
 
  

MOTIES AANGENOMEN OP HET CONGRES VAN 14 en 15 MAART 2009 
(in volgorde van behandeling)  
 
 15. Zutphen  
Assen 
Motie betreffende de positie binnen de PvdA van de fracties in de Waterschapsbesturen 
Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 14 en 15 maart 2009 te Utrecht,  
1. Overweegt dat: 
1.1. De motie van belang is gelet op de deelname van de PvdA aan Waterschapsverkiezingen. 
1.2. De motie van belang is gelet op de installatie van PvdA fracties in Waterschapsbesturen.  
2. Constateert dat: 
2.1. Het Congresvoorstel ‘Inhoudelijke wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement’ met voorstellen 36 
en 37, artikelen introduceert om de Waterschapsverkiezingen te regelen 
2.2. Het Congresvoorstel geen (verantwoordings)structuur en legitimatie regelt ten aanzien van de PvdA 
fracties in de Waterschapsbesturen, gelijk aan de regelingen voor de fracties in de gemeenteraden, de 
Provinciale Staten, de 2e kamer en het Europees Parlement zoals genoemd in bijvoorbeeld artikel 12, 15 en 
19.  
3. Vraagt het partijbestuur het Congres in zijn eerst volgende vergadering, artikelen voor te leggen die de 
PvdA fracties in de Waterschapsbesturen een volwaardige en eigen positie geven ingebed in de partij, door 
een (verantwoordings)structuur en legitimatie te regelen conform de overig genoemde fracties in 2.2 in deze 
motie. 
En gaat over tot de orde van de dag 
OVERGENOMEN  
 
25. Aalsmeer  
Het congres van de Partij van de Arbeid, 
In vergadering bijeen op het congres van 14 en 15 maart 2009, 
 
Constateert dat de kleinere afdelingen soms niet of nauwelijks de hulp kunnen vinden zoals deze in de 
verschillende stukken aangegeven word. Het Partij Bureau kan alleen dan haar werk doen als daarnaar 
gevraagd word. Men is pas laat op de hoogte van veranderingen in lokale besturen, waardoor lokale 
bestuurders vaak hun eigen weg moeten zoeken. Ons inziens hebben de uitwerkingen van de commissie 
Vreeman, tot op heden in lang niet alle gevallen navolging gekregen in de dagelijkse beslommeringen van de 
PvdA. 
Daarnaast kwam naar voren dat de meeste knelpunten wel ondervangen worden door reglementen, maar 
deze worden klaarblijkelijk niet of slecht gevolgd, ook communicatie verloop lang niet altijd redelijk of billijk. 
Dit blijkt mede door geregelde feedback van onze leden. 
Overwegende dat, 
- Steun in de afdelingen van de daarvoor bestemde gremia niet, of niet voldoende gevonden kan worden. 
- Mail door medewerkers van het Partij Bureau en andere commissies, niet of niet binnen drie weken word 
beantwoord. 
- Dat de aanwezige middelen om problemen te ondervangen niet correct worden ingezet. 
- Het contact met gewest, provincie, landelijk bestuur en de bestuurders van de PvdA niet vanzelfsprekend is. 
Zelfs maar sporadisch plaatsvindt.  
- De interne en externe communicatie van dusdanig belang is om betrokkenheid te tonen. 
- De communicatie structuur in het bedrijfsleven evalueren waard is. 
- Het dagelijks bestuur van de PvdA hier ons inziens een voorwaarden scheppende rol in heeft. 
 
Nodigt het bestuur /congres uit, 



Die maatregelen te doen treffen die noodzakelijk zijn om op korte termijn de interne en externe 
communicatie lijnen van de PvdA te verbeteren. Dit in het komend jaar in een communicatie plan samen te 
voegen, waarin ook duidelijke proces indicatoren gevat zijn. Deze indicatoren na invoering ieder jaar te 
evalueren en de uitkomsten hiervan in ieder geval aan de afdelingen beschikbaar te stellen. 
OVERGENOMEN 

 
27. Niedorp  
De Jonge Socialisten, Groningen, Anna Paulowna 
Gewijzigde motie m.b.t. bestuursverkiezingen 
 
Het PB heeft een evaluatie uitgevoerd naar het Alternative Vote systeem en deze ook vergeleken met andere 
systemen, waaronder het zgn 2-ronden systeem. Deze evaluatie is gehouden onder deskundigen, 
betrokkenen en 1500 partijgenoten. De uitkomsten van de evaluatie zijn voorgelegd aan de Adviesraad 
verenigingszaken. De Adviesraad verenigingszaken heeft het PB positief geadviseerd over het voorstel om 
het systeem van Alternative Vote te handhaven en heeft daarbij het PB verzocht te zoeken naar 
mogelijkheden om de drempel voor kandidaten om mee te doen enigszins te verhogen. Het PB heeft het 
advies van de Adviesraad Verenigingszaken overgenomen. 

 
MOTIES OVER DE RESOLUTIE INTEGRATIE (10, 11, 12, 13, 14, 52, 54) 
 
10. De Jonge Socialisten  
Eindhoven, Hoorn, Etten-Leur, Tilburg, Leidschendam-Voorburg 
Motie ‘nieuwe visie op afstandsverplichting voor Nieuwe Nederlanders’ 
Het Congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart 2009, 
1. Constateert dat: 
d. in de (concept)resolutie ‘Verdeel verleden, gedeelde toekomst’ onder andere gesproken wordt over de, in 
de wet vastgelegde, afstandsverplichting; 
e. deze afstandsverplichting betekent dat een nieuwkomer, in principe, de oude nationaliteit moet opgeven. 
2. Overweegt dat: 
a. de PvdA vindt dat het hebben van een dubbele nationaliteit niets zegt over loyaliteit of problemen met 
integratie; 
b. keuzevrijheid wat betreft nationaliteit, voor het individu voorop moet staan; 
c. Nederlanders zelf in staat zijn om te bepalen of het hebben van een tweede nationaliteit belastend en 
vervelend is; 
d. de huidige afstandsverplicht door het partijbestuur kennelijk als een gegeven feit wordt gezien. 
3. Verzoekt het partijbestuur tot het organiseren van een debat over de toekomst en wenselijkheid van de 
afstandsverplichting voor Nieuwe Nederlanders.  
OVERGENOMEN 

 
11. Rotterdam 
Etten-Leur 
Het congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart te Utrecht, 
Constaterende dat het Partijbestuur in samenspraak met deskundigen een conceptresolutie heeft opgesteld 
over integratie; 
Overwegende dat integratie door andere partijen vaak louter wordt gedefinieerd in termen van overlast, 
dreiging en problemen.  
Vraagt het Partijbestuur  
a. om de uiteindelijke tekst van deze resolutie bij te stellen door het benoemen van resultaten, kansen en 
meerwaarde, en 
b. om de uiteindelijke tekst van de resolutie aan te vullen met een aanpak op basis van solidariteit, 
emancipatie en perspectief bieden, voornamelijk via de arbeidsmarkt en het onderwijs.  



c. om in de uiteindelijke tekst van de resolutie een meer duidelijk en vooral wenkend toekomstperspectief op 
te nemen, mede gelet op de essentiële economische en demografische rol die nieuwe Nederlanders zullen en 
moeten spelen voor een haalbare, sociale en sterke toekomst van ons land. 
OVERGENOMEN  
 
12. Heemskerk  
Tilburg 
Motie homonetwerk van de PvdA n.a.v. de notitie “Verdeeld verleden, gedeelde toekomst” 
De PvdA, in vergadering bijeen op 14 en 15 maart 2009 te Breda, 
Stelt vast dat de notitie “Verdeeld verleden, gedeelde toekomst” een startnotitie is waarin de opstellers 
aangeven vanuit welk gedachtegoed de PvdA de integratiediscussie benadert, en stelt verder vast dat er een 
handelingskader wordt aangereikt dat uitgaat van normeren, confronteren  
en tolereren,  
Constateert dat de PvdA geleerd heeft uit het verleden en erkent dat  
het breed gevoelde maatschappelijke onbehagen tegenover de aanwezigheid van met name mensen met een 
niet-Nederlandse achtergrond, moet leiden tot een nieuwe toekomstvisie van de PvdA op het samen leven in 
Nederland en, meer specifiek, tot een visie op het integratievraagstuk en op de vraag hoe ‘volwaardig 
burgerschap’ eruit moet komen te zien, waarbij de PvdA de ambitie heeft om het maatschappelijk debat te 
leiden, Neemt hierbij in aanmerking dat het streven naar een respectvolle samenleving waarin volwaardig 
burgerschap voorop staat, het nodige geduld, inzet en aanpassingsvermogen vereist van álle inwoners van 
Nederland, en waarin de verschillen tussen mensen worden gerespecteerd en geaccepteerd,  
Constateert dat de beleidsnota ‘Gewoon homo zijn’ van PvdA-minister Ronald Plasterk van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap laat zien dat het nodig blijft om onverminderd op te komen voor de zichtbaarheid en 
maatschappelijke acceptatie van homoseksualiteit in een tijd waarin die strijd volgens sommigen niet meer 
nodig is, en waarbij bovendien homoseksuele mensen die binnen hun culturele, religieuze of leeftijdsgroep 
extra kwetsbaar zijn en niet uit de kast durven komen, extra ondersteuning verdienen,  
 
Overweegt dat juist het onderwijs een belangrijke omgeving vormt om deze maatschappelijke acceptatie als 
onderdeel van het Nederlandse burgerschap duurzaam te bevorderen, dat onderwijs en integratie 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en in het politieke debat nieuwe initiatieven in het vooruitzicht zijn 
gesteld om discriminatie op grond van seksuele geaardheid in het onderwijs tegen te gaan,  
Constateert daarnaast dat de PvdA in de notitie ‘Verdeeld verleden, gedeelde toekomst’ voluit erkent dat 
sommige kernwaarden in de Nederlandse samenleving ononderhandelbaar zijn, zoals het recht van homo’s 
en lesbo’s om gelijk aan hetero's behandeld te worden, in vrijheid te leven en zichtbaar te zijn op school, 
thuis en buiten op straat of waar dan ook. De partij stelt hier bovendien mee vast dat de positie van 
homoseksualiteit in de samenleving deel uitmaakt van de integratiediscussie,  
 
Overweegt dat de PvdA daarmee de aangewezen partij is die de verbinding, dialoog en solidariteit kan 
bevorderen tussen mensen en groepen, en tegelijk niet schroomt om misstanden aan de kaak te stellen en 
stelling te nemen mede door de confrontatie aan te gaan met degenen die een onwelwillende blik hebben op 
de zichtbaarheid van homoseksualiteit, en op te treden tegen een straatcultuur waarin die zichtbaarheid 
uitmondt in fysiek of verbaal homofoob geweld,  
 
Spreekt uit dat: 
1. De PvdA (opnieuw) helder stelling neemt over de positie van homoseksualiteit als normaal verschijnsel in 
de Nederlandse samenleving, en hierin een moreel leiderschap toont in de Nederlandse politiek,  
2. De PvdA nooit zal accepteren dat homo’s en lesbo’s (zowel autochtonen als allochtonen) thuis of elders 
(straat, school, werk) niet - zichtbaar - zichzelf kunnen zijn,  
3. De notitie ("Verdeeld verleden, gedeelde toekomst")een vertrekpunt is voor een kaderstellende 
partijdiscussie over normen, waarden en omgangsvormen, maar ook over ononderhandelbare waarden,  
4. Er in deze discussie ook aandacht is voor het vertalen van de notitie naar de lokale situatie, gericht op het 
vreedzaam samenleven van homo’s en hetero’s,  



5. De PvdA bevordert dat er haast gemaakt wordt met de ondersteuning van scholen om homoseksualiteit 
bespreekbaar te maken en discriminatie op welke grond dan ook tegen te gaan,  
6. Bij de verdere uitwerking van de op het congres van 14 en 15 maart 2009 vastgestelde notitie “verdeeld 
verleden, gedeelde toekomst” het homonetwerk van de PvdA als één van de belangengroeperingen in de 
advisering betrekt,  
En gaat over tot de orde van de dag.  
OVERGENOMEN 

 
13. Houten  
Motie: implementatie integratie resolutie 
Het congres roept het partijbestuur op om zo snel mogelijk een voorstel te maken voor de implementatie van 
de op 14 of 15 maart door het congres aangenomen resolutie over integratie.  
Het is van het grootste belang om na aanname van de resolutie over integratie te beginnen met de 
implementatie. De resolutie moet in de praktijk worden gebracht, wil het echte waarde hebben.  
 
In het implementatieplan kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan de orde komen: 
• opleiding / bijscholing van PvdA kader over de integratie resolutie 
• discussies in Nederland organiseren over integratieresolutie, bij voorkeur ook met niet PvdA leden en ook 
in prachtwijken. 
• meer standpunten innemen over concrete integratievraagstukken  
• monitoren van voortgang 
* implementatie & bijsturing als onvoldoende vooruitgang wordt geboekt 
Vaststelling van het implementatieplan kan plaatsvinden in een geschikt gremium. 
OVERGENOMEN 

   
14. De Jonge Socialisten  
Motie ‘een progressieve koers op integratie’ 
Het Congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart 2009, 
1. Constateert dat: 
a. de resolutie ‘verdeeld verleden, gedeelde toekomst’, dit congres ter bespreking ligt. 
2. Overweegt dat: 
a. de PvdA in het verleden altijd is opgekomen voor hen die willen emanciperen; 
b. nieuwkomers gewoon burgers zijn van Nederland en net zoveel recht hebben op een politieke partij die 
voor ze opkomt; 
c. we óók voor hen de discussie aangaan: over hoe wij denken dat mensen hun leven in kunnen richten, 
iedereen kansen moet krijgen en mensen hun kinderen en partners de ruimte moeten geven; 
d. in de integratie-resolutie een duidelijke en rechtvaardige sociaal-democratische visie op integratie wordt 
beschreven, die goed bij onze beginselen en idealen past; 
e. deze resolutie een andere visie beschrijft dan het conservatieve ‘behouden’, het rechts-populistische 
‘assimileren’ of het liberale ‘ieder doet wat ie wil’ 
f. de integratie-resolutie in de partij leeft, de discussies heftig zijn en wij elkaar dwingen het achterste van 
onze tong te laten zien; 
g. deze discussies nog maar eens aantonen dat met deze resolutie een nieuwe, progressieve, koers bewandelt 
wordt; 
h. deze discussie het niet verdient om (enkel) over de toon van een verhaal te gaan en deze discussie niet 
gekaapt mag worden door reflexen binnen de partij; 
i. de PvdA nu niet mag weglopen van deze moeilijke discussie en een grote groep (jonge) PvdA’ers niet 
gedesillusioneerd mag achterlaten. 
3. Besluit dat:  
a. met deze resolutie de PvdA een eigen, uniek en sociaaldemocratisch verhaal over integratie heeft; 
b. met deze resolutie gewerkt wordt aan een gedeelde toekomst; 
c. wij allen kiezen voor een progressief-linkse koers op integratie, waar de problemen van mensen ónze zorg 
zijn en naar iedereen geluisterd wordt;  



d. wij onze verantwoordelijkheid nemen om de in de resolutie genoemde problemen op te lossen en de 
gestelde uitdagingen aan te gaan. 
OVERGENOMEN 

  
Motie 52. Tilburg 
‘Integratie extra’ 
De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 14 en 15 maart 2009 in Utrecht, 
Constaterende, dat de resolutie “verdeeld verleden, gedeelde toekomst” is aangenomen door het congres en 
dat deze een sterk uitgangspunt is voor het winnen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 
Overwegend dat immigranten en hun nakomelingen geen bedreiging vormen voor de nationale identiteit, 
maar daaraan in toenemende mate een bijdrage leveren 
Overwegende dat een niet-omfloerste maar zelfbewuste acceptatie van een dubbele nationaliteit hoort bij een 
transnationale manier van denken 
Overwegende dat meertaligheid van minderheidsgroepen ten onrechte veelal wordt opgevat als bron van 
achterstand, en te zelden erkend wordt als bron van kennis en verrijking 
Verzoekt de het partijbestuur alles in het werk te stellen om er voor te zorgen dat de resolutie “Verdeeld 
verleden, gedeelde toekomst” met de voeten op aarde komt in de lokale verkiezingscampagnes voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2010, 
en gaat over tot de orde van de dag.  
OVERGENOMEN 

 
Motie 54 Utrecht 
‘Lange termijn visie bijzonder onderwijs versus algemeen openbaar onderwijs’ 
De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 14 en 15 maart 2009 in Utrecht, 

• Constaterende, dat in de resolutie: "Verdeeld verleden, gedeelde toekomst", zoals gepresenteerd in 
de congres beschrijvingstukken op pagina 84 in de paragraaf ‘islamitische scholen’ het volgende 
gesteld wordt: "de PvdA verdedigt de vrijheid van onderwijs voor alle levensbeschouwelijke 
stromingen". 

• Tevens constaterende dat door verschillende afdelingen amendement 196 is ingediend (pagina 85) 
waarin het volgende gesteld wordt : "de PvdA streeft op lange termijn naar algemeen openbaar 
onderwijs. De PvdA verdedigt de thans geldende vrijheid van onderwijs voor alle 
levensbeschouwelijke stromingen". 

• Constaterende dat dit amendement 196 voorzien is van het preadvies afwijzen waarbij het partij 
bestuur in de toelichting op dit preadvies stelt dat: 
"het debat over het bijzonder onderwijs dient niet in de kantlijn van een integratie resolutie gevoerd 
te worden". 

• overwegende, dat in de geschiedenis van de PvdA de discussie over de positie van het bijzonder 
onderwijs een lange traditie heeft. 

• Stemt in met de strekking van het preadvies van het Partij Bestuur, dat de discussie over de positie 
van het bijzonder onderwijs niet in de kantlijn gevoerd moet worden. 

• Draagt het partij bestuur op om binnen een termijn van vijf jaar aan het congres een nota voor te 
leggen waarin de lange termijn visie op het bijzonder onderwijs versus algemeen openbaar 
onderwijs nader wordt uitgewerkt. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
OVERGENOMEN 

 
ACTUELE MOTIES OVER DE KREDIETCRISIS 
 
MOTIE 34 Halderberge  
De Jonge Socialisten, Gilze En Rijen, Den Bosch, Tilburg, Londen/VK, Loon Op Zand, Heusden, 
Uden/Veghel 
Gewijzigde motie: ‘Zekerheid in een onzekere periode’ 
 



Het Congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart 2009, 
Constateert dat: 
- De Nederlandse economie met ongekende vaart krimpt (3,5% op jaarbasis). 
- Het aantal werklozen mogelijk zal stijgen tot 8,75% van de beroepsbevolking. 
- Het begrotingstekort als gevolg van het verslechterde economische klimaat mogelijk oploopt tot 5,5% 

van het Bruto Binnenlands Product (ongeveer €30 miljard). 
- De overheid moet ingrijpen om de economie weer aan de gang te krijgen. 
Overweegt dat: 
- De PvdA als regeringspartner de verantwoordelijkheid heeft om Nederland door deze zware periode 

heen te loodsen. 
- Onze sociaaldemocratische principes juist in tijden van grote economische neergang van groot 

belang zijn. 
- De PvdA een houvast moet kunnen bieden voor mensen die het nodig hebben. 
- De staatsschuld op een houdbaar niveau moet blijven om toekomstige generaties niet te zwaar te 

belasten. 
- Eventuele bezuinigingen bij de overheid een versterkend effect hebben op de recessie. 
- De sociale zekerheid niet mag worden aangetast bij mogelijke bezuinigingen van de overheid, daar 

dit zal leiden tot grote onrust bij de meest kwetsbare groepen. 
- Investeringen nodig zijn om de economie weer op gang te krijgen. Het congres roept de 

bewindslieden uit het kabinet en leden van de Tweede Kamerfractie op om samen met de 
maatschappelijke organisaties tot een totaalpakket te komen. Waarbij investeringen in ‘groene’ 
projecten de voorkeur hebben, daar deze op de lange termijn goed zijn voor ons land en de 
economie. 

- Bezuinigingen bij de overheid zoveel als mogelijk dienen te worden voorkomen, daar dit zal leiden 
tot een nog sterkere economisch krimp dan reeds is voorspeld. 

- Wanneer de economie zich weer herstelt, dienen eventuele overschotten op de begroting te worden 
benut om de opgebouwde staatsschuld zo snel mogelijk terug te brengen naar het oude niveau 
(ongeveer 46% van het Bruto Binnenlands Product). 

Verzoekt de fractie om: 
- zich maximaal in te spannen en de uitgangspunten mee te nemen in de beoordeling van het 

onderhandelingsresultaat, waarbij aangetekend dat het wel onderhandelingen blijven waarbij ten alle 
tijden compromissen gesloten dienen te worden‘ 

OVERGENOMEN 

 

MOTIE 36 De Bilt  
Zeist, Bunnik, Leidschendam-Voorburg, Utrecht 
Gewijzigde Motie: ‘Dekkingsgraad pensioenen’ 
Het congres van de Partij van de Arbeid in vergadering bijeen op 14 en 15 maart 2009 te Utrecht 
Overwegende,  
- Dat de huidige financiële en economische crisis leidt tot voorstellen om op tal van gebieden crisis 

beheersende maatregelen te nemen en  
-  daarbij maatregelen rondom de pensioenvoorzieningen van tal van Nederlanders niet bij voorbaat 

uitgesloten lijken te zijn, hetgeen leidt tot grote zorg bij de pensioengerechtigden 
- dat met name het huidige systeem van het berekenen van de dekkingsgraad het gevaar herbergt dat 

ter oplossing van het dekkingstekort gezocht gaat worden naar verlaging van de pensioenaanspraken 
en 

- het al algemeen geaccepteerd lijkt te zijn dat de gebruikelijke indexering de eerste jaren niet meer 
zou kunnen. 

- dat de dreigende problemen rondom de pensioenszekerheid voor een groot deel verklaard kunnen 
worden uit het in 2007 gewijzigde systeem van de berekening van de dekkingsgraad. (actuele rente 
in plaats van vroeger gehanteerde vaste rekenrente van 4% ). 

- dat men name de in het verleden gebruikte systematiek leidde tot een redelijke stabiliteit, terwijl de 
sinds 2007 gevolgde systematiek grote schommelingen met zich mee bracht (volatiliteit), 



- dat in de huidige recessie, verdere vermindering van de koopkracht van de mensen en met name van 
diegenen die afhankelijk zijn van de AOW en een (klein) pensioentje verder bijdraagt tot grote 
onzekerheid bij de gepensioneerden en aan de versterking van de recessie dringt er bij haar 
Kamerfractieleden op aan om zorg te dragen het wegnemen van de zorg rondom de pensioenen, ‘dat 
de evaluatie van de commissie Don uiterlijk in het najaar van 2009 zal worden aangeboden aan de 
Kamer waarna een debat in de Kamer kan plaatsvinden  

en gaat over tot de orde van de dag.  
OVERGENOMEN 

 
MOTIE 41 JS 
Halderberge, Tubbergen, Groningen, Zutphen, Dinkelland, Houten 
 
Motie: ‘Stageplaatsen MBO’ 
Het Congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart 2009, 
1. Constateert dat: 
a. Colo, de vereniging van kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, afgelopen maand alarm 
heeft geslagen vanwege het dreigende tekort aan stageplaatsen voor studenten in het MBO; 
b. Het, bij aanvang van het nieuwe schooljaar in augustus, gaat om een tekort van naar schatting 150.000 
stageplaatsen. 
2. Overwegende dat: 
a. De economische crisis een neerwaartse druk uitoefent op het beschikbare aantal stageplaatsen en er ook 
een verdringing van stageplaatsen in (de lagere niveau’s) het MBO is door stageplaatsen voor VMBO-
scholieren; 
b. Het de meest kwetsbare groep jongeren is die nu een stageplaats dreigt te missen; 
c. Schooluitval onder deze groep jongeren reeds een groot probleem is en het risico van uitval op deze 
manier dreigt toe te nemen; 
d. We alle jongeren nodig hebben voor de toekomst van ons land en we het niet kunnen veroorloven dat deze 
groep jongeren buiten de boot valt. 
e. Met actief overheidsbeleid het aantal stageplaatsen wel degelijk kan worden beïnvloed. 
3. Spreekt uit dat: 
a. Er een fiscale stimulans moet komen voor werkgevers om stageplaatsen aan te bieden voor het MBO; 
b. Het Rijk als grootste werkgever van Nederland een rol moet spelen in het aanbod door meer stageplaatsen 
voor het MBO aan te bieden. 
4. Roept de Tweede Kamerfractie op aan bovenstaande punten gehoor te geven en daarvoor actief te pleiten, 
zowel in de beoordeling van een crisispakket van het kabinet, als op individuele basis.  
OVERGENOMEN 

 

MOTIE 42 JS  
Amersfoort, Halderberge, Apeldoorn, Tubbergen, Groningen, Zutphen, Dinkelland 
Gewijzigde motie: ‘Collegegeld’ 
Het Congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart 2009, 
1. Constateert dat: 
a. Er op 2 maart in de Volkskrant is bericht over het overzicht van mogelijke houdbaarheidsmaatregelen dat 
als discussiestuk dient voor het pakket aan maatregelen dat door de coalitiepartijen wordt opgesteld; 
b. Een verhoging van het collegegeld in het hoger onderwijs onderdeel uitmaakt van de mogelijke 
houdbaarheidsmaatregelen;  
c. Volgens het genoemde overzicht er jaarlijks €600 miljoen bezuinigd kan worden op het hoger onderwijs 
door de collegegelden te verhogen;  
d. Een dergelijke bezuiniging neerkomt op het verhogen van het collegegeld in het hoger onderwijs voor 
studenten met ongeveer €1000 per jaar. 
2. Overweegt dat: 



a. Het in tijden van een economische recessie onverantwoord is om te bezuinigen op onderwijs omdat 
daarmee niet alleen een potentieel aan sociaal kapitaal vernietigd wordt maar ook de toekomstkansen van 
een complete generatie; 
b. Het in tijden van jeugdwerkloosheid onacceptabel is dat de beste remedie tegen jeugdwerkloosheid – 
namelijk onderwijs – minder toegankelijk wordt gemaakt; 
c. Verhoging van collegegeld in het hoger onderwijs de instroom zal verminderen en de uitval zal verhogen: 
hetgeen leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt en een verdere toename van de jeugdwerkloosheid; 
d. Jongeren op geen enkele wijze de veroorzakers zijn van de huidige crisis en het dientengevolge ook 
onacceptabel is als zij, naast een verhoogde staatsschuld, toegenomen jeugdwerkloosheid en versobering van 
de toekomstige sociale-zekerheidsarrangementen óók via onderwijs en collegegeld het kind van de rekening 
worden;  
e. Verhoging van het collegegeld in het hoger onderwijs niet in lijn is met de oproep van Minister Plasterk 
aan studenten om zorgvuldig om te gaan met leningen, aangezien verhoging van het collegegeld deze 
leningen zal aanwakkeren. 
3. Besluit dat een verhoging van het collegegeld in het hoger onderwijs niet tot de mogelijke bezuinigingen 
zal behoren in deze kabinetsperiode. 
4. Spreekt uit dat andere maatregelen die óók neerkomen op bezuinigingen op het hoger onderwijs en/of het 
opwerpen van financiële drempels voor leerlingen en studenten in principe niet wenselijk zijn. 
5. Verzoekt de fractie zich hiervoor maximaal in te spannen en de uitgangspunten mee te nemen in de 
beoordeling van het onderhandelingsresultaat, waarbij aangetekend dat het wel onderhandelingen blijven 
waarbij ten alle tijden compromissen gesloten dienen te worden.  
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
OVERGENOMEN 

 
 

MOTIE 43 Leidschendam-Voorburg  
Zeist, Rijswijk, Den Haag 
Motie: ‘Tegen revolutiebouw’ 
De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 14 en 15 maart 2009 in Utrecht, 
Constaterende dat  
- in de media berichten verschijnen dat politieke partijen, waaronder de PvdA, in het licht van de kredietcrisis 
overwegen milieunormen en inspraakregels te versoepelen teneinde bouwprojecten te versnellen; 
- in de afgelopen jaren diverse bouwprojecten in Nederland te lijden hebben gehad onder constructiefouten 
(zoals loslatende gevelplaten en balkons, inzakkende daken van tunnels en parkeergarages) en onevenredige 
milieuhinder (zoals geluidoverlast en overschrijding van normen voor schadelijke gassen en fijnstof). 
Overwegende dat 
- de PvdA streeft naar een beheerste mobiliteit en goede bereikbaarheid met zo min mogelijk schadelijke 
effecten voor de leefbaarheid, veiligheid en het milieu; 
- de PvdA juist die regels die duurzaamheid, maatschappelijk gewenste ontwikkelingen of innovaties 
belemmeren, zoveel mogelijk wil wegnemen; 
- in het kader van een zorgvuldige besluitvorming het niet voor de hand ligt om burgers minder 
inspraakmogelijkheden bij bouwprojecten te geven, maar wel om procedures te bundelen.  
- duurzaamheid, veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers in de gebouwde omgeving niet 
moeten wijken voor economische belangen op de korte termijn. 
Roept de Tweede Kamerfractie om geen initiatieven te ontplooien of te ondersteunen die neerkomen op het 
loslaten van vereisten van bouwveiligheid, milieukwaliteit of bewonersparticipatie.  
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
OVERGENOMEN 

 

MOTIE 44 Groningen  



Assen, Heerenveen, Tynaarlo, Noordenveld, Hoogeveen, Menaldumadeel, Tilburg, Landelijke werkgroep 
Milieu en Energie, Valkenswaard 
Motie: ‘Economische crisis en de uitdagingen van de weg naar sociale duurzaamheid’ 
Het congres overwegende dat 
- De economische recessie een nieuwe sociaaldemocratische visie eist, 
- De PvdA van mening is dat de gevolgen van de crisis niet moet worden afgewenteld op mensen met lagere 
inkomens, 
- Op het vorige congres een resolutie arbeid is aangenomen, 
- De CO2 problematiek en het opraken van fossiele brandstoffen oplossingen vragen, die grote impact zullen 
hebben op de economie, 
- Het partij bestuur in opdracht van het congres werkt aan een resolutie over de publieke sector, 
 
Besluit  
- Door te gaan met de uitvoering van de opdracht van de commissie Vreeman, 
- Die zo in te vullen dat antwoord wordt gegeven op nieuwe economische vraagstukken, zoals de 
economische crisis en de uitdagingen van de weg naar sociale duurzaamheid, 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
OVERGENOMEN 

 

MOTIES OVER EUROPEES VERKIEZINGSPROGRAMMA EN 
KANDIDATENLIJST 
 
17. Gouda  
De Jonge Socialisten, Leidschendam-Voorburg 
Motie: communicatie verkiezingsprogramma Europees Parlement: 
Het congres roept het partijbestuur op om zo snel mogelijk zorg te dragen voor een publieksversie van het 
Europese verkiezingsprogramma die makkelijk leesbaar en toegankelijk is, die ongeveer 1 A-4 pagina beslaat 
en waarin de PvdA-doelen helder worden verwoord.  
Toelichting: 
De huidige tekst lijkt voor de gemiddelde burger moeilijk leesbaar en moeilijk te recapituleren na lezing. 
OVERGENOMEN 

 
18. Den Haag  
Motie Europees verkiezingsprogramma 
Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen te Utrecht op 14 en 15 maart 2009, 
Spreekt bij de vaststelling van het verkiezingsprogramma voor de verkiezing van het Europese parlement op 
4 juni 2009 als zijn oordeel uit: 
- Dat het programma een goed beeld geeft van een sociaal-democratische visie op Europa als toetssteen voor 
het werk van de PvdA-delegatie in de PES-fractie in het Europese Parlement voor de periode 2009 tot 2014, 
- Dat het een goed uitgangspunt vormt voor de discussies in Nederland op het politieke vlak en voor de 
discussie binnen de PES met de zusterpartijen over het Europese beleid, 
- Dat het daarnaast nodig is dat de komende verkiezingscampagne - nog meer dan bij de verkiezing van 
gemeenteraden of de Tweede Kamer – zich richt op het overbruggen van kloof tussen burgers en Europa en 
qua inhoud en intensiteit aansluit bij het dagelijkse leven van mensen, 
- Dat de campagne zich moet richten op concrete voorbeelden van de Europese dimensie in het dagelijks 
leven, in huis en in het verkeer, in supermarkt en openbaar vervoer, in zorg en onderwijs, in werk en vrije 
tijd, en daarbij moet aangeven wat de PvdA samen met andere sociaal-democratische partijen in het 
Europese beleid voor het dagelijks leven van de Nederlandse burger kan bereiken, 
Verzoekt het partijbestuur, na vaststelling van het verkiezingsprogramma, zo snel mogelijk een concrete 
vertaling te maken van het verkiezingsprogramma naar een kort en bondig “Actieplan van de PvdA in 
Europa” dat begrijpelijk is voor iedereen, onderscheidend is van andere partijen en aansluit bij wat er in 



wijken en buurten gebeurt; en dit actieplan te gebruiken voor een intensieve campagne voor de Europese 
verkiezingen. 
OVERGENOMEN 

 

26. De Jonge Socialisten  
Tilburg 
Gewijzigde Motie ‘verantwoording europarlementariërs’ 
Het Congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart 2009, 
1. Overweegt dat: 
a. het Europees Parlement soms ver van de Nederlandse burger afstaat; 
b. het draagvlak voor Europese besluitvorming verhoogt kan worden door actieve communicatie en 
verantwoording 
c. de discussie over onderwerpen die spelen in het Europees Parlement breder moet worden gevoerd dan 
enkel binnen de partij. 
2. Roept de toekomstige leden van de PvdA Eurodelegatie op  
a. Actief gebruik te maken van weblogs en online netwerken als Hyves, Facebook en Twitter  
b. In Nederland openbare bijeenkomsten bij te wonen en/of te organiseren om inspraak te faciliteren en 
verantwoording af te leggen. 
OVERGENOMEN 

 
22. De Jonge Socialisten  
Motie ‘vrij afsteken van vuurwerk’ 
Het Congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart 2009, 
1. Constateert dat: 
a. het burgerinitiatief ‘Meer plezier met minder vuurwerk’ genoeg steun heeft gekregen om in de Tweede 
Kamer behandeld te kunnen worden; 
b. dit burgerinitiatief pleit voor een forse beperking van het vuurwerkgebruik door het afsteken van vuurwerk 
alleen nog toe te staan aan professionals met een vergunning die een show verzorgen voor een groot publiek. 
2. Overweegt dat: 
a. het vrij afsteken van vuurwerk door amateurs al sterk is gereguleerd: namelijk enkel tijdens de 
jaarwisseling; 
b. misbruik van vuurwerk streng moet worden bestraft, zeker wanneer dit een gevaar is voor de veiligheid 
van omstanders; 
c. het voorgestelde vuurwerkverbod slechts weinig zal bijdragen aan de veiligheid omdat het niet gericht is op 
het terugdringen van illegaal vuurwerk en misbruik, maar juist vooral de burgers die met de beste intenties 
een vuurpijl afsteken; 
d. wij deze burgers niet verder willen betuttelen door te bepalen wat zij wel en niet mogen doen tijdens de 
jaarwisseling; 
e. een vuurwerkverbod niet te handhaven valt; 
f. de administratieve lasten sterk zullen stijgen als vergunningen nodig zijn. 
3. Spreekt uit tégén een beperking van het afsteken van vuurwerk tot enkel professionals met een vergunning 
te zijn. 
4. Roept de PvdA-Tweede Kamerfractie op om actief te pleiten tegen een vuurwerkverbod en, indien nodig, 
een dergelijk voorstel te verwerpen. 
AFGEWEZEN GAAT TEGEN DE LIJN VAN DE FRACTIE IN) 
 
MOTIE 53 Amsterdam Slotervaart  
Amsterdam Centrum 
Motie: ‘Marokkanenbrief van der Laan’ 
De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 14 en 15 maart 2009 te Utrecht, 
Constaterende dat: 



- op 30 januari 2009 de minister van Wonen, Wijken en Integratie een brief naar de Tweede Kamer heeft 
gestuurd met als titel: "Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren – Grenzen stellen en Perspectief 
bieden", in het kort aangeduid als "Marokkanenbrief"; 
- dat de brief meeondertekend is door de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en Jeugd en Gezin; 
- dat de brief extra inspanningen voorstelt, gericht op Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren én hun 
ouders, die ertoe moeten leiden dat de overlast door deze jongeren in buurten en wijken afneemt en dat de 
jongeren een beter toekomstperspectief krijgen. 
Overwegende dat: 
- de brief een heldere probleemanalyse geeft van de onderhavige complexe problematiek; 
- het kabinet deze problematiek te lijf wil gaan met een integrale en lokale aanpak; 
- dat de bijlagen van de brief enerzijds een goed beeld geeft van de feiten en cijfers van de Marokkaans-
Nederlandse gemeenschap en anderzijds een overzicht geeft van bestaande en in voorbereiding zijnde 
maatregelen van het kabinet; 
- nergens in de brief uitgelegd wordt waarom nu speciaal over Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren 
wordt geschreven en of er ook een Surinamers,- Antillianen of Turkenbrief komt; 
- dat het vreemd is dat de brief niet meeondertekend wordt door de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen terwijl onderwijs juist noodzakelijk is voor verheffing, emancipatie en toekomstperspectief; 
- dat onderwijs in de voorgestelde aanpak veel nadrukkelijker moet worden opgevoerd als prioriteit nummer 
één: er is enorm veel te verbeteren en te winnen, zoals bijvoorbeeld al aangetoond is in Amsterdam-
Slotervaart; 
Besluit daarom: 
- de PvdA Tweede Kamerfractie te vragen in hun reactie op de brief nadrukkelijk te pleiten voor het 
versterken van de onderwijscomponent in het plan van aanpak en dat de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen bij het beleid wordt betrokken; 
en gaat over tot de orde van de dag.  
OVERGENOMEN 

 

MOTIE 58 Buren 
Elburg, Diemen, Groningen 
Motie om ZZP’ers die door de financiële crisis in de problemen komen, makkelijk toegang te geven de 
Bijzondere Bijstand Zelfstandigen 
 
Constaterende dat 
- ZZP’ers allen kunnen terugvallen op de BBZ 
- Bij zeer veel gemeenten niet bekend is wat de mogelijkheden van BBZ zijn; 
- ZZP’ers zeer hard worden getroffen door de kredietcrisis 
- Zij van banken gene of nauwelijks overbruggingskredieten krijgen., terwijl de regering de banken daartoe 
wel met miljarden ondersteund heeft 
 
Overwegende dat 
- Het hier gaat om een groep van ruim 600000 mensen in de bloei van hun arbeidzame leven; 
- Het veelal gezinnen met jonge kinderen betreft die afhankelijk zijn van het ZZP-inkomen 
- De kans groot is dat deze ZZP’ers schulden bij derden – niet zijnde reguliere kredietverstrekkers – moeten 
aangaan en dat op lange termijn leidt tot zeer veel faillissementen; 
- De PvdA een traditie hoog te houden heeft in het steunen van de zwaksten in moeilijke tijden. 
 
Verzoekt de PvdA Tweede Kamerfractie om 
- De gemeenten te stimuleren om meer gebruik te maken van de BBZ 
- De communicatie over de BBZ, landelijk, regionaal en lokaal te verbeteren 
- De drempels voor gebruikmaking van de BBZ zo laag mogelijk te houden 
OVERGENOMEN 

 

MOTIES BETREFFENDE ESSENT / NUON 



 
23. Vught  
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Utrecht op 14 en 15 maart 2009, 
Concluderende dat; 
- de mogelijke verkoop van de Essent aandelen in bezit van provincies en gemeenten aan het Duitse 

RWE voorbarig is gezien het feit dat het splitsingsplan van Essent nog niet goedgekeurd is en gezien 
het feit dat RWE nog in het bezit is van een hoogspanningsnet, en dus niet gesplitst, 

- de mogelijke verkoop van de Essent aandelen in bezit van provincies en gemeenten aan het Duitse 
RWE onverstandig is want RWE levert geen bijdrage aan duurzaamheid maar is producent van 
vervuilende energie, 

- Nederlandse overheden met de verkoop van de aandelen de strategische invloed op de 
energieproductie verliezen waar andere landen deze juist vergroten en in voorkomende gevallen via 
energie politiek bedrijven zoals in het recente conflict tussen Rusland en de Oekraïne nog eens 
duidelijk werd (Gazprom is nota bene grootaandeelhouder van RWE), 

- de Partij van de Arbeid vanuit haar gedachtegoed een schone, betaalbare en betrouwbare 
energievoorziening nastreeft, 

Overwegende dat; 
- het verkopen van alle aandelen op grond van bovenstaande argumenten onwenselijk is, 
- er voldoende alternatieven zijn zoals het verkopen van een minderheidsaandeel aan een duurzame 

internationale partner waarbij zowel de concurrentiepositie van genoemd bedrijf als de beginselen 
van een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening gebaat zijn, 

Roept fractie en partijbestuur op; 
- om in overleg te treden met betrokken lokale en provinciale PvdA-fracties en besturen om tot een 

gezamenlijke politieke strategie te komen waarbij de inzet is een meerderheidsaandeel voor de 
Nederlandse overheden te behouden, 

- om in overleg te treden met betrokken lokale en provinciale PvdA-fracties en besturen om de 
opbrengsten van de verkochte aandelen duurzaam aan te wenden om rente-inkomsten te genereren 
en niet te spenderen aan incidentele investeringspakketten 

- om de regering er toe op te roepen een ordentelijke wijze van verkoop (afronding van splitsingsplan 
en slechts verkoop aan gesplitste overnamepartij) en een duurzame besteding van de eventuele 
opbrengsten te bevorderen. 

OVERGENOMEN 

 
24. De Jonge Socialisten  
Oss/Maasdonk/Lith 
Motie ‘verkoop van energiebedrijven’ 
Het Congres van de PvdA, bijeen op 14 en 15 maart 2009, 
1. Constateert dat: 
a. RWE het Nederlandse energiebedrijf Essent wil overnemen; 
b. Essent eigendom is van zes provincies en verschillende gemeenten; 
c. PvdA-leden betrokken zijn bij de verkoop van Essent in de hoedanigheid van gedupteerde, statenlid, 
wethouder dan wel raadslid. 
2. Overweegt dat: 
a. de Europese energiemarkt geliberaliseerd is en de verkoop van Essent daardoor slechts op zeer weinig 
gronden kan worden tegengehouden; 
b. per 1 juli van dit jaar de splitsingswet, die regelt dat de productie van energie en het eigendom van de 
netwerken gescheiden worden, zal gelden; 
c. nog voordat de splitsing van Essent is afgerond en goedgekeurd het bedrijf al tot verkoop is overgegaan; 
d. de verkoop van Essent dan ook niet anders kan worden gezien dan haastige spoed; 
e. de Commissie “Publiek aandeelhouderschap energiebedrijven” in Juni 2008 nog een behoedzame 
verkoop adviseerde waarbij het netbedrijf niet met hoge schulden mag worden achterlaten en ook gelet moet 
worden op criteria als voorzieningszekerheid en duurzaamheid bij de kandidaat-koper; 



f. aan de criteria van de commissie niet lijkt te worden voldoen aangezien de verkoop allesbehalve 
behoedzaam is en RWE kampioen van de bruinkoolcentrales is; 
g. de financiële crisis ons (wederom) heeft aangetoond dat wanneer publieke belangen in private handen 
zijn, de overheid in een crisissituatie niet anders kan doen dan garant staan voor de publieke belangen. 
3. Spreekt uit een mogelijke verkoop van Essent aan RWE zéér te betreuren. 
4. Roept alle partijleden, die op provinciaal- of gemeentelijk niveau bij de verkoop betrokken zijn, op om: 
a. het publieke belang, duurzaamheid en een zorgvuldige gang van zaken voorop te stellen; 
b. een verkoop van Essent niet enkel te bekijken vanuit het financiële gewin; 
c. af te vragen waarom een verkoop noodzakelijk zou zijn; 
d. op zijn minst een tweede bod te eisen van een energiebedrijf dat wel heeft aangetoond duurzaamheid 
voorop te stellen.  
OVERGENOMEN  

 
MOTIE 39 Heerenveen zoals aangenomen door het congres 
Menaldumadeel, Uden/Veghel, Tytsjerksteradiel, Tynaarlo, Leeuwarderadeel, Leeuwarden, Groningen, 
Borger-Odoorn, Assen, Valkenswaard, Renkum, Dongeradeel, Utrecht 
Gewijzigde Motie: ‘Wachten met aanschaf Joint Strike Fighter (JSF) testvliegtuigen tot definitieve beslissing 
over opvolging F-16 is genomen in 2010’ 
 
Het Congres van de Partij van de Arbeid in vergadering bijeen op 14 en 15 maart 2009 te Utrecht 
overwegende dat, 
- De staatssecretaris van Defensie in april de contracten wil ondertekenen voor de aanschaf van twee JSF-
testtoestellen terwijl er nog veel onduidelijkheid is over de kosten van de JSF. 
- Het regeerakkoord van 2007 vermeldt dat het kabinet pas in 2010 een besluit zal nemen over de opvolging 
van de F 16 op basis van “een vergelijking voor wat betreft prijs, kwaliteit en levertijd met mogelijke andere 
toestellen”. 
- De criteria waarop de kandidaten zijn vergeleken helder noch openbaar zijn.   
- Aan deze criteria het thema ‘geluid’ ten onrechte ontbreekt; in de “Request for information” (RFI) van 29 
mei ’08 ontbreekt de complete sectie over de milieueisen die wel in de RFI stond van 1999.  
- Toename van geluid grote consequenties kan geven voor de regio’s rondom de vliegbases Volkel en 
Leeuwarden, zowel in planologie als in de leefbaarheid.  
- Er naast de Joint Strike Fighter een concurrerende kandidaat is die wel duidelijkheid wil geven over de prijs, 
en deze concurrerende kandidaat qua geluidsniveau vergelijkbaar is met de huidige F-16. 
- Het bovendien nog niet duidelijk is hoe lang de huidige F-16 ’s nog mee zouden kunnen, zonder of met een 
eventuele “End-life update”. 
Overwegende verder dat: 
- De Algemene Rekenkamer concludeert dat de Tweede Kamer vollediger en actueler informatie dient te 
krijgen over de kosten van het JSF-programma en ook het risico niet in te schatten is van aankoop van 
toestellen die in productie genomen worden terwijl de testfase nog niet afgerond is. 
- De Amerikaanse Rekenkamer (Government Accountability Office) het risico te groot vindt om nu al JSF-
vliegtuigen aan te schaffen en adviseert te wachten met de beslissing tot 2011 of 2012. 
- Het Centraal Planbureau weinig tot geen extra werkgelegenheid verwacht van de deelname aan het JSF-
programma. 
- Vanwege de weigering van de staatssecretaris om delen van de kandidatenvergelijking openbaar te maken 
er geen kamerbreed debat kan worden gevoerd over de uitkomst van het onderzoek. 
 
Roept de PvdA Tweede Kamerfractie op:  
- Pas te besluiten over de opvolging van de F-16 en de testtoestellen als alle kosten en eigenschappen van de 
relevante kandidaten bekend zijn. 
- Voor besluitvorming absolute duidelijkheid te eisen over de verwachte geluidsniveaus, de consequenties 
voor de geluidscontouren en de gevolgen voor planologie en leefbaarheid voor de regio’s rondom vliegbases 
Volkel en Leeuwarden. 



- Voor besluitvorming de toets voortkomende uit de Natuurbeschermingswet te houden, waaruit voor de 
verschillende toestellen moet blijken of ze significante gevolgen op de natuurwaarden hebben en of een 
vergunning kan worden verkregen voor de oefengebieden. 
- Voor besluitvorming opheldering te krijgen over de verwachte economische effecten van een keuze voor 
JSF, dan wel de Saab Gripen;  
- De mogelijke besparingen op aanschaf, of uitstel van gevechtsvliegtuigen en testtoestellen, mee te wegen in 
de besluitvorming over de financiële problematiek.  
En gaat over tot de orde van de dag  
OVERGENOMEN 

 
20. Groningen  
Etten-Leur 
Gewijzigde motie Uruzgan 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 en 14 maart 2009 te Utrecht;  
 
Overwegende dat de Nederlandse missie in Uruzgan eind 2010 zal eindigen en dat uiterlijk 1 december 2010 
de Nederlandse militairen uit Uruzgan zullen zijn teruggetrokken 
 
Overwegende dat recent verschillende bewindslieden uitlatingen hebben gedaan over de mogelijkheid van 
missies na 2010 
 
Overwegende dat deze uitlatingen onduidelijkheid hebben gecreëerd over de huidige missie, dat de 
Nederlandse militairen en de Nederlandse bevolking niet zitten te wachten op deze onduidelijkheid en dat 
Defensie zelf aangeeft niet eens een nieuwe grote missie aan te kunnen 
 
Herbevestigt dat de lopende missie in Uruzgan eind 2010 wordt beëindigd 
 
Spreekt uit dat in de periode daarna geen nieuwe Nederlandse missie in Uruzan en geen andere grote 
Nederlandse missie in Afghanistan moet worden ondernomen 
 
Verzoekt de PvdA Tweede Kamerfractie zich conform dit standpunt op te stellen en de coalitiegenoten te 
verzoeken het gespeculeer van individuele bewindslieden voortaan achterwege te laten zolang het kabinet als 
geheel geen standpunt heeft over de inzet van de Nederlandse krijgsmacht waar dan ook ter wereld vanaf 
2011 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
OVERGENOMEN 

  
MOTIE 47 Zutphen  
Etten-Leur, Gilze En Rijen, Valkenswaard, Haren, Amersfoort, Groningen, Assen 
Motie: ‘Adviesraad Internationale Vraagstukken’ 
 
Het Congres van de Partij van de Arbeid in vergadering bijeen op 14 en 15 maart 2009 te Utrecht,  
 
Constateert dat:  
1. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) een onafhankelijk adviesorgaan is dat de Regering en de 
Staten – Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van 
de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.  
2. De AIV de Regering en de Staten Generaal van dienst kan zijn bij het beantwoorden van de vraag hoe het 
gevoerde en te voeren buitenlandse beleid van Nederland ten aanzien van het Israëlisch - Palestijns conflict 
zich verhoudt tot de rechten van de mens, de relevante resoluties van de VN en het ter zake doende advies 
van het Internationaal Gerechtshof uit 2004 en meer in het algemeen tot het beleid en de uitgangspunten op 
het terrein van vrede en veiligheid en ontwikkelingssamenwerking.  



3. Met betrekking tot de onder punt 2 genoemde vragen twijfel bestaat omtrent de consistentie, de juistheid 
en de rechtmatigheid van het Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van het Israëlisch Palestijns 
conflict.  
4. De AIV nog nooit is verzocht onderzoek te doen naar het Nederlandse buitenlandse beleid inzake het 
zestig jaar voortdurende conflict tussen Israël en de Palestijnen.  
5. Een dergelijk verzoek aan de AIV ter sprake is gekomen op de PvdA conferentie over het Israëlisch-
Palestijnse conflict op 26 januari in Rotterdam en deze motie daarom nu aan de orde wordt gesteld.  
 
Is van mening dat:  
1. De twijfel over de consistentie, juistheid en rechtmatigheid van het Nederlands buitenlands beleid ten 
aanzien van het Israëlisch - Palestijns conflict onwenselijk is 
2. Dat die twijfel weggenomen kan worden als de AIV een advies zou geven aan de Regering en / of de 
Staten – Generaal over het Nederlandse beleid ten aanzien van het Palestijns – Israëlische conflict, in relatie 
tot de hiervoor aangegeven aspecten van internationaal recht, vrede en veiligheid en 
ontwikkelingssamenwerking.  
 
Verzoekt de fracties van de PvdA om:  
De Staten – Generaal en / of de Regering te verzoeken de AIV te vragen een advies uit te brengen over het 
buitenlandse beleid van Nederland inzake het Israëlische - Palestijns conflict, in het bijzonder met 
betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking, de ter zake doende 
resoluties van de VN en het advies van het Internationaal Gerechtshof uit 2004.  
OVERGENOMEN 

 
MOTIE 48 Zutphen  
Etten-Leur, Haren, Gilze En Rijen, Valkenswaard, Groningen, Zeist, Assen, Utrecht, De Bilt, Rotterdam 
Motie: ‘Onderzoek naar schendingen van internationaal recht ten tijde van de oorlog in Gaza tussen 4 
november 2008 en 18 januari 2009’ 
 
Het Congres van de Partij van de Arbeid in vergadering bijeen op 14 en 15 maart 2009 te Utrecht,  
 
Constaterende dat:  
1. Er bij VN-organisaties en internationaal erkende organisaties zoals het Rode Kruis, de Rode Halve Maan, 
Human Rights Watch en Amnesty International twijfel bestaat of het gebruikte geweld ten tijde van de 
aanval van Israël op Gaza, tussen 4 november 2008 en 18 januari 2009, past binnen het internationale recht.  
2. Er met name, ook bij de politiek, vragen zijn gerezen over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 
proportionaliteit van het soort geweld dat Israël heeft toegepast ten tijde van deze aanval en hoe zich dat 
verhoud met het internationaal recht.  
3. Er eveneens twijfel is gerezen over de vraag:  
a) Of Israël zich als bezettende mogendheid houdt aan de internationaalrechtelijke verplichtingen welke 
gelden jegens de inwoners van het bezette gebied in casu de inwoners van Gaza.  
b) In welke mate het internationale recht de inwoners van bezette gebieden toestaat zich tegen de bezetting 
te verzetten en welke middelen internationaalrechtelijk daarbij toelaatbaar zijn.  
 
Overwegende dat: 
4. Het respect voor en het handelen binnen de kaders van het internationale recht leidend moet zijn voor de 
relaties van Nederland en de EU met andere landen  
5. De Regering heeft toegezegd uitvoering te geven aan een motie van onze buitenlandwoordvoerder in de 
Tweede Kamer, Martijn van Dam, daarin ondersteund door een meerderheid van de Kamer, waarin wordt 
aangedrongen op een internationaal onafhankelijk onderzoek naar alle gevallen waarin de eerder genoemde 
organisaties twijfelen of het gebruikte geweld past binnen het internationale recht.  
 
Van oordeel zijnde dat: 



6. Deze motie actualiteit bezit gegeven de onduidelijkheid die thans bestaat ten aanzien van de start en de 
voortgang van genoemd onderzoek en gegeven het feit dat de uitkomst van het onderzoek van belang is voor 
de in het najaar van 2009 te organiseren brede PvdA conferentie over het Israëlisch - Palestijns conflict, 
alwaar ook vragen over het handelen binnen de kaders van het internationale recht ter tafel zullen komen.  
 
Verzoekt de Tweede Kamer fractie van de PvdA, respectievelijk het Partijbestuur :  
7. De Regering eraan te houden actief werk te maken van een zorgvuldige uitvoering van de motie Van Dam 
en de voortgang daarvan op de voet te volgen.  
8. Voor zover het internationale onderzoek niet of niet tijdig plaatsvindt of dit onderzoek niet op alle hiervoor 
genoemde vragen een antwoord biedt een groep van onafhankelijke onderzoekers, geselecteerd door het 
Partijbestuur, opdracht te geven onderzoek te doen naar de vragen die centraal staan onder punten 2 en 3 in 
deze motie. 
9. Aan de uitkomst van het (internationaal) onderzoek consequenties te verbinden met betrekking tot de 
relaties van Nederland en de EU met Israël.  
10. De antwoorden op de onderzoeksvragen kenbaar te maken aan de leden van de PvdA voordat de brede 
PvdA conferentie over het Israëlisch - Palestijns conflict in het najaar van 2009 plaatsvindt.  
OVERGENOMEN 

 

MOTIE 49 Zutphen  
Etten-Leur, Haren, Lochem, Groningen, Utrecht, Rotterdam 
Motie: ‘relaties van de EU met Israël’ 
 
Het Congres van de Partij van de Arbeid in vergadering bijeen op 14 en 15 maart 2009 te Utrecht,  
Constaterende dat: 
a. Het conflict in het Midden-Oosten tussen Israël en Palestina met de aanval van Israël op Gaza en het 
daaruit resulterende aantal burgerslachtoffers en de geleden materiële schade een nieuw dieptepunt heeft 
bereikt, zoals ook bleek uit de uitzending van Zembla "Geen geld voor Gaza" uitgezonden d.d. 8 maart 2009 
(en deze motie daardoor actualiteit bezit),  
b. Geen van de tot op heden ingezette vredesinitiatieven tot enig zichtbaar resultaat hebben geleid 
c. De bezetting en annexatie door Israël van Palestijns gebied nog steeds doorgaan, zoals onder meer blijkt 
uit de recente berichtgeving over de ontwikkelingen inzake de bouw van huizen in Oost Jeruzalem (en deze 
motie daardoor actualiteit bezit),  
d. De uitkomst van de recente verkiezingen in Israël moet doen verwachten dat de bezettings- en 
annexatiepolitiek van Israël nog in ernst zal toenemen. 
Overwegende dat: 
a. Deze bezetting en annexatie als zodanig in strijd zijn met de regels van het internationale recht, zoals de 
EU Ministerraad keer op keer heeft benadrukt  
b. De consequenties van deze bezetting en annexatie voor de Palestijnse bevolking een permanente situatie 
van schendingen van de mensenrechten en van de ter bescherming van de burgerbevolking bestaande regels 
van oorlogsrecht met zich brengt 
c. De interne en externe relaties van de EU zijn gebaseerd op het respect voor en het bevorderen van de 
naleving van het internationale recht 
d. De bestaande relaties tussen de EU en Israël op die verbondenheid met het internationale recht geen 
uitzondering mogen vormen 
e. Desondanks aan het systematisch schenden van het internationale recht door Israël richting de Palestijnse 
bevolking binnen en buiten de grenzen van Israël en aan het continue negeren van alle oproepen van de EU 
tot onmiddellijke stopzetting van de bouw van nieuwe nederzettingen op de West Bank tot op heden geen 
enkele consequentie of sanctie is verbonden 
f. De intensivering en versterking van de relaties van de EU met Israël waartoe de Ministers van 
Buitenlandse Zaken van de EU in de zomer van 2008 hebben besloten, de zgn. upgrading, feitelijk een 
beloning betekenen voor de schendingen door Israël van het internationale en het EU recht 



g. De EU daarmee Israël feitelijk een bijzondere voorkeursstatus binnen de EU geeft in vergelijk met de 
andere partners van de EU en tegelijkertijd Israël niet aanspreekt op zaken, waar zij anderen wel op 
aanspreekt. 
Verzoekt de fracties van de Partij in de beide Kamers van de Staten-Generaal en in het Europese Parlement 
en het Partijbestuur zich sterk te maken voor en alle mogelijke middelen aan te wenden om: 
1. Het proces van upgrading te bevriezen en in het bijzonder alle voorziene politieke consultaties en 
overleggen met Israël op te schorten 
2. De uitvoering van de huidige verdragen met Israël te toetsen op de aanwezige schendingen van het 
internationale recht en het EU recht en daaraan consequenties te verbinden. In dat verband moet vooral 
worden gerefereerd aan het Associatieverdrag met Israël en aan de daaraan verbonden preferentiële 
handelsrechten voor Israël 
3. Geen nieuwe stappen te zetten, die ook in formele zin de intensivering van de relaties tussen de EU en 
Israël inhouden zoals de deelname van Israël in de diverse EU-programma’s alsmede de verlenging of 
vernieuwing van bestaande verdragen en samenwerkingsafspraken. 
4. Het voortzetten, intensiveren of uitbreiden van de relaties tussen de EU en Israël afhankelijk te maken van 
concrete stappen in een vredesproces, dat zichtbaar en onomkeerbaar bijdraagt aan de beëindiging van de 
bezetting en annexatie door Israël van Palestijns gebied en aan de naleving van het internationale en EU 
recht. 
5. De intensivering van de relaties tussen de EU en Israël, indien weer aan de orde, te koppelen aan een 
gelijksoortige en gelijkwaardige upgrading van de relaties tussen de EU en de Palestijnse Autoriteit. 
OVERGENOMEN 

 
28. Werkgroep Handicap en Beleid  
Motie van de PvdA werkgroep Handicap en Beleid  
Ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 
 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 14 en 15 maart 2009 te Utrecht;  
1. Overweegt dat:  
- In 2006 de Verenigde Naties in een verdrag hebben vastgelegd dat mensen met een beperking recht 
hebben op gelijke behandeling en dat alle levensterreinen voor hen toegankelijk moeten zijn;  
- Nederland dit verdrag in 2007 heeft ondertekend; 
- In 2008 het verdrag in werking is getreden na de ratificatie van het verdrag door 20 landen; 
- Nederland dit verdrag nog niet geratificeerd heeft; 
- De Partij van de Arbeid in haar verkiezingsprogramma uitgesproken heeft dat de rechten van mensen met 
een handicap moeten worden uitgebreid; 
2. Spreekt uit dat:  
- Nederland bij de koplopers in de VN zou moeten horen waar het agaat om rechten van mensen met een 
handicap 
- De Partij van de Arbeid in de huidige coalitie dé partij moet zijn die voor gelijke rechten opkomt 
- Het kabinet door Nederland getekende VN-verdragen ook moet ratificeren 
- De bewindslieden van de Partij van de Arbeid hierin een leidende rol in het kabinet moeten spelen;  
3. Roept op: 
Het congres roept de PvdA-Kamerleden op om de ratificatie van dit VN verdrag nog ruimschoots in deze 
kabinetsperiode af te ronden en concrete plannen te ontwikkelen voor de uitvoering 
En gaat over tot de orde van de dag. 
OVERGENOMEN 

 
MOTIE 45 Landelijke werkgroep Milieu en Energie  
Gorinchem, Gouda, Amsterdam Centrum, Zutphen, Houten 
 
Gewijzigde motie: ‘New Green Deal’ 
Overwegende, dat: 



- uit nieuwe wetenschappelijke inzichten blijkt dat de problemen rondom klimaatveranderingen en 
olieschaarste ernstiger zijn dan voorheen gedacht;  
- hoge energieprijzen mede oorzaak zijn van de huidige kredietcrisis, en in de nabije toekomst economisch 
herstel bedreigen; 
- de fractievoorzitter Mariëtte Hamer en partijleider Wouter Bos hebben aangeven dat het nodig is de 
kredietcrisis te verbinden aan vraagstukken over energieschaarste en klimaatverandering; 
- er voor een stabiele toekomst nieuwe principes en uitgangspunten moeten worden bepaald voor de 
economie, het monetaire stelsel en de energievoorziening; 
- de 'green new deal' principes bevat voor een oplossing van bovengenoemde problemen;  
- het onderwerp voor het volgende partijcongres 'de publieke sector' is; 
 
Verzoekt het Partijbestuur: 
- Het onderwerp mee te nemen in het discussietraject over de publieke sector.;  
- bij de voorbereiding relevante netwerken en groepen binnen de PvdA te betrekken;  
OVERGENOMEN 

 
MOTIE 46 EVS Landelijk  
Brussel/Belgie, Geneve, New York, De Jonge Socialisten, Zutphen, Assen, Groningen, Halderberge, 
Maastricht 
Motie: mondiale rechtvaardigheid en internationale solidariteit 
 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 14 en 15 maart 2009 in Utrecht, 
Constaterende dat; 
- De economische crisis in Nederland, maar ook daarbuiten veel leed veroorzaakt. 
- Arme landen harder dan gemiddeld door de crisis worden geraakt. 
- Arme landen geen (financiële) reserves hebben om deze klappen op te vangen. 
- Arme landen ook relatief zwaar geraakt worden door de gevolgen van de klimaatcrisis, voedselcrisis en 
energiecrisis. 
- Arme landen niet hebben bijgedragen aan de oorzaak van deze crises. 
- Deze crises het denken en handelen in termen van mondiale solidariteit en duurzaamheid sterk onder druk 
zet. 
 
Overwegende dat; 
- Er een internationale verplichting bestaat om arme landen te steunen – ook als het de rijke landen tegen zit. 
- De toekomst van de arme landen onlosmakelijk verbonden is aan de toekomst van Nederland en andere 
rijke landen, even onlosmakelijk als de toekomst van de rijke landen verbonden is aan die van arme landen. 
- De PvdA vanuit haar mondiale traditie deze uitgangspunten steeds opnieuw heeft weten te vertalen in 
actueel beleid en nieuwe politieke keuzes en daar trots op is. 
 
Roept de fractie tot; 
- Het actief blijven vormgeven van een modern en solidair internationaal beleid.  
- Het onverkort handhaven van 0,8 procent BNP voor internationale samenwerking. 
- Het voorkomen van budgetvervuiling van het budget voor internationale samenwerking. 
- Het voorkomen van het verstrekken van gebonden hulp door Nederland. 
- Het onverminderd ambitieus blijven op het gebied van duurzaamheid en schone energie in 
ontwikkelingslanden. 
- Een actieve stellingname op deze punten met gelijkgezinde Europese landen en internationale organisaties.  
En gaat over tot de orde van de dag. 
OVERGENOMEN 

 
   


