. 
En gaat over tot de orde van de dag. 
                       
 


