
Motieset actuele moties 
PvdA congres 13 februari 2016  

 

Actuele moties zijn moties naar aanleiding van een actuele ontwikkeling die is gaan spelen nadat 

de termijn voor reguliere moties was verstreken.  Alle actuele moties die zijn ingediend worden 

door het presidium beoordeeld op dat aspect. Bij moties die volgens het presidium niet 

toelaatbaar zijn staat dat duidelijk aangegeven. 

 

Niet toelaatbaar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 24, 28 en 29. 

 

Moties 14 en 24 worden geacht te zijn gericht aan de fractie en niet aan bewindspersonen. 

 

 

A. 1. Ruimere uitvoering kinderpardon  

NIET TOELAATBAAR 

Winsum (contactpersoon: Dijken-Bijmolt, van, Esther, E.T.) 

Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren, Ridderkerk 

Ingediend op: 29-01-2016 

 

Motie:  

 

De PvdA, in congres bijeen op 13 februari te Amersfoort, 

 

Constaterende dat: 

· De PvdA het kinderpardon na zware onderhandelingen met de VVD heeft 

binnengehaald 

· Het kinderpardon na bijna 3 jaar feitelijke regeringsdeelname voor veel gewortelde 

kinderen niet blijkt te werken.  

· De meeste kinderen die 5 jaar of langer hier verblijven toch uitgezet worden en 

voorafgaand aan uitzetting soms zelfs in beperking zitten. 

· Dit niet de uitwerking van het Kinderpardon kan zijn zoals de PvdA dit bedoeld heeft 

 

Roept  onze Tweede Kamerfractie op: 

Het kinderpardon zo spoedig mogelijk opnieuw hoog op de politieke agenda te zetten opdat de 

regels zodanig worden verruimd dat kinderen die hier 5 jaar of langer verblijven en geworteld zijn 

ook daadwerkelijk recht op een definitief verblijf in Nederland krijgen.  

 

en gaat over tot de orde van de dag 

 

Toelichting:  

 

Dit was de tekst waarmee de leden tijdens het congres werden geïnformeerd over het 

onderhandelingsresultaat van het kinderpardon: 

“De Partij van de Arbeid is blij voor de honderden kinderen die dankzij het kinderpardon een 

verblijfsvergunning krijgen. De rechten van het kind worden eindelijk vooropgesteld en in een 

definitieve regeling vastgelegd. Wij gaan ervan uit dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

bij het toepassen van de eenmalige regeling ruimhartig zal zijn. Dit is de kans om veel kinderen 



die al zo lang in een procedure zitten eindelijk definitieve duidelijkheid over hun toekomst te 

geven.” 

Een prachtige tekst, een prachtig initiatief, maar inmiddels blijkt het kinderpardon met zoveel 

regels, punten en komma’s te zijn opgetuigd, dat het voor heel veel kinderen waar kinderpardon 

voor wordt aangevraagd niet blijkt te werken.Kinderen die 5 jaar of zelfs nog langer in Nederland 

zijn opgegroeid, onderwijs hebben gevolgd, kinderen die hun wortels inmiddels in ons land 

hebben, worden zonder pardon uitgezet. Van ruimhartigheid is absoluut geen sprake. 

Moeten we hier trots op zijn als PvdA? Kunnen we hier de regeringsverantwoordelijkheid voor 

blijven dragen? Het aantal kinderen dat daadwerkelijk hier mag blijven is nog steeds erg laag 

blijkt uit cijfers van Defence for Children. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van ons 

zwaarbevochten kinderpardon? De PvdA heeft de staatssecretaris opgeroepen vooral ruimhartig te 

zijn in het beoordelen van individuele aanvragen en kinderen niet langer dan nodig in 

onzekerheid te houden. Voor kinderen die binnen de geest van het kinderpardon vallen, moeten 

de regels met souplesse worden toegepast. Laten we nu niet weer verzanden in ellenlange 

procedures, maar zo veel mogelijk aanvragen toewijzen. Alleen dan krijgen de kinderen een 

eerlijk perspectief, het perspectief dat wij bedoeld hebben toen we het regeerakkoord sloten. 

 

Namens alle kinderen die net buiten het kinderpardon vallen om wat voor redenen dan ook, maar 

wel hier geworteld zijn, naar school gaan, hun sociale contacten hebben en midden in de 

Nederlandse samenleving staan, verzoeken wij alle afgevaardigden deze motie te steunen.  

 

  



A. 2. Een meer evenwichtige koopkrachtontwikkeling voor alle burgers in 2017  

NIET TOELAATBAAR 

 

Ouderen Netwerk (LAO) (contactpersoon: Dokkum, van, Andre,) 

Ingediend op:01-02-2016 

Motie: 

 

De PvdA in congres bijeen in Amersfoort op 13 februari 2016. 

 

Overwegende dat, 

 ouderen door de invoering van door onze regering voorgestelde fiscale maatregelen dit jaar 

in zeer grote mate geconfronteerd worden met een negatief inkomenseffect[1][1], 

 dit nog versterkt wordt doordat voor een grote meerderheid van gepensioneerden geen 

stijging van het aanvullend pensioen zal plaats vinden, mede als uitvloeisel van het nieuwe 

Financieel Toetsingskader (nFTK); 

 vanwege de maatregel van de Nederlandse Bank om de rekenrente waarmee de 

pensioenfondsen hun verplichtingen dienen te berekenen naar beneden bij te stellen, de 

koopkracht van ouderen nog verder kan dalen; 

 de verhoging van de zogenaamde lage inkomensafhankelijke premie met per saldo 0,75% 

(conform CEP 2015 van maart 2015) zal leiden tot nog een lagere koopkracht; 

 

Concluderende dat, 

• gepensioneerden er dit jaar niet of nauwelijks op vooruitgaan en; 

• bij een hoger aanvullend pensioen de koopkrachtdaling kan oplopen tot 35 euro per 

maand[2][2]. 

 

Dringt er bij de Tweede Kamerfractie en de verantwoordelijke bewindspersonen op aan om in het 

kader van de begrotingsvoorbereiding voor 2017 het totale pakket aan maatregelen te 

heroverwegen, in die zin dat ook ouderen en uitkeringsgerechtigden kunnen meeprofiteren van 

een kennelijk beschikbaar positief saldo van circa 5 miljard euro op jaarbasis. 

Rekent op de inzet van onze fractie en bewindspersonen om uiteindelijk een voor alle 

huishoudens van alle burgers in ons land een meer evenwichtige koopkrachtontwikkeling te 

realiseren. 

 

Toelichting: 

Uit Radar: 

 

  *   Bijstandsgerechtigden 

Voor mensen in de bijstand verandert er weinig: zij gaan er niet op achteruit, maar ook niet op 

vooruit. Daardoor blijft het voor hen ook in 2016 financieel zwaar, aldus het Nibud. 

  *   Gepensioneerden 

Doordat de aanvullende pensioenen niet stijgen, profiteren gepensioneerden minder van de 

belastingverlaging dan werkenden. Wie een aanvullend pensioen heeft dan 2000 euro gaat er 

zelfs op achteruit. Deze mensen moeten meer betalen aan de inkomensafhankelijke zorgpremie 

en hun aanvullend pensioen wordt niet geïndexeerd. 

  *   Ouderen met 20.000+ euro spaargeld, vervroegd gepensioneerden 

Ouderen met per persoon meer dan 20.000 euro spaargeld betalen over dat bedrag meer 

belasting. Dit komt door het verdwijnen van de ouderentoeslag in box 3. Ook kunnen ze daardoor 



het recht op toeslagen verliezen. Veel gepensioneerden profiteren van een verhoging van de 

ouderenkorting met 145 euro per jaar. Vervroegd gepensioneerden profiteren daar niet van. Bij 

deze groep ziet het Nibud dan koopkrachtdalingen tot -3,5%. 

  *   Mensen met zorgkosten 

Voor de ouderenbonden en Ieder(in) becijferde het Nibud dat mensen met zorgkosten ook in 

2016 met een koopkrachtdaling rekening moeten houden. Sinds dit jaar zijn gemeenten voor een 

groot deel verantwoordelijk voor de (financiële) ondersteuning van mensen met een zorgvraag. 

Het schetsen van een algemeen, landelijk beeld is daardoor lastig. 'Wel is het zo dat er veel 

huishoudens zijn die van hun gemeenten meer zelf moeten betalen voor de zorg. De 

koopkrachtdalingen voor deze huishoudens zijn dan ook fors,' zo valt te lezen op de site van het 

instituut. 

 

  



A. 3. Benutten leegstand verzorgingshuizen ten behoeve van ouderen huisvesting 

(Woningbouwplan en motie A. de Vries (1) )  

NIET TOELAATBAAR 

 

Ouderen Netwerk (LAO) (contactpersoon: Dokkum, van, Andre, ) 

Ingediend op: 02-02-2016 

 

Motie: 

 

De PvdA in congres bijeen in Amersfoort op 13 februari 2016. 

 

Overwegende dat: 

 gemeenten, zorginstellingen en corporaties het probleem van de hoge woonlasten in 

voormalige verzorgingshuizen niet alleen kunnen oplossen, zoals van alle kanten wordt 

geadviseerd (ook door het aanjaagteam); 

 deze instellingen zijn gebouwd met rijksmiddelen en volgens rijksnormen met hoge 

kapitaalslasten tot gevolg; 

 de extramuralisering eveneens een landelijk opgelegde maatregel is en daarmee ook het Rijk 

een verantwoordelijkheid heeft om dit probleem te helpen oplossen. 

 

Constaterende dat: 

 er steeds meer ouderen thuis (moeten) blijven wonen die vroeger met indicatie 3, 4, of 5 

opgenomen werden; 

 voor deze categorie kwetsbare ouderen geen (of onvoldoende) geschikte en betaalbare 

huisvesting in de nabijheid van voorzieningen beschikbaar is; 

 een deel van de intramurale capaciteit, die niet meer wordt benut zeer geschikt te maken zou 

zijn voor zelfstandige huisvesting van deze groep; 

 een dergelijke omzetting van intra - naar extramurale huisvesting veel te hoge huren voor 

kleine appartementen tot gevolg heeft omdat de totale kapitaalslasten van het gebouw 

(inclusief overmaat aan gangen, dienstruimtes etc) worden versleuteld in de huur; 

 daardoor leegstand in voormalige verzorgingshuizen onvoldoende benut kan worden om een 

bijdrage te leveren aan het huisvestingsprobleem van specifieke groepen in de sociale sector. 

 

Dringt er bij de Tweede Kamerfractie en de verantwoordelijke bewindspersonen op aan 

initiatieven te nemen voor het instellen van een landelijk vereveningsfonds voor de zorgsector, 

waarmee een impuls gegeven wordt aan gemeenten, zorginstellingen en corporaties om 

gezamenlijk aan de slag te gaan met ombouw van leegstaande zorginstellingen. 

 

[1][1] http://www.pvda.nl/personen/Albert+de+Vries 

 

Toelichting: 

Het woningbouwplan behelst de oplossing voor de woning schaarste in de sociale sector. Motie A. 

de Vries[3][2] richt zich op de realisatie van extra tijdelijke en betaalbare woningen voor de sociale 

doelgroep, door het beschikbaar stellen van voor ombouw geschikte gebouwen. 

  



A. 4. Verbetering bestaanszekerheid Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG’ers)  

NIET TOELAATBAAR 

 

Ouderen Netwerk (LAO) (contactpersoon: Dokkum, van, Andre, A.H.A.) 

Ingediend op: 02-02-2016 

Motie:  

 

De PvdA in congres bijeen in Amersfoort op 13 februari 2016.  

 

Overwegende dat, 

 

NUG’ers 

•mensen zijn die na de WW periode geen werk gevonden hebben, noch vanuit eigen inspanning 

of vanuit begeleiding door het UWV, en geen recht hebben op een vervolg uitkering in verband 

met het mee berekenen van het gezinsinkomen en nu zonder inkomen zitten;  

•als resultaat hiervan "een gigantisch inkomensverlies is ontstaan", ter grote van het voormalig 

verdiende jaarsalaris, waardoor een omvangrijke onderklasse gecreëerd is en wordt; 

•tot deze groep ook de steeds groter wordende groep ZZP'ers met partner en zonder inkomen of 

met een minimaal inkomen (onder het bestaansminimum) behoort; 

•de categorie midden inkomens ernstig uithollen. 

 

Concluderende dat,  

 

·        deze groep geen of nauwelijks inkomen heeft;  

·        er een grote groep 50 plussers is die op basis van de gezinsinkomenberekening geen eigen 

inkomen heeft;  

·        deze situatie leidt tot een inkomensachteruitgang (armoedeval) die groter is dan ooit voor 

mogelijk werd gehouden;  

·        het de vraag is of deze gedwongen armoedeval past binnen de sociaal democratische 

beginselen;  

·        de bestaanszekerheid van deze groep en hun partners/gezinsleden/aanverwanten ernstig is 

aangetast. 

 

Dringt er bij de Tweede Kamerfractie en de verantwoordelijke bewindspersonen op aan om 

maatregelen voor te bereiden en te ontwikkelen die op korte termijn dit gedwongen 

inkomensverlies (loonderving / koopkrachtverlies) voor 50 plus NUG’ers tegen zullen gaan. 

 En in het kader van de begrotingsvoorbereiding voor 2017 het totale pakket aan maatregelen te 

heroverwegen, in die zin dat ook 50 plussers als niet uitkeringsgerechtigden (NUG’ers) kunnen 

meeprofiteren van een kennelijk beschikbaar positief saldo van circa 5 miljard euro op jaarbasis.  

 

 Rekent op de in inzet van onze fractie en bewindspersonen om uiteindelijk een voor alle 

huishoudens van alle burgers in ons land een meer evenwichtige inkomenspositie voor iedere 

burger te realiseren.  

 

 

Toelichting:  

  

Verweij-Jonkerinstituut; (uit het rapport 'Luxepositie of buitenspel?'): Niet-uitkeringsgerechtigden 

– ook wel ‘NUG’ers’ genoemd – ontvangen geen uitkering, hebben maximaal 12 uur in de week 



werk en volgen geen voltijds onderwijs. Een deel van de vrouwen uit deze groep ervaart het als 

een luxe dat zij zelf kunnen kiezen waaraan zij hun tijd besteden. Een ander deel zit ongewild 

vast in deze positie en ervaart dit als een last. Diploma’s en werkervaring zijn verouderd en 

daardoor is de afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter geworden. Ook blijken vele niet-

uitkeringsgerechtigden geen idee te hebben hoe zij de overstap naar de arbeidsmarkt kunnen 

maken, als ze dat willen. De keuze tijdelijk niet te werken kan de consequentie hebben dat niet-

uitkeringsgerechtigden ‘buitenspel’ komen te staan. Hierdoor blijft een groot arbeidspotentieel 

onbenut. Dat komt mede omdat er nauwelijks voorzieningen zijn waar niet-

uitkeringsgerechtigden op kunnen terugvallen als ze werk zoeken. In 2006 telde Nederland 1,4 

miljoen niet-uitkeringsgerechtigden, waarvan driekwart vrouw is.  

 

CBS: Personen met een lopende re-integratievoorziening naar uitkeringspositie, per gemeente, 

eerste kwartaal 2015 (XLS: 0,1 MB); “28-01-2016 Maatwerk” Deze tabel bevat cijfers over het 

aantal personen met een lopende re-integratievoorziening, onderverdeeld naar type voorziening, 

per gemeente in het eerste kwartaal van 2015. Opdrachtgever: De Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG). http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-

zekerheid/cijfers/incidenteel/maatwerk/default.htm 

 

Volgens het CBS[1] zijn er ongeveer 1,4 miljoen niet-uitkeringsgerechtigde werklozen (NUG’ers) 

tussen de 15 en 65 jaar. Sommige onderzoekbureaus komen met hogere aantallen omdat zij 

bijvoorbeeld Nederlanders meetellen die minder dan twaalf uur per week werken. Andere komen 

juist met veel lagere aantallen omdat ze alleen de werkzoekenden meenemen. Van de 1,4 miljoen 

NUG’ers is ongeveer driekwart vrouw. Opvallend is dat bijna de helft van de NUG’ers tussen de 

55 en 65 jaar is. Daar zitten wel veel mannen bij. De vrouwen die thuiszitten zijn gemiddeld 

jonger. Bijna een kwart van de niet uitkeringsgerechtigde werklozen is allochtoon. Iets minder 

dan de helft is laagopgeleid.  

https://webapp.pvda.nl/owa/redir.aspx?C=fe0385646ac84455839ccb6657ec2310&URL=http%3a%2f%2fwww.cbs.nl%2fnl-NL%2fmenu%2fthemas%2farbeid-sociale-zekerheid%2fcijfers%2fincidenteel%2fmaatwerk%2fdefault.htm
https://webapp.pvda.nl/owa/redir.aspx?C=fe0385646ac84455839ccb6657ec2310&URL=http%3a%2f%2fwww.cbs.nl%2fnl-NL%2fmenu%2fthemas%2farbeid-sociale-zekerheid%2fcijfers%2fincidenteel%2fmaatwerk%2fdefault.htm


A. 5. Motie gemeentelijke taakverzwaring 

NIET TOELAATBAAR 

 

Tilburg (contactpersoon: Iersel, van, Hans, J.A.M.) 

Ouderen Netwerk (LAO) 

Ingediend op: 04-02-2016 

 

Motie: 

 

De leden van de Partij van de Arbeid in vergadering bijeen tijdens het jaarlijks gehouden congres. 

 

Constaterende dat : 

 

Het beleid om de zorg dichter bij de burger te brengen in lijn is met de zorg die de 

sociaaldemocratie heeft voor de zwakken in de samenleving 

 

De praktijk van deze beleidsomslag na één jaar uitvoering knelpunten kent op veel gebieden waar 

wij ons als PvdA sterk voor maken 

 

De knelpunten zich uitstrekken van vermindering van directe hulp aan hulpbehoevenden tot en 

met de kennis van deze materie bij de politieke uitvoerders van dit beleid zoals 

beleidsambtenaren, raadsleden en wethouders 

 

Bovenstaande knelpunten worden uitvergroot door de toename van vluchtelingen in ons land die 

wij als zwakkeren in de samenleving ook te hulp moeten schieten, maar waar dit eveneens leidt 

tot een groter beslag op aandacht, financiering en kennis op lokaal niveau 

 

Roept de tweede kamerfractie op 

 

De  financiering van de gemeentes  te heroverwegen om er voor te zorgen dat gemeentes de 

genoemde aandachts, financiering en kennisverzwaring zodanig te kunnen opvangen dat het 

overeenkomt met de idealen die we als PvdA uitdragen en de zorg die we hebben voor de 

zwaksten in de samenleving 

  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

  



A. 6. Artikel 1 voor de Saoudi's  

NIET TOELAATBAAR 

 

Tilburg (contactpersoon: Iersel, van, Hans, J.A.M.) 

Ingediend op: 04-02-2016 

Motie: 

 

Het congres van de PvdA, in vergadering bijeen, 

 

Constaterende dat, 

 

Nederland een traditie heeft in vrouwenemancipatie, mensenrechten en het terugdringen van 

geweld 

 

Dit de waarden zijn die ondeelbaar horen bij de internationale sociaaldemocratie in het algemeen 

en de Nederlandse sociaaldemocratie in het bijzonder 

 

De Nederlandse economie sterk verbonden is met Saoudi Arabië 

 

Dit land circa de helft van haar bevolking onderdruk vanwege het feit dat men vrouw is 

 

Er daarnaast ook een buitengewoon restrictief beleid is ten opzichte van haar eigen bevolking op 

het gebied van andersdenkenden 

 

De machthebbers in een buitenlandse oorlog verwikkeld zijn met wapens van onduidelijke 

Westeuropese herkomst 

 

Overwegende dat 

 

De politiek van de machthebber in Saoudi-Arabie zo goed als diametraal staat ten opzichte van het 

door ons zo gekoesterde artikel 1 van onze grondwet 

 

Roept de tweedekamer fractie en het partijbestuur  op 

 

De relatie van Nederland met Saoudi Arabië te herzien  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  



A. 7. NIBUD als richtsnoer  

Tilburg(contactpersoon: Iersel, van, Hans, J.A.M.) Ouderen Netwerk (LAO)  

Ingediend op: 04-02-2016 

Motie: 

 

De leden van de Partij van de Arbeid in vergadering bijeen tijdens het jaarlijks gehouden congres. 

 

Constaterende dat : 

 

Het Nibud het kabinet in duidelijke bewoordingen adviezen heeft gegeven aangaande de 

financiële problemen waar grote groepen in de samenleving mee worstelen, ondanks de 

jubelende en zalvende woorden die er ons bereiken van uit het kabinet , 

 

Dat de oorzaken gelegen zijn in het feit dat te hoge vaste lasten , zorgkosten, te hoge huren er 

voor zorgen dat er onoverbrugbare financiële achterstanden ontstaan. 

 

Dat de vaste lasten van zorgtoeslag en huren al opgelopen zijn tot 1000 € per maand. 

 

Dat uit het onderzoek van de NIBUD is gebleken dat het aantal mensen met ernstige 

betalingsproblemen vrijwel gelijk gebleven is, en dat een op de vijf huishoudens een ernstige 

schuldenlast nog vele jaren met zich mee zal moeten dragen,  75 % zegt financieel klem te zitten 

tegen 69 % drie jaar geleden, oorzaak gevolgen overheidsbeleid van de coalitie 

 

Dit bovenstaande in lijn is met informatie uit de koffietafelgesprekken die de lokale PvdA-afdeling 

Tilburg wekelijks organiseert 

 

Draagt het partijbestuur van onze partij op het onderzoek van het NIBUD als voorbeeld te 

benoemen en het toekomstige beleid van onze partij te toetsen aan de uitkomsten van het 

onderzoek van dit budgetinstituut aangaande de genoemde doelgroepen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Preadvies: overnemen 

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid maakt elk jaar een uitgebreide analyse van 

de koopkracht op basis van een steekproef van 90.000 verschillende huishoudens. Die analyse is 

leidend bij de maatregelen die elk jaar worden genomen om de koopkracht van groepen te 

verbeteren. De fractie toetst de maatregelen altijd op grond van de effecten voor lage en 

middeninkomens. We zien de bevindingen van NIBUD als een goede aanvulling op de 

koopkrachtcijfers die het ministerie opstelt.  

 

De PvdA fractie heeft als leidende principes voor de inkomensverdeling dat werken moet lonen, 

werkloosheid moet worden tegengegaan en dat mensen die het niet redden moeten worden 

ondersteund. We willen armoede en ongelijkheid tegen gaan. Afgelopen augustus heeft de PvdA 

er voor gezorgd dat er 1 miljard euro beschikbaar is gekomen om mensen met een uitkering en 

gepensioneerden te ontzien. Ook is er, op basis van de steekproef onder 90.000 huishoudens,  

geld beschikbaar gekomen zodat kinderen uit arme gezinnen kunnen sporten, wordt de 

kinderbijslag verhoogd en de kinderopvang goedkoper. En het incassobeleid van de overheid moet 

meer rekening gaan houden met de draagkracht van mensen. 

  



A. 8. Verbod verkoop sociale huurwoningen door corporaties: de ongedeelde stad.  

NIET TOELAATBAAR 

 

Amsterdam Zuid (contactpersoon: Opdam, Lies, L.) 

Ouderen Netwerk (LAO), Amsterdam Zuidoost, Amsterdam West, Amsterdam Oost, Amsterdam 

Nieuw-West, Amsterdam Noord, Edam-Volendam/Zeevang, Krimpen aan den IJssel 

Ingediend op: 07-02-2016 

 

Motie:  

 

Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort, 

 

Overwegende dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in de grote steden onacceptabel lang 

zijn (Amsterdam bijvoorbeeld  >10 jaar), 

 

dat ook asielzoekers die een status verkrijgen recht hebben op een sociale huurwoning, 

 

Constaterende dat corporaties momenteel op grote schaal sociale huurwoningen verkopen of 

liberaliseren, 

 

dat daardoor in steeds meer wijken het aantal sociale huurwoningen zelfs onder het afgesproken 

percentage komt, 

 

Verzoekt de Tweede Kamerfractie actie te ondernemen om te komen tot een, eventueel tijdelijk, 

verbod op de verkoop van sociale huurwoningen door corporaties, totdat in elk geval het 

evenwicht weer is hersteld 

 

en gaat over tot orde van de dag. 

 

  



A. 9. Tweede couplet van de Internationale: niet toelaatbaar!  

NIET TOELAATBAAR 

 

Krimpen aan den IJssel  (contactpersoon: Drijver, Francisca, F.) 

Stadskanaal, Menterwolde 

Ingediend op: 08-02-2016 

 

Motie:  

 

Het congres van de Partij van de Arbeid, in vergadering bijeen te Amersfoort op 13 februari 2016; 

 

Constaterende dat de PvdA dit jaar haar 70 jaar bestaat;; 

 

Constaterende dat als afsluiting van elk congres slechts het eerste couplet de Internationale wordt 

gezongen; 

 

Overwegende dat strijdliederen door de jaren heen een belangrijke rol hebben gespeeld; 

 

Spreekt uit als zijn mening dat ook het tweede couplet van de Internationale  aan het eind van elk 

gezongen dient te worden, te beginnen met vandaag; 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

 

Toelichting:  

 

 

Het tweede couplet van de Internationale luidt als volgt: 

 

De staat verdrukt, de wet is logen. De rijkaard leeft zelfzuchtig voort. 

 

Tot 't merg wordt d'arme uitgezogen en zijn recht is een ijdel woord. 

 

Wij zijn 't moe naar and'rer wil te leven, broeders, hoort hoe gelijkheid spreekt. 

 

Geen recht waar plicht is opgeheven, geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt. 

 

  



A. 10. Concept actuele motie: “het laatste levensjaar”, keuzes in de zorg.  

Ouderen Netwerk (LAO)(contactpersoon: Dokkum, van, Andre, A.H.A.) 

Rucphen, Krimpen aan den IJssel 

Ingediend op: 08-02-2016 

 

Motie:  

  

De PvdA in congres bijeen in Amersfoort op 13 februari 2016. 

 

Overwegende dat,  

•de afgelopen 40 jaar een versmalling heeft laten zien van de aandacht en een 

verschraling van de woordkeus waarin op dit moment gediscussieerd wordt over keuzes 

in de zorg; 

•in de tijd van de trechter van Dunning[1] (1991) nog volop van een over 

gemeenschapsgerichte benadering gesproken werd; 

•in de tijd van Ivan Illich (1975) werd die gemeenschap nog opgevat als de gemeenschap 

van alle mensen;  

•er nu in het debat sprake is van een begrenzing van de kosten van "een extra levensjaar 

in goede gezondheid", ook wel QA-LY[2];  

•wij als PvdA, mede gezien de standpunten van anderen[3], de ruimte moeten benutten 

voor sociaal-ethische debatten, die nu ontbreken. 

 

Constaterend dat,  

•voor ons daarbij de kern van de zaak is dat we doen wat nodig is om mensen waardig te 

laten sterven en zo veel mogelijk de kwaliteit van leven te waarborgen, ook in het laatste 

levensjaar[4];  

•de aandacht uit gaat naar de kwaliteit van leven in de laatste levensjaren, waaronder een 

vrijwillig levenseinde en stervensbegeleiding. Wat goede zorg is, is in eerste plaats ter 

beoordeling van hen die verzorging vragen;  

•De Partij van de Arbeid stelt de wensen van de burger centraal als het leven ten einde 

loopt. Bij medisch-ethische vraagstukken is voor de PvdA het beginsel van zelfbeschikking 

leidend. Dit in samenhang met de menselijke waardigheid, goede zorg en 

beschermwaardigheid van het leven.  

 

Vraagt het Partijbestuur en de betrokken woordvoerder(s) in Staten Generaal bovenstaand 

standpunt te onderschrijven en ter verdere verwerking in het verkiezingsprogramma 

geoormerkt door te zenden aan de programmacommissie en gaat over tot de orde van de 

dag. 

  

[1] http://www.medischcontact.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/71594/Haal-trechter-van-

Dunning-uit-de-la.htm 

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Quality-adjusted_life_year 

[3] Zie onder Toelichting, punt 1: standpunt van anderen 

[4] Zie onder Toelichting, punt 2: kosten. 

 

Preadvies: Afwijzen 

Iedereen moet veilig en waardig kunnen sterven. Daarom is professionele ondersteuning in de 

laatste levensfase belangrijk. Voor de patiënt, maar zeker ook voor zijn naasten en degenen die 

hem / haar in de laatste levensfase bijstaan.  De wens van velen om regie te blijven voeren bij de 

https://webapp.pvda.nl/owa/redir.aspx?C=3b22df0d01e84436bc3cae72a4c69d5b&URL=http%3a%2f%2fwww.medischcontact.nl%2farchief-6%2fTijdschriftartikel%2f71594%2fHaal-trechter-van-Dunning-uit-de-la.htm
https://webapp.pvda.nl/owa/redir.aspx?C=3b22df0d01e84436bc3cae72a4c69d5b&URL=http%3a%2f%2fwww.medischcontact.nl%2farchief-6%2fTijdschriftartikel%2f71594%2fHaal-trechter-van-Dunning-uit-de-la.htm
https://webapp.pvda.nl/owa/redir.aspx?C=3b22df0d01e84436bc3cae72a4c69d5b&URL=https%3a%2f%2fnl.wikipedia.org%2fwiki%2fQuality-adjusted_life_year


eigen zorg is voor de fractie het uitgangspunt voor verdere stappen. Dat geldt ook voor een 

zelfgekozen levenseinde. Deze motie gaat echter voorbij aan alle gevoeligheden die er spelen 

omtrent euthanasie en een vrijwillig levenseinde, en dat je voor een goede oordeelsvorming de 

tijd moet durven nemen. Dit is een thema dat niet per motie op een congres zomaar kan worden 

afgedaan.  

 

De motie doet een oproep aan de programmacommissie. Leden kunnen altijd hun wensen en 

ideeën voor het programma aandragen, ook per motie. De commissie neemt dit serieus in 

overweging. De programmacommissie maakt natuurlijk wel haar eigen afweging en zal de 

voorstellen van deze motie in samenhang moeten bezien met het totale programma dat ze maakt. 

In 2016 zal de commissie het land in gaan om met leden, onze achterban en maatschappelijke 

organisaties te spreken over het nieuwe programma. Er zal een aantal voorcongressen 

plaatsvinden vooraf aan het verkiezingscongres. Er zijn dus veel momenten waar invloed kan 

worden uitgeoefend. Uiteindelijk zal op het verkiezingscongres in 2017 het definitieve 

programma worden  vastgesteld.



A. 11. Stop verborgen toekomstige Pensioen Armoede.  

Borger-Odoorn (contactpersoon: Hilverts, Menno, M.J.W.) 

Elburg, Ouderen Netwerk (LAO), Krimpen aan den IJssel, Zuidplas, Ridderkerk, Stadskanaal, 

Menterwolde, Nuenen, De Wolden 

Ingediend op: 08-02-2016 

 

Motie:  

 

Het Congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 in Amersfoort, 

 

Constaterende dat, 

·         Iedereen een (financieel) goede oude dag verdient 

·         Het aantal werklozen qua omvang nog steeds buitengewoon groot en te groot is 

·         Het aantal werklozen nog steeds geen substantiële afname laat zien zoals gewenst.  

·         Tijdens de WW-periode veelal geen pensioenopbouw (meer) plaatsvindt, 

·         De uitkeringsgerechtigde werklozen in de lagere loongroepen door het verminderde 

inkomen nu en ook later, zelf de opgelopen achterstand in de pensioenopbouw niet kan 

bekostigen, 

·         Het pensioen van mensen met een klein inkomen die langdurig werkloos raken kwetsbaar 

is. 

·         In het voorliggende belastingplan de uitkeringsgerechtigden in tegenstelling tot de 

werkenden er per jaar nauwelijks op vooruit gaan (gemiddeld 70 tegen 700 euro) 

·         Tot op heden nauwelijks tot niet zijn uitgevoerd de door het Partijbestuur gedane 

toezeggingen op de Politieke Ledenraad van 8 mei 2014 n.a.v. een eerdere vergelijkbare motie en 

die als volgt luidde: 

 

a.       De gevolgen van het niet opbouwen van het pensioen tijdens werkloosheid nu in kaart te 

brengen, 

b.       Het feit dat de pensioenopbouw tijdens werkloosheid niet worden opgebouwd, breed wordt 

gecommuniceerd naar de bevolking om onwetendheid dienaangaande te voorkomen, 

c.       Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, scenario’s te verkennen die toekomstige 

armoede als gevolg van onvoldoende pensioenopbouw door werkloosheid voorkomen. 

 

Bovenstaande tekst is destijds ter plaatse tot stand gekomen met, na en in overleg tussen Martijn 

van Dam, Jetta Klijnsma en Roos Vermeij. 

 

Overwegende dat, 

 

·         Het niet opbouwen van pensioen tijdens de WW  leidt tot een structurele en aanzienlijke 

verlaging van het pensioen, wanneer de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. 

·         Op termijn voorspelbaar en veelal buiten hun schuld een vijver aan minderdraagkrachtigen 

(armlastigen) zal doen ontstaan met alle maatschappelijke en sociale gevolgen van dien. 

·         Bij ongewijzigd beleid, het overgrote deel van die groep zal zijn aangewezen en een beroep 

zal doen op de financiële voorzieningen van de overheid (lees de gemeenten).    

·         Het voorkomen van armoede behoort tot het gedachtegoed van onze partij 

 

Concluderende dat, 

 

Een collectieve reparatie van de pensioenopbouw nu vermoedelijk ook veel goedkoper is dan de 



integrale kosten later, 

 

Roept het partijbestuur op om de Tweede Kamerfractie te laten zorgen dat, 

 

·         Alsnog de gevolgen van het niet ombouwen van de pensioenopbouw tijdens werkloosheid 

nu in kaart wordt gebracht, 

·         Alsnog naar de bevolking het feit breed wordt gecommuniceerd dat de pensioenopbouw 

tijdens werkloosheid veelal nog niet worden opgebouwd, dit om onwetendheid dienaangaande te 

voorkomen, 

·         Alsnog op basis van de uitkomsten van het eerder toegezegde onderzoek, op korte termijn 

scenario’s worden verkend die toekomstige armoede als gevolg van onvoldoende pensioenopbouw 

door werkloosheid voorkomen. 

·         Sociale partners en Overheid worden verzocht in gezamenlijkheid alvast na te denken over 

het oprichten van een fonds van waaruit de pensioenopbouw tenminste gedeeltelijk wordt 

voortgezet op een wijze vergelijkbaar met het vroegere FVP (= Financiering Voortzetting 

Pensioenverzekering). 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Preadvies: afwijzen  

De fractie herkent zich niet in de  kritiek dat er bar weinig is gedaan op het thema van gemiste 

pensioensopbouw door werkeloosheid. Dit thema is  het afgelopen jaar wel degelijk geagendeerd 

en besproken. Daar is de brief van de staatssecretaris over de opbouw van pensioen tijdens de 

WW uit voortgekomen ( Kamerstuknummer: 32043-258). Hierin is ook duidelijk uitgelegd wat er 

gedaan wordt om aan mensen te melden wat er gebeurt met de pensioenopbouw in de WW. Het 

oprichten van een FVP-fonds is niet wenselijk. Dit komt onder andere omdat een FVP-fonds er 

alleen was voor mensen die ouder waren dan 40 jaar. Dit werkt leeftijdsdiscriminatie in de hand. 

Nederland kent relatief weinig armoede vergeleken met het Buitenland. Dat neemt niet weg dat 

het onze taak is om armoede die er is, te bestrijden. De focus ligt daarbij wat meer op gezinnen en 

kinderen in armoede. Feit is dat de groep gepensioneerden nou juist de groep is die het minst te 

maken krijgt met armoede. Omdat iedereen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd  AOW krijgt, 

voorkomt dat armoede bij oude mensen. En met succes; in Nederland is de armoede onder 

ouderen extreem laag vergeleken met het buitenland.  

 

   



A. 12. Geef voorrang aan het vredesproces en hulp voor Syriërs.  

Gooise Meren  (contactpersoon: Meijer, May-May, M.M.) 

Nijmegen 

Ingediend op: 09-02-2016 

 

Motie:  

 

Ingediend op:  

 

Het congres op 13 februari 2016 bijeen in Amersfoort, 

 

Constaterende dat: 

 

- Het kabinet militaire middelen wil inzetten in Oost-Syrië om de aanvoerlijnen van ISIS 

aan te pakken (Aanvullende artikel 100-brief Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen 

ISIS, 29 januari 2016) 

- Er juist al heel erg veel geweld en humanitaire nood is in Syrië. Door de oorlog in Syrië 

zijn al meer dan 250.000 mensen gedood, meer dan een miljoen mensen gewond, 

ongeveer tien miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen en er een groot aantal mensen 

in hongersnood is; 

-  Vredesorganisatie Pax aangeeft dat bommen op Syrië averechts werken (Bommen 

werken averechts, de Volkskrant, 27 januari 2016) en vier andere vredesorganisaties 

oproepen om de luchtaanvallen in Syrië te stoppen (het Parool, donderdag 17 december 

2015), 

-     Bijna 400 duizend Syriërs op dit moment leiden onder de belegeringen van zowel 

regeringstroepen van Assad als van gewapende oppositiegroeperingen, waardoor velen 

ondervoed zijn en aan hongersnood sterven;  

-  De vredesbesprekingen in Genève zijn opgeschort tot 25 februari;  

-          Sabah Alhallak zich inzet voor vrouwenrechten in Syrië;  

-         VN gezant Staffan de Mistura een Women’s advisory board heeft ingesteld.  

 

 Overwegende dat: 

 

-      Alle strijdende partijen in Syrië oorlogsmisdaden begaan zoals: moord, executie 

zonder proces, marteling etc. (VN rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie 

Syrische Arabische Republiek, 2014); 

-      ISIS een groep is die mensen op een gruwelijke wijze vermoord, geweld tegen 

burgers gebruikt, kindersoldaten inzet, geweld tegen homo’s gebruikt en vrouwen 

onderdrukt; 

-      Op het moment dat het congres in Amersfoort plaatsvindt een meerderheid van de 

Tweede Kamer – inclusief de PvdA fractie van de Tweede Kamer – naar verwachting 

waarschijnlijk al met de bombardementen heeft ingestemd;   

-          Bombardementen geleid door een internationale coalitie echter ook 

burgerslachtoffers zal veroorzaken wat triest is en daarbij de aantrekkingskracht van ISIS 

vergroot en de weerstand tegen het westen zal doen toenemen;     

-          Er meer en meer internationale actoren bij de oorlog in Syrië betrokken worden, 

waardoor de burgeroorlog een oorlog van internationale mogendheden is geworden;  

-          Er daarom op dit moment sterk ingezet moet worden op grotere stappen in het 

politieke proces, humanitaire hulpverlening voor de Syrische bevolking en opbouw van 



het land, want hierdoor wordt:  

o   de spiraal van geweld kleiner wordt gemaakt en  

o   is een groter deel van de Syrische bevolking er beter aan toe – wat een  belangrijk doel 

op zich is – en waardoor Syriërs zelf verder de leiding kunnen nemen over hoe om te gaan 

met ISIS; 

o   het draagvlak voor het westen bij de Syriërs weer wat vergroot.   

- VN resolutie 1325 aangeeft dat vrouwen in vredesonderhandelingen op alle niveaus 

betroken moeten worden  

 

Roept de fractie van de Partij van de Arbeid en de Minister van Buitenlandse Zaken van 

de PvdA op om:   

 

-          Aan te dringen bij alle partijen op een staakt het vuren, om onmiddellijk op te 

houden met het belegeren van gemeenschappen, humanitaire hulpverleners toe te laten 

en voort te maken met de vredesbesprekingen;  

-          Voorrang te geven aan het diplomatieke proces in Syrië en hiervoor creatieve, 

degelijke en duurzame oplossingen te bedenken;  

-          Erop aan te dringen dat VN resolutie 2139, en dan zeker het stoppen van de 

vatenbommen, wordt nageleefd;  

-          Het belang te onderstrepen van de inzet van Syriërs zelf bij het vredesproces;  

-          Zich ervoor in te zetten dat de Women’s Advisory Board een prominente rol in de 

vredesbesprekingen krijgt en dat er ook op topniveau Syriërs bij de vredesbesprekingen 

worden betrokken die zich inzetten voor vrouwen, mensenrechten en minderheden;  

-          Voedsel te droppen boven de belegerde gebieden zolang er geen einde komt aan de 

belegeringen;  

-         Aan te dringen en eventueel hulp te verlenen bij de opbouw van lokaal en inclusief 

bestuur in Syrië en Irak; 

-          Bij te houden hoeveel burgerdoden en gewonden er vallen en de mogelijkheden te 

onderzoeken om hen financieel te compenseren[1], bijvoorbeeld met behulp van ‘Civilian 

Harm Tracking Cell’ zoals geopperd wordt door vredesorganisatie Pax.  

-          In deze fase in te zetten op andere manieren om ISIS terug te dringen. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan:  

o   Onmogelijk maken van financiële transacties met ISIS (zie ook het statement van 

minister Lavrov bij VN resolutie 2254), en bondgenoten van Nederland hierop aanspreken 

o   Partijen erop aanspreken geen olie meer te kopen van ISIS[2] 

o   NGO’s in Irak en Syrië te ondersteunen die weerstand bieden tegen ISIS (zoals de 

vrouwenorganisatie Madre).  

o   Vredesonderhandelaren te ondersteunen op lokaal niveau  

o   Nader onderzoek te doen naar de organisatie van ISIS om ze zo beter te kunnen 

bestrijden (zie Beatrice de Graaf, in de Correspondent op 23 november 2015)[3] 

o   Goed de geluiden van de bevolking die leeft in door ISIS bezet gebied op te vangen en 

iets met de informatie te doen, zoals van de groep Raqqa is Slaughtered Silently.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

 

[1] Dit laat natuurlijk onverlet dat het emotionele leed enorm is en nooit gecompenseerd kan 

worden.  



[2] ISIS krijgt haar inkomsten niet alleen uit olie maar ook door belastinginningen van mensen 

uit de bezette gebieden en door ‘confiscaties’. 

[3] We zijn ervan op de hoogte dat minister Koenders op 11 januari in Den Haag het Global 

Counterrorism Forum heeft voorgezeten.  

 

Toelichting:  

 

Inhoudelijk  

 

We zijn ons ervan bewust dat het kabinet ISIS niet alleen door middel van militaire middelen wil 

bestrijden, maar door een combinatie van middelen: politiek, diplomatiek, stabilisatie en militair 

(Aanvullende artikel 100-brief Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS, 29 januari 2016). 

Net als het kabinet en in overeenstemming met VN resolutie 2254 delen wij de mening dat ISIS 

teruggedrongen moet worden.  

 

De vraag is echter hoe dat het beste gedaan kan worden? Wij denken dat hiervoor het beste naar 

de situatie in heel Syrië kan worden gekeken. Er is al vijf jaar lang sprake van extreem geweld 

door alle strijdende partijen in Syrië (met name ook door de vatenbommen van president Assad). 

Er zijn meer dan 250.000 mensen gedood, meer dan een miljoen mensen gewond en ongeveer 

tien miljoen mensen gevlucht. Wij vinden dan ook dat er in Syrië weer gebouwd dient te worden.  

 

De bevolking in Syrië en Irak moet op de allereerste plaats komen. Alhoewel wij ons ervan bewust 

van zijn dat ook het kabinet en de PvdA Tweede Kamer fractie zich inzet voor het op gang krijgen 

van het diplomatieke proces, de participatie van Syrische vrouwen bij de Genève-besprekingen en 

humanitaire hulpverlening, vinden wij dat daar nog meer druk op gezet moet worden en vaart 

mee moet worden gemaakt. Zo wordt de spiraal van geweld dan in ieder geval kleiner gemaakt. 

De internationale gemeenschap zou de druk meer op moeten voeren om de belegeringen van 

steden (ook de oppositie belegert plaatsen) te stoppen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven 

zouden er airdroppings moeten plaatsvinden. Hiermee wordt de al te lang noodlijdende Syrische 

bevolking enigszins geholpen en wordt het gehavende vertrouwen van de Syrische bevolking in 

haar leiders en de internationale gemeenschap wellicht enigszins hersteld. Dit zal tevens het 

draagvlak voor ISIS doen afnemen.  

 

Daarnaast moet er op langere termijn hulp geboden worden met vredesopbouw en bij het 

opzetten van goed en inclusief bestuur in op ISIS heroverde plaatsen. Zo krijgt de Syrische 

bevolking weer zelf enigszins controle over haar bestaan. Zoals Pax ook stelt zullen soennitische 

gemeenschappen ISIS de rug toekeren als ze een beter perspectief hebben.  

 

Procedureel  

 

Wij wisten dat de beslissing om al dan niet te bombarderen in Syrië weer op tafel lag nadat 

minister Bert Koenders had aangegeven dat onder andere de aanslagen in Parijs op 13 november 

2015 een belangrijke gamechanger waren. Echter, na de aanslagen, op 5 december 2015, gaf PvdA 

fractievoorzitter Diederik Samsom aan dat de PvdA fractie in de Tweede Kamer bij haar beslissing 

blijft om niet te bombarderen zolang er geen politiek plan is voor Syrië.  

 

Via de media vernamen wij op 26 januari jl. ineens dat de PvdA fractie van de Tweede Kamer ook 

voor bombarderen van ISIS in Syrië is. Deze beslissing overviel ons:  

 



-          Alhoewel er in VN resolutie 2254 onder andere aangegeven wordt dat er vrije verkiezingen 

en een interim regering moet komen, hadden wij niet verwacht dat dit als politiek plan 

beschouwd zou worden. De vredesbesprekingen in Genève zijn opgeschort tot 25 februari, dus 

vinden pas plaats na de beslissing van de PvdA fractie. Een heet hangijzer, dat het diplomatieke 

proces al jaren bemoeilijkt, is nog steeds de positie van president Assad. Daarvoor dient een 

oplossing bedacht te worden. 

 

-          Daarbij hadden wij, als leden van de PvdA, graag bij de beslissing om al of niet te 

bombarderen in Syrië betrokken willen worden. De afgevaardigde van de afdeling Gooise Meren, 

die ook oprichter is van Peace SOS, publiceerde samen met andere vredesorganisaties op 17 

december 2015 het opiniestuk ‘Stop luchtaanvallen Syrië’ in Het Parool.  

 

Gezien het feit dat de Nederlandse premier de bombardementen op ISIS in Syrië reeds heeft 

aangekondigd en het feit dat het kabinet officieel zelfs geen toestemming hoeft te vragen aan de 

Tweede Kamer, hebben wij ervoor gekozen om in dit stadium te benadrukken waar volgens ons 

de aandacht op gericht moet worden als het gaat om Syrië.  

 

Wij zijn ons ervan bewust dat de PvdA fractie in de Tweede Kamer en de minister van 

Buitenlandse Zaken en de minister  van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

zich al enorm hard inzetten voor een flink aantal punten waartoe wij hen oproepen. Echter, 

gezien het feit dat het humanitaire leed zo ontzettend groot is in Syrië en in Irak willen wij dit 

graag via deze motie nog eens onder de aandacht brengen bij hen en bij de overige PvdA leden. 

Daarbij brengen we ook graag andere perspectieven onder de aandacht.  
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https://webapp.pvda.nl/owa/redir.aspx?C=3afd9b9fa8c94ce8845d89d4776b345a&URL=https%3a%2f%2fdecorrespondent.nl%2f3668%2fElf-lessen-van-Beatrice-de-Graaf-de-hoogleraar-die-Nederland-de-weg-wijst-na-Parijs-%2f112813008-5ea22047
https://webapp.pvda.nl/owa/redir.aspx?C=3afd9b9fa8c94ce8845d89d4776b345a&URL=http%3a%2f%2fwww.nu.nl%2fbuitenland%2f4206880%2feerste-gesprekken-syrische-oppositie-en-vn-gezant-positief-verlopen.html
https://webapp.pvda.nl/owa/redir.aspx?C=3afd9b9fa8c94ce8845d89d4776b345a&URL=http%3a%2f%2fwww.nu.nl%2fbuitenland%2f4206880%2feerste-gesprekken-syrische-oppositie-en-vn-gezant-positief-verlopen.html
https://webapp.pvda.nl/owa/redir.aspx?C=3afd9b9fa8c94ce8845d89d4776b345a&URL=http%3a%2f%2fwww.theguardian.com%2fcommentisfree%2f2015%2fnov%2f16%2fisis-bombs-hostage-syria-islamic-state-paris-attacks
https://webapp.pvda.nl/owa/redir.aspx?C=3afd9b9fa8c94ce8845d89d4776b345a&URL=http%3a%2f%2fwww.theguardian.com%2fcommentisfree%2f2015%2fnov%2f16%2fisis-bombs-hostage-syria-islamic-state-paris-attacks
https://webapp.pvda.nl/owa/redir.aspx?C=3afd9b9fa8c94ce8845d89d4776b345a&URL=http%3a%2f%2fwww.volkskrant.nl%2fbuitenland%2f-niemand-in-syrie-interesseert-zich-voor-vrouwenrechten%7ea4237165%2f
https://webapp.pvda.nl/owa/redir.aspx?C=3afd9b9fa8c94ce8845d89d4776b345a&URL=http%3a%2f%2fwww.volkskrant.nl%2fbuitenland%2f-niemand-in-syrie-interesseert-zich-voor-vrouwenrechten%7ea4237165%2f


http://www.pvda.nl/standpunten/Internationaal+en+defensie/Strijd+tegen+ISIS 

Slow Death: Life and Death in Syrian Commuties under siege. A Syrian American medical trust 

report (maart 2015).  

VN rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie Syrische Arabische Republiek, 2014 

VN resolutie 2139, 2254.  

Vredemanifest “Laat de kinderen spelen: Investeer in vrede”. Gepresenteerd in Nieuwspoort 21 

september en overhandigd aan de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede 

Kamer.  

Wever, R. de (6 oktober 2015). ISIS heeft helemaal niet zo veel olie en dat is slecht nieuws.  

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4157467/2015/10/06/IS-heeft-

helemaal-niet-zo-veel-olie-en-dat-is-slecht-nieuws.dhtml 

 

Preadvies: overnemen 

  

https://webapp.pvda.nl/owa/redir.aspx?C=3afd9b9fa8c94ce8845d89d4776b345a&URL=http%3a%2f%2fwww.pvda.nl%2fstandpunten%2fInternationaal%2ben%2bdefensie%2fStrijd%2btegen%2bISIS
https://webapp.pvda.nl/owa/redir.aspx?C=3afd9b9fa8c94ce8845d89d4776b345a&URL=http%3a%2f%2fwww.trouw.nl%2ftr%2fnl%2f4496%2fBuitenland%2farticle%2fdetail%2f4157467%2f2015%2f10%2f06%2fIS-heeft-helemaal-niet-zo-veel-olie-en-dat-is-slecht-nieuws.dhtml
https://webapp.pvda.nl/owa/redir.aspx?C=3afd9b9fa8c94ce8845d89d4776b345a&URL=http%3a%2f%2fwww.trouw.nl%2ftr%2fnl%2f4496%2fBuitenland%2farticle%2fdetail%2f4157467%2f2015%2f10%2f06%2fIS-heeft-helemaal-niet-zo-veel-olie-en-dat-is-slecht-nieuws.dhtml


A. 13. actuele motie: Europese regelgeving uitstoot dieselmotoren terugdraaien  

Amsterdam West (contactpersoon: Elings, Margreet, G.M.) 

Nuenen, Bergen/Gennep/Mook, Ouderen Netwerk (LAO), Amsterdam Centrum, Amsterdam 

Nieuw-West, Amsterdam Oost, Amsterdam Zuid, Amsterdam Zuidoost, Krimpen aan den Ijssel, 

Borger-Odoorn, Gouda 

Ingediend op: 09-02-2016 

 

Motie:  

 

Het congres van de Partij van de Arbeid op 13 februari 2016 in Amersfoort bijeen; 

 

Constaterende dat: 

 Het Europees Parlement accepteert dat nieuwe dieselauto´s nog tot 2021 de norm voor de 

uitstoot van stikstofdioxiden (NOx) tot 110% mogen overschrijden en daarna, in een 

overgangsperiode, tot maximaal 50% meer; 

 De auto-industrie, na ons jarenlang te hebben voorgelogen over de daadwerkelijke uitstoot 

van hun dieselauto´s, daarvoor nu wordt beloond met extra jaren waarin ze onze lucht fors 

mag vervuilen; 

 Dit zonder enige twijfel te danken is aan de macht van de auto-industrie-lobby; 

 

Overwegende dat: 

 De sociaal democraten en de liberalen in het Europees Parlement verdeeld over deze 

kwestie hebben gestemd; 

 De PvdA-fractie in het Europees Parlement heeft geconstateerd dat niet de sjoemelende 

fabrikanten worden aangepakt, maar de normen worden versoepeld (Paul Tang: na 

sjoemelsoftware nu ook sjoemel normen); 

 

Roept de PvdA-fractie in het Europees Parlement op: 

• Deze sjoemelnormen in de Europese sociaal democratische fractie opnieuw aan de orde te 

stellen; 

• Daarbij alle andere linkse partijen, zoals de Groenen, maar ook de milieubewegingen in 

Europa te betrekken; 

• Samen te bezien of dit voor de volksgezondheid zeer kwalijke besluit kan worden 

teruggedraaid of op een andere wijze opnieuw aan de orde kan worden gesteld; 

• In het Europees Parlement een voorstel in te dienen voor het op korte termijn in het leven 

roepen van een Europese, onanfhankelijke Keuringsautoriteit, die alle nieuwe 

dieselmotoren die op de Europese markt komen op uitstoot van stikstof- en koolmonoxide 

keurt en de bevindingen daarvan zowel in het Europees Parlement bekend maakt, alsook 

aan de Europese pers;    

 

En gaat over tot de orde van de daag. 

 

Toelichting:  

Door op Europees niveau de milieubeweging en de pers bij voortduring bij dit schandaal te 

betrekken, bestaat de kans dat het onderwerp ook in de belangstelling van de Europese bevolking 

blijft. Alleen de mensen in Europa zijn in staat op te boksen tegen de auto lobby, die meent dat de 

volksgezondheid ondergeschikt gemaakt kan worden aan de belangen van de auto-industrie. Het 

kan en mag niet zo zijn dat mensen met longziekten, ouderen en kinderen het slachtoffer worden 



van het gesjoemel van de auto-industrie, die de financiële problemen, die ze zelf heeft 

veroorzaakt, over hun hoofden heen probeert op te lossen     

 

Preadvies: overnemen 

De strijd tegen sjoemelnormen, met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien, is niet ten 

einde. De speciale commissie in het Europees Parlement over dieselgate zal zeker kansen bieden, 

om publieke en politieke druk op autofabrikanten op te voeren en nieuwe voorstellen op de 

agenda te krijgen. Het is daarbij duidelijk dat Europese normen en nationale handhaving  een van 

de onderliggende problemen is geweest.  

 

  



A. 14. Aanpak belastingontwijking onder het EU-voorzitterschap  

Amsterdam Nieuw-West (contactpersoon: Aertsen, Hans, J.E.) 

Borger-Odoorn, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Zuid, Amsterdam West, Amsterdam Oost, 

Amsterdam Centrum, Amsterdam Noord, Ouderen Netwerk (LAO), Krimpen aan den Ijssel 

Ingediend op: 09-02-2016 

 

Motie: 

 

Overwegende dat,  

- Het congres op 21 januari 2012 de motie ´Motie Naar een solide, solidair en rechtvaardig 

belastingstelsel´ met een positief pre-advies heeft aangenomen; 

- Het EU voorzitterschap een unieke kans biedt om verdere voortgang te boeken op het 

dossier van belastingontwijking door grote internationale bedrijven; 

- Het voor de PvdA cruciaal is zich te laten zien dat zij nog steeds een partij is met 

principes en als partij in staat is om deze principes om te zetten in concrete daden; 

- Jeroen Dijsselbloem zich nationaal en internationaal sterker op dit dossier kan profileren 

dan hij tot op heden heeft gedaan en Eric Wiebes de rol van Nederland als belangrijke 

schakel in belastingontwijkingsroutes te veel bagatelliseert; 

- Landen die het economisch zwaar hebben, door belastingontwijking extra worden 

gedupeerd in hun belastinginkomsten; 

- En de vraag kan worden gesteld of belasting erosie niet een belangrijke bijdrage levert aan 

de slechte financieel-economische situatie in sommige landen 

 

Roept het kabinet op: 

 

het EU voorzitterschap te benutten voor het boeken van voortgang op de volgende terreinen: 

1. Openbare Country-by-Country-reporting door internationale bedrijven, om zo door meer 

transparantie agressieve belastingontwijking te ontmoedigen   

2. Implementeren van de OESO BEPS actieplannen in een ambitieuze Europese richtlijn 

en daarbij ook de belastingconcurrentie tussen lidstaten aan te pakken  

3. Voortgang boeken in de gesprekken over een gemeenschappelijke grondslag en 

minimumtarief voor winstbelasting voor bedrijven in Europa 

 

Verzoekt het partijbestuur  

 

na het EU voorzitterschap een voortgangsverslag te doen aan het Congres en daarbij te vertellen 

welke acties werden ondernomen met welk resultaat. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 
Preadvies: overnemen  

We beschouwen deze motie als een verzoek aan de fractie, aan bewindslieden kan het congres 

statutair geen verzoek doen. Belastingontwijking is een groot mondiaal probleem en Nederland 

wordt op grote schaal gebruikt als doorvoerhaven van financiële stromen naar 

belastingparadijzen. Er ligt nu met de OESO-BEPS actieplannen en de Europese BEPS richtlijn 

een unieke kans belastingontwijking krachtig aan te pakken en Nederland dient daar in voorop te 

lopen. Ambitieuze uitvoering van die actieplannen, publieke verantwoording van 

belastingafdrachten door internationale ondernemingen en een geharmoniseerde winstbelasting 

met minimumtarieven zijn inderdaad de inzet van de PvdA. Het kabinet zal tijdens het 



voorzitterschap aandacht geven aan dit thema. Via het motievolgsysteem kan de indiener de 

voortgang volgen. 

  



A. 15. Toekomstperspectief Regio Irak/Syrië  

Amsterdam Nieuw-West (contactpersoon: Aertsen, Hans, J.E.) 

Amsterdam Zuidoost, Amsterdam West, Amsterdam Oost, Amsterdam Centrum, Krimpen aan 

den Ijssel 

Ingediend op: 09-02-2016 

 

Motie:  

 

Constaterende dat: 

Er in de regio Syrië en Irak een gewelddadig conflict is dat miljoenen mensen direct raakt, 

duizenden op de vlucht doet slaan, en ons in Nederland in een solidariteitscrisis heeft doen 

belanden,  

 

Overwegende dat:  

- Leden zich zorgen maken over de bombardementen in Irak en Syrië, over de humaniteit 

van de vluchtelingenopvang in Europa.  

- Dat deze problemen in de beeldvorming losgekoppeld worden van elkaar.  

- En er weinig zicht is op een oplossing van het conflict in de regio zelf.  

 

Roept de Tweede Kamerfractie op:  

- Om de huidige plannen en acties gelieerd aan het gewelddadige conflict in Syrië en Irak 

in de context te  plaatsen van een regionaal toekomstperspectief.  

- Duidelijk uit te dragen wat de visie van de PvdA is op de oplossingsrichting van dit 

conflict.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Preadvies: overnemen  



A. 16. Krachtige tegenstem PvdA  

Amsterdam Nieuw-West (contactpersoon: Aertsen, Hans, J.E.) 

Krimpen aan den IJssel, Amsterdam West, Amsterdam Zuid, Amsterdam Zuidoost, Nuenen 

Ingediend op: 09-02-2016 

 

Motie:  

 

Constaterende dat: 

PvdA doet, in ieder geval naar buiten toe, te weinig tegen het geweld bij de rellen en misstanden 

als politici een AZC willen agenderen of bespreken. De pers wordt op 5 km afstand gehouden, en 

gezien als 'lastig'. Waar blijft de krachtige tegenstem van de PvdA? 

 

Overwegende dat: 

- Veel burgers worstelen met het vraagstuk van de vluchtelingen en de opvang daarvan 

- De rellen en misstanden die zich voordoen bij het bespreken van mogelijke opvang in de 

gemeente bijdragen aan de negatieve beeldvorming 

- Dat de lauwe reacties op die rellen weinig goed doen 

- Veel leden zich afvragen waar de krachtige tegenstem van de PvdA blijft. 

 

Roept de Tweede Kamerfractie op: 

- Duidelijk uit te dragen wat de visie van de PvdA is in de oplossing van de opvang van de 

vluchtelingenstroom in Nederland 

- Krachtig stelling te nemen bij elke vorm van rellen en geweld bij dit vraagstuk. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Preadvies: overnemen 

De PvdA wil vluchtelingen een veilig heenkomen bieden, het maken van de levensgevaarlijke 

oversteek vanuit Turkije ontmoedigen en de pas van mensensmokkelaars afsnijden. Het onlangs 

gepresenteerde plan voor beheersbare vluchtelingenstroom zien wij als een goede eerste stap. 

Tegelijkertijd is het van groot belang om hen die in Nederland asiel aanvragen humane opvang 

bieden.  De PvdA is al langer voorstander van kleinschalige opvang omdat het goed is voor de 

integratie, voor het draagvlak en beter voor de veiligheid als er minder mensen bij elkaar op de lip 

zitten. Wij hebben de staatssecretaris onlangs opgeroepen om hier opnieuw met de 

burgemeesters over om tafel te gaan zitten. Wij keuren uiteraard iedere vorm van geweld en 

discriminatie af, zowel van de asielzoekers als van de Nederlanders en dragen dit ook uit.   



A. 17. geen bezuiniging op achterstandsgelden;  

NIET TOELAATBAAR 

 

Rotterdam (contactpersoon: Meulen, van der, Matthijs, M.) 

Krimpen aan den Ijssel 

Ingediend op: 10-02-2016 

 

Motie:  

 

Het congres van de Partij van de arbeid, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort 

 

Constaterende dat 

- achterstandsbestrijding een kerndoel van de PvdA is, 

- het geeft kinderen uit kansarme omgevingen een grotere kans op maatschappelijk succes. 

De positieve effecten zijn vastgelegd in het NRO onderzoek uit 2015 (Kloprogge en De 

Wit), 

- het opleidingsniveau in achterstandsgebieden weliswaar geleidelijk stijgt, maar dat het 

aantal kinderen dat met een achterstand aan de basisschool begint niet afneemt, 

- hierbij is het opleidingsniveau niet de enige factor die van belang is. 

 

Overwegende dat 

- vroeg beginnen met het aanpakken van achterstanden een groter effect heeft, 

- in veel gezinnen de gebrekkige beheersing van het Nederlands een belemmerend effect 

heeft, 

- door algemene bezuinigingen op gemeentebudgetten met name de voor-  vroegschoolse 

educatie (vve) en het NT2 onderricht zijn getroffen, 

- de effecten van dit beleid vooral de grote gemeenten treffen. De korting op de budgetten 

voor de 37 grootste gemeenten (G37) in totaal € 60,4 miljoen bedraagt. 

 

Spreekt uit dat 

- er geen korting op gemeentelijke gelden ten behoeve van achterstandsbeleid komt, en 

- roept de Tweede Kamerfractie op om bezuinigingen op het achterstandenbeleid tegen te 

gaan en gemeentes te blijven ondersteunen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

  



A. 18. Veilige omgeving voor LHBT vluchtelingen  

Roze Netwerk (contactpersoon: Krul, Ferry, F.J.R.) 

Diversiteit, Krimpen aan den IJssel 

Ingediend op: 10-02-2016 

 

Motie:  

 

De vluchtelingenproblematiek is zeer actueel. Onder asielzoekers bevinden zich ook LHBTI-ers. 

Zij bevinden zich helaas nog steeds in een onveilige situatie als zij in Nederland opgevangen 

worden. Nog steeds komen er alarmerende berichten vanuit Alphen aan de Rijn en Dit komt 

omdat zij in asielzoekerscentra door andere asielzoekers uitgescholden, gepest en/of bedreigd 

worden. Deze situatie moet nu stoppen! Er moet een veilige omgeving voor vluchtelingen 

gecreëerd worden op basis van gelijkwaardigheid en acceptatie van minderheden. 

 

Toelichting:  

 

Leden van de PvdA in congres bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort 

 

overwegende dat: 

- De vluchtelingenproblematiek zeer actueel is;  

- Er onder de asielzoekers zich ook LHBTI 'ers - lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 

transgenders en interseksuelen – bevinden;  

- Zij zich helaas nog steeds in een onveilige situatie bevinden tijdens de opvang in 

Nederland;  

- Dit komt omdat zij in asielzoekerscentra door andere asielzoekers uitgescholden, gepest 

en/of bedreigd worden;  

- Deze specifieke problematiek vanuit twee verschillende invalshoeken – veiligheid en 

integratie - te benaderen is. 

 

Constaterende dat: 

- In het verleden Russische LHBTI asielzoekers wel een aparte status hebben verkregen 

vanwege de anti homo wet die in Rusland is aangenomen. 

- Dit ook voor de LHBTI vluchtelingen met een welke achtergrond dan ook moet gelden. 

- Er steeds vaker alarmerende berichten komen vanuit de AZC’s betreffende de veiligheid 

voor LHBTI’ers. 

 

Is van mening dat: 

- Er een definitief einde moet komen aan de onveilige situaties voor LHBTI’ers;  

- Er een veilige omgeving voor vluchtelingen gecreëerd moet worden op basis van 

gelijkwaardigheid en acceptatie van minderheden; 

- Er ingezet moet worden op preventieve en repressieve oplossingen voor de korte en lange 

termijn. Het is belangrijk dat alle lagen van de overheid hier aandacht voor heeft en actie 

op onderneemt. 

 

Roept de fractie in de Tweede Kamer op: 

- Om op korte termijn een oplossing te zoeken voor LHBTI-asielzoekers en een 

beschermde omgeving te creëren waar vanuit ze kunnen integreren en samen kunnen 

leven; 



- Om met voorstellen te komen voor een goede handhaving van de orde en het afdwingen 

van de acceptatie van minderheden op basis van de Nederlandse normen en waarden. Pas 

als dit gerealiseerd is de aparte opvang van LHBTI’ers op te heffen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Preadvies: overnemen 

Geweld tegen en seksuele intimidatie van homo's is in Nederland onacceptabel. Asielzoekers die 

bedreigd worden door anderen, moeten we beschermen. Dat gaat altijd voor. Om te voorkomen 

dat er onveilige situaties ontstaan pleit de fractie voor snellere integratie, meer voorlichting over 

hoe wij in Nederland denken over seksuele vrijheid, ongeacht voorkeur of geslacht, de invoering 

van een klachtenregeling en vertrouwenspersonen in AZC’s. De PvdA vindt dat de daders hard 

moeten worden aangepakt. De slachtoffers moeten we helpen bij het doen van aangifte, zodat we 

de daders kunnen vervolgen. Tevens moet het gevolgen hebben voor hun verblijfsvergunning. We 

moeten tegelijk niet toegeven aan de daders, door LHBTI vluchtelingen preventief apart te gaan 

opvangen. Dan beloon je de daders en laat je onze Nederlandse normen los.  

 

  



A. 19. Afhandeling moties verdient een update!  

Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp (contactpersoon: Hanselman, Selwyn, S.R.) 

Werkgroep Huurders van de PvdA, Ouderen Netwerk (LAO), Krimpen aan den Ijssel, Alphen aan 

den Rijn 

Ingediend op: 10-02-2016 

 

Motie:  

 

Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort, 

 

Constaterende dat: 

- De status van aangenomen moties niet actief door de uitvoerende partijen worden 

teruggekoppeld naar de indieners en andere leden, 

- De statusinformatie bij de moties op het motievolgsysteem nooit gedetailleerder is 

dan “onder behandeling” of “afgehandeld”, 

- Veel moties met nagenoeg dezelfde inhoud op meerdere gelegenheden worden 

ingediend, 

 

Overwegende dat: 

- Het voor de leden van belang is dat zij de kans krijgen om de uitvoering van moties – 

ook die van andere afdelingen – te volgen, 

- Ondanks het motievolgsysteem zoals dat nu bestaat, op MijnPvdA, de leden in de 

praktijk onvoldoende geinformeerd zijn over de voortgang van de afhandeling van de 

moties, 

- Het van belang is om de indiening van dubbele moties terug te dringen, 

 

Roept het partijbestuur op om:  

· Bij politieke ledenraden steeds verslag uit te brengen van de status van openstaande 

en afgehandelde moties; 

· Onderzoek te doen hoe het motievolgsysteem informatiever en zichtbaarder kan 

worden gemaakt; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Preadvies: afwijzen  

Deze motie is overbodig. Op mijn.pvda.nl kunnen leden alle moties teuglezen met een 

terugkoppeling hoe die motie is opgevolgd. Op onze website wordt dagelijks bijgewerkt met de 

meest actuele stand van zaken op alle actuele onderwerpen. Onze standpunten zijn actueel en per 

standpunt geven we in een serie blogs weer hoe wij politiek handelen op basis van dat standpunt. 

Die twee bronnen tezamen geven een heel goed beeld hoe de fracties in Nederland en Europa en 

hoe onze bewindspersonen handelen, op basis van onze standpunten en op basis van 

aangenomen moties.   



A. 20. Beleid: iets om je over uit te spreken  

Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp (contactpersoon: Hanselman, Selwyn, S.R.) 

Ingediend op: 10-02-2016 

 

Motie:  

 

De PvdA in congres bijeen in Amersfoort op 13 februari 2016. 

 

Constaterende dat: 

- in het beleidsverslag 2014-2015 een verslag ontbreekt van de Tweede Kamerfractie; 

 

Overwegende dat: 

- het ontbreken van een beleidsverslag het de leden bemoeilijkt om het debat hierover aan 

te gaan en tot voorstellen te komen met betrekking tot het beleid van de Tweede 

Kamerfractie, 

- waaronder ook de uitvoering en afdoening van aangenomen moties die gericht zijn aan de 

Tweede Kamerfractie valt, 

- het onwenselijk is dat juist onze volksvertegenwoordigers hun beleid niet periodiek 

toelichten aan de leden, 

 

Roept de Tweede Kamerfractie op om:  

- voortaan in ieder geval vóór de sluitingstermijn voor congresstukken een beleidsverslag 

van de Tweede Kamerfractie op te stellen; 

- en deze op het ledenplatform te plaatsen; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Preadvies: afwijzen 

Onze statuten zijn duidelijk: alleen het partijbestuur en de Jonge Socialisten maken een 

beleidsverslag. De fractie legt op politieke ledenraden en congressen verantwoording af aan de 

partijleden. 

  



A. 21. Herbevestiging motie huurbescherming  

Werkgroep Huurders van de PvdA (contactpersoon: Engbers, Anita, A.H.M.G.) 

Krimpen aan den IJssel 

Ingediend op: 10-02-2016 

 

Motie:  

 

Het Congres van de PvdA, 

 heeft in januari 2015 de motie huurbescherming aangenomen met een oproep van het 

congres aan de Tweede Kamerfractie “om zó te stemmen en te handelen dat de huidige 

huurbescherming overeind blijft” 

 heeft zich daarbij met name gekeerd tegen de introductie van tijdelijke huurcontracten 

zonder recht op herhuisvesting of verhuiskostenvergoeding 

 heeft daarbij overwogen dat flexibilisering van het huren níet in ons 

verkiezingsprogramma staat en ook niet in het regeerakkoord en dat de fractie dus alleen 

maar met zo’n fundamentele koerswijziging akkoord kan gaan als het congres de kans 

heeft gekregen om daar richtinggevende uitspraken over te doen 

 stelt vast dat het congres nog niet de kans heeft gekregen om daar richtinggevende 

uitspraken over te doen 

 stelt vast dat de Tweede Kamerfractie op 9 februari 2016 desondanks toch heeft 

ingestemd met de introductie van tijdelijke huurcontracten 

 neemt aan dat de reden daarvan is dat het een wens was van de VVD en dat het is 

uitgeruild tegen huurmatiging 

 spreekt in zijn vergadering van 13 februari 2016 de wens uit dat de Tweede Kamerfractie 

de eerdere congresuitspraak over huurbescherming respecteert en dus zich ervoor inspant 

om de tijdelijke huurcontracten zo snel mogelijk – bij het eerste signaal van een 

‘Londense’ prijsexplosie of van ander misbruik - weer uit de wet te halen. 

 

Toelichting:  

Alleen particuliere verhuurders moge aan eenieder een tijdelijk huurcontract aanbieden. En 

alleen particuliere verhuurders mogen bij eenieder de huren laten stijgen met inflatie + 2,5 

procent. (Voor sociale verhuurders komt er een stelsel van matige huurverhogingen.) De minister 

verwacht dat meer particuliere verhuurders meer huurwoningen zullen gaan aanbieden. Dat is 

nog maar de vraag. Als één huis gedurende een periode van een jaar tweemaal verhuurd kan 

worden waarom zou dat ertoe leiden dat er dan twee, drie of meer huizen verhuurd worden? De 

Werkgroep Huurders van de PvdA verwacht vooral nog meer prijsopdrijving dan nu al gaande is. 

Vooral jongeren zullen de dupe zijn: huren wordt zó duur dat sparen voor een koopwoning er niet 

meer in zit terwijl jonge tweepersoonshuishoudens al gauw ‘te ‘rijk’ zijn voor de sociale 

huursector. 

Er komen naast de contracten voor studenten, nu ook contracten voor grote gezinnen, jongeren 

en promovendi. Daar is de Werkgroep Huurders van de PvdA ook niet gelukkig mee maar voor 

die contracten geldt dat ze nog enig perspectief op een wooncarrière bieden. De tijdelijke 

huurcontracten van particuliere verhuurders bieden in plaats daarvan woononzekerheid. 

 

Preadvies: overnemen 

We hebben bij de wet doorstroming huurmarkt een aantal belangrijke punten weten binnen te 

halen rond de matiging van de huurprijzen, waardoor ouderen en huishoudens van meer dan vier 

personen geen inkomensafhankelijke huurverhoging meer krijgen en ook de overige huren veel 



langzamer zullen stijgen. Op het gebied van tijdelijke huren hebben we ervoor gezorgd dat 

woningbouwcorporaties hun sociale huurwoningen niet met een tijdelijk contract aan mogen 

bieden, daarmee hebben we een grote groep huurwoningen uitgezonderd. Verder heeft de 

minister toegezegd dat huurcontracten voor onbepaalde tijd de norm blijven, dat zullen we scherp 

controleren. Daarvoor hebben we de minister per motie opdracht gegeven de cijfers over de 

effecten van de tijdelijke huurcontracten jaarlijks aan de Kamer te sturen.   



A. 22. Voor het behoud van Schengen  

Brussel/België (contactpersoon: Boer, de, Arnold, A.) 

Ingediend op: 10-02-2016 

 

Motie:  

 

Het congres van de Partij van de Arbeid, bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort, 

 

Overwegende 

- dat het absurd is dat het congres zelfs maar moet spreken over het behoud van Schengen 

en het vrije verkeer in Europa, de kern van Europese samenwerking 

 

Draagt PvdA’ers in de fractie, het kabinet en in Europa op 

- niet te speculeren over het einde van Schengen 

- onder geen beding zelfs het de facto einde van Schengen te accepteren 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Preadvies: overnemen 

 

  



A. 23. Brexit  

Brussel/België (contactpersoon: Boer, de, Arnold, A.) 

Ingediend op: 10-02-2016 

 

Motie:  

 

Het PvdA-congres in vergadering bijeen op 13 februari 2016, 

 

Constaterende 

- dat in de Europese Raad voorstellen op tafel liggen voor ‘een nieuwe regeling voor het 

Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie’, gebaseerd op het Britse verzoek 

- dat deze voorstellen via een achterdeur een grote hoeveelheid rechtse wetgeving erdoor 

dreigen te drukken met aanzienlijke impact op werknemers en belastingbetalers in de 

Europese Unie inclusief Nederland 

- dat ze geen enkele melding maken van een Unie die is opgericht voor vrede en solidariteit 

tussen burgers en landen 

- dat ze discrimineren ten aanzien van Europese burgers, verdringing op de arbeidsmarkt 

mogelijk maken en een voorkeursbehandeling geven aan Britten 

- dat ze zomaar een verband leggen tussen sociale zekerheidsstelsels en de instroom van 

arbeidsmigranten, en om ongespecifieerde redenen een beperking van de vrijheid van 

verkeer kan worden ingeroepen 

- dat ze mogelijk maken dat regulering van de financiële sector niet van toepassing zal zijn 

op het Verenigd Koninkrijk 

 

Overwegende  

- dat met deze voorstellen de fundamenten van de Europese Unie ter discussie staan 

- dat het Verenigd Koninkrijk momenteel al verscheidene, vergaande uitzonderingen geniet 

in de EU 

- dat de Europese Unie zowel een economisch als politiek project is, gestoeld op Europese 

waarden en gegrond om solidariteit en vrede te bevorderen tussen burgers en landen 

- dat het onacceptabel is wanneer Europa verdringing en discriminatie toestaat op de 

arbeidsmarkt,  en het onacceptabel is dat op het verzoek van één lidstaat het hele Europese 

project gereduceerd wordt tot een marktsamenwerking; dat een Europa ‘à la carte’ 

onwenselijk is 

- dat het onacceptabel is dat een directe link tussen de instroom van arbeidsmigranten en 

houdbare sociale zekerheid wordt vastgelegd in sleutelteksten van de Europese Unie 

- dat het onacceptabel is dat broodnodige regelgeving in de financiële sector niet op de hele 

EU van toepassing zou worden 

- dat het geopolitieke belang om het VK in de EU te houden niet opweegt tegen een Unie 

die vasthoudt aan principes, die geen discriminatie en willekeur toestaat, en die door 

burgers gedragen wordt 

 

Draagt de PvdA-bewindspersonen in het kabinet en in Europa bij het besluiten van een positie 

van Nederland in de Raad, op: 

- niet akkoord te gaan met een tekst die niet refereert aan de solidariteit tussen burgers en 

tussen lidstaten als basis van het Europese project 

- niet akkoord te gaan met een tekst waarin de houdbaarheid van de sociale zekerheid enkel 

aan arbeidsmigratie wordt gekoppeld 



- niet akkoord te gaan met een tekst die het mogelijk maakt dat discriminatie van 

werknemers en verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt in de EU 

- niet akkoord te gaan met een tekst die ten nadele komt van Nederlandse werknemers en 

belastingbetalers 

- niet akkoord te gaan met een tekst die een Europa ‘à la carte’ mogelijk maakt 

- niet bang te zijn om, mocht de uiteindelijke tekst niet aan deze voorwaarden voldoen, het 

Verenigd Koninkrijk te laten varen als lid van de Europese Unie. PvdA’ers moeten 

uitdragen  dat het beter is in een Europese Unie te leven dat sterk staat doordat het door 

burgers wordt gedragen dan in een EU ‘à la carte’ 

- deze positie krachtig naar buiten te brengen in Nederland en in Europa 

 

Preadvies: overnemen 
De doelen die de indiener voor ogen heeft stroken goed met de inzet van de PvdA-fracties in de 

Tweede Kamer en Europees Parlement. De overwegingen die tot de oproep leiden, worden echter 

niet geheel gedeeld en zijn hier en daar te stellig geformuleerd. Het belang dat de PvdA hecht aan 

het behouden van het Verenigd Koninkrijk, juist voor een verenigd Europa, blijven onderbelicht. 

Daarnaast maakt de Tweede Kamerfractie zich juist hard voor het gebruiken van de 

onderhandelingen van het VK om de strijd tegen arbeidsuitbuiting en voor gelijk loon, gelijk werk 

een impuls te geven (versnellen pakket arbeidsmobiliteit). Ook de oproep om niet te bang te zijn 

om het VK uit de EU te laten varen, strookt onvoldoende met onze inzet om juist alles te doen om 

het VK binnen de Unie te houden. Dat laat onverlet dat veel van de in de motie genoemde 

aspecten inderdaad leidend zijn in onze inzet richting het kabinet voor de gesprekken in de 

Europese Raad met het VK.  



A. Motie 24: Onderzoek afschaffing verhuurdersheffing  

NIET TOELAATBAAR 

 

Amsterdam Zuid (contactpersoon: Beks, Morris, M.) 

Ridderkerk, Amsterdam Nieuw-West, Krimpen aan den IJssel, Amsterdam Oost, Borger-Odoorn 

Ingediend op: 10-02-2016 

 

Motie:  

 

Het congres van de Partij van de Arbeid, op 13 februari 2016 in congres bijeen te Amersfoort, 

 

Constaterende dat er steeds meer sociale huurwoningen in de vrije sector verdwijnen, tevens 

constaterende dat sociale huurwoningen betaalbaar moeten blijven en corporaties voldoende 

mogelijkheden moeten krijgen om te blijven investeren, 

 

Tenslotte vanwege het feit dat er een nijpend tekort is aan sociale huurwoningen in de randstad, 

dat alleen maar groter wordt vanwege het grote aantal vluchtelingen dat ons land binnen komt, 

 

Verzoekt de Tweede Kamerfractie en het partijbestuur met het oog op het verkiezingsprogramma 

de mogelijkheden te onderzoeken om de verhuurdersheffing af te schaffen. 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

  



A. 25. Vluchtelingenvraagstuk: Een iets andere kijk en suggesties   

Gooise Meren  (contactpersoon: Meijer, May-May, M.M.) 

Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel, Nijmegen, Amsterdam Nieuw-West, Etten-Leur  

Ingediend op: 10-02-2016 

 

Motie:  

 

Het congres op 13 februari 2016  bijeen in Amersfoort, Constaterende dat:  

- PvdA-leider Samsom en premier Rutte sinds december vorig jaar bezig zijn met een plan 

uit te werken om vluchtelingen terug te sturen naar Turkije en in ruil daarvoor 150- tot 

250 duizend vluchtelingen die in Turkije verblijven legaal naar Europa te laten komen (De 

Volkskrant, 28 januari 2016);  

- Negen hulp- en mensenrechtenorganisaties in een brief aangeven dat zij diep bezorgd 

zijn over deze aanpak van de migrantenstroom naar Europa (brief 29 januari 2016);  

- Zij in de brief aangeven dat er volgens de UNCHR 460.000 Syrische vluchtelingen in 

andere landen opgenomen zouden moeten worden (dit gaat dus alleen om Syrische 

vluchtelingen);  

- Volgens de UNHCR en kinderombudsman Marc Dullaert naar schatting de helft van de 

vluchtelingen kind is;  

- Er tienduizend kinderen na aankomst in Europa vermist worden; 

- Er geopperd is om andere een European Rapid Refugee  Emergency Force te installeren 

op de Turks/Griekse grens die vluchtelingen registreert en screent en fatsoenlijke 

levensbehoeften biedt (Plan Verhofstadt en Lambsdorff 29 januari jongstleden). 

 

Overwegende dat:  

- Er in 2015 ongeveer 3.500 mensen verdronken tijdens hun overtocht naar Europa en de 

PvdA fractie in de Tweede Kamer zich hard inspant om hier iets aan te doen;   

- Turkije geen veilig land is;  

- De grote toename van vluchtelingen volgens de UNHCR begon in 2011 na het uitbreken 

van de oorlog in Syrië;  

- Het grootste deel van de vluchtelingen (naar schatting ongeveer de helft tot 40%) dat naar 

Europa komt dan ook uit Syriërs bestaat;  

- In de regio (met name in Libanon, Turkije, Jordanië) naar schatting meer dan 90% van de 

Syrische vluchtelingen worden opgevangen;  

- Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije begin september 2015 aangaven tegen het plan te 

zijn van de Europese Commissie om asielzoekers volgens een vaste verdeelsleutel te 

verdelen over de lidstaten van de Europese Unie;  

- Premier Rutte op 20 januari heeft aangegeven de vluchtelingenstroom binnen acht weken 

te willen terugdringen;  

- De UNCHR een hervestigingsprogramma heeft waarbij ze de meest kwetsbare 

vluchtelingen uitzoekt. 

 

Roept de Tweede Kamer fractie van de Partij van de Arbeid op om:   

- In samenwerking met de internationale gemeenschap en de lokale bevolking de 

inspanningen verder te vergroten om de belangrijkste oorzaken van de 

vluchtelingenstroom – met name de oorlog in Syrië, maar ook die in Irak en Afghanistan - 

aan te pakken en dit ook als prioriteit te benoemen en te agenderen;  

- Te overwegen meer dan de genoemde 250.000 vluchtelingen jaarlijks in Europa op te 

nemen;  



- Een oriënterend gesprek te voeren met de UNCHR over samenwerking, zodat 

vluchtelingen via een hervestigingsprogramma naar Europa kunnen komen;  

- Speciaal te letten op de positie van kwetsbare vluchtelingen, denk hierbij met name aan de 

positie van kinderen, vrouwen, LGBT’s, mensen die ziek zijn (lichamelijk of psychisch); 

- In te gaan op wat zij vindt van een European Rapid Refugee Emergency Force die 

vluchtelingen een fatsoenlijk bestaan biedt en registreert en screent en te kijken hoe dit 

idee zich verhoudt tot de reeds bestaande organisatie Frontex;  

- Te overwegen om EU landen die geen vluchtelingen willen opnemen een hoger bedrag 

(bijvoorbeeld in de vorm van een boete) te laten betalen, tenzij ze aantoonbaar hun beste 

hebben gedaan om het hen toebedeelde quotum aan vluchtelingen op te nemen; 

- Te overwegen een high-level EU taskforce in te stellen met diverse stakeholders 

(bijvoorbeeld met migratiewetenschappers en een paar zwaargewichten op het gebied van 

management) die nader advies uitbrengen over de migrantenstroom en opvang van 

vluchtelingen aan te pakken;  

- Best practices als het gaat om de opvang van vluchtelingen te bespreken en te delen (bv. 

open terugkeer huizen, inzet vrijwilligers, voorlichting over de gewoonten in een land, 

gastvrijheidsverklaring etc.).  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Preadvies: overnemen 

Met het plan voor beheersbare vluchtelingenstromen zoeken we samenwerking met de 

internationale gemeenschap (ook met wetenschappers en deskundigen) en sociaal democratische 

zusterpartijen om de inspanningen verder te vergroten. De hervestiging vanuit Turkije is bedoeld 

om juist de meest kwetsbaren op een veilige manier naar Europa te halen en om perspectief 

(zowel juridisch als sociaal economisch) te creëren in Turkije voor degene die daar blijven. 

Sancties voor landen die zich niet houden aan internationale afspraken over solidariteit is iets wat 

zeker bespreekbaar moet worden gemaakt in Europese context. Deze motie is dus ondersteuning 

van onze inzet. 

  



A. 26. 'Hoofd en hart: gebruik de verzorgingsstaat niet als argument'  

Brussel/Belgie (contactpersoon: Iongh, de, Wouter, W.W.) 

Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel, Ouderen Netwerk (LAO), Etten-Leur  

Ingediend op: 10-02-2016 

 

Motie:  

 

De PvdA in congres bijeen op 13 februari 2016 

 

Constaterende dat: 

 De PvdA leiding in het vluchtelingendebat gepleit heeft voor een aanpak die 'hoofd' en 

'hart' combineert; 

 Diederik Samsom bij de argumentatie voor zijn 'plan Samsom' expliciet een koppeling 

heeft gemaakt tussen de houdbaarheid van onze verzorgingsstaat en de opvang van 

vluchtelingen; 

 Deze koppeling eind 2015 ook al gemaakt is door onze minister van financiën Jeroen 

Dijsselbloem Overwegende dat: 

 een studie van het Centraal Plan Bureau over de effecten van immigratie, daterend uit 

2003, bevestigt dat immigratie tot loondaling bij specifieke beroepsgroepen en een 

stijging van werkloosheid kan leiden, maar tevens dat deze effecten op lange termijn weg 

lijken te ebben 

 de huidige kosten van opvang uitsluitend ten laste komen van het budget voor 

ontwikkelingssamenwerking; 

 de problemen met de huisvesting van asielzoekers in de context van jarenlange 

wachttijden voor sociale huisvesting een probleem is dat niet te wijten is aan de toestroom 

van asielzoekers maar aan het schrijnende tekort aan sociale woningen; 

 het congres, bijeen op 17 en 18 januari 2015, een resolutie heeft aangenomen over een 

politiek van waarde; 

 het verbinden van economische overwegingen aan de solidariteit met vluchtelingen voor 

oorlogsgeweld niet past bij de PvdA als partij met een traditie van internationale 

solidariteit; 

 het gebruiken van bepaalde termen, grote effecten kan hebben op lange termijn en een 

gevaarlijke hypotheek legt op het draagvlak voor het nakomen van de internationale 

verplichtingen die Nederland op zich heeft genomen in het kader van het 

vluchtelingenverdrag; 

 het koppelen van internationale solidariteit en de sociaal-economische kosten van deze 

solidariteit een voorbeeld is van het zogenaamde rendementsdenken; 

 het zoeken naar een balans tussen hoofd en hart en naar draagvlak niet betekent dat de 

PvdA toe moet geven aan gevoelens van angst; 

 de PvdA wel de plicht heeft om naast het verwelkomen van vluchtelingen te werken aan 

concrete maatregelen die tegemoet komen aan concrete gevolgen van die toestroom, zoals 

een verdere druk op sociale huisvesting; 

 de huidige en te voorziene toestroom nog geen reële bedreiging voor de financierbaarheid 

van de Nederlandse verzorgingsstaat vormt; 

 de verzorgingsstaat in Europa een voorwaarde is voor stabiele welvaart en vrede, en niet 

andersom. 

 



Roept het partijbestuur en de Tweede Kamer fractie op om: 

 voortaan af te zien van de koppeling tussen onze verzorgingsstaat en de toestroom van 

vluchtelingen; 

 in plaats daarvan stelselmatig de koppeling met onze rechtsstaat te benadrukken, inclusief 

internationaal juridische rechten en plichten; 

 met extra inzet voort te gaan met het steunen en nemen van initiatieven die zijn gericht 

op het zo snel en effectief mogelijk integreren en activeren van vluchtelingen en het met 

extra daadkracht oplossen van het tekort aan sociale huisvesting. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Preadvies: afwijzen 

De fractie gebruikt bij het vluchtelingenvraagstuk zowel het hart als het hoofd. We staan voor een 

nette en humane opvang van vluchtelingen. Mensen die vluchten voor hun leven moeten we 

helpen zoveel we kunnen. En dat doen we. Nederland geeft honderden miljoenen euro’s uit aan 

noodhulp en heeft het afgelopen jaar 58.000 asielzoekers opgevangen. Een groot deel van die 

mensen zal hier jaren blijven wonen, zo niet voor altijd. Bij de voortdurende verhoogde 

asielinstroom ontstaan er wel degelijk knelpunten, onder andere bij de sociale woningbouw, in 

het onderwijs, met integratie en met werkloosheid. Een volledige loskoppeling tussen onze 

verzorgingsstaat en de toestroom van vluchtelingen is daarom niet reëel want die koppeling is er 

gewoon. Aan ons daarom de taak om de belangen van vluchtelingen en die van de mensen in het 

land in balans te houden.   

 

In de integratieresolutie die we inmiddels alweer zeven jaar geleden met elkaar vaststelden 

schreven we dat 'de Partij van de Arbeid de gevoelens en de problemen die migratie en integratie 

met zich meebrengt erkent'. Dat ging naast integratie en samenleven óók over onderwerpen als 

sociale zekerheid, het perspectief op werk en de druk op wijken en de beschikbare woningen. Dat 

is zeven jaar later nog altijd net zo actueel: de koppeling tussen verzorgingsstaat en de toestroom 

van vluchtelingen is een realiteit die zich dagelijks voltrekt. 

 

 

 

  



A. 27. Leegstaand zorgvastgoed snel beschikbaar maken voor maatschappelijke noden   

Gouda  (contactpersoon: Alten, van, Sander, A.A.) 

Borger-Odoorn, Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel Ingediend op:  

10-02-2016 

 

Motie:  

Congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort  

 

Constaterend dat regelgeving in de Awbz blokkades bevat voor de beschikbaarstelling van 

leegstaand zorgvastgoed voor andere maatschappelijke bestemmingen, zoals de opvang van 

vluchtelingen. 

 

Dat dringend behoefte is aan  locaties waar vluchtelingen voorlangere duur kunnen worden 

ondergebracht. 

 

Dat er in het land veel zorgvastgoed leeg staat, dat eenvoudig voor opvang geschikt te maken is. 

 

Dat dit leegstaande vastgoed door boekhoudkundige eisen feitelijk niet beschikbaar komt  voor 

andere maatschappelijke doelstellingen. 

 

Dat behalen van een zo hoog mogelijke opbrengst van zorgvastgoed alleen verdedigbaar is als de 

bestemming zou wijzigen naar anders dan zorg/ maatschappelijk/ sociaal. 

 

Dat aan deze situatie zo snel mogelijk een einde dient te worden gemaakt door aanpassing van de 

regelgeving. 

 

Verzoekt de fractie in de Tweede Kamer zo snel mogelijk actie te ondernemen om de 

voorschriften voor verhandeling of verhuur van zorgvastgoed voor andere doeleinden te 

versoepelen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Preadvies: overnemen 

 

 

 

  



A. 28. Voortvarendheid in aanpak pilots basisinkomen Gouda  

NIET TOELAATBAAR 

 

( contactpersoon: Alten, van, Sander, A.A.) 

Borger-Odoorn, Krimpen aan den IJssel 

Ingediend op: 10-02-2016 

 

Motie:  

Actuele motie 

 

Congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort  

 

Constaterend dat onderzoek naar invoering van het basisinkomen prominent op de agenda van de 

partij is geplaatst. 

 

Dat de G-32 geruime tijd geleden een verzoek bij het rijk hebben ingediend voor de uitvoering van 

pilots basisinkomen/ experimenteerkansen Participatiewet. 

 

Dat met deze pilots veel mensen - die feitelijk niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt - de 

gelegenheid krijgen zich met een basisvoorziening in te zetten in maatschappelijke relevante 

taken. 

 

Dat de pilots belangrijke informatie kunnen opleveren over de maatschappelijke 

aanvaardbaarheid van een basisinkomen. Dat die aanvaardbaarheid van grote betekenis is voor 

mensen die feitelijk op een basisvoorziening zijn aangewezen. 

 

Dat hiertoe in huidige uitvoering ruimte is te realiseren voor afwijken van de norm (en toetsing 

inspectie SZW) voor wetenschappelijk te volgen experimenten. 

 

Verzoekt de fractie in de Tweede Kamer zo snel mogelijk actie te ondernemen om de 

aangevraagde  pilots mogelijk te maken en daarover ruimschoots voor de zomer een uitspaak van 

het kabinet te hebben. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

  



A. 29. Tijdig evalueren effecten Wet werk en zekerheid Gouda  

NIET TOELAATBAAR 

 

( contactpersoon: Alten, van, Sander, A.A.) 

Etten-Leur, Ouderen Netwerk (LAO), Krimpen aan den IJssel Ingediend op:  

10-02-2016 

 

Motie:  

Afdeling Gouda (contactpersoon Sander van Alten) Congres van de PvdA, in vergadering bijeen 

op 13 februari 2016 te Amersfoort Overwegend dat de Wet werk en zekerheid is bedoeld om 

werkgevers in de positie te brengen tijdelijk personeel eerder in vaste dienst nemen.  

 

Overwegende dat de praktijk weerbarstig lijkt te zijn. Met een ruime arbeidsmarkt is voor 

werkgevers de keuze voor ‘tien anderen’ een voor de hand liggend alternatief voor aannemen in 

vaste dienst of langdurig wachten tot de ‘tijdelijke’ medewerker weer beschikbaar is als ‘tijdelijke’ 

medewerker.  

 

Constaterend dat een aanzienlijk risico bestaat dat de wet averechts uitpakt voor werknemers met 

tijdelijke arbeidsrelaties. Dat er aanwijzingen zijn dat dit in bepaalde sectoren al werkelijkheid 

wordt. 

 

Dat toegezegd is de effecten van de wet nauwkeurig te volgen. Dat op basis van de geconstateerde 

effecten tijdig conclusies moeten worden getrokken of de wet effectief is of niet.  

Dat bij gebleken ineffectiviteit van de wet zo is aan te passen dat werknemers niet de dupe 

worden van een combinatie van stringentere wetgeving en een ruimte arbeidsmarkt. 

 

Draagt de fractie van de Tweede Kamer op de effecten van de Wet werk en zekerheid voor het 

einde van het jaar te beoordelen op effectiviteit en bij geconstateerde ineffectiviteit aan te dringen 

op maatregelen die tijdelijke werknemers weer brengen in de positie die zij hadden voor de 

invoering van de Wet werk en zekerheid. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

  



A. 30. Vluchtelingencrisis  

Brussel/België (contactpersoon: Boer, de, Arnold, A.) 

Etten-Leur 

Ingediend op: 10-02-2016 

 

Motie:  

De PvdA in congres bijeen op 13 februari 2016 

  

Constaterende dat: 

· De heer Samsom als politiek leider recent diverse moedige initiatieven heeft 

genomen om de zorgen over de toestroom van vluchtelingen naar Europa te 

addresseren, 

· zijn laatste voorstel, bekend onder de noemer 'plan Samsom' is gelanceerd in een 

interview met de volkskrant op 28 januari, 

· hij daarvoor in december, middels publieke uitspraken draagvlak heeft proberen te 

creëren voor een vergrote toestroom van asielzoekers door te stellen dat Nederland de 

capaciteit zou hebben om zeker 200.000 vluchtelingen die vluchten voor oorlog, 

geweld, vervolging en repressie op te nemen; 

· de heer Asscher in een radiointerview op 28 januari op Radio 1 het standpunt in heeft 

genomen dat onder druk ook het VN vluchtelingenverdrag niet noodzakelijkerwijs 

hoeft te worden gevolgd; 

· het kabinet, gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer, het standpunt 

heeft ingenomen dat terugzending van asielzoekers uit oorlogsgebieden zoals Syrië 

pas dan mogelijk is wanneer opvang in die regio is verbeterd en voorzien is van 

voldoende financiële ondersteuning zodat die opvang in voldoende mate veiligheid en 

perspectief op een menswaardig bestaan biedt; 

· in tegenspraak met recente uitspraken van de eerste vice-president van de Europese 

Commissie de heer Timmermans het overgrote deel van de in Europa arriverende 

asielzoekers afkomstig is uit landen waar oorlog woedt of de bevolking zucht onder 

een repressief regime; 

· in het debat rondom de Teevendeal veel principiële uitspraken zijn gedaan over het 

belang van het waarborgen van de Nederlandse rechtsstaat; 

· het internationaal recht een essentieel onderdeel vormt van deze Nederlandse 

rechtsstaat; 

· de internationale gemeenschap veel geld heeft toegezegd voor humanitaire hulp aan 

vluchtelingen in de regio, maar dat dit in groot contrast is met de grote tekorten van 

vandaag.  

· de ondertekening van de diverse protocollen bij het VN vluchtelingenverdrag een 

basisvoorwaarde is om Turkije als 'veilig derde land' te kunnen bestempelen en het er 

niet naar uitziet dat Turkije dit van plan is; 

  

  

Overwegende dat: 

· de PvdA internationale solidariteit hoog in het vaandel heeft staan; 

· Europa altijd een veilige haven moet blijven voor hen die  oorlog, geweld, vervolging 

en repressie ontvluchten; 

· vanuit moreel oogpunt het streven te prijzen is om dodelijke slachtoffers bij de 

illegale overtocht vanuit Turkije naar Griekenland te voorkomen; 



· er in de praktijk een meer dan gerede kans is dat het praktisch zinloos maken van 

deze route zal leiden tot het (weer) activeren van alternatieve gevaarlijkere routes die 

mogelijk tot meer slachtoffers zullen leiden; 

· ondanks de vooruitgang in de wettelijke status van Syrische vluchtelingen de kans 

klein is dat Turkije op korte termijn, gezien de verslechterende 

mensenrechtensituatie, als 'veilig derde land' zal kunnen worden aangemerkt;  

· de consequenties van een voortgaande oorlog niet kunnen worden 'opgelost' anders 

dan het daadwerkelijk doen stoppen van de oorlog zelf of de ergste 

mensenrechtenschendingen, die immers de reden vormen voor het op de vlucht 

slaan van grote delen van de burgerbevolking; 

· het 'plan Samsom' een aantal positieve elementen bevat zoals het vergroten van het 

aantal vluchtelingen dat Europa pro-actief overneemt van Turkije en het maken van 

reële afspraken over de verdeling van asielzoekers onder een kopgroep van 

bereidwillige landen; 

  

Roept het partijbestuur en de Tweede Kamer fractie op: 

· In alle gevallen vast te houden aan toepassing van het geldende internationaal 

humanitair recht, in casu het VN vluchtelingenverdrag inclusief de door Nederland 

ondertekende en geratificeerde protocollen, en dit uitgangspunt ook actief uit te 

dragen richting het kabinet; 

· bij de behandeling van een eventueel kabinetsvoorstel te eisen dat het kabinet dit 

vergezelt van een onafhankelijk advies over de mate waarin deze voorstellen voldoen 

aan het internationaal humanitair volkenrecht.  

· werk te blijven maken van het creëren van draagvlak voor de blijvende aankomst van 

grote aantallen asielzoekers zolang de burgeroorlog en met name het gruwelijk 

geweld en de oorlogsmisdaden gericht tegen de burgerbevolking in Syrië en Irak 

aanhouden; 

· het kabinet te vragen om in Europees verband afspraken te maken om een maximale 

inzet en politieke druk te genereren die is gericht op succesvolle internationale 

onderhandelingen over een staakt het vuren en een vredesproces, onder leiding van 

de Verenigde Naties 

 

Toelichting:  

Het 'plan Samsom' heeft goede intenties en beoogt iets te doen aan de groeiende vrees voor een 

ongecontroleerde stroom asielzoekers maar ook om onnodig verlies van leven te voorkomen. 

Angst is een slechte raadgever en er is veel verwarring ontstaan of de PvdA wel of niet wil tornen 

aan de beginselen van onze rechtsstaat, waaronder het internationaal recht. Deze motie heeft als 

doel om positieve elementen van het plan Samsom te ondersteunen en duidelijk te maken dat 

verdere uitwerking binnen de normen en principes van het humanitair recht moet plaatsvinden. 

Daar zou het congres een heldere uitspraak over moeten doen. Deze motie heeft ook als doel om 

politieke focus te richten op het enige dat werkelijk de oplossing kan bieden voor de 

vluchtelingenstroom: een einde aan het conflict met Assad. Dat hoeft geen luchtfietserij te zijn 

omdat de oplossing voor een groot deel in handen van internationale spelers ligt, waarvan Europa 

er één is.  

 

Preadvies:  overnemen 

Het uitgangspunt van het plan is dat de overtocht in wrakke bootjes naar Europa geen zin meer 

heeft. In plaats daarvan komt er een legale en veilige asielroute vanuit Turkije voor 150.000 á 

250.000 vluchtelingen per jaar. Zo nemen we mensenhandelaren de wind uit de zeilen. Ook 



blijven individuele vluchtelingen het recht houden om asiel in Nederland aan te vragen. Het 

terugsturen van asielzoekers naar Turkije is niet in strijd met de hoeksteen van het asiel- en 

vreemdelingenrecht, het non-refoulement principe. Zodra Turkije als veilig land aangemerkt 

wordt - en dit gebeurt niet lichtzinnig -, is het dus mogelijk om asielzoekers naar dat land terug te 

sturen en fatsoenlijk op te vangen. Wij blijven in Europees verband afspraken maken om een 

maximale inzet en politieke druk te genereren voor een oplossing in Syrië en tegelijkertijd in 

Nederland te werken aan het creëren van draagvlak. Zo blijft ons plan de belangen en de 

veiligheid van vluchtelingen goed waarborgen, binnen de kaders van het vluchtelingenrecht.  



A. 31. Europees PNR  

Brussel/Belgie (contactpersoon: Boer, de, Arnold, A.) 

Etten-Leur, Krimpen aan den Ijssel 

Ingediend op: 10-02-2016 

 

Motie:  

Het PvdA-congres in vergadering bijeen op 13 februari 2016 

 

Constaterende 

 dat het Congres vorig jaar in een motie aannam genaamd 'Productieve maatregelen tegen 

terrorisme' (aangenomen op 17/18 januari 2015), waarin het uitsprak dat de PvdA pal 

moet staan voor onze burgerlijke vrijheden, geen nieuwe inperkingen daarvan in 

nationale en Europese wetgeving zal tolereren in reactie op aanslagen, en om 

veiligheidsmaatregelen op een slimme en realistische manier te verbeteren, als antwoord 

op de rechtse retoriek om terug te keren naar middelen die ineffectief en contraproductief 

zijn gebleken; 

 

Overwegende : 

 Dat maatregelen om terrorisme tegen te gaan doelmatig moeten zijn en het recht op 

privacy niet moeten ondermijnen. Het voorstel voor een Europese richtlijn over het 

verzamelen, bewaren en verwerken van passagiersgegevens voldoet aan geen van deze 

twee criteria. 

 Dat het voorstel de verzameling, opslag en verwerking van gegevens van alle vluchten van, 

naar en binnen de EUbetreft. Oorspronkelijk zou de richtlijn gegevens verzamelen voor 

zware transnationale misdaden. Inmiddels is dit een lange lijst van vergrijpen geworden. 

Bovendien is de massale gegevensverzameling  strijdig met uitspraken van het Europees 

hof.  

 Dat het zeer de vraag is of de richtlijn nieuwe aanslagen kan voorkomen. Terroristen 

gebruiken  niet altijd het vliegtuig, de daders van 'Parijs' reisden bijvoorbeeld met de auto. 

Verdachte personen worden daarnaast op dit moment al gesignaleerd als ze van of naar 

Schengengebied vliegen door middel van paspoortgegevens en het Schengen Informatie 

Systeem (SIS). 

 Dat Tegelijkertijd het voorstel het verplicht delen van relevante informatie tussen de 

nationale inlichtingendienstenmist. Dit had een groot verschil kunnen maken. Het 

grootste probleem voor Europese veiligheidsdiensten is niet zozeer het gebrek aan 

informatie maar de gebrekkige mate waarin wordt samengewerkt over de grens. Zo was 

de dader van de aanslag op het Joods museum in Brussel bekend bij Franse 

inlichtingendiensten, maar dit werd niet gedeeld met Belgische autoriteiten. 

 Dat juridische experts (Commissie Meijers, European Data Protection Supervisor, Raad 

van Europa, Bits for Freedom, etc. etc.) EU PNR zoals het er nu uitziet afraden. De kans 

bestaat dat het Europees Hof van Justitie deze wetgeving ongeldig zal verklaren wegens 

niet aangetoonde proportionaliteit, nut en noodzaak. Dit gebeurde eerder ook al met het 

Europees pakket voor gegevensbescherming.  

 Dat desondanks veel politici in het Europees Parlement grote druk voelen om met dit 

voorstel in te stemmen. Zo heeft de sociaaldemocratische fractie in het Europees 

Parlement het standpunt ingenomen dit voorstel te steunen, ondanks bezwaren van onder 

meer de Nederlandse en de Duitse delegatie. 

 



Steunt de PvdA in het Europees Parlement en de fractie om 

 De druk om op te treden tegen terrorisme niet te gebruiken als een reden om voor een 

slecht en ondoelmatig PNR-voorstel te stemmen.  

 Te blijven bij en te handelen naar het eerdere standpunt dat EU PNR en andere 

vrijheidbeperkende maatregelen altijd proportioneel, rechtsconform en doelmatig moet 

zijn, waarbij de bescherming van fundamentele rechten voldoende in acht wordt 

genomen. 

 Niet in te stemmen met het EU PNR-voorstel, zolang de bovengenoemde bezwaren niet 

verholpen zijn 

 

Toelichting:  

Al geruime tijd probeert de EU een akkoord te bereiken rond PNR-richtlijn, die 

gegevensverzameling van vluchten mogelijk maakt. Tot nu toe bleef het Europees Parlement deze 

richtlijn blokkeren, omdat Europarlementariërs twijfels hadden bij de effectiviteit en de borging 

van het recht op privacy. De recente aanslagen hebben de druk op een akkoord verhoogd, maar de 

doelmatigheid en privacybescherming zijn niet verbeterd. De PvdA moet daarom, in het Europees 

Parlement en nationaal, vasthouden aan de lijn die ze gekozen hebben, en niet onder druk van 

recente ontwikkelingen instemmen met een slechte richtlijn. 

 

Preadvies: overnemen 

We delen grotendeels de mening van de indiener. Het  voorstel van de Europese Commissie 

voorstel voorziet namelijk niet in betere samenwerking tussen de verschillende 

inlichtingendiensten, en op dat vlak is de meeste veiligheidswinst te halen.   



A. 32. Pensioenopbouw en WW/ZZP-schap  

Zoetermeer/Pijnacker/Nootdorp (contactpersoon: Hanselman, Selwyn, S.R.) 

Krimpen aan den IJssel, Ouderen Netwerk (LAO) 

Ingediend op: 11-02-2016 

 

Motie:  

 

Het Congres van de PvdA, in vergadering bijeen op 13 februari 2016 in Amersfoort 

 

Constaterende dat 

· uitgangspunt van het huidig pensioenstelsel is dat het inkomen na pensionering niet 

wezenlijk daalt, 

· Het aantal werklozen qua omvang nog steeds aanzienlijk is en niet substantiëel 

afneemt, 

· Tijdens en na de WW-periode met name oudere werklozen geen pensioen meer 

opbouwen, 

· Ook ZZP-ers gezien de lage tarieven vaak geen pensioen op kunnen bouwen, 

· Veel mensen deze achterstand in pensioenopbouw niet kunnen compenseren en het 

recente belastingplan dit niet wezenlijk verandert, 

· De toezeggingen van Partijbestuur, Tweede Kamerfractie en kabinet op de Politieke 

Ledenraad van 8 mei 2014 tot op heden slechts zeer beperkt zijn uitgevoerd, 

 

Overwegende dat, 

· Het niet opbouwen van pensioen na pensionering kan leiden tot structurele en 

aanzienlijke daling van inkomsten, 

· Hierdoor mogelijk op enige termijn een grote groep minder draagkrachtige nieuwe 

gepensioneerden ontstaat met alle maatschappelijke en sociale gevolgen van dien, 

· Iedereen aan het huidig pensioenstelsel dezelfde rechten dient te kunnen ontlenen, 

· Het voorkomen van armoede, ook onder gepensioneerden, behoort tot het 

gedachtegoed van onze partij, 

 

Roept partijbestuur, Tweede Kamerfractie en kabinet op om 

· Alsnog de gevolgen van het niet opbouwen van de pensioenopbouw nu in kaart wordt 

gebracht, hierover breed naar de bevolking toe te communiceren en om scenario’s te 

verkennen om toekomstige armoede als gevolg van onvoldoende pensioenopbouw door 

werkloosheid te voorkomen; 

· Samen met sociale partners en pensioenfondsen na te gaan welke mogelijkheden er 

zijn voor een fonds van waaruit de pensioenopbouw tenminste gedeeltelijk wordt 

voortgezet op een wijze vergelijkbaar met het vroegere FVP (= Financiering 

Voortzetting Pensioenverzekering); 

· Hierbij ook de pensioenproblematiek van zzp-ers te betrekken; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Preadvies: afwijzen 

De fractie maakt zich hard voor een pensioenregeling voor zzp’ers om te voorkomen dat zzp’ers 

als ze oud zijn geworden alleen maar AOW hebben om van te leven. Het kabinet zal in de zomer 

met voorstellen komen voor zo’n pensioen.  De fractie herkent zich niet in de  kritiek dat er bar 

weinig is gedaan op het thema van gemiste pensioensopbouw door werkeloosheid. Dit thema is  



het afgelopen jaar wel degelijk geagendeerd en besproken. Daar is de brief van de staatssecretaris 

over de opbouw van pensioen tijdens de WW uit voortgekomen ( Kamerstuknummer: 32043-258). 

Hierin is ook duidelijk uitgelegd wat er gedaan wordt om aan mensen te melden wat er gebeurt 

met de pensioenopbouw in de WW. Daarnaast is het niet aan de overheid om aan 

pensioenregelingen te sleutelen, zoals deze motie voorstelt. Dit is aan de werknemers en 

werkgevers in die sector.  Het oprichten van een FVP-fonds is niet wenselijk. Dit komt onder 

andere omdat een FVP-fonds er alleen was voor mensen die ouder waren dan 40 jaar. Dit werkt 

leeftijdsdiscriminatie in de hand. Verder willen we opmerken dat iedereen in dit land AOW krijgt, 

daarmee voorkomen we armoede bij oude mensen. En met succes, in Nederland is de armoede 

onder ouderen extreem laag vergeleken met het buitenland.  

 

  



A. 33. Motie over het Plan-Samsom  

Den Haag (contactpersoon: Terphuis, Sander, S.) 

Krimpen aan den IJssel, Ouderen Netwerk (LAO) 

Ingediend op: 11-02-2016 

 

Motie:  

Motie van de afdeling Den Haag voor het partijcongres van de Partij van de Arbeid op zaterdag 13 

februari 2016 te Amersfoort  

 

Het congres van PvdA bijeen op 13 februari 2016 te Amersfoort 

 

Constaterende dat; 

• Samsom onlangs een plan presenteerde voor het oplossen van de vluchtelingencrisis; 

• Voor de bescherming van vluchtelingen enkele waarborgen gelden: 1 verbod op collectieve 

uitzetting 2 het recht om asiel aan te vragen 3 individuele beoordeling van asielaanvragen; 

• Deze waarborgen verankerd zijn in internationale verdragen, zoals het 

Vluchtelingenverdrag en het Kinderrechtenverdrag om mensenrechten te beschermen; 

juist van hen die op de vlucht zijn vanwege oorlog en gewelden. 

 

Overwegende dat: 

• Turkije de mensenrechten op grote schaal schendt, en dat het regime van Erdogan nog 

altijd jacht maakt op Koerden uit Syrië ; 

• Amnesty International in haar rapport van 15 december 2015 melding maakt van 

arrestaties, opsluiting en mishandeling van Syrische vluchtelingen door Turkije; 

• Turkije bij ondertekening van het Vluchtelingenverdrag een speciale clausule heeft 

bedongen waardoor het verdrag niet geldt voor mensen die situaties buiten Europa 

ontvluchten, zoals voor vluchtelingen uit Syrië. 

 

Roept de Tweede Kamerfractie op om; 

• Ervoor zorg te dragen dat de in deze motie genoemde waarborgen worden verzekerd, 

voordat het plan-Samsom kan worden gerealiseerd. 

 

Toelichting:  

Er is nog een lange weg te gaan om Turkije als een veilige derde land aan te merken. De 

Procedurerichtlijn stelt daarbij gelet op de veiligheid en vrijheid van vluchtelingen duidelijke 

eisen (artikel 38). De asielzoekers hebben tevens het recht om de toepassing van het 'veilige derde 

land' aan te vechten. En asielzoekers zijn gerechtigd om de beslissing over hun asielverzoek aan 

een rechter voor te leggen. Om die redenen rijst de vraag hoe deze waarborgen zullen gelden in 

een korte en snelle procedure volgens het plan-Samsom. Daarom deze dringende oproep. 

 

Preadvies: overnemen 

Een belangrijke voorwaarde alvorens het plan Samsom kan worden gerealiseerd is dat Turkije als 

veilig derde land aangemerkt wordt. Dit gebeurt niet zo maar en vraagt nog een aantal 

ontwikkelingen. Europa zal en moet hierbij helpen. Er is daarom onlangs drie miljard toegezegd 

aan Turkije voor betere opvang van vluchtelingen. Ook zijn er afspraken gemaakt met Turkije 

over het verschaffen van officiële asiel statussen aan vluchtelingen. Vluchtelingen in Turkije 

mogen sinds kort eindelijk aan het werk, hun kinderen naar school en ze kunnen medische hulp 



krijgen. Dit zorgt voor betere omstandigheden voor vluchtelingen in Turkije, een betere juridische 

positie  en nieuw perspectief.  



A. 34. Motie over persoonsgebonden budget (PGB)  

Den Haag (contactpersoon: Terphuis, Sander, S.) 

Krimpen aan den IJssel, Ouderen Netwerk (LAO) 

Ingediend op: 11-02-2016 

 

Motie:  

 

Motie van de afdeling Den Haag voor het partijcongres van PvdA op 13 februari 2016. 

 

Constaterende dat:   

• Op 9 februari de PvdA de steun voor het amendement van mevrouw Linda Voortman 

t.b.v. stevige verankering van het PGB in de zorgverzekeringswet, heeft ingetrokken;  

• Er geen concrete termijn en inhoudelijke afspraken zijn gemaakt tussen de PvdA en de 

VVD, hoe het PGB verankerd wordt in de zorgverzekering;  

• De VVD en de zorgverzekeraars hebben aangegeven, het behouden van PGB geen doel op 

zich te vinden;  

• Reeds is gebleken dat de zorgverzekeraars teveel macht hebben en patiënten te vaak een 

PGB ten onrechte en op onredelijke gronden, wordt geweigerd. 

 

Overwegende dat:   

• in het partijprogramma van de PvdA staat, dat de inzet van het persoonsgebonden budget 

(pgb) blijft als mogelijkheid behouden, omdat de PvdA vindt, dat dit mensen instaat stelt 

om zelf, veelal in hun directe omgeving, de zorg te kiezen die zij willen;  

• In het partijprogramma ook staat, dat het tegengaan van sociaal economische 

gezondheidsverschillen in Nederland een prioriteit heeft, en met zorg, ondersteuning 

wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk mensen zo volledig mogelijk mee te laten doen in 

de samenleving. In landelijke wetgeving moeten de rechten van cliënten en patiënten 

duidelijk geregeld.  

 

Roept de Tweede Kamerfractie op om 

• Concrete termijn vast te stellen waarbinnen de verankering van het PGB in de 

zorgverzekeringswet wordt geregeld middels wetgeving;  

• In deze wetgeving, het uitgangspunt moet zijn dat alle mensen gelijke rechten hebben op 

toegang tot PGB en dit niet afhankelijk is van sociaal economische achtergrond of 

polisvoorwaarden in de kleine lettertjes;  

• Dat geregeld moet worden, dat mensen met chronische ziekten en handicaps, kunnen 

overstappen van zorgverzekering en de restitutiepolis, behouden blijft. 

 

Preadvies: afwijzen 

De PvdA is voorstander van het PGB. Mensen die zorg nodig hebben krijgen op die manier grip 

op hun leven, de regie over hun eigen zorg en meer zelfstandigheid. Dat is sociaal en humaan.  

Deze motie roept op tot maatregelen die al genomen zijn.  Het PGB wordt wettelijk verankerd in 

de Zorgverzekeringswet. Hiervoor is Kamerbrede steun uitgesproken. Via een algemene 

maatregel van bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld zodat verzekeraars een PGB niet 

zomaar kunnen  weigeren op oneigenlijke gronden. Iedereen heeft dus gelijke toegang tot het 

PGB in de zorgverzekeringswet. Risicoselectie in de zorgverzekeringswet is niet 

toegestaan.  Wijkverpleging, valt onder de basisverzekering. Voor de basisverzekering geldt dat 

elke Nederlander zonder voorwaarden toegelaten moet worden bij elke verzekeraar in Nederland.  



Dit zijn dus allemaal wettelijke garanties die ervoor zorgen dat mensen die zorg nodig hebben en 

dit met een PGB willen regelen, kunnen krijgen.  


