
Motie 1  De Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid   
Heerhugowaard, Noordenveld, Woudenberg, Nuth, Tilburg, Bergeijk 
 
Motie: Alternatieven aandragen door SER verhogen pensioen- en AOW leeftijd 
 
Het Congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 30 maart 2009 te Utrecht, spreekt uit dat 
zij van haar Tweede Kamerfractie verwacht, dat de (eventuele) door de SER uiterlijk in oktober 2009 aan te 
dragen alternatieven voor het verhogen van pensioen- en  AOW-leeftijd uiterst serieus worden afgewogen en 
beoordeeld, en het oordeel van de fractie daarover dan wordt voorgelegd aan het Congres en/of de Ledenraad 
van de partij 
 
OVERGENOMEN 
 
Motie 2  Rotterdam 
Leiden en Utrecht 
 
Motie: Werkloosheidsbestrijding arbeidsmarktmaatregelen en leefbaarheid 
 
Het congres van de PvdA, bijeen op maandag 30 maart 2009 in Utrecht, 
Overwegende dat de coalitiefracties belangrijke investeringen hebben aangekondigd in het kader van 
werkloosheidsbestrijding arbeidsmarktmaatregelen en leefbaarheid; 
Overwegende dat voor de PvdA veiligheid in wijken en buurten onverminderd van groot belang is en dat dit 
beleid vooral ook door gemeentes moeten worden vorm gegeven; 
 
Overwegende dat de gemeentes daarin de afgelopen belangrijke  successen hebben geboekt mede door de 
beschikbare middelen via het grotenstedenbeleid en de brede doeluitkering voor stedelijke vernieuwing; 
 
Roept de Tweede Kamerfractie op dit succesvolle beleid voort te zetten en daartoe nadrukkelijk ook de 
middelen uit arbeidsmarkt, werkgelegenheid en leefbaarheid in samenhang te bezien en in te zetten voor het 
verbeteren van de veiligheid.  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
OVERGENOMEN 
 
Motie 3  Utrecht 
Groningen, JS, Haldenberge en Gilze en Rijen 
 
Motie  ‘Toetsingskader AOW-plannen’ 
 
Het congres van de PvdA, bijeen op 30 maart 2009, 
1. Constateert dat: 
a. Het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 onderdeel uitmaakt van het aanvullende beleidsakkoord bij 
‘samen werken, samen leven’ en in het beleidsakkoord tevens is afgesproken dat rekening moet worden 
gehouden met z.g. zware beroepen; 
b. Er in ieder geval tot 1 oktober 2009 (SER-advies) tijd is om na te denken over de concrete wijze waarop een 
hogere AOW-leeftijd tot stand kan komen; 
c. Er op dit moment nog geen duidelijke en volledige uitgewerkte visie ligt op een sociaaldemocratische 
invulling van een hoger AOW-leeftijd; 
2. Overweegt dat: 
a. Het noodzakelijk is om op sociaaldemocratische wijze invulling te geven aan een hogere AOW-leeftijd en 
solidariteit tussen hoge en lage inkomens en solidariteit met zware beroepen daarbij centraal staat; 
b. Een uitgewerkte visie de Tweede-Kamerfractie kan ondersteunen in het beoordelen van een uiteindelijk 
voorstel voor het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar; 



3. Roept de Tweede Kamerfractie op om: 
a. Met een notitie te komen over een sociaaldemocratische invulling van het verhogen van de aow-leeftijd, dat 
als toetsingskader kan dienen voor het beoordelen van uiteindelijke kabinetsplannen; 
b. In deze notitie o.a.  het invoeringstempo, uitzonderingen voor zware arbeid, samenhang met pensioenen 
en samenhang met (verdere) fiscalisering te bespreken; 
c. In het kader van deze notitie met partijgenoten in gesprek te gaan die een representatieve 
vertegenwoordiging van alle generaties vormen en daarnaast inhoudelijk deskundigen te consulteren. 
 
OVERGENOMEN 
 
Motie 4  Utrecht 
Groningen, JS, Haldenberge en Apeldoorn 
 
Motie: Bezuinigingen á 1,8 mld. 
 
Het congres van de PvdA, bijeen op 30 maart 2009, 
1. Constateert dat: 
a. De hogere tekorten in 2009 en 2010 o.a. gedekt gaan worden met een bezuiniging – met ingang van 2011 
– van 1,8 miljard euro per jaar met een structurele doorwerking; 
b. Er in het akkoord nog geen duidelijkheid is gegeven over waar deze bezuinigingen gevonden gaan worden. 
2. Overweegt dat: 
a. Er op het congres van 14 en 15 maart 2009 in Utrecht duidelijke signalen zijn afgegeven waar de PvdA wél 
en niet op wil bezuinigen; 
b. De ingenomen standpunten onverminderd blijven gelden; 
c. Positieve punten van het crisispakket straks niet mogen worden tenietgedaan door 
bezuinigingsmaatregelen; 
d. De 1,8 miljard euro per jaar ook deels gedekt kan worden met het vergroten van de inkomsten van het rijk. 
3. Verzoekt de Tweede Kamerfractie: 
a. Dezelfde voorwaarden te verbinden aan het ‘pakket bezuinigingen’ als aan het crisispakket; 
b. Actief uit te dragen dat de 1,8 miljard euro per jaar ook deels gedekt kan worden door wenselijke 
belastingmaatregelen zoals het beperken van aftrekposten voor hogere inkomens, fiscalisatie van de AOW of  
‘green taxes’. 
 
AFGEWEZEN 
 
Motie 5  LME 
Rotterdam, Leiden, Utrecht, Amersfoort en Hengelo 
 
Motie: Inzake aanvullend beleidsakkoord 
 
Overwegende dat: 
- Het aanvullend beleidsakkoord uitgaan van economisch herstel vanaf 2011; 
- Nederland mogelijk wordt geconfronteerd met een daling van de huizenprijzen met 40%; 
- Nederland waarschijnlijk weer te maken krijgt met een sterke stijging van de kosten van fossiele energie 
- Deze trends niet zijn terug te vinden in het aanvullend beleidsakkoord; 
- Door de steunmaatregelen en garantieregelingen grote risico's op de schouders van de overheid terecht zijn 
gekomen waar geen reserves tegenover staan; 
Vraagt de Tweede Kamerfractie van de PvdA 
- Een ‘slecht weer’ scenario uit te werken; 
- Hierbij te rade te gaan bij financieel specialisten buiten de bestaande kringen rondom de overheid die reeds 
eerder waarschuwden voor de ontwikkelingen die zich nu ontvouwen; 
- Een pakket maatregelen te ontwikkelen die hierop een antwoord geeft vanuit sociaaldemocratisch 
perspectief; 



Verzoekt het partijbestuur: 
- De prioriteiten van de WBS zodanig aan te passen dat Wouter Bos bij de uitvoering van deze motie wordt 
ondersteund. 
 
AFGEWEZEN 
 
Motie 6  Werkendam/Woudrichem/Aalburg 
Tilburg, Woudenberg en Alphen 
 
Motie: Fiscaliseren AOW, Hypotheekrenteaftrek en aanrechtsubsidie  
 
Het congres van de PvdA op 30 maart 2009 bijeen,  
Overwegende dat in een tijd van crisis geen enkel politiek taboe onbesproken mag blijven en geen enkele 
oplossing onbeproefd, verzoekt het congres aan de fractie en kabinetsleden van de PvdA om te onderzoeken: 
1. Hoe verdere fiscalisering van de AOW deze volksuitkering betaalbaar kan houden zonder mensen met een 
klein aanvullend pensioen te belasten. 
2. Hoe de aftrek van hypotheekrente verder gereduceerd kan worden op een manier die de positie van 
starters op de woningmarkt verzekert. 
3. Hoe de “aanrechtsubsidie” te vervangen is door een regeling die arbeidsparticipatie (van vrouwen) 
bevordert zonder dat de zorg voor kinderen vermindert. 
 
En steeds beleidsalternatieven in alle openheid tegen elkaar af te wegen. 
Overwegende dat er minder beproefde kennis over de effecten van marktwerking op publieke diensten is dan 
in het beleid tot nu toe in het regeringsbeleid werd verondersteld, vraagt het congres aan de fractie te (laten) 
onderzoeken:  
Onder welke voorwaarden vermarkting van publieke taken niet alleen efficiënt maar ook effectief is geweest 
en onder welke voorwaarden vermarkting  juist niet doelmatig is gebleken, voor de uiteenlopende sectoren 
van staatszorg.  
 
OVERGENOMEN 
 
Motie 7  Groningen 
Aalsmeer, Hoogeveen, Noorderveld, Osdorp 
   
Motie: Inzake het Aanvullend Beleidsakkoord bij Samen werken, Samen leven 
 
Het congres van de Partij van de Arbeid, In vergadering bijeen op 30 maart 2009, 
Constateert dat; 
• De economische crisis en de daardoor ontstane maatschappelijke onrust vraagt om een aanvullend 
regeerakkoord, 
• Er een akkoord ligt, 
• Waarvan het goed is dat; 
• Het akkoord er nu ligt, 
• Het gezien de machtsverhoudingen in de Tweede Kamer verdedigbaar is, 
• Gezien de uitingen van andere partijen, elk kabinet zonder de PvdA een aanzienlijk slechter resultaat had 
opgeleverd, omdat nu, 
De bezuinigingen uitgesteld zijn, de economie gestimuleerd wordt, de lasten op een aanvaardbare manier 
verdeeld worden, de financiering van duurzame ontwikkeling wordt verstevigd,  
 
Maar waarin wij vinden dat het onbegrijpelijk is dat; 
• De vliegtax wordt afgeschaft, 
• De JSF niet is geschrapt, 
• De hypotheekrenteaftrek voor de hoge inkomens niet is aangepakt, 



 
Roept de Kamerfractie op, 
• Te proberen te voorkomen dat de vliegtax wordt afgeschaft, 
• De motie van het vorig congres omtrent de JSF met extra energie uit te voeren, 
• Dat ze maatregelen voorstelt om de hypotheekrenteaftrek voor de hogere inkomens aan te pakken en het 
systeem eerlijker te maken, 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
AFGEWEZEN 
 
Motie 8  Den Haag  
Leiden 
 
Motie: Zorgtoeslag 
  
Het Congres 
van oordeel dat het aanvullend beleidsakkoord terecht uitgaat van het beginsel dat de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen, 
bezorgd over het voornemen om niet minder dan 0.2 % BBP te besparen op de zorgtoeslag, ook al wordt 
hierbij vermeld dat dit op een koopkrachtevenwichtige wijze zal geschieden, 
roept de Tweede Kamerfractie op om bij de behandeling van dit voornemen nauwlettend toe te zien op de 
uitwerking die niet mag leiden tot een inkomensverlies voor minder draagkrachtigen en daarbij ook 
aandacht te geven aan alternatieve of aanvullende financieringsmogelijkheden zoals het verhogen van het 
grensbedrag van ruim 31.000 Euro waarboven geen inkomensafhankelijke bijdrage wordt ingehouden, 
 
en gaat over tot de orde van de dag  
 
OVERGENOMEN 
 
Motie 10 Utrecht 
 
Motie: verdere fiscalisering AOW 
 
De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 30 maart 2009 te Utrecht, 
Constaterende dat, 
- in het verkiezingsprogramma wordt gepleit voor verdere fiscalisering van de AOW om deze ook voor 
toekomstige generaties veilig te stellen en de overheidsfinanciën op orde te houden; 
- in het PvdA verkiezingsprogramma staat dat de AOW-leeftijd op 65 blijft; 
- in het aanvullend beleidsakkoord – gezien nieuwe sociaal-economische omstandigheden – wordt 
voorgesteld deze leeftijdsgrens in stappen te verhogen naar 67 rekening houdend met de zware beroepen; 
Overwegende dat, 
- in het aanvullend beleidsakkoord de optie van fiscaliseren van de AOW niet is meegenomen; 
Verzoekt de Tweede Kamerfractie bij het beoordelen van de alternatieven die door de SER in kaart gebracht 
zullen worden voor het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 verdere fiscalisering van de AOW als 
aanvulling en/of alternatief actief te bepleiten 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
OVERGENOMEN 
 
Motie 11 Utrecht  
 
Motie Woonsubsidies en – belastingen 
 



De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 30 maart 2009 te Utrecht, 
Constaterende dat, 
- in het verkiezingsprogramma wordt gepleit voor geleidelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek; 
- in de notitie van het partijbestuur staat dat via het Eigen Woning Forfait een hogere belasting zal gelden; 
- in het aanvullend beleidsakkoord alleen wordt voorgesteld de EWF maatregel niet te indexeren; 
Overwegende dat, 
- aanvullend op de EWF maatregel een geleidelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek een goede 
maatregel is voor versterken van de soliditeit van de overheidsfinanciën op de lange termijn; 
Verzoekt de Tweede Kamerfractie bij het beoordelen van de alternatieven die door de SER in kaart gebracht 
zullen worden voor het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 de geleidelijke beperking van de 
hypotheekrenteaftrek en verhoging van de belasting uit het EWF als alternatieven en/of aanvullingen te 
bepleiten 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
OVERGENOMEN 
 
Motie 12 Utrecht 
 
Motie: New Green Deal 
 
De Partij van de Arbeid, in congres bijeen op 30 maart 2009 te Utrecht, 
Constaterende dat, 
- het PvdA congres van 14-15 maart jl. zich heeft uitgesproken voor een new green deal als maatregel voor 
zowel de economische als de ecologische crisis; 
Overwegende dat, 
- investeringen in milieu en duurzame energie zich op lange termijn terugverdienen en daarmee goed zijn 
voor de soliditeit van de overheidsfinanciën op lange termijn; 
Van oordeel dat, 
- het totaal aan maatregelen in het aanvullend beleidsakkoord op het gebeid van opwekking van duurzame 
energie, energiebesparing en innovaties op dit gebied nog te weinig ambitieus zijn en te traag van start gaan; 
Verzoekt de Tweede Kamerfractie bij de invullingen van de investeringsvoorstellen van het kabinet door te 
gaan met uitvoering van de maatregelen op het gebied van opwekking van duurzame energie, 
energiebesparing en innovaties;  
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
GEWIJZIGD OVERNEMEN 
 
Motie 13 Stadskanaal 
 
Motie:  AOW-leeftijdsgrens 
 
Het congres bijeen op 30 maart 2009  
Gelezen het Onderhandelingsresultaat van het Kabinet betreffende een 'aanvullend beleidsakkoord', of te wel 
een aanvulling en aanpassing van het coalitieakkoord, 
is van mening dat het verhogen van de AOW-leeftijdsgrens bespreekbaar is, 
is van oordeel dat de gevolgen van de verhoging rechtvaardig moet zijn op basis van aantal gewerkte jaren. 
en geeft ter overweging mee, dat burgers de vrijheid hebben om zich bij een eigen maatschappij aan te 
sluiten, roept op om het toezicht op maatschappijen/fondsen robuuster te maken. 
 
KOMT TERUG IN DE POLITIEKE LEDENRAAD 
 


